NYHETSBLADET
FRÅN KYRK AN VID BROMMAPLAN
SEPTEMBER — NOVEMBER NR 3/2018

Tack Klas för 10 år i
Kyrkan vid Brommaplan
Se sidan 8

E N

V Ä X A N D E

G E M E N S K A P

M E D

G U D

O C H

R A
V A R A N D

INSIDAN

Ett språng in i vardagen
Sommaren är en paus från det vanliga
för många människor. En del har semester, andra sommarlov, kanske är
man ute mer än vanligt eller unnar sig
extra mycket glass i värmen? Butiker
har andra öppettider och många verksamheter har sommaruppehåll, mycket
går på sparlåga. Likväl är sensommaren
här och vardagen gör entré. En del kanske välkomnar hösten och andra känner mer oro eller ångest av att allt drar
igång igen.
I början av juli var vi drygt 80 personer som deltog i församlingens läger
Dagar för hela människan på Stensunds
folkhögskola. Det var ett fantastiskt läger! Temat för dessa dagar var Språng.
Jag höll ett föredrag om att vila mitt i
språnget. Vi lever i ett samhälle som lider av jäkt, vi ska effektivisera och optimera. En del människor lever sina liv
bokstavligen på språng. Som tydligast
blir det i blicken på den stressade personen som ser dörrarna på tunnelbanan
gå igen mitt framför näsan. Det är stress
och irritation i den blicken, fastän nästa tunnelbana mot T-centralen kommer
om tre minuter! Hur hittar vi vilan mitt
i språnget? Sommaren är en tid för avbrott och vila, men det räcker inte för
resten av året. Vi måste hitta den återkommande vilan, vilan mitt i vardagen.
Våra liv, förutsättningar och möjligheter till vila ser olika ut, dessutom är vila
olika saker för olika människor.
I 1 Mosebok kan vi läsa om hur vilan finns inbyggd redan från skapelsen.
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Gud skapade människan till sin avbild
med behovet av vila. Gud själv vilade
på den sjunde dagen och uppmanade
människorna att ta vara på vilodagen
och göra den helig. Det är i vilan som vi
växer och blir starka, både till vår inre
och yttre människa. För en person som
går på gym så växer inte musklerna i
själva träningen utan i återhämtningen
och vilan efteråt.
Min önskan och bön är att kyrkan
ska få vara en plats för vila. I samhället
snurrar mycket på i rask takt, men tänk
om kyrkan får vara den plats där axlarna
får sjunka, där optimering och effektivisering inte är målet. Där det finns möjlighet till vila och reflektion. En vila för
själen. Låt oss aktivt försöka ta vara på
den gåva som vilan är, kanske en tupplur på sofflocket och en stund för bön
och reflektion i kyrkbänken eller på någon av våra kurser eller i en hemgrupp.
Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som
är tyngda av bördor; jag skall skänka er
vila. Ta på er mitt ok och lär av mig,
som har ett milt och ödmjukt hjärta, så
skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är
skonsamt och min börda är lätt.” Matt
11:28-30.

Elin Harrysson,
pastor i Kyrkan
vid Brommaplan
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PÅ G Å N G

Höstens kurser
Förra hösten lanserades en ny kurs med
namnet Roder. Den fick ett positivt gensvar och det blir det en ny chans i höst.
Kursen har som underrubrik En kurs om
det som finns under ytan och styr våra liv
och genomförs under sju torsdagskvällar
med start 5/10 kl. 18.00. Varje kurskväll
innehåller måltid, introduktion av kvällens tema, enskild reflektion och samtal i
mindre grupper. Kursavgift 300 kr. Kostnad för maten tillkommer.
Alpha är en grundkurs i kristen tro.
Kursen passar bra både för sökare och för
den som kallar sig kristen. Tio torsdagskvällar 18.30 – 21.00 med start 20/9. En
kurskväll består av måltid, föredrag och
gruppsamtal. Kursavgift 200kr. Kostnad
för maten tillkommer.
Även Växa startar 20/9 kl 18.30. Växa
är en fördjupningskurs i kristen tro och
kan ses som en fortsättning av Alphakursen, men är öppen för alla intresserade, även om man inte gått Alpha innan.
Kurskvällens innehåll är måltid, sång,
bön, föredrag och samtal. Kursen är kostnadsfri men maten kostar 40 kr/gång.
Kurserna hålls torsdagar jämna veckor. Anmälan senast 13/9 till expeditionen
info@kvibro.se eller 08-445 93 80.
Klimatcirkel
I samverkan med organisationen Klimatsvaret Sverige inbjuds ännu en gång
till en studiecirkel om de förändringar
i klimatet som jorden står inför. Studiecirkeln leds av Anders Gustavsson och
hålls på tisdagar udda veckor med start
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11/9. Anmälan senast 4/9 till Anders
Gustavsson, anders.gustavsson@empyreal.se, tel. 08-87 50 08.
Tillsammans är det nya själv
Föredrag med Cajsa Tengblad om att
leva ett gott liv som
förälder, men också
för dig som arbetar
med barn och unga.
Cajsa är hälsopedagog, författare och
diplomerad coach
och talar utifrån sin
senaste bok. Hon är
djupt engagerad i
arbetet med att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar och
vuxna. Torsdag 6 september 19.00. Entré
50 kr, ingen föranmälan.
Hemmakväll i kyrkan
Trött på att sitta hemma på fredagskvällarna? Kom och umgås med andra sköna
människor i stället! Vi lagar mat och äter
tillsammans, umgås vid borden, spelar
spel, pysslar, handarbetar eller bara tar
det lugnt i soffan eller stillheten i kyrksalen. Tre fredagskvällar under hösten
(21/9, 19/10 och 16/11) kommer kyrkan
att vara öppen för alla som vill tillbringa
kvällen tillsammans. Vi öppnar dörrarna
kl 17 och hjälps åt att laga mat (tacos)
och duka. Kl 18 äter vi och ca 21 avslutar vi kvällen med en kort andakt för den
som vill. Kostnad för maten 50 kr.
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STICKLINGKAFÉ I KYRKAN

Det började med ett SMS …
I början av april i år kom det en idé från
en av våra församlingsmedlemmar:
”Skulle man kunna ha en plant-dag i
kyrkan? Tänk dig kafé (de som vill lämnar in eget bakverk), trevlig bakgrundsmusik Piano m.m. och så hjälps vi som
har plantor och skott åt att samla in
dessa och lämna till given dag. De som
vill kan avnjuta kaffe med dopp, köpa
plantor till vacker musik och trevliga
samtal. Behållningen går till församlingskassan”. Förslaget togs upp med
äldste som stödde idén, med den ändringen att skänka behållningen till något
av Equmeniakyrkans missionsprojekt i
stället.
Vi satte datum till den 6 maj för att
kunna kombinera vårt kafé med World
Fairtrade Challenge 2018. Denna
kampanj anordnas i ett 20-tal länder
runt om i världen för att uppmärksamma Fairtrade.
Jag bad Christer Daelander om förslag
på hur pengarna skulle kunna användas
4

och han tipsade om ett skogs- och jordbruksprojekt i Kongo Brazzaville där
man mobiliserar folk att plantera träd
för att hjälpa miljön och även grönsaker
för deras direkta levebröd. Detta kände
vi passade bra i och med kopplingen till
växter och miljö.
Sedan behövdes ju sticklingar och
plantor att sälja. Efter annonsering och
information på gudstjänster och på Facebook hade vi löfte om tillräckligt
mycket för att våga satsa för fullt.
Så kom då dagen. Vi hade förberett
med att ställa fram bord för sticklingarna och lagt fram information om Fairtrade. Undan för undan fylldes borden
med hembakat fikabröd och sticklingar
av pelargon, fredskalla, lyckoklöver,
hjärtan på tråd, bajonettlilja, tomater
och mycket mer. Försäljningen gick bra
och allt som allt kunde vi skicka 2 600
kr till jord- och skogsbruksprojektet.
Karin Andersson
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I N T E R N AT I O N E L LT

Om Fairtrade
Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka
fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte
att skapa förändring och utveckling.
Väljer du Fairtrade-märkta produkter
skapar du möjligheter till förändring.
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor. (Se
fairtrade.se).

Projektet ”Jord- och skogsbruk i miljöprojekt” i
Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)
Evangeliska Kyrkans utvecklingsorgan, CTPAD, är en av aktörerna i ett landstäckande program
för att återplantera skogen
samtidigt som landsbygdsbefolkningen genom skogen får
en långtidsförsörjning. Staten
bidrar med plantor, traktorer
och redskap. CTPAD måste själv
bekosta rekrytering och utbildning av folk och samordningen
för projektet. Sverige bidrar till
att täcka dessa kostnader.
(Se equmeniakyrkan.se/
kongo-brazzaville/#projekt-kongo-brazzaville).

Livssamtal

Vill du prata med någon under tystnadsplikt? Kontakta församlingens själavårdsgrupp:
Elin Harrysson, pastor, 070-325 54 65 eller 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
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KALENDARIET

Bönetider i kyrkan
Tisdag & torsdag 14.00
Onsdag 8.00 & 18.00
Söndag 10.45

September
Söndag 2 september
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Samlingssöndag med avtackning av
Klas Eriksson. Klas Eriksson,
Elin Harrysson, Johanna Boije.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Torsdag 6 september
19.00 Föredrag om livet med Cajsa
Tengblad. Tillsammans är det nya
själv - Att leva ett gott liv som förälder.
Entré 50 kr. Ingen föranmälan.
Söndag 9 september
11.00 Gudstjänst. Harry Månsus, Pia
Althoff, Eva Holmin Eriksson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Söndag 16 september
11.00 Gudstjänst.Installation av Elin
Harrysson och Karin Andersson.
Elin Harrysson, Gudrun Jerresand,
Johanna Boije. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
17.00 Sinnesrogudstjänst. Pilgrimens
sju nyckelord – Bekymmerslöshet.
Kaffe från 16.15.
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Söndag 23 september
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Elin Harrysson, Helene Bergman,
Tomas Sundbom, Andreas Willgert.
Kyrkkaffe.
Söndag 30 september
11.00 Gudstjänst. Ann-Christine Falk,
Anne Rehn, Lennart Wårdh, Wolfgang
Falk. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Oktober
Söndag 7 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard. Maria
Hassani, Ragnhild Franzén, Johanna
Boije. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Söndag 14 oktober
11.00 Gudstjänst. Barnkören Soulful
Voices Kids medverkar. Hampus Flyman, Bertil Forsberg, Lennart Wårdh,
Johanna Gard. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Söndag 21 oktober
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson, Ulf
Rickardsson, Lillemor Zielinski.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
17.00 Sinnesrogudstjänst. Pilgrimens
sju nyckelord – Delande. Kaffe från
16.15.
Söndag 28 oktober
11.00 Gudstjänst. Ann Westblom,
Gudrun Jerresand, Ulrika Sundbom.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
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KALENDARIET

November

December

Söndag 4 november
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Christer Daelander, Anna Forsberg,
Johanna Boije. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Söndag 2 december
11.00 Gudstjänst med första adventskör. Elin Harrysson, Ann Westblom,
Lillemor Zielinski, Ulrika Sundbom.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Söndag 11 november
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Barnkören Soulful Voices Kids medverkar. Elin Harrysson, Helene Bergman,
Tomas Sundbom, Andreas Willgert,
Johanna Gard. Kyrkkaffe.

Lördag 8 december
9.30–12.00 Församlingsråd.
Smörgåsfika.

Söndag 18 november
11.00 Gudstjänst. Hampus Flyman,
Anne Rehn, Lillemor Zielinski.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
17.00 Sinnesrogudstjänst. Pilgrimens
sju nyckelord – Andlighet. Kaffe från
16.15.
Globala veckan 18–25/11
Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor och organisationer
gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster
och aktiviteter. 2018 har Kyrkornas
globala vecka temat Vem får höras? –
Kyrkornas roll för en hållbar värld för
alla.
Söndag 25 november
11.00 Gudstjänst. Ulf Rickardsson,
Eva Holmin Eriksson. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
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Söndag 9 december
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Hampus Flyman, Bertil Forsberg,
Johanna Boije. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Öppen kyrka
Är du dagledig? Föräldraledig (barn
är också välkomna, här finns leksaker
för dem)? Sjukskriven? Har en ledig
dag? Kyrkan är öppen för dig som vill
dela vardaglig gemenskap varje torsdag klockan 13.00–16.00. Var med
hela eftermiddagen eller en del av
den, gör det du själv vill: handarbeta,
måla (det finns framställda målargrejer
att använda), låna vår symaskin, spela
spel, läs en bok, samtala och umgås
med oss. Den som vill är välkommen
att vara med på en kort andakt i kyrksalen klockan 14.00, därefter fikar vi
tillsammans kl 14.30 och Du är varmt
välkommen!
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Tack Klas!
Det är nu ca nio år sedan Inger och jag
blev en del av den här församlingen.
Som för så många andra var det något
som gjorde att här känner vi oss ”hemma”, här kommer vi att ”trivas”.
Min glädje över församlingen berättade jag om en gång för dig, och sa att
detta är en församling ”på riktigt”. Det
var något i gemenskapen som kändes
äkta!
Du är en av de mycket stora anledningarna till att vårt församlingsliv är
”på riktigt”.
Med kärlek och värme har du mött alla
som kommit till kyrkan. Men det har inte
stannat med bara ett trevligt bemötande utan evangelisten i dig har funderat
kring hur vi som församling möter den
sekulariserade människan i ett modernt
samhälle. Hur kan vi som församling hitta en trovärdig förkunnelse? Din trohet
till ditt uppdrag som herde och förkunnare har alltid haft ett stort och äkta engagemang.
Många av våra nya medlemmar har
kommit till oss tack vare de kurser som
församlingen har drivit. Där har du inte
varit ensam, många är involverade i detta arbete.
I Alphagrupperna har du haft ett stort
hjärta och varit drivande i bibelundervisningen, för att visa hur vi skall hitta
vägen till gemenskap med Jesus. Du har
med frimodighet utmanat kursdeltagarna med din undervisning men samtidigt
behållit respekten för varje individ och
deras egen resa i tron.
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Paulus skriver om att vara ”brinnande i anden” - kan något passa bättre
som beskrivning på din gärning hos
oss? Vi har i dina predikningar tagit
del av många av dina personliga upplevelser över hur livet är, på gott och
ont. Vad det innebär att vara människa idag. I dina predikoförberedelser
har det ibland ingått en joggingtur,
där du fått tillfälle att rensa tankar
och lyssna till vad Gud har att säga
till dig och till oss som församling. Du
har haft förmågan att dela med dig
av dina egna personliga upplevelser
i tron.
Vårt sommarläger, Dagar för hela
människan, har varit ett vattenhål för
många i församlingens gemenskap.
Kanske framför allt för många som
har varit nyfikna på vår gemenskap,
men inte alltid formella medlemmar.
Ett sådant läger kommer inte till på en
kafferast. Du har varit både hjärnan
och hjärtat i att dessa läger har kommit till stånd och varit så efterfrågade.
Ett bevis på att du drivit församlingen
till att vara en kyrka med ett tydligt
mål och ett trovärdigt budskap.
Det är med mycket kärlek och värme som vi tänker på allt du har gjort
för oss som enskilda medlemmar och
allt du gjort för vår församling. Ett
stort tack för all din omsorg och ditt
engagemang. Vi önskar dig Guds
rika välsignelse i det liv som nu väntar
dig!
Lennart Wårdh
Församlingens ordförande
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ÄLDSTERAPPORT

Rekrytering av ny pastor
Under våren och försommaren har rekryteringsgruppen gjort ett antal intervjuer med olika sökanden. Sommaren
har inneburit att en del av arbetet har
avstannat, men också gett tid till reflektioner, både för sökande och för oss som
grupp.
Vi behöver de närmaste veckorna
göra uppföljande samtal för att kunna
komma till beslut om nästa steg i processen.
En önskan från oss alla är att denna

process skall gå så fort som möjligt,
men vi får nog som församling rikta in
oss på en vakansperiod på upp till tolv
månader.
Vår rekryteringsgrupp önskar dina
förböner över vårt fortsatta arbete för
att hitta den församlingsföreståndare
som kommer att passa just vår församling.
För rekryteringsgruppen
Lennart Wårdh

Husgrupper
I husgruppen träffas man för att umgås, stödja varandra, be och läsa Guds ord.
Grupperna träffas i olika hem. Skulle du vilja veta mer om husgrupperna eller vilja
vara med, kontakta pastor, diakon eller vänd dig direkt till någon av gruppernas
kontaktpersoner.
Tisdagar: Kerstin Florén.
Tisdagar: Anna och Bertil Forsberg.
Varannan tisdag: Eva Holmin Eriksson.
Varannan tisdag: Inger och Lennart Wårdh.
Varannan tisdag: Ulla-Britt och Håkan Franzén.
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Tack för 10 år i Kyrkan vid Brommaplan
Tack för tio intensiva, spännande, roliga, meningsfulla och arbetsamma år
som pastor och föreståndare i församlingen. När jag klev in i församlingssalen på min första arbetsdag den 1 april
2008 välkomnades jag av en grupp
människor som hade dukat ett vackert
kaffebord med vita dukar och tårta. Då
kände jag direkt, här hör jag hemma,
här är jag välkommen och så har jag
känt sedan dess.
Tack för vänskap, stöd och uppmuntran som jag ofta fått.
Tack för arbetsglädje och kreativitet
som jag upplevt tillsammans med er
då vi utvecklat församlingens liv och
verksamhet. Tillsammans har vi fått
se gudstjänster, undervisning, kurser,
smågrupper, andlig fördjupning, bön,
församlingsmöten, själavård, evangelisation, kontakter i samhället, m.m. växa
och utvecklas.
Tack för förtroenden, vänskap och
gemenskap i personliga möten, samtal,
själavård och hembesök.
Tack för goda erfarenheter av samtal
och problemlösning. Vilket fantastiskt
samtalsklimat med öppenhet, respekt
och värme det finns i vår gemenskap
även när frågorna är svåra.
Tack till alla ledare och frivilliga i församlingen som jag fått samarbeta med.
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Sist men inte minst, tack till de anställda som jag jobbat ihop med och tack
till äldste, styrelsen och församlingens
ordförande. Ni har ofta stöttat och uppmuntrat och ibland bromsat och korrigerat mig. Det är så det ska vara i ett
gott samarbete.
Nu är det dags för mig och församlingen att gå vidare. För min del väntar en ny tjänst som samordnare för
församlingsgrundande arbete i region
Stockholm. Det betyder att Eva och jag
blir kvar i Bromma och som medlemmar i församlingen även framöver. Det
känns roligt att vi får bli kvar i gemenskapen.
Så blir det förstås spännande att se hur
Gud ska leda församlingen vidare. Det
finns så mycket gott i vår församling
som Gud vill låta växa och bära frukt!
Jag känner att Paulus ord i Fil 1:6 gäller
vår församling. ”Jag är övertygad om
att han som har börjat ett gott verk hos
er också skall fullborda det till Kristi
Jesu dag”.
Många varma
hälsningar från er
före detta pastor
och föreståndare,
Klas Eriksson
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BARN OCH UNGDOM

Equmenia Brommaplan
Sommarens läger har varit roliga, fyllda
med bad och har lett till möten med nya
kompisar och Gud. Barn och ungdomar från Kyrkan vid Brommaplan har
varit på Kristendomsskolan på Sjövik,
Smalj på Hjälmargården, Dagar för hela
människan på Stensunds folkhögskola och Chili på Hjälmargården. Tack
till alla fantastiska ledare och föräldrar
som varit med på lägren eller fixat med
skjuts.
Den 26 augusti drar söndagsklubben

igång med två grupper. Teens (från 6:an
och uppåt) träffas vissa fredagskvällar
med start 31 augusti och vissa söndagar
under gudstjänsttid. Barnkören Soulful Voices Kids som leds av körledaren
Johanna Gard träffas på onsdagar med
start 5 september. Barn födda 20092011 övar 17.00-17.45, barn födda
2005-2008 övar 17.45-18.30. För mer
info och anmälan: www.johannagard.
com

FÖRSAMLINGSBOKEN

Födelsedagar
Mikael Willgert 60 år, 29 augusti
Anne Claesson 60 år, 10 oktober
Anne Rehn 75 år, 26 oktober
Kikki Svalfors 80 år, 2 december

Nya adresser
Bengt Secher
Fågelvägen 3A
611 74 Tystberga

Avlidna
Rune Eriksson, 7 juni
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E X P E D I T I O N

N Y H ET SB L ADET
FRÅN KYRK AN VID BROMMAPLAN

Expeditionstid tisdagar 10–11
Kyrkan är bemannad onsdagar 9–12
och torsdagar 13–16.

NÄSTA NB KOMMER 2 DECEMBER

Drottningholmsvägen 400, 168 73 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

Bidrag mottages före
15 november. Skicka till:
info@kvibro.se eller med
vanlig post till kyrkan.
Redaktion: Inger Almgren, Karin Andersson
och Lars Strömbeck.

Pastor: Klas Eriksson
Har avslutat sin pastorstjänst den 31 augusti

Pastor: Elin Harrysson

Pastor med särskild inriktning på barn och unga
elin@kvibro.se
tel. 070-325 54 65
Arbetar tisdag–fredag och söndag
Semester: v. 43
Lediga helger: 29-30/9, 13-14/10, 3-4/11

Diakon: Karin Andersson

Diakon med administrativ inriktning
karin@kvibro.se
tel. 070-376 09 33
Arbetar 75 % tisdag–fredag
Lediga helger: 29-30/9, 27-28/10, 24-25/11

Kyrka för Fairtrade
Vår församling har blivit
diplomerad för sitt arbete
för etisk konsumtion och
rättvis handel eftersom vi
använder rättvisemärkta
produkter som kaffe och the i församlingens verksamhet.
Vi sprider kunskap om rättvisefrågor och
konsumentkraft och vill vara med och
skapa opinion för rättvis handel.

