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Läs om församlingens missionär 
Tilda Jönsson på sidan 4-5
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I N S I D A N

Jag har svårt att fatta det själv men den 
31 december slutar jag jobba för att gå 
i pension. Jag började sommarjobba 
som 14-15-åring och jag har nu varit i 
aktiv pastorstjänst i 38 år. Vad blir det 
av mig nu? Vem är jag när jag slutar att 
vara i avlönad tjänst? Innebär det att jag 
slutar vara pastor? Hur ser min kallelse 
ut i den sista fasen i livet? Frågorna är 
många.

Jag har nyligen varit på retreat och 
naturligtvis fanns alla dessa frågor med 
mig i tystnaden inför Gud. En av de tex-
ter som jag på retreaten fick i uppgift 
att meditera över var Luk 5:1–11. Det är 
en text som genom åren betytt mycket 
för mig. I den texten lånar Jesus Petrus 
båt. Från båten sitter Jesus och undervi-
sar folket på stranden. När Jesus avslu-
tat undervisningen ber han Petrus ro ut 
på djupt vatten och kasta ut näten där. 
Det säger Jesus till en yrkesfiskare som    
visste att man inte fick fisk på det sättet. 
Men Petrus gör det eftersom det är Je-
sus som säger det. Sedan händer det. De 
får så mycket fisk att båten håller på att 
sjunka. Berättelsen landar i att den stora 
uppgiften och kallelsen för Petrus är att 
vara människofiskare. 

Den här texten har ofta inspirerat 
mig till att våga ta initiativ, starta pro-
jekt och våga kliva ut i samhället för att 
möta nya människor med evangelium. 
Flera gånger under mitt liv har jag fått 
kasta ut nät på djupt vatten. Det har va-
rit spännande, roligt och arbetsamt. 

Jo, texten talade till mig igen. Jesus 
talade fem kärleksfulla och stillsamma 
ord i vers 3. ”Ro ut ett litet stycke”. Så 
vilsamt, så kravlöst. I denna nya fas i li-
vet handlar tilltalet inte om modiga ini- 
tiativ och stora uppgifter. Nej, nu är fo-
kus det som egentligen är den första och 
enda kallelsen för oss alla. Nämligen att 
vara nära Jesus och lyssna till hans un-
dervisning. Din och min kallelse är att 
varje dag ställa vår ”båt”, dvs. vårt liv 
till Jesu förfogande och lyssna efter vad 
han vill säga till oss. Till mig har han 
sagt: ”Ro ut ett litet stycke”. Där får 
jag vila, vänta och lyssna. Men jag är 
beredd. Kanske ber Jesus mig igen att 
kasta ut näten på något sätt, kanske inte. 
Min bön och förhoppning för försam-
lingen är att vi ska få leva i denna krav-
lösa kallelse och förväntan. Vi lyssnar, 
vi är beredda att kasta ut näten, när han 
säger det. Då får vi kraft att jobba inten-
sivt tillsammans i HANS kraft.

Ro ut ett litet stycke

Klas Eriksson, 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan
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På gång

P Å  G Å N G

Söndagsklubbens julmarknad
Efter gudstjänsten första advent ordnar 
barnen i söndagsklubben en julmark-
nad. Pengarna går till barnens insam-
ling till Equmeniakyrkans arbete i DR 
Kongo. Du som vill får gärna bidra med 
något du har gjort (julgodis, hembakat 
eller pyssel). Lämna i så fall in det till 
söndagsklubbens ledare före gudstjäns-
ten den 27 november.

Öppen husgrupp
Vill du läsa Bibeln, samtala och be till-
sammans med andra så är du varmt väl-
kommen till öppen husgrupp i kyrkan 
på tisdagskvällar. Gruppen är öppen för 
alla och kvällarna börjar kl. 18.30 med 
ett enkelt fika. Ingen föranmälan krävs.

Julgemenskap
Välkommen till julgemenskap på julda-
gen 25 december.

Vi firar gudstjänst kl. 11.00 och där-
efter fortsätter gemenskapen med lunch 
i församlingssalen. Vi sjunger julens 
sånger och läser texter med julens bud-
skap. Avslutning sker kl. 15.00. Vi öns-
kar ha din anmälan senast den 18 de-
cember. Om du kan bidra med något till 
måltiden så är det välkommet. 

Din anmälan skickar du till rm.eng-
strom@gmail.com.  

Varmt välkommen! önskar Rose-   
Marie och Tomas Engström.

Bibelläsningsplan
I början av januari kommer en ny bibel-
läsningsplan. Denna gång kommer vi 
att tillsammans läsa Matteusevangeliet. 
Som tidigare kommer söndagens guds-
tjänster att utgå antingen från veckans 
texter i bibelläsningsplanen eller från 
kyrkoårets teman. 
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Tilda, vad gör du i Kongo? 
Jag jobbar som missionär och sjuk-
sköterska tillsammans med vår syster-
kyrka CEC inom arbetet för hälso- och 
sjukvård. CEC-kyrkan har ansvar för 
nästan 50 sjukhus och vårdcentraler. 
Några finns i stadsmiljö, men de flesta 
ligger på landsbygden i provinsen Kon-
go Central. Min roll är att fungera som 
rådgivare till kyrkans hälsodepartement 
och dela med mig av mina erfarenheter 
från vården i Sverige och i Kongo. 

Så vad gör vi på kyrkans hälsode-
partement? Vi är ett team på cirka 10 
personer, som jobbar med att utveckla, 
utvärdera och följa upp vården på sjuk-
husen och vårdcentralerna. Det gör vi 
genom att hålla kontakt med läkarna, 

sjuksköterskorna och annan personal på 
alla sjukhus och vårdcentraler och ge-
nom att besöka dem då och då för att på 
plats se vården. 

Vi genomför också projekt med syfte 
att förbättra vården. Exempelvis arrang-
erar vi kurser och utbildningar för sjuk-
vårdspersonal och delar ut material till 
sjukvården, som skickats från Sverige. 

Ett angeläget område här i DR Kongo 
är kvinnors och barns hälsa. I Sverige 
dör cirka fem mammor per år i samband 
med graviditet. I DR Kongo dör cirka 
58 mammor om dagen! 

En av många åtgärder för att förbättra 
hälsan för kvinnor, barn och hela famil-
jer är familjeplanering. Genom famil-
jeplanering kan en kvinna få tillgång 

FÖRSAMLINGENS MISSIONÄR
Tilda Jönsson i Kongo Kinshasa (DR Kongo)

Tilda tillsammans med medarbetare i Matadi
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Tilda Jönsson och Clara Kiese

Vill du ta del av Tildas nyhetsbrev? Kontakta församlingen på info@kvibro.se

till preventivmedel för att planera hur 
många barn som familjen vill ha och när 
det passar. På så sätt minskar risken för 
oönskade graviditeter och förlossningar 
och familjen får också större möjlighet 
att ta hand om sina barn. 

I oktober arrangerade vi en kurs i 
familjeplanering med stöd av Equme-
niakyrkan. Deltagarna var ansvariga 
sjuksköterskor för förlossningskliniker-
na på sjukhus och vårdcentraler.  Vid 
utbildningen gavs information och råd-
givning om preventivmedel. Deltagarna 
fick också genomföra rollspel för att 
öva på ett rådgivningstillfälle. Kursen 
avslutades med ett besök på katoliker-
nas sjukhus där vi fick se deras material 
och metoder. Det var en mycket givan-
de kurs.

Tilda Jönsson

Vad innebär ”församlingens 
missionär?”
Vi i Kyrkan vid Brommaplan har be-
slutat att anta Tilda som vår missionär. 
Det innebär att vi som församling lovat 
Equmeniakyrkan och Tilda att be för 
henne, att ge information i församling-
en om henne och hennes arbete, att hål-
la kontakt och visa praktisk omsorg. Vi 
har även lovat att ge 40 000 kronor per 
år till Equmeniakyrkan för Tildas lön 
och omkostnader. 

Equmeniakyrkan lovar å sin sida att 
ta helhetsansvar och arbetsgivaransvar 
för Tilda.

Tilda har lovat att regelbundet skicka 

nyheter till församlingen. När hon är 
i Sverige på hemmaperiod gör Tilda 
församlingsbesök. Hon har åtta för-
samlingar som har antagit henne som 
sin missionär, bland annat Abrahams-
bergskyrkan. Därför kan det bli aktu-
ellt att ordna något gemensamt möte i       
Bromma-Abrahamsberg när hon kom-
mer till Sverige, antagligen till somma-
ren 2024.

Tilda bor i Luozi tillsammans med 
två andra missionärer, Clara och Hervé 
Kiese. Clara arbetar på den lokala vård-
centralen och Hervé arbetar med ung-
domsarbete.

Christer Daelander
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K A L E N D A R I E T

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

Söndag 27 november
11.00 Adventsgudstjänst. Klas 
Eriksson. Söndagsklubb. Kyrkkaffe. 
Söndagsklubbens julmarknad.

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 för 
Söndagsklubben. Kyrkkaffe.

13.00 Bönesamling.

Söndag 18 december
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Bertil Forsberg. Kyrkkaffe.

   17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 5.
Fika från 16.15.

Söndag 25 december
11.00 Gudstjänst. Klas Eriksson.
Glögg och pepparkaka.
   Julgemenskap efter gudstjänsten, 
se På gång, sidan 3. Obs! anmälan.

Januari
Söndag 1 januari
17.00 Ekumenisk fredsgudstjänst i 
Ängbykyrkan. OBS! ingen gudstjänst i 
Kyrkan vid Brommaplan.

Söndag 8 januari
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Elin Harrysson. Kyrkkaffe.

Söndag 15 januari
11.00 Gudstjänst med globalt tema.
Insamling till internationella mission-
en. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
   17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 6 & 7.
Fika från 16.15.

Fredag 20 januari
17.00 Pre-Teens 
19.00 Teens

Lördag 21 januari
10.30 Brunch för unga vuxna.
Mat, gemenskap och bön.
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K A L E N D A R I E T

Söndag 22 januari
11.00 Gudstjänst i Ekumeniska böne-
veckan med predikstolsbyte. Rainer 
Carls från S:ta Ragnhilds kapellför-
samling. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Fredag 27 januari
17.00 Hemmakväll i kyrkan.
Mat, prat och gemenskap.
Kostnad 50 kr.

Söndag 29 januari
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Kyrkkaffe.

Februari
Fredag 3 februari
17.00 Pre-Teens
19.00 Teens

Söndag 5 februari
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Söndag 12 februari
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Global utblick. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
   Ca kl. 12.45 Församlingens årsmöte

Fredag 17 februari
17.00 Pre-Teens
19.00 Teens

Lördag 18 februari
10.30 Brunch för unga vuxna.
Mat, gemenskap och bön.

Söndag 19 februari
11.00 Gudstjänst. William Overud. 
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
   17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 8 & 9.
Fika från 16.15.

Fredag 24 februari
17.00 Hemmakväll i kyrkan.
Mat, prat och gemenskap.
Kostnad 50 kr.

Söndag 26 februari
11.00 Gudstjänst. Emma Gunnarsson.
Ingen Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Mars
Fredag 3 mars
Världsböndagen.  Mer information 
kommer.

Söndag 5 mars
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Ingen Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Söndag 12 mars
11.00 Gudstjänst. Hanna Enbom. 
Bön- och offerdag för pastors- och 
diakonutbildningarna. Söndagsklubb. 
Kyrkkaffe.

Flera av våra samlingar sker i samarbete med Bilda.
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Hösten i äldstegruppen
Ä L D S T E R A P P O R T

Vi i äldstegruppen inledde hösten med 
en öppen samling med bön och förbön 
för hösten. Ett par veckor därefter träf-
fades vi en lördag för att tillsammans 
prata om hösten i äldste, vilka frågor vi 
upplevde angeläget att prata om och vil-
ka av dessa vi behövde prioritera. Högst 
upp på listan hamnade personalbehov 
och ledarresurser. Sedan har vi träffats 
varannan vecka. 

Det är fyra av oss som haft möjlig-
het att vara med regelbundet. Förutom 
löpande frågor om planering så är en 
stående punkt ”Hur mår församlingen?” 
där vi försöker fånga upp omsorgsfrå-
gor både om församlingen som helhet 
och om behov vi ser hos enskilda med-
lemmar och personer i kontaktnätet. 

Funderingar kring äldstes roll och ar-
betssätt är också något som kommer på 
tal med jämna mellanrum och eftersom 
vi är ganska få just nu så har vi börjat 
praktisera ett sätt att se oss fyra som 

en kärngrupp där vi delar uppgifterna 
mellan oss och när vi bjuder in andra 
grupper behöver inte alla vara med utan 
de som deltar rapporterar till övriga på 
kommande möte.

Vi har haft några sådana möten under 
hösten, då vi bjudit in andra grupper. 
Det har t.ex. varit gudstjänstfunktionä-
rer, ljudgruppen och föräldrar till dem 
som är med i Pre-Teens och Teens. Det 
har också varit en samling med bönen 
i fokus.

Sedan har vi då också pratat om               
anställnings- och ledarfrågor. Vi finns 
nu t.ex. med i Equmeniakyrkans                 
rekryteringssamtal med nya diakon- 
och pastorskandidater och ordinerade 
som söker ny tjänst. Denna fråga är      
något som vi kommer att leva med ett 
tag framöver.

Äldste genom Klas Eriksson och 
Karin Andersson

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 klaseriksson421@gmail.com
Fr.o.m. jan. 2023: Elin Harrysson, pastor, 070-325 54 65, elin@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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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, Miri-
am Mondragon

A K T U E L L T

Inbjudan till årsmöte 

Notera gärna redan nu datum för församlingens årsmöte 2023, som kommer att 
hållas söndag 12 februari. 

Årsmöte innebär också en möjlighet att engagera sig. Du som är intresserad av att 
kanske gå in i en uppgift, eller vill föreslå någon annan för ett uppdrag i församling-
en – hör av dig till valberedningen. Detsamma gäller om du önskar sluta med en 
uppgift. Då är det viktigt att du kontaktar någon i valberedningen: Ulla-Britt Franzén, 
Tomas Engström och Ronald Fondin. 

Varmt välkomna på årsmöte! 
Ulf Rickardsson, församlingens ordförande
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I nyhetsbladet nr 2 berättade trädgårdsgruppen om arbetet med utemiljön vid       
kyrkan. Här är några resultat:

Arbetet med utemiljön

Växterna som planterades i våras frodades i trädgården. Foto: Rebecka Hellqvist.

Gången med plattor gjordes i ordning under sommaren. Foto: Karin Andersson.
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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
Maria Sloth 60 år, 22 januari
Annika Engellau 80 år, 29 januari
Lars Naeslund 75 år, 12 februari
Anne-Marie Granath 80 år, 1 mars

Brunch för unga vuxna
Under hösten har vi haft brunch för 
unga vuxna i kyrkan en lördag i månad-
en. Det har kommit omkring 6 personer 
vid varje tillfälle och vi har haft en fin 
gemenskap med viktiga samtal. Fokus 
är gemenskap och att erbjuda en sam-
lingsplats för unga vuxna i Stockholm. 
Det finns många unga vuxna i Stock-
holm som av olika anledningar har svårt 
att hitta hem till någon församling, och 
under pandemin har behovet av en kris-
ten gemenskap blivit ännu större. Dessa 
lördagar har verkligen fått fylla ett be-
hov hos många och vi ser fram emot att 
fortsätta med bruncherna till våren. 

Brunch för unga vuxna riktar sig till 
unga vuxna i åldrarna 18–35. Känner du 
någon ung vuxen så bjud gärna in till 
brunchen! Är du äldre än så men ändå 
vill vara med får man gärna höra av sig 
till mig. Man kan få hjälpa till med in-
handling, dukning och disk till exempel.

Var gärna med och be för unga vuxna, 
för de unga vuxna som finns i försam-
lingen och för de som inte känner sig 
hemma i någon församling.

 
Elsa Cronhjort

Barn- och ungdomsarbetet

Bli ledare i Söndagsklubben!
Att vara ledare för Söndagsklubben är 
roligt och inte så svårt som det låter. 
Från vårterminen kommer vi arbeta med 
en jättebra ledarhandledning som heter 
Skatten. Där lägger man upp samlingen 
med hjälp av många bra tips och olika 
material. Vi är en huvudansvarig och en

hjälpledare varje gång. Är det 5 ledare 
får man ansvara eller vara hjälpleda-
re ca 4-5 ggr/termin. 

Välkommen att höra av dig till 
Kerstin Florén eller Rebecka Björndahl 
om du är intresserad av att bli söndags-
klubbsledare.

Avlidna
Gunnel Sternå, 14 augusti
Kerstin Åhman Nordemar, 25 augusti
Jaak Elblaus, 17 september
Åke Svalfors, 11 oktober
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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

Klas Eriksson
Vikarierande pastor och föreståndare 
t.o.m. 31/12
klas@kvibro.se, tel. 070-491 12 65
Arbetar 50%

Elin Harrysson
Pastor och församlingsföreståndare
Föräldraledig t.o.m. 31/12.
elin@kvibro.se, tel. 070-325 54 65 
Arbetar 100%, ledig måndagar

Karin Andersson 
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 08-445 93 80 (växel)
Arbetar 75 %, ledig måndagar

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

N Ä S T A  N B  KO M M E R  5  M A R S

Bidrag mottages före   
15 februari. 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


