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Vilken makt har Putin?
Sedan Ryssland invaderade Ukraina så
har jag och många med mig varit arga
och bedrövade över att en person, Putin,
kan ha så mycket makt att han kan dra
i gång ett krig som leder till att många
dör och att livet för miljontals oskyldiga
människor slås i spillror. Var finns Guds
makt i detta? Är den begränsad till bara
en religiös sfär?
För några söndagar sedan sa Hélène
Boëthius i sin predikan att Gud har delegerat en stor del av sin makt till oss
människor. Det är så viktigt att vi påminns om denna svårsmälta sanning.
Gud har skapat oss till sin avbild och
i skapelseberättelsen står det att Gud
överlämnar uppdraget och makten till
oss människor att ta hand om skapelsen
och världen.
Varför? För att Gud vill verka i kärlek
och godhet och den sortens makt kan
bara fungera när det finns människor
som av fri vilja väljer att böja sig under
Gud och ta emot Hans kärlek. Hélène
sa också att det innebär att Gud inte kan
hindra vad Putin gör, eller stoppa dig och
mig när vi frestas att göra egoistiska eller onda saker.
Betyder det att Gud inte har någon
makt? Absolut inte. Starkt förenklat kan
man säga att Gud har makt i världen på
två sätt. Dels genom varje människa som
väljer Guds kärlek och godhet. Och det
är ingen liten och svag makt. Varje gång
du och jag och världsliga makthavare
väljer att handla i samklang med Guds
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kärlek så förändras världen till det bättre. Mörker kan vändas till ljus. Missmod
och hopplöshet kan bli glädje. Bitterhet
och hat kan förvandlas till försoning och
förlåtelse. Varje gång någon öppnar sitt
hjärta för Jesus så förvandlas ett människoliv.
Men det är också så att Gud har den
slutliga makten över varje människa och
över historien. Det är inte Putin eller någon mänsklig makthavare som kommer
att få sista ordet. Vissheten om att den
slutliga makten finns hos Fadern, Sonen
och Anden gör att vi kan vara bärare av
hopp i en mörk värld.
Jesus har makt över ALLA människor
(Joh 17:2). Jesus har ALL MAKT i himlen och på jorden (Matt 28:18) och det
är i den vissheten vi sänds ut att frimodigt dela med oss av de goda nyheterna
om Jesus. En gång ska ALLA knän böjas
inför Jesus och ALLA tungor bekänna
att Jesus är Herre (Fil 2:10-11) och till
slut ska en ny värld träda fram där tårade ögon torkas och ingen sorg och ingen
klagan och ingen smärta skall finnas mer
(Upp 21:4).

Klas Eriksson,
pastor i Kyrkan
vid Brommaplan
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PÅ G Å N G

På gång
Bibelläsningsplan
I sommar läser vi Samuelsböckerna
som bl a berättar om Israels första kungar, Saul och David. Bibelläsningsplanen
startar 20 juni och sträcker sig en bit in
i september.
Sommarhusgrupp
Det blir sommarhusgrupp i kyrkan nio
tisdagskvällar med start 28 juni. Kvällarna inleds kl 18.30 med enkelt fika.
Från kl 19.00 läser vi bibeln, samtalar
och ber. Ingen förhandsanmälan behövs.
Sommarutflykt med buss
Lördagen den 23 juli är alla som vill
välkomna med på en dagsutflykt med
buss. Vi åker 10–20 mil till någon/några intressanta platser där vi lär oss något om Sveriges historia och kultur. Vi
hoppas att resan ska passa alla åldrar.
Det blir lunch, fika, andakt och trevlig
gemenskap.
Samling vid kyrkan kl. 9, återkomst
senast kl. 19. Kostnad inklusive mat
och fika blir några hundra kronor. Mer
information kommer på hemsidan och
anslagstavlan. Reseledare: Håkan Franzén och Klas Eriksson. Anmälan till
info@kvibro.se eller till Klas telefon
070-490 12 65.
Sommaraktiviteter
Har du en idé om någon mer sommaraktivitet som fler kan delta i så uppmuntNYHE TSBLADE T NR 2 2022

ras du att skriva några rader på anslagstavlan på kyrktorget.
Kurser i höst
Som vanligt är det spännande kurser på
gång till hösten.
Vi hoppas kunna erbjuda Alphakurs
igen. Det är en grundkurs i kristen tro
som passar bra för den som är nyfiken
på hur kristen tro hänger ihop med de
stora livsfrågorna.
Christer Daelander och Tomas Engström kommer att leda kursen Förstår
du vad du läser? Kursen kommer att
ge en överblick över Bibelns innehåll
samt kunskap om Bibelns auktoritet, inspiration och tillkomst samt redskap för
att läsa, tolka och förstå Bibelns texter.
Klas Eriksson och Helene Bergman
kommer att leda Andlig läsning med
fokus på bibelmeditation och andligt
lyssnande. Hur uppfattar vi Guds röst
och vägledning i bibelordet och i vår
bön? Hur kan vi leva nära Jesus i vårt
vardagsliv?
Rose-Marie Engström bjuder in till
Sjung med evangeliet, där vi träffas
för att sjunga tillsammans, be och samtala utifrån sång- och bibeltexter. Obs!
Det är ingen traditionell körsång och
det krävs inga kunskaper om sång och
musik för att delta.
Mer information kommer på kyrkans
hemsida och i höstens Nyhetsblad.
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AFRIKA i ukrainakrigets skugga – missionshelg
Sedan krigets utbrott för ett par månader sedan har medias fokus – naturligt
nog – varit på Ukraina, Ryssland och
Europa i stort. Men problemen i övriga världen har därmed inte försvunnit.
Många människor, inte minst i Afrika,
har fortfarande stora svårigheter att
kämpa med, och en del av deras problem har till och med förvärrats just på
grund av kriget i Europa. Detta togs upp
på missionshelgen i kyrkan 23-24 april.
Equmeniakyrkan har engagemang i
tre afrikanska länder: Liberia, Kongo
Brazzaville och Kongo Kinshasa. Vår
församling stöder Equmeniakyrkans
internationella verksamhet generellt
och har dessutom ett speciellt åtagande
för missionären Tilda Jönsson i Kongo
Kinshasa.
På lördagskvällen gavs information
från de tre länderna:
• Olof Kjernald presenterade arbetet
med utbildning för döva barn i Liberia.
• Missionärerna Anne och Carl SundFoton: Karin Andersson

Sånggruppen Bisi Kongo
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Carl och Anne Sundberg

berg berättade om sitt arbete i Kongo
Brazzaville – med ekonomi och administration, katastrofbistånd, vägbygge
och teologisk utbildning.
• Situationen i Kongo Kinshasa belystes genom kontakt via zoom-länk med
Nsimba Andersson, som är anställd av
Equmeniakyrkan i Kinshasa, och tidigare missionsläkaren Agneta Lillqvist
Bennstam i Ludvika. Video-hälsningar
visades från fyra svenska missionsvolontärer som just nu befinner sig i Luozi
och från läkaren Adolphe Biakabuswa
som arbetar på ett sjukhus i Kinshasa.
Tomas Sundbom gjorde ett fantastiskt
arbete med att samordna alla tekniska
detaljer från det nya ljud- och ljusbordet i kyrkan. Eftersom det nu finns en
kamera som tar upp bild från kyrkan,
kunde interaktiv kontakt ske med frågor
och svar mellan åhörarna i kyrkan och
zoom-deltagarna!
Equmeniakyrkans referensgrupp för
Afrika var arrangör för kvällen, och
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från regionens internationella råd deltog Anders Jonåker, som berättade inspirerande om hur kyrkan kan engageras i klimat- och miljöfrågor.
De tre skönsjungande vokalisterna
i Bisi Kongo lärde oss att sjunga på
kikongo-språket.
I söndagens gudstjänst predikade
Rasmus Andersson som har erfarenhet
I LIBERIA samarbetar Equmeniakyrkan med Metodistkyrkan i
utbildning av hörselskadade barn.
Hörselskadade och andra funktionshindrade behandlas mycket
illa. Genom att lära barnen teckenspråk och ge dem utbildning upprättas dessa barns människovärde
och de får möjlighet att komma in
i samhället. Hitintills finns två grundskolor med årskurs 1-6 i huvudstaden Monrovia och i staden Kakata.
De ger även yrkesutbildning i
sömnad och skotillverkning. Kyrkan
hoppas kunna starta en högstadieskola så småningom.

från lärjungaskolor med kongolesiska
ungdomar i båda Kongo-länderna. De
vanliga ”stationerna” under överlåtelsestunden hade kompletterats med tre
”förbönsstationer” för arbetet i länderna
Liberia, Kongo Brazzaville och Kongo
Kinshasa.
Barbro och Christer Daelander

I KONGO BRAZZAVILLE (Republiken Kongo)
samarbetar Equmeniakyrkan med Evangeliska kyrkan. Samarbete sker även med
Norska missionskyrkan. Equmeniakyrkan har
för närvarandet en missionär i landet och
två som är i Sverige och snart kommer sluta
sina perioder och gå i pension. Tillsammans
med Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC) och
Norska Missionskyrkan äger Equmeniakyrkan en humanitär organisation (ASUdh) som
bland annat gör insatser för människor som
drabbats av inbördeskriget 2016-2017. Johan och Julia Lindgren kommer resa ut i augusti som nya missionärer. Vi ger även stöd
till en idrottsskola för barn och ungdomar, ett
trädplanteringsprojekt samt ett barnhem.

I KONGO KINSHASA (Demokratiska Republiken Kongo) samarbetar Equmeniakyrkan
med Baptistsamfundet CEBU och Evangeliska kyrkan CEC. CEBU har sin verksamhet
framför allt i Mai Ndombe-provinsen cirka 40 mil nordöst om Kinshasa samt i själva
huvudstaden Kinshasa. Efter en flerårig kris i ledarskapet, som paralyserat hela kyrkan, har nu nya ledare valts. Vi hoppas att stödet till olika projekt nu kan ta fart igen.
CEC arbetar framför allt i provinsen Kongo Central i västra Kongo nära Atlanten
samt i Kinshasa. Även CEC har nya ledare. Där finns ett stort behov av nya pastorer
eftersom många går i pension. Equmeniakyrkan ger stöd till pastorsutbildning och
till ett SIDA-finansierat projekt som hjälper människor till entreprenörskap, till lokal
demokrati och till att människor får lära sig läsa, skriva och räkna samtidigt som de
får utbildning i praktisk livskunskap och påverkansarbete. Organisationen ALEF, som
vår församlingsmedlem Hélène Boëthius driver, är aktivt med i detta arbete. Stöd ges
även till en idrottsskola. Tre nya missionärer har skickats till CEC. En av dem är Kyrkan vid Brommmaplans egen missionär, Tilda Jönsson, som arbetar med hälsovården
i CEC. Detta gör även Clara Kiese, under det att Hervé Kiese arbetar med evangelisation och ungdomsarbete.
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KALENDARIET

Vill du ordna kyrkfika i sommar?
Under sommarperioden är det inget organiserat kyrkkaffe men den som vill får
gärna ordna ett enkelt fika efter gudstjänsten. Kaffe, tepåsar och småkakor finns i
köket, men det är fritt fram att bjuda på något annat om du hellre vill det. Det finns
en lista på anslagstavlan i kyrkan där du kan skriva upp dig om du
i förväg vet att du vill ordna fika.

Juni
Söndag 5 juni
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Obs! utomhus vid Bromma Folkhögskola. David Fouladi, Helene
Bergman,Tomas Sundbom. Equmenia
Brommaplans terminsavslutning.
Picknick, ta med eget fika.
Måndag 6 juni
Nationaldagssamling. 9.30 Fika.
10.00–12.00 Bön och lovsång.
Söndag 12 juni
11.00 Gudstjänst. Att fyllas av den
helige ande. Klas Eriksson.
Global utblick. Kyrkkaffe.
Tisdag 14 juni
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund
med Jesus.
Söndag 19 juni
11.00 Gudstjänst med Linnéa Lidskog.
Kyrkkaffe.
Söndag 26 juni
Ingen gudstjänst denna söndag. Besök
gärna någon annan kyrka.
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Tisdag 28 juni
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Juli
Söndag 3 juli
11.00 Sommarandakt med Gudrun
Jerresand.
Tisdag 5 juli
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Söndag 10 juli
11.00 Sommarandakt med Christer
Daelander.
Tisdag 12 juli
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Söndag 17 juli
11.00 Sommarandakt med Lars
Naeslund.
Tisdag 19 juli
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
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Lördag 23 juli
Sommarutflykt, samling vid kyrkan
kl 9.00. Anmälan till info@kvibro.se
eller till Klas Eriksson 070-491 12 64.
Läs mer på sidan 3.
Söndag 24 juli
11.00 Sommarandakt med Klas Eriksson och Eva Holmin Eriksson.
Tisdag 26 juli
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Söndag 31 juli
11.00 Sommarandakt med Joel
Almroth.

Augusti
Tisdag 2 augusti
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Söndag 7 augusti
11.00 Sommarandakt med Tomas och
Ulrika Sundbom.
Tisdag 9 augusti
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Kyrkokonferens 10-14 augusti
Årets kyrkokonferens hålls i Vårgårda
12-14 augusti. 10 augusti startar förhandlingarna digitalt. Program och mer
information finns på https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/
Söndag 14 augusti
11.00 Sommarandakt med Tomas och
Rose-Marie Engström.
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Tisdag 16 augusti
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Söndag 21 augusti
11.00 Sommarandakt med Karin
Andersson.
16.00 Sinnesrogudstjänst
Sinnesrofika efter gudstjänsten.
Tisdag 23 augusti
18.30 Sommarhusgrupp i kyrkan.
Söndag 28 augusti
11.00 Gudstjänst. Hélène Boëthius.
Terminsstart för Söndagsklubben.
Kyrkkaffe.

September
Söndag 4 september
11.00 Utomhusgudstjänst på Koviken.
Höstupptakt för församlingen. Nattvard. Klas Eriksson. Kyrkkaffe.
Söndag 11 september
11.00 Gudstjänst med tema Kongo.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Gåva till församlingens arbete
Ge gärna en gåva till församlingens
arbete även när du inte kan vara med
på plats i kyrkan. Swish-, postgiro- och
bankgironummer finns på baksidan av
bladet.
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ÄLDSTERAPPORT

Hälsning från äldste
Här kommer en inblick i äldstes arbete
just nu. Det är också en blick in i församlingens gemenskap och vad som
händer när vi samlas i Jesu namn.
Första maj samlades vi till församlingsråd. Det är en enkel samling då vi
under några timmar får försöka lyssna
in Guds röst till vår församling. Vid detta tillfälle ville vi förstå var vi står i församlingen just nu och kan ta nästa steg.
Vi mediterade först över en bibeltext,
Luk 10:1-11. Sedan delade vi in oss i
grupper och samtalade om det vi upplevt. Därefter återberättades detta i stor
grupp. Det spännande är att det fanns
flera saker som kom igen och som vi
uppfattade som Guds tilltal till församlingen. Vad var det då som kom fram?
Alla tre grupper upplevde att skörden,
dvs nya lärjungar till Jesus, finns här
mitt ibland oss. Både som nya församlingsmedlemmar, men också i vårt kontaktnät eller i vårt närområde. Skörden
finns! Det är Herren som är magneten
som människor samlas kring. Det får vi
tacka för! Vi kände också att det vi ska
göra är att be att Gud ska skicka arbetare till att ta hand om denna skörd. Vi
behöver inte på något sätt ta hand om
allt själva, Gud har en plan för dessa
människor. Han bryr sig!
När vi ber kanske vi upplever att vi
själva ska göra något, men vi kan också
få se att andra människor som inte finns
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i våra led får bli använda av Gud. För
Gud har arbetare överallt. På samma
sätt ser Han att skörden finns överallt,
även bland oss som kallat oss kristna
länge. Vi ingår i skörden som Han pysslar om.
Detta sista var också något som återkom i grupperna, att vi alla i församlingen behöver få bli ”ompysslade” av Gud.
Vi behöver helande, upprättelse och
vila. Vi behöver därför både ge av det
vi fått och samtidigt ta emot av det som
andra fått av Gud. Denna växelverkan
mellan att ge och få är en del av att vara
människa. Det blev tydligt att en av de
inriktningar som vi jobbar särskilt med
just nu, att samlas och helas, är högst
verklig och viktig. Det här behöver vi!
Att få ägna en del av en dag tillsammans med andra kristna och lyssna till
Guds röst, det är en källa till hopp och
trygghet. Gud ger oss hopp! Och tillsammans klarar vi också mer. Vi i äldste har sparat det som de olika grupperna bidrog med i församlingsrådet och
kommer jobba vidare med det i höst så
att det kan inkluderas i församlingens
arbete. Kanske blir det också ett nytt
församlingsråd. Det är ett tydligt sätt att
få uppleva ett av Bibelns ord i vår gemenskap: ”Där två eller tre är samlade i
mitt namn, där är jag mitt ibland dem”
(Matt 18:20).
Helene Bergman
NYHE TSBLADE T NR 2 2022

A K T U E L LT

Foto: Katherine Cash

Utemiljön
Vi är en grupp som arbetar med att göra
utemiljön lite trevligare. Gruppen består av Johannes Björndahl, Katherine
Cash, Hélène Boëthius, Eva Westerberg, Kenneth Rönnquist samt undertecknad. Vi har träffats några gånger
för att först gräva upp rabatter och ta
bort en del gammal växtlighet. Nu har
vi efter att ha jordförbättrat även börjat
att plantera nytt, både buskar och blommor. Vi kommer att plantera fler buskar
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och ett magnoliaträd samt en del perenna växter. Tanken är att trädgården ska
vara i blom redan på våren och ända in
på hösten. Muren ska högtryckstvättas
och sidogången ska göras i ordning. Vi
räknar med att planteringen ska vara
klar innan midsommar och lagning/omläggning av sidogången kommer att ske
under sommaren.
Ingrid Landqvist
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I N T E R N AT I O N E L LT

Hjälp och hopp i Ukraina genom kyrkorna
Under en videokonferens berättar baptistledaren, Igor Bandura, om hur kyrkorna samordnar hjälp över hela landet.
– Trots krig och elände så finns det
hopp. Församlingar döper människor
och bröllop förrättas. Dagen före, berättar Igor, friade en ung man i församlingen i Lviv till sin fästmö samtidigt
som flyktingarna från östra Ukraina
samlades för hjälp i kyrkan. Baptistunionen i Ukraina har drygt 105 000 medlemmar i 2 192 församlingar över hela
landet. Det krig som Ryssland startade
mot Ukraina i februari har resulterat i
ett ohyggligt mänskligt lidande framför
allt i Donbas, där kriget fortfarande är
mycket intensivt, men även på många
andra orter. Baptistförsamlingar över
hela landet har nu blivit baser för humanitär hjälp.
Pastor Yuri skriver:
– Då kriget kom lämnade många
människor Zolotonosha [i östra Ukraina] och jag funderade också på att sända min fru och barnen västerut. Men
till slut, efter mycket bön, beslutade vi
oss för att stanna hemma för vi trodde
att Gud ville använda oss i tjänst för
människorna här. Många andra följde
detta exempel ... Våra medlemmar åker
regelbundet till Charkiv, Tsjernihiv och
Sumy med humanitär hjälp och för att
evakuera folk från denna trakt till vår
stad där vi fortsätter hjälpa dem.
Baptistunionen skrev den 6 maj att
deras hjälparbetare i Luhansk/Donbas
tvingades söka skydd under eldgivning.
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De gömde sig under en järnvägsbro.
De klarade sig och fortsätter sitt hjälparbete. Det finns fortfarande 60 000
människor i den del av Luhanskregionen som inte ockuperats av Ryssland.
De är i stort behov av humanitär hjälp
som transporteras till folket under svåra förhållanden. Ryssland har nu stängt
elförsörjningen och gjort livet ännu svårare för dem som är kvar.
Equmeniakyrkan har samlat in cirka
4 miljoner kronor. Hitintills har drygt 2
miljoner skickats till Europeiska Baptistfederationen som kanaliserar pengar och material dels till baptistunionen
i Ukraina och dels till en organisation
i Moldavien som hjälper till med flyktingmottagande.
Du som kan och vill, skicka gärna en
gåva till Equmeniakyrkans katastroffond: Bankgiro 900-3286 eller Swish
900 32 86. Märk gåvan ”Katastroffond
- Ukraina”.
Christer Daelander

Människor i skyddsrum i östra Ukraina
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BARN OCH UNGDOM

Barn- och ungdomsarbetet
Under våren har verksamheten rullat på
som vanligt utan restriktioner eller anpassningar. Det har gått tillbaka till det
”normala” nu.
Söndagsklubben, Pre-Teens och Teens
har sommaravslutning den 5 juni i samband med gudstjänsten. Sedan är det
uppehåll under sommarmånaderna. PreTeens och Teens startar igen i början av
hösten (mer information kommer) och
Söndagsklubben börjar igen 28 augusti.
Även lägerverksamheten har återgått
till det normala. Ett läger som flera barn

och ungdomar från församlingen kommer att åka på är Smajl på Hjälmargården 27-30 juni. Smajl är för de som
slutat 1:an och går i klass upp till 6:an.
Vi har också i år ett antal ungdomar som
kommer att åka på Kristendomsskolan
på Sjöviks folkhögskola 27 juni– 9 juli.
Kristendomsskolan är för de som slutat
7:an och uppåt.
Var gärna med i bön för våra barn,
ungdomar och ledare som åker på dessa
läger!
David Fouladi

FÖRSAMLINGSBOKEN

Födelsedagar
Elisabeth Båth 80 år, 13 juni
Rut Näslund 90 år, 14 juni
Kjell Idstam 70 år, 28 juni
Gill Persson 70 år, 22 juli
Gunnel Sternå 94 år, 23 juli
Karin Eriksson 60 år, 19 augusti
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Studentexamen
Jonathan Mparara, 3 juni
Tintin Gillerstrand, 9 juni
Sofia Lohage, 9 juni
Elin Bergman, 10 juni
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E X P E D I T I O N
Under sommaren är expeditionen endast
sporadiskt bemannad. Du kan se de anställdas telefonnummer och semester nedan.
Vid brådskande församlingsärenden under
juli kan du kontakta Vilhelm Boije 070-673
71 71, Klas Eriksson 070-490 12 65 eller
Gudrun Jerresand 070-468 16 81.
Drottningholmsvägen 400
168 74 Bromma,
tel: 08-445 93 80
e-post: info@kvibro.se
www.motesplatsbromma.com
Plusgiro: 1965 58-1
Bankgiro 172-8443
Swish: 123 615 11 79
Elin Harrysson
Pastor och församlingsföreståndare
Föräldraledig.
Klas Eriksson
Vikarierande Pastor och föreståndare
klas@kvibro.se, tel. 070-491 12 65
Arbetar 50%, ledig fredag, lördag
Semester och komp.ledig: 13/6 - 21/8
David Fouladi
Pastor med inriktning på barn och unga
david@kvibro.se, tel. 073-727 40 31
Arbetar 50 %, ledig måndag, onsdag,
lördag. Semester från 24/6, därefter
tjänstledig

N Y HET SB L ADET
FRÅN KYRK AN VID BROMMAPLAN

N Ä S T A N B K O M M E R 11 S E P T E M B E R
Bidrag mottages före
18 augusti. Skicka till:
info@kvibro.se eller
med vanlig post till
kyrkan. Redaktion:
Inger Almgren och
Karin Andersson.

Kyrka för Fairtrade
Vår församling vill bidra till
etisk konsumtion och rättvis
handel genom att använda
rättvisemärkta produkter
som kaffe och te i vår verksamhet.
Vill du vara med i arbetet för rättvisefrågor och konsumentkraft, hör av dig till
Karin Andersson, karin@kvibro.se.

Karin Andersson
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 08-445 93 80 (växel)
Arbetar 75 %, ledig måndag, lördag.
Semester: 4-31/7
Konferens: 12-16/8
Retreat: 28/8-3/9

