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Vår lägerplats på Smajl fick en fin skylt. 
Läs om sommarens barn- och ungdomsaktiviteter 
på sidan 11
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I N S I D A N

Jag hade varit pastor i 10 år och jag och 
Eva kände att det började bli dags att 
bryta upp från den tjänst och den plats 
där vi då bodde. Jag drog mig undan en 
halv dag för att söka Gud och be om väg-
ledning för nästa steg i livet. 

Jag minns att jag var full av entusiasm. 
Jag hade många idéer och planer. Jag 
hade en längtan efter att få tjäna Gud i 
stora projekt. Allt det där var nog både 
riktigt och bra men i min bön och bibel-
läsning hände något. Jag blev ledd till Ps 
131:1–2:

Herre, jag är inte övermodig, har inga 
stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora 
ting, åt det som övergår mitt förstånd. 
Nej, jag har lugnat och stillat min själ, 
jag är som ett litet barn, som barnet i 
moderns famn.

Orden drabbade mig och plötsligt föll 
jag ner från tankarnas och planernas 
höga höjder och jag fick Guds perspektiv 
på mitt liv. Vilken nåd! Jag fick landa i 
Guds famn, i Guds kärlek. Jag upplevde 
Guds röst ungefär så här: – Slappna av 
grabben, ta dig inte vatten över huvu-
det. Ha inte för höga ambitioner. Andas 
lugnt.

Jag blev påmind om att Gud också 
finns i det enkla, det livsnära, det var-
dagliga. Eller rättare sagt, Gud finns i 
första hand där. Jag blev påmind om att 
mitt liv och min kallelse att tjäna Gud 
inte handlar om min egen kraft och mina 
egna planer

Jag och flera med mig har läst Samu-

elsböckerna i gamla testamentet under 
sommaren. En av huvudpersonerna i de 
böckerna är kung David och det är han 
som har skrivit den här psalmen. David 
var en driftig och handlingskraftig man. 
Han var kung, han var härförare, han or-
ganiserade landet. Jag tror att han hade 
höga ambitioner. Jag tror att han ofta var 
stressad. Men han var också djupt med-
veten om att grunden för hans liv var 
vilan i Gud. Han visste att kraftkällan i 
hans liv var att lugna och stilla sin själ 
och vara ett barn i Guds famn.  

Vad behöver vi i Kyrkan vid Brom-
maplan inför höstterminsstarten? Vi be-
höver Ps 131. Vi ska ta initiativ. Vi ska 
våga göra nya saker. Vi ska ha ambitio-
ner för att församlingen ska växa och ut-
vecklas. Ja! Men när vi möts, tänker, ber, 
samtalar, planerar och handlar så gör vi 
det utifrån vilan i Gud. 

Vilken glädje och nåd. Vilken vila att 
få börja varje dag med Ps 131 inför sina 
ögon:  jag har lugnat och stillat min själ, 
jag är som ett litet barn, som barnet i 
moderns famn.

Jag har lugnat och stillat min själ

Klas Eriksson, 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan
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På gång

P Å  G Å N G

Sinnesrogudstjänsterna, som firas 
tredje söndagen varje månad, återgår 
till att starta kl. 17.00 med fika från kl. 
16.15. Temat för kommande period är 
de 12 stegen och de första fem beskrivs 
så här: 
1. Vi erkände att vi var maktlösa in-
för alkoholen – att våra liv hade blivit 
ohanterliga.
2. Kom till tro att en Kraft större än vi 
själva kunde återge oss mental hälsa.
3. Beslöt att överlämna vår vilja och 
våra liv till Guds omsorg, sådan vi upp-
fattade Honom.
4. Gjorde en grundlig och orädd mora-
lisk inventering av oss själva.
5. Erkände inför Gud, oss själva och en 
annan människa den exakta innebörden 
av våra fel.

Bibelläsningsplan
När vi skriver detta så är det inte be-
stämt vad det blir för predikotema i höst 
och inte heller vad höstens bibelläsning 
kommer att innehålla, men som vanligt 
kommer planen att finnas tillgänglig di-
gitalt på hemsidan och fysiskt i kyrkan 
när den är klar.

Kurser i höst
Som ni kunde läsa i förra numret av Ny-
hetsbladet så blir det flera kurser i höst 
också. Alpha och Förstår du vad du lä-

ser? startar redan i mitten av september 
medan starten av Andlig läsning blir i 
november. Sjung med evangeliet skjuts 
upp till senare. 

Det går att läsa mer om de här fyra 
kurserna på hemsidan och i en folder 
som finns på kyrktorget. 

Vi bjuder också in till Min livsresa, en 
berättarcirkel på dagtid som vänder sig 
till dig som fyllt 60 år. Kursen omfattar 
6 träffar med teman kopplade till olika 
perioder i våra liv. Genom att dela min 
historia och få lyssna till andras i en 
mindre grupp kan jag förstå litet bättre 
vad som gjort mig till den jag är i dag 
och det kan påverka hur jag ser på mig 
själv och det som ligger framför. 

Vi ses på onsdagar kl. 13.30 och kurs-
start blir i oktober. Hör av dig till info@
kvibro.se om du är intresserad eller vill 
veta mer.

Träff för frivilligarbetare 
onsdagar
Varje onsdag kl. 9.30–12.00 träffas 
vi för att fika, läsa bibeln, samtala 
och be. Efter fikat och andaktstunden 
hjälps vi åt med praktiska uppgifter i 
kyrkan. Nu välkomnar vi fler att vara 
med. Hör av dig till Karin på 
karin@kvibro.se om du vill veta mer.
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I år var det min tur att, tillsammans med 
Elsa Cronhjort, vara församlingens om-
bud på kyrkokonferensen. Det var inte 
första gången för mig men det var för-
sta gången jag provade på VoteIT. Vo-
teIT är ett internetbaserat verktyg för att 
kunna hantera ärenden digitalt och det 
har använts under de två senaste kon-
ferenserna, då det inte varit möjligt att 
mötas alla på en plats. Det kunde vi i 
år men man hade ändå valt att använda 
VoteIT för de inledande formaliteter-
na som bl.a. val av mötesfunktionärer, 
fastställande av föredragningslista och 
presentation av verksamhetsberättelse 
och årsredovisning för 2021. Alla som 
var inloggade kunde skriva frågor och 
kommentarer till varje punkt som skul-
le beslutas i detta inledningsskede men 
hade också möjlighet att komma med 

synpunkter på de frågor som skulle han-
teras senare. 

Efter denna digitala inledning träffa-
des alla ombuden för fortsatta förhand-
lingar på plats i Tångahallen i Vårgårda. 
Även här fanns en stor delaktighet då 
alla hade två kort med olika färg för att 
visa samtycke eller inte till det som sas. 
Verksamhetsplan, rambudget och kyr-
koledarbrevet Färdplan diskuterades 
och togs emot efter någon mindre juste-
ring. Verksamhetsplanen för 2023-2024 
är två A4-sidor som beskriver vision, 
grundläggande uppdrag och särskilt 
fokus för kommande period. Det som 
anges som särskilt fokus är Dela tron 
vidare med nästa generation, Klimat 
och hållbarhet, Nya och växande för-
samlingar och Heliga vanor. Det andra 
dokumentet, Färdplan – ett kyrkoledar-

Kyrkokonferens i Vårgårda

 Foton: Karin Andersson Foton: Karin Andersson
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Lunchen intogs utomhus i skuggan under några stora tält.

brev med perspektiv för vägen vidare, är 
ett litet häfte på 80 sidor, skrivet som 
uppmuntran och stöd till Equmeniakyr-
kans församlingar. Rubrikerna Identitet, 
Mission, Spiritualitet och Kallelse ger 
en liten inblick i vad det handlar om.

I år fanns det tre motioner. En handla-
de om gårdsförsäljning av alkohol och 
Majornakyrkan som skrivit motionen 
ville ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ar-
beta för att gårdsförsäljningsutredning-
ens förslag inte genomförs. Remiss-
tiden i detta ärende gick ut 10 juni så 
därför hade kyrkostyrelsen redan skri-
vit ett remissyttrande som påpekar att 
gårdsförsäljning medför risk för ökad 
konsumtion och ökade skadeverkningar 
och därför inte bör tillåtas. Ombuden på 
konferensen uttryckte sitt stöd för re-
missvaret.

En annan handlade om undervisning 
om karismatiska uttryck i pastorsutbild-
ningen. Här blev det lite diskussion. 
Det fanns ett entydigt bifall till att detta 
behövs men oklarhet rådde om hur det 

skulle formuleras och om kyrkokonfe-
rensen kan komma med krav till EHS 
om enskilda kurser. Vi landade i ett 
medskick till kyrkostyrelsen att verka 
för att detta får plats i pastors- och dia-
konutbildning samt i kompetensutveck-
ling.

Den tredje motionen handlade om 
valprocessen för biträdande kyrkole-
dare och hanterades samtidigt som en 
stadgeändring som bl.a. innefattar ett 
förtydligande av denna valprocess. 

I den avslutande gudstjänsten ordine-
rades sexton pastorer, bland dem våra 
tidigare medlemmar Kim D Bergman, 
Elin Lagerhäll och Olivia Samuelsson. 
Dessutom ordinerades tre diakoner.

Om du vill veta mer om vad som 
togs upp på konferensen så kom gärna 
och prata med mig eller Elsa eller läs 
på Equmeniakyrkans hemsida: https://
equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/
handlingar/.

Karin Andersson
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K A L E N D A R I E T

September
Söndag 11 september
11.00 Gudstjänst med tema Kongo.
Christer Daelander. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

Fredag 16 september
17.00 Pre-Teens - Suntprat
19.00 Teens - Suntprat

Söndag 18 september
11.00 Gudstjänst. Klas Eriksson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe. 

17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 2.
Fika från 16.15.

Fredag 23 september
17.00 Hemmakväll i kyrkan.
Mat, prat och gemenskap.
Kostnad 50 kr.

Söndag 25 september
11.00 Gudstjänst. Hélène Boëthius.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 30 september
17.00 Pre-Teens - Spelkväll
19.00 Teens - Spelkväll

Oktober
Lördag 1 oktober
10.30 Brunch för unga vuxna.
Brunch, gemenskap och bön.

Söndag 2 oktober
16.00 Eftermiddagsgudstjänst.
Emma Gunnarsson. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Fredag 7 oktober
Stor-tonår i Abrahamsbergskyrkan - 
Strumpkrig

Söndag 9 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Klas Eriksson. Global utblick.
Kören Samklang medverkar.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 14 oktober
17.00 Pre-Teens - Barnens tankesmedja 
Challenge! 
19.00 Teens - Filmkväll

Söndag 16 oktober
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Utflykt efter gudstjänsten. Kyrkkaffe 
för den som stannar kvar i kyrkan.

17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 3.
Fika från 16.15.

Söndag 23 oktober
11.00 Gudstjänst. Kören Soulful Kids 
medverkar. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 28 oktober
17.00 Hemmakväll i kyrkan.
Tillsammans med 
Pre-Teens och Teens.

Lördag 29 oktober
10.30 Brunch för unga vuxna.
Brunch, gemenskap och bön.
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K A L E N D A R I E T

Söndag 30 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Klas Eriksson. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

November
Söndag 6 november
16.00 Eftermiddagsgudstjänst. Elin 
Harrysson. Ingen söndagsklubb. 
Kyrkkaffe.

Fredag 11 november
17.00 Pre-Teens - Filmkväll
19.00 Teens - Underground Church

Söndag 13 november
11.00 Gudstjänst med alla åldrar. 
Elsa Cronhjort. Nattvard. Kyrkkaffe.

Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

Söndag 20 november
11.00 Gudstjänst med globalt tema.
Lena Ingelstam. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 4.
Fika från 16.15.

Fredag 25 november
17.00 Pre-Teens - Spelkväll
19.00 Teens - Hemma hos …

Lördag 26 november
10.30 Brunch för unga vuxna.
Brunch, gemenskap och bön.

Söndag 27 november
11.00 Adventsgudstjänst.
Klas Eriksson. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe. Söndagsklubbens jul-
marknad.

December
Fredag 2 december
17.00 Hemmakväll i kyrkan.
Mat, prat och gemenskap. 
Kostnad 50 kr.

Söndag 4 december
16.00 Eftermiddagsgudstjänst.
Elsa Cronhjort. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Fredag 9 december
17.00 Pre-Teens - Julavslutning
19.00 Teens - Julavslutning

Söndag 11 december
11.00 Gudstjänst med alla åldrar. 
Global utblick. Terminsavslutning 
Söndagsklubben. Kyrkkaffe.

Vi behöver bli fler!

Det händer mycket i vår kyrka och vi vill dela på de uppgifter som finns. Vill du 
vara med? Variationen är stor och kan t.ex. handla om att medverka i en gudstjänst 
eller att fixa fika åt ungdomarna en fredagskväll. Om du är intresserad eller har 
frågor eller förslag så prata med Klas Eriksson eller Karin Andersson eller skicka ett 
mejl till info@kvibro.se. 
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Bussutflykt till Uppsala
En lördag i juli for församlingen på ge-
mensam bussutflykt. Ett 30-tal personer 
hade mött upp och färden gick till Upp-
sala med omgivningar. Det var perfekt 
bussväder, uppehåll men inte för varmt. 
Chaufför var Håkan Franzén och resele-
dare Klas Eriksson.

Väl framme började vi med en guidad 
rundvandring i Uppsala domkyrka. Där-
efter delade vi upp oss i mindre intres-
segrupper. En grupp besökte Botaniska 
trädgården, en grupp besåg Silverbibeln 
på universitetsbiblioteket Carolina och 
några begav sig ut på stan för att bekan-
ta sig med stadskärnan.

Därefter lämnade vi centrala Uppsala 
och for till Ulva kvarn, en hantverksby 
norr om Uppsala. På kaféet i Ulva kvarn 
åt vi stora smörgåsar. Kaféet hade öpp-
nat övervåningen för oss så vi kunde 
sitta tillsammans och äta. Sedan kunde 
vi strosa runt i de många hantverksbu-
tikerna och se på de fina produkterna i 

trä, glas och tyg. Runt Ulva kvarn finns 
stora gräsytor för lek och promenader.

Sist på eftermiddagen var vi inbjudna 
till Ulla och Ingvar Jerresands sommar-
ställe i Dalby utanför Uppsala. Stugan 
ligger vid Dalbyviken i Mälaren och i 
närheten fick konstnären Gustaf Ceder-
ström inspiration till den tavla som kall-
las Baptisterna, som hänger på Brom-
ma folkhögskola. Borden var dukade 
utomhus och vi bjöds på kaffe och gott 
fikabröd. Klas höll en andakt som av-
slutning på dagen. 

Ett stort tack till Håkan och Klas som 
ordnat utflykten och till Ulla och Ingvar 
för deras gästfrihet.

Inger Almgren

Foton: Birgitta JohanssonFoton: Birgitta Johansson
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Husgrupper
I husgruppen träffas man för att umgås, stödja varandra, be och läsa Guds 
ord. Grupperna träffas oftast i olika hem, men just nu förekommer också 
andra lösningar. Skulle du vilja veta mer om husgrupperna eller vilja vara 
med, kontakta pastor, diakon eller vänd dig direkt till någon av gruppernas 
kontaktpersoner. 
Varannan måndag: Helene Bergman och Katherine Cash
Varje tisdag: Anna och Bertil Forsberg. 
Varannan tisdag: Eva Holmin Eriksson. 
Öppen husgrupp i kyrkan varje tisdag: Hélène Boëthius, Kerstin 
Florén, Miriam Mondragon

A K T U E L L T

Välkommen Elsa 
Vi hälsar Elsa Cronhjort varmt välkom-
men som anställd i församlingen under 
hösten 2022 och våren 2023. Elsa kom-
mer att leda Teens och Pre-Teens-verk-
samheten och även starta upp och leda 
en verksamhet för unga vuxna. Tanken 
är att bygga det arbetet runt en husgrupp. 
En annan idé är att ordna en brunch i 
kyrkan för unga vuxna, kanske en gång 
i månaden. Vi kommer också få lyssna 
till predikan av Elsa några gånger per 
termin. Elsa kommer att jobba 25%, 

samtidigt som hon går sista året på Equ-
meniakyrkans pastorsutbildning. Hen-
nes tjänst är ett vikariat fram till sista 
juni 2023 för att delvis täcka upp för vår 
barn- och ungdomspastor David Foula-
di, som är tjänstledig för studier under 
2022/2023. Under hösten kommer arbe-
tet fortsätta för att hitta en lösning för 
att hålla ihop helheten av församlingens 
barn- och ungdomsarbete.

Ulf Rickardsson

Livssamtal
Vill du prata med någon under tystnadsplikt? Ordet ”livssamtal” anger att 
det kan handla om vad som helst som har med ditt liv att göra. Det behöver 
varken ha en religiös koppling eller vara problemorienterat. Kontakta någon 
av följande om du vill boka ett samtal.
Klas Eriksson, pastor, 070-491 12 65 eller klas@kvibro.se
Karin Andersson, diakon, 070-376 09 33 eller karin@kvibro.se 
Gudrun Jerresand, 070-468 16 81 eller gudrun.jerresand@bredband.net 
Monica Ekvall, 073-965 53 70 eller ekvall.monica@gmail.com 
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I N T E R N A T I O N E L L T

Jag sitter i ett möte med mayaindianer Jag sitter i ett möte med mayaindianer 
i en by i Guatemala tillsammans med i en by i Guatemala tillsammans med 
Diakonias styrelse år 2014. Diakonia Diakonias styrelse år 2014. Diakonia 
hade under flera år gett stöd till att ta hade under flera år gett stöd till att ta 
fram bevis för det folkmord som skett fram bevis för det folkmord som skett 
bland indianerna under 1980-talet och bland indianerna under 1980-talet och 
de berättar nu för oss om vad som hänt. de berättar nu för oss om vad som hänt. 
På samma resa fick vi i Colombia träf-På samma resa fick vi i Colombia träf-
fa en katolsk präst som med stöd från fa en katolsk präst som med stöd från 
Diakonia varit med om att ta fram det Diakonia varit med om att ta fram det 
fredsavtal som senare slöts mellan Co-fredsavtal som senare slöts mellan Co-
lombias regering och FARC-gerillan.lombias regering och FARC-gerillan.

Diakonia bildades 1966 av fem fri-Diakonia bildades 1966 av fem fri-
kyrkor för att samordna och effektivi-kyrkor för att samordna och effektivi-
sera katastrofinsatser. Sedan dess har sera katastrofinsatser. Sedan dess har 
Diakonia utvecklats till en effektiv Diakonia utvecklats till en effektiv 
organisation för att stärka människors organisation för att stärka människors 
egenmakt, speciellt kvinnor, fattiga egenmakt, speciellt kvinnor, fattiga 
och de som förtrycks. Diakonia sö-och de som förtrycks. Diakonia sö-

Diakonia
Ett Guds redskap för rättvisa, jämställdhet och hållbarhet

ker förändra strukturer som förtrycker ker förändra strukturer som förtrycker 
människor samt verka för fred i Latin-människor samt verka för fred i Latin-
amerika, Afrika och Asien. Diakonias amerika, Afrika och Asien. Diakonias 
valspråk är ”Människor som förändrar valspråk är ”Människor som förändrar 
världen” och några centrala arbetsområ-världen” och några centrala arbetsområ-
den är mänskliga rättigheter, demokrati, den är mänskliga rättigheter, demokrati, 
jämställdhet, ekonomisk och social rätt-jämställdhet, ekonomisk och social rätt-
visa samt konflikt och rättvisa.visa samt konflikt och rättvisa.

Bromma baptistförsamling stöder Bromma baptistförsamling stöder 
Diakonia som har Equmeniakyrkan och Diakonia som har Equmeniakyrkan och 
Svenska Alliansmissionen som huvud-Svenska Alliansmissionen som huvud-
män. På domsöndagen den 20 novem-män. På domsöndagen den 20 novem-
ber kommer Diakonias generalsekre-ber kommer Diakonias generalsekre-
terare, Lena Ingelstam, till Kyrkan vid terare, Lena Ingelstam, till Kyrkan vid 
Brommaplan och predikar och informe-Brommaplan och predikar och informe-
rar om arbetet. Då gör vi årets insam-rar om arbetet. Då gör vi årets insam-
ling till Diakonia. Välkomna!ling till Diakonia. Välkomna!

Christer Daelander

Några av dem vi träffade i byn.          Foto: Christer Daelander
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F Ö R S A M L I N G S B O K E N

B A R N  O C H  U N G D O M

Födelsedagar
Jaak Elblaus 75 år, 3 november 

Efter en skön sommar ser vi nu fram 
emot uppstart av olika aktiviteter. En 
liten återblick på sommarens läger är 
dock på sin plats.  

Smajl på Hjälmaregården var ett lä-
ger som flera av församlingens barn och 
föräldrar åkte på. Kentiba och hans dot-
ter Isabella var med på det lägret och 
det var med stor förtjusning han berätta-
de vad roligt de haft. Massor av aktivi-
teter då både vuxna och barn lekte, hade 
ansvarsuppgifter och umgicks. Så kul! 

Kristendomsskolan på Sjöviks folk-
högskola har ett antal av ungdomarna 
varit på. Meja Gillerstrand var där på 
sitt andra år av fyra. Så här berättar hon: 

– Sjövik är ett läger som är två veck-
or. En vanlig dag började med frukost i 
matsalen, sen var det morgonbön i ka-
pellet. Efter det var det lektioner. För 
mig som gick mitt andra år hade vi dels 
mycket om friluftsliv då vi fixade inför 
en hajk, men vi gick även igenom olika 
sakrament inom kristendomen som dop 
och nattvard. Vi gick även igenom delar 
av bibeln och evangelium. Innan lunch 
hade vi även tvärgruppsmöten. Det är 
grupper som består av elever från alla 
årskurser, och leds av fyrorna – de som 
går sitt fjärde och sista år. I de grupper-
na lärde vi känna varandra och varje 
tvärgrupp planerade och höll även i en 
kvällsandakt. 

Efter lunchen hade vi en lång rast 
till nästa aktivitet. Under rasten var          
kiosken öppen och vissa hade anordnat 

volleybollturnering. I år hade vi även 
”individuella val” där vi fick välja en 
aktivitet. Valen var allt från Spike Ball 
till flummig filosofi. Efter middagen 
hade vi nästa lektionspass. 

Enligt mig var kvällen den bästa tiden 
under lägret för då hade vi kvällsfika, 
andakt och ”Bön och Lovsång”, vil-
ket jag tyckte var väldigt mysigt. Även 
om dagarna var väldigt roliga blev de 
ibland rätt intensiva så då var det skönt 
att få varva ner på kvällen. I årskur-
serna hade vi också kvällssamling med 
våra mentorer. Tvåornas kvällssamling 
bestod av mycket musik, runda av ”hiss 
och diss” – då vi fick prata om något 
som var bra och något som var lite säm-
re, dramatisk högläsning och memes. 
De stunderna gav klassen en chans att 
komma närmare varandra. Sen var det 
natt - det var inte alltid man gick och 
lade sig när det skulle vara tyst; ibland 
blev det mörkerkurragömma kl. ett på 
natten eller så smög man in i vännernas 
rum och spelade brädspel och åt snacks 
efter midnatt.  

 Söndagsklubben har startat sin ter-
min. Välkommen du som är mellan ca 
3 och 12 år. 

Pree-Teens (ålder 10-12) och Teens 
(från 13 år och uppåt) startade fredag 
den 2 september.  

Barn- och ungdomsarbetet
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Klas Eriksson
Vikarierande pastor och föreståndare
klas@kvibro.se, tel. 070-491 12 65
Arbetar 50%, ledig fredag, lördag
Ledig helg. 24-25/9
Retreat 10-20/10 

Karin Andersson 
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 08-445 93 80 (växel)
Arbetar 75 %, ledig måndag, lördag.
Lediga helger: 1-2/10, 5-6/11

Elsa Cronhjort
Ungdomsledare
elsa@kvibro.se, tel. 076-209 29 02
Arbetar 25%

Elin Harrysson
Pastor och församlingsföreståndare
Föräldraledig
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Bidrag mottages före   
10 november. 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 rättvise-
frågor och konsumentkraft, hör av dig till 
Karin Andersson, karin@kvibro.se.

David Fouladi
Pastor med inriktning på barn och unga 
Tjänstledig


