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I N S I D A N

En person i församlingen berättade att 
året med dess högtider hade fått en ny 
innebörd sedan han blev kristen. Tidi-
gare var årets hållpunkter midsommar, 
jul och eventuellt nyår. Nu som kristen 
upplevde han att året fått en ny, djupare 
innebörd genom att få följa kyrkans år 
och de kristna högtiderna. Just nu be-
finner vi oss i fastan och ser fram emot 
påsken, då vi får följa med i både Jesu 
död och uppståndelse. Efter detta kan 
vi ta sikte på himmelsfärd och hänryck-
ning!

Efter drygt tvåtusen år av upprepning 
finns eventuellt risken att de kyrkliga 
högtiderna uppfattas som uttjatade. Nu 
är det jul igen, liksom! Men repetition 
är kunskapens moder. Och för varje 
påsk finns möjligheten att du får ana nå-
got nytt av det stora mysteriet som vi 
inbjuds att ta del av. Även om kyrkoåret 
är detsamma så är inte du det. Du för-
ändras och de bibliska berättelserna kan 
få tala till dig på ett nytt sätt. 

Våren är den samma varje år, men 
ändå får jag uppleva den på nytt. Den 
jordiga doften som också luktar lite 
surt, gatorna som sopas och naturen 
som bara längtar efter att få slå ut i 
blom. Det är samma varje år, men ändå 
lyckas jag hitta nya saker att förundras 
över och känna tacksamhet inför. Aldrig 
har jag tänkt ”Inte nu igen”, när jag sett 
en tussilago eller känt doften av hägg. 

Det föränderliga och oföränderliga. 
Det som försvinner och det som åter-

kommer. Det är en fantastisk dubbelhet. 
Tänk att få leva med båda dessa per-
spektiv! Gud är densamme men samti-
digt gör Gud allting nytt.  

Vi människor är föränderliga varel-
ser och har inte ett oändligt antal vårar 
framför oss. Låt oss därför försöka vara 
uppmärksamma på Guds närvaro i våra 
liv, i kyrkans högtider och i vårens antå-
gande. Det som vi lätt missar för att det 
alltid kommer åter eller är så vardagligt 
att det passerar obemärkt. Låt oss vila 
i det oföränderliga och låt nyfikenheten 
inför framtidens förändring finnas sam-
tidigt. 

Upp 1:8 Jag är A och O, säger Herren 
Gud, han som är och som var och som 
kommer, allhärskaren.

Jesaja 43:19 Nu gör jag något nytt. Det 
spirar redan, märker ni det inte?

Kyrkoåret, evighet och förändring

Elin Harrysson 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan



N Y H E T S B L A D E T  N R  1  2 0 2 3 3

P Å  G Å N G

På gång 
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 kl. 19.00. Gruppen är 
öppen för alla och kvällarna börjar kl. 
18.30 med ett enkelt fika. Ingen föran-
mälan krävs.

Bönesamlingar i kyrkan
Ungefär en söndag i månaden är den 
som vill välkommen till en bönesam-
ling i andaktsrummet. Under våren blir 
det 2 april och 7 maj kl. 13.00. 

På nationaldagen, tisdag 6 juni, bjuder 
Rose-Marie och Tomas Engström in till 
en bönesamling kl. 10.00-11.30 med 
fika från kl. 9.30. Då ber vi för våra po-
litiker och andliga ledare i Sverige och 
för vår församlings Riktning 2025.

Föreläsning ”Allt hänger samman”
Torsdag 23 mars kl. 19.00 föreläser 
Gustaf Olsson, tidigare professor i in-
dustriell automation vid Lunds univer-
sitet, om hur miljö och klimat hänger 
samman med våra liv. Fika serveras från 
18.30. Kvällen arrangeras av Grön Kyr-
ka Abrahamsbergskyrkan, Kyrkan vid 
Brommaplan, Västerortskyrkan samt 
Equmeniakyrkan i Hässelby i samarbe-
te med Bilda. 

En dag om bön
Lördag 1 april får vi besök av Staffan 
Stadell som kommer att leda denna dag 
med temat Guds helande närvaro - om 
att upprättas som människa. Dagen bör-
jar kl. 13.00 med undervisning och fika. 
Efter en enkel kvällsmat är det sedan en 
öppen samling med lovsång och förbön.

Påsklunch
På påskdagen 9 april bjuder vi in till 
påsklunch efter gudstjänsten! Vill du 
vara med och bidra med någon rätt? 
Skriv då upp dig på listan som kommer 
upp på anslagstavlan, eller hör av dig 
till Rose-Marie Engström eller Maggan 
Harris. Välkommen!

Eurovisionskväll
Lördag 13 maj bjuder Globala rådet in 
till en kväll då vi äter tillsammans, delar 
gemenskapen, spelar spel med interna-
tionellt tema och tittar på Eurovisions-
schlagerfinalen tillsammans. Det blir en 
insamling till Ukraina som vann förra 
årets final och som därför borde vara 
värd för årets evenemang, men på grund 
av kriget kommer i stället tvåan Storbri-
tannien vara värd för tävlingen.
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Församlingens årsmöte hölls 12 febru-
ari. Ett trettiotal medlemmar deltog. 
Ulf Rickardsson öppnade mötet med att 
ställa fram en tom stol och påminna oss 
om Jesu ord i Matt 18: Ty där två eller 
tre är samlade i mitt namn är jag mitt 
ibland dem. 

Ulf valdes till ordförande för mötet 
och Karin Andersson till sekreterare.  
Årsberättelsen för 2022 gicks igenom. 
I början av året släppte myndigheterna 
på alla covidrestriktioner och vi kunde 
glädjas åt att kunna träffas på riktigt 
igen för att fira gudstjänst och nattvard 
och umgås vid kyrkkaffe. Många kurser 
har också hållits under året. Försam-
lingen har ett stort antal medlemmar 
som leder dessa grupper.

Styrelsens ordförande Vilhelm Boije 
gick igenom den ekonomiska redovis-
ningen. Församlingens inkomster var 
större än vanligt pga ett arv. Christer 
Daelander från Globala rådet redogjor-
de för insamlingarna till olika mis-
sionsändamål, där vi totalt sett uppnått 
insamlingsmålet även om fördelningen 
på olika delmål inte stämde med bud-
get. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för 2022.

Klas Eriksson som varit vikarieran-
de pastor och föreståndare under året 
avtackades liksom Johannes Björndahl 
som lämnar styrelsen.

Med tacksägelse till Gud kunde förra 
årets verksamhet läggas till handlingar-
na.

Församlingens årsmöte

Foto: Rebecka Hellqvist
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Efter en kort paus övergick vi till 
verksamheten under 2023. En rekry-
teringsgrupp arbetar med att anställa 
någon som kan arbeta med barn och 
ungdomar, unga vuxna och familjer. Vi 
har också behov av förstärkning på mu-
siksidan. Församlingen har kontakt med 
Equmeniakyrkans process att matcha 
pastorer med olika församlingars be-
hov. En annons är på väg ut.

Ulf Rickardsson valdes om som för-
samlingens ordförande och Helene 
Bergman som äldste. Vilhelm Boije och 
Håkan Franzén valdes om som styrel-
sens ordförande respektive församling-
ens kassör. Ny i styrelsen blev Ronald 
Fondin.

Äldstegruppen är för närvarande 
mycket liten och man funderar på att 
delvis omorganisera sitt arbetssätt. Läs 
mer om det i äldsterapporten på sid 8.

Förutom val till vissa poster är det 
många uppdrag som bekräftas vid års-
mötet. Valberedningen presenterade 
som vanligt en omfattande lista på upp-
drag och personer som är villiga att ut-
föra dessa uppgifter. Det är en stor källa 
till tacksamhet.

Inger Almgren
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K A L E N D A R I E T

Mars
Söndag 12 mars
11.00 Gudstjänst. Hanna Enbom.
Insamling till Sjukhuskyrkan.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
   12.45 Församlingsmöte

Torsdag 16 mars
19.00 Lovsångsmässa - en liten stund 
med Jesus. Fika från 18.30.

Fredag 17 mars
17.00 Pre-Teens – 19.00 Teens

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

Söndag 19 mars
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Global utblick. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
   17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 10. 
Fika från 16.15.

Torsdag 23 mars
19.00 Föreläsning. Allt hänger samman. 
Fika från 18.30. Läs mer på sidan 3.

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

Söndag 26 mars
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Helene Bergman, Tomas Sundbom.
Ingen Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 31 mars
17.00 Pre-Teens – 19.00 Teens

April
Lördag 1 april
13.00 Guds helande närvaro - om att 
upprättas som människa. Läs mer på 
sidan 3.

Söndag 2 april
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Hélène Boëthius. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
   13.00 Bönesamling.

Torsdag 6 april
18:30 Getsemaneafton.

Fredag 7 april
11.00 Långfredagsvandring.

Söndag 9 april
11.00 Påskdagsgudstjänst. 
Elin Harrysson. Ingen Söndagsklubb. 
Påsklunch efter gudstjänsten. Läs mer 
på sidan 3. 

Fredag 14 april
17.00 Pre-Teens – 19.00 Teens

Söndag 16 april
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Global utblick. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
   17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 11.
Fika från 16.15.
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K A L E N D A R I E T

Fredag 21 april
17.00 Hemmakväll i kyrkan. Mat, prat 
och gemenskap. Kostnad 50 kr.

Lördag 22 april
10.30 Brunch för unga vuxna.
Mat, gemenskap och bön.

Söndag 23 april
11.00 Gudstjänst. Klas Eriksson.
Kören Soulful Kids medverkar.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 28 april
17.00 Pre-Teens – 19.00 Teens

Söndag 30 april
11.00 Gudstjänst. Elsa Cronhjort.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Maj
Torsdag 4 maj
19.00 Lovsångsmässa - en liten stund 
med Jesus. Fika från 18.30.

Söndag 7 maj
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Global utblick. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
   13.00 Bönesamling.

Fredag 12 maj
17.00 Pre-Teens – 19.00 Teens

Lördag 13 maj
Eurovisionskväll med Globala rådet. 
Läs mer på sidan 3.

Söndag 14 maj
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Söndag 21 maj
11.00 Gudstjänst. Hélène Boëthius.
Ingen Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
   17.00 Sinnesrogudstjänst, steg 12.
Fika från 16.15.

Fredag 26 maj
17.00 Pre-Teens – 19.00 Teens

Lördag 27 maj
10.30 Brunch för unga vuxna.
Mat, gemenskap och bön.

Söndag 28 maj
11.00 Gudstjänst utomhus på Bromma 
Folkhögskola. Elin Harrysson. Sön-
dagsklubbens vårmarknad. Kyrkkaffe.

Juni
Söndag 4 juni
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Helene Bergman, Tomas Sundbom, 
Elsa Cronhjort. Kyrkkaffe.

Tisdag 6 juni
10.00 Bön på nationaldagen. 
Fika från 9.30.

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

I början av januari startade äldstegrup-I början av januari startade äldstegrup-
pen sitt arbete med en liten kick-off på pen sitt arbete med en liten kick-off på 
en lördag förmiddag. Vi inledde med en en lördag förmiddag. Vi inledde med en 
frukost på hotellet och fick prata om, frukost på hotellet och fick prata om, 
planera och be för året som ligger fram-planera och be för året som ligger fram-
för. Det var trevligt och uppmuntrande! för. Det var trevligt och uppmuntrande! 
Vi ser mycket gott i församlingen och Vi ser mycket gott i församlingen och 
hur Gud verkar mitt i vår gemenskap. hur Gud verkar mitt i vår gemenskap. 
Som äldste känner vi tacksamhet till Som äldste känner vi tacksamhet till 
alla goda krafter som finns i vår ge-alla goda krafter som finns i vår ge-
menskap och nyfikenhet inför det som menskap och nyfikenhet inför det som 
ligger framför. Vår plan är att fortsätta ligger framför. Vår plan är att fortsätta 
arbetet med Riktning 2025 och under arbetet med Riktning 2025 och under 
våren kommer vi fokusera på barn och våren kommer vi fokusera på barn och 
ungdom och vår identitet. ungdom och vår identitet. 

Äldstegruppen är just nu ganska liten, Äldstegruppen är just nu ganska liten, 
den består av Ulf Rickardsson, Helen den består av Ulf Rickardsson, Helen 
Bergman, Karin Andersson och Elin Bergman, Karin Andersson och Elin 
Harrysson. Det har varit svårt att hitta Harrysson. Det har varit svårt att hitta 
personer som är villiga att gå in i älds-personer som är villiga att gå in i älds-
teuppgiften utifrån hur uppgifterna och teuppgiften utifrån hur uppgifterna och 

ansvaret ser ut. Det kräver mycket tid, ansvaret ser ut. Det kräver mycket tid, 
och många har jobb och andra åtagand-och många har jobb och andra åtagand-
en i och utanför församlingen. Samtidigt en i och utanför församlingen. Samtidigt 
har vi många goda ledare i församling-har vi många goda ledare i församling-
en! Detta har fått oss i äldste att fundera en! Detta har fått oss i äldste att fundera 
över vårt arbetssätt och hur vi ska kun-över vårt arbetssätt och hur vi ska kun-
na få ta del av den klokskap och blick na få ta del av den klokskap och blick 
på församlingen som många av våra på församlingen som många av våra 
ledare har. Vår tanke är att kunna bred-ledare har. Vår tanke är att kunna bred-
da vårt ledarskap för fler personer och da vårt ledarskap för fler personer och 
perspektiv. Då kan vi utifrån frågor vi perspektiv. Då kan vi utifrån frågor vi 
vill samtala om bjuda in personer som vill samtala om bjuda in personer som 
är engagerade i dessa frågor i försam-är engagerade i dessa frågor i försam-
lingen. Vi kommer också prova att ses lingen. Vi kommer också prova att ses 
var tredje vecka under våren istället för var tredje vecka under våren istället för 
varannan som vi gjort tidigare. Detta är varannan som vi gjort tidigare. Detta är 
en orienteringsfas där vi vill pröva nya en orienteringsfas där vi vill pröva nya 
former för ledningen av församlingen former för ledningen av församlingen 
och dess liv. och dess liv. 

Elin Harrysson

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.
Elin Harrysson, pastor, 070-325 54 65, elin@kvibro.se
Klas Eriksson, pastor, 070-491 12 65 eller klaseriksson421@gmail.com
Karin Andersson, diakon, 070-376 09 33 eller karin@kvibro.se 
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, 
Miriam Mondragon

A K T U E L L T

Min kallelse till missionsarbete i Sydamerika
Redan som barn upplevde jag att Gud 
talade till mig om att jag en dag skul-
le åka till ett annat land som missionär. 
Tyvärr hade jag under tonåren en period 
då jag försökte glömma allt vad kris-
ten tro var, så även min kallelse. Trots 
det så ledde Gud mig i mitt intresse för 
Sydamerika, indianernas situation och i 
mitt yrkesval. När jag kom tillbaka till 
min tro förberedde jag mig för arbete i 
just Sydamerika. Jag utbildade mig till 
förskollärare, gick bibelskola och läs-
te spanska. Jag fick pröva min kallelse 
under ett år med FTA (Filadelfia Team 
Action), då jag tillsamman med tre an-
dra flickor åkte till Colombia, Peru och 
Bolivia. Efter detta år med positiva upp-

levelser och tuffa strapatser förstärktes 
min längtan att fortsätta den vägen. 
Några månader efter att jag kommit 
hem blev jag kontaktad av en missionär 
som arbetade i norra Peru. Han undrade 
om jag kunde tänka mig att vara lärare 
för deras tre barn. Naturligtvis tackade 
jag ja. Förutom lärartjänsten var jag en-
gagerad i söndagsskola, ungdomsarbete 
och kvinnogrupper. Jag var där i drygt 
två år.

Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att 
resa till djungeln i Peru. En av missio-
närerna skulle forsla en container som 
kommit från Sverige med olika hjälp-
medel. Den skulle tas med lastbil till 
Sarameriza. I lastbilen färdades chauf-
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I N T E R N A T I O N E L L T

fören, två unga medhjälpare, 
missionären och jag. Contai-
nern upptog hela lastutrym-
met så vi fick sitta på taket till 
förarkupén. Resan tog 5 dygn 
och vi reste utan uppehåll för-
utom då bilen gick sönder och 
när vi skulle korsa en flod. Det 
var mörkt och chauffören vil-
le avvakta ljuset för att köra 
över. Jag skulle få övernatta i 
ett hus vid floden och husets 
enda säng ställdes fram. Utan 
madrass och direkt på fjädrar-
na kunde jag äntligen sträcka 
ut mig. Det varade dock inte 
längre än 30 min, för nu kom 
en annan bil som skulle korsa 
floden och vår chaufför ville 
åka i hans spår. Det var bara 
att hoppa upp, tacka för gästfriheten och 
åka vidare. Vi kom över! Sen fortsatte 
den skumpiga resan i regn och rusk, 
hetta och sol, berg och dalar, vackra 
blommor, fjärilar och spännande djung-
elljud. Till slut kom vi dock fram.  

Efter min tid i Peru har jag också varit 
i Bolivia i drygt två år. Dels för att ad-
ministrera och bygga upp verksamheten 
i en förskola i Santa Cruz, dels för att 
undervisa på svenska skolan i Cocha-
bamba. 

När jag ser tillbaka på tiden i Sydame-
rika ser jag att den röda tråden varit un-
dervisning och församlingsarbete. Jag 
är mycket tacksam för dessa år och sak-
nar både arbetet och de vänner jag fick. 

Barnverksamhet i Chulucanas i Peru

Som ung kvinna i en ny miljö kunde jag 
ibland känna mig ensam men genom 
allt har Gud visat sin omsorg och kärlek 
och gått vid min sida.

Kerstin Florén

Vill du också engagera dig i internatio-
nellt missionsarbete? Det finns möjlig-
heter för både unga och äldre. Volontär, 
praktikant, missionär m.m., se Equme-
niakyrkans hemsida för mer informa-
tion: equmeniakyrkan.se/vart-arbete/
internationellt/engagera-dig-interna-
tionellt/
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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
Dagny Kronlund 93 år, 2 april
Leif Kronlund 92 år, 13 april

Läger är för många en plats där de fått 
möta Jesus, ta egna steg i tro men också 
fått minnen och vänner för livet. Det är 
kul och utvecklande för barn och ung-
domar att vara på läger. Du utmanas på 
positiva sätt och utvecklas både socialt 
och andligt.

Sjöviks Kristendomsskola 
26 juni - 8 juli. Kristendomsskolan är 
för dig som har gått ut årskurs 7 eller är 
äldre. Det är två veckor fyllda av under-
visning om den kristna tron, men också 
musik, uteaktiviteter och mycket gläd-
je. Kristendomsskolan arrangeras av 
Sjöviks folkhögskola tillsammans med 
Equmenia Mitt, Stockholm och Svea-
land. Anmälan öppnar under våren och 
görs på www.sjovik.eu/utbildning/kort-
kurser/kristendomsskolan/. Vid frågor 

kontakta Elsa Cronhjort.

Smajl 
2–5 juli. Smajl är ett läger för barn mel-
lan 8 och 13 år. Det är ett ekumeniskt 
barnläger där varje församling åker som 
en grupp med egna ledare. Vi brukar 
vara ca 4 ledare och 7–10 barn. Man bor 
i tält eller stuga på härliga Hjälmargår-
den, utanför Örebro. Det är bra program 
med gudstjänst, lekar och spännande 
aktiviteter. Anmäl om ditt barn vill vara 
med i år. Vi behöver även vuxna som 
åker med. Då kan man vara med och 
leda vår barngrupp, vara volontär eller 
leda en aktivitet. Anmälan till Rebecka 
Hellqvist eller Pelle Gillerstrand.

Elsa Cronhjort

Läger för barn och unga i sommar

Nya medlemmar
Ann och Per Westblom från Edsviks- 
kyrkans församling välkomnades 12 
februari
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E X P E D I T I O N

Drottningholmsvägen 400
168 74 Bromma, 
tel: 08-445 93 80
e-post: info@kvibro.se 
www.motesplatsbromma.se 
Plusgiro: 1965 58-1
Bankgiro 172-8443 
Swish: 123 615 11 79

Elin Harrysson
Pastor och församlingsföreståndare
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%

David Fouladi
Pastor med inriktning på barn och unga 
Tjänstledig

N Ä S T A  N B  KO M M E R  4  J U N I

Bidrag mottages före   
16 maj. 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.


