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Mötet med Jesus i rulltrappan på NK
Likt många andra stockholmare trängdes jag framför NKs julskyltning. Efter
att ha beundrat skyltningen ett tag gick
jag in i varuhuset. I rulltrappan upp hör
jag från högtalarna Tommy Körbergs
sångröst ”Folk, fall nu neder och hälsa
glatt din frihet, O helga natt du frälsning
åt oss gav”.
Bland alla dessa julförberedande
människor undrade jag om någon ens
reagerade över budskapet i musiken?
Anledningen till att vi firar jul är att ett
sprattlande och gråtande spädbarn föddes. Det är förvisso inte märkvärdigt att
ett barn föddes, det har alltid fötts barn!
Men detta barn ger oss frälsning och
har satt djupa spår i vår värld. Uppmaningen i sången inne på NK var att böja
våra knän inför detta spädbarn, men i
stället går många av oss ”på knäna” av
julstress.
Jesus föddes in i en ganska mörk tid,
romarna hade makten i landet och på
ungefär 400 år hade ingen profet uppträtt. Fast hoppet hade inte lämnat det
judiska folket, de mindes profeternas
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ord om ett barn som skulle födas, en ny
kung. Många upplever vår tid som ganska mörk, både bildligt och bokstavligt.
Vissa tänder en adventsljusstake eller
julstjärna för att lysa upp vårt nordiska
mörker, men vad lyser upp det mörker
vi upplever i våra liv eller i världen?
Precis som Jesus blev ett ljus in i sin
tid så tror jag att hans födelse och liv
kan ge oss ljus och hopp för våra liv och
vår värld även idag. I juletid finns det
kristna symboler och budskap överallt,
från musik i varuhus till en julstjärna i
ett lägenhetsfönster. Öppna ögonen och
lyssna så att du inte missar Guds tilltal i
allt detta. Låt budskapet i musiken röra
vid dig, låt julstjärnan i fönstret leda dig
till stallet och Jesusbarnet.

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

På gång
Församlingsråd lördag 8/12
På församlingsråd läser vi bibeln, samtalar och ber. Den här gången är fokus
för samtalet våra ledord bön, förbön och
gemenskap. Vi inleder med smörgåsfika
kl. 9.30 och avslutar samlingen senast kl.
12. Alla intresserade är välkomna.

Trettondagsfest lördag 5 januari
Vi vill gärna skapa fler tillfällen att träffas och fira att vi är en gemenskap. Därför anordnar äldste en trettondagsfest för
alla åldrar lördag 5 januari. Detaljerna är
inte klara än, så håll utkik efter mer information.

”Vi väntar på julen” 15/12
Välkommen på en pysseldag för stora
och små lördag 15 december kl 11–14.
Vi bakar pepparkakor, tillverkar julkrubbor mm och förbereder oss inför julen.
Lunch kan man köpa i kyrkans pop-up
korvkiosk (vegetariskt alternativ finns).

Konsert med Julkören 15/12
Vinterns ”Alla-kan-sjunga-kör” blev en
Julkör som sjunger jullåtar av bl.a. John
Lennon, Uno Svenningson och Adolphson & Falk. Kören leds av Stefan Jämtbäck och lördag 15 december kl. 17 är
det konsert. Kom gärna och lyssna! Fri
entré. Mingel efteråt.
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Ny hemsida
Det har länge funnits önskemål om en
ny hemsida, som fler kan hjälpas åt att
hantera. Strax innan sommaren gjordes
en större insats för att göra den startklar
och i början av september var den klar
att presenteras. Ännu återstår lite finputsning men titta in på www.motesplatsbromma.se och se förändringen.
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Kyrkans uppdrag
och de mänskliga rättigheterna
Det uppdrag som Gud gav Jesus när han
sändes in i världen var att leda människorna tillbaka till Gud och att rädda dem
från undergång och till evigt liv och befrielse på livets alla områden. (Joh 5:24,
Luk 4:18-19). Detta uppdrag har Jesus
sedan fört vidare till oss. Kyrkans uppdrag är att förmedla Guds befrielse på
alla livets områden – andligen, socialt,
fysiskt, intellektuellt och socioekonomiskt.
Mycket av det befrielsearbete som
Jesus kallar oss till kan uttryckas just
genom det moderna begreppet ”mänsk4

liga rättigheter” – något som är under
stor press på många håll i världen. Detta
är ett prioriterat område i Equmeniakyrkan.
Religions- och övertygelsefrihet:
75% av världens befolkning lever i områden med allvarliga begränsningar i
religionsfriheten. Dessa begränsningar
kommer allt närmare oss. I östra Ukraina, som är ockuperat av ryskstödda rebeller, förbjuds icke ortodoxa religiösa
grupper. I Bulgarien föreslår man nu en
ny religionslag som kraftigt begränsar
religionsfriheten. I samverkan med Eu-
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Bilden är från Centralasien där det
hölls en utbildning om religionsfrihet.
Den är tagen av Christer Daelander.

ropeiska Baptistfederationen (EBF) och
Världsbaptistalliansen (BWA) arbetar
Equmeniakyrkan för religionsfrihet i
Europa och Centralasien. Med finansiering från Svenska Missionsrådet har
Equmeniakyrkan anordnat utbildningar
för kristna minoriteter i Centralasien,
Egypten, Indien och Thailand om deras
rättigheter och i kontakter med regionala och nationella myndigheter och det
internationella samfundet (FN, OSSE,
EU) sätter vi press på länderna att ta bort
restriktionerna och förtrycket. Både jag,
genom Equmeniakyrkan och Katherine
Cash, genom Svenska Missionsrådet,
arbetar med Religions- och övertygelsefrihet. Se informationsmaterial på
www.forb-learning.org. Eftersom både
jag och Katherine finns i Kyrkan vid

Brommaplan finns det möjlighet att få
aktuell uppdatering för detta arbete när
så önskas.
Andra områden som Equmeniakyrkan arbetar med är bl.a
• Anti-trafficking: arbete mot människohandel och hjälp till dem som utsätts
• Asyl, migration och integration
• Rom-folkets situation och utsatthet
både i Sverige och i Rumänien och Bulgarien
Stöd till Equmeniakyrkans arbete för
mänskliga rättigheter kan skickas till
plusgiro 900328-6. Ange mänskliga rättigheter VSH 42270
Christer Daelander
Samordnare för mänskliga rättigheter
Equmeniakyrkan

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
Monica Ekvall, 073-965 53 70 eller ekvall.monica@gmail.com
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KALENDARIET

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

December
Söndag 2 december
11.00 Gudstjänst med Adventskören
under ledning av Lillemor Zielinski.
Elin Harrysson, Ann Westblom, Ulrika
Sundbom. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Lördag 8 december
9.30–12.00 Församlingsråd.
Smörgåsfika.
Söndag 9 december
11.00 Gudstjänst med nattvard och
dop. Hampus Flyman, Bertil Forsberg,
Johanna Boije. Söndagsklubb. Teens.
Kyrkkaffe.
Lördag 15 december
17.00 Konsert med Julkören och komp,
ledd av Stefan Jämtbäck. Appell Elin
Harrysson. Fri entré. Mingel efteråt.
Söndag 16 december
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Elin Harrysson, Helene Bergman,
Tomas Sundbom, Lennart Wårdh.
Terminsavslutning för Söndagsklubben. Kyrkkaffe.
17.00 Sinnesrogudstjänst
Pilgrimens sju nyckelord – Frihet.
Kaffe från 16.15.
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Söndag 23 december
11.00 Gudstjänst. Lars-Åke W Persson, Ann Westblom, Lillemor Zielinski.
Söndag 30 december
11.00 Gudstjänst. Karin Andersson,
Andreas Willgert. Kyrkkaffe.

Januari
Tisdag 1 januari, Nyårsdagen
17.00 Ekumenisk fredsgudstjänst i
S:ta Ragnhilds kapell, Blackeberg.
Medverkande från de olika kyrkorna i
Bromma.
Lördag 5 januari
17.00 Trettondagsfest. Alla åldrar
välkomna. Håll utkik efter mer information!
Söndag 6 januari
11.00 Missionsgudstjänst med Utblick
och nattvard. Gudrun Jerresand,
Rose-Marie Engström. Kyrkkaffe.
Söndag 13 januari
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson,
Ulrika Sundbom. Söndagsklubb. Teens.
Kyrkkaffe.
Söndag 20 januari
11.00 Gudstjänst i Ekumeniska
böneveckan med predikstolsbyte.
Lasse Vallmoss från Abrahamsbergskyrkan, Ragnhild Franzén, Eva Holmin
Eriksson. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
NYHE TSBLADE T NR 4 2018

KALENDARIET

17.00 Sinnesrogudstjänst
Pilgrimens sju nyckelord – Tystnad.
Kaffe från 16.15.

17.00 Sinnesrogudstjänst
Pilgrimens sju nyckelord – Långsamhet. Kaffe från 16.15.

Onsdag 23 januari
18.00 Förbönsgudstjänst i Famnen med
anledning av Ekumeniska böneveckan.

Söndag 24 februari
11.00 Gudstjänst. Ann Westblom, Elsa
Cronhjort, Ulrika Sundbom. Söndagsklubb. Teens. Kyrkkaffe.
Församlingens årsmöte efter kyrkkaffet.

Söndag 27 januari
11.00 Gudstjänst. Hampus Flyman,
Anne Rehn, Lennart Wårdh. Söndagsklubb. Teens. Kyrkkaffe.

Februari
Söndag 3 februari
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Lars-Åke W Persson, Ann Westblom,
Johanna Boije. Söndagsklubb. Teens.
Kyrkkaffe.
Söndag 10 februari
11.00 Gudstjänst. Sune Fahlgren, Bertil
Forsberg, Lennart Wårdh.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.
Fredag 15 februari.
17.00 Hemmakväll i kyrkan. Mat, prat
och gemenskap. Kostnad 50 kr. Ingen
föranmälan.

Mars
Fredag 1 mars
13.00 Samling i S:ta Birgitta kyrka med
anledning av Världsböndagen.
Söndag 3 mars
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Bertil Forsberg, Anna Forsberg,
Johanna Boije. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
Söndag 10 mars
11.00 Gudstjänst. Bön- och offerdag
för pastors- och diakonutbildningen.
Anna-Mia Henriksson från Bromma
Folkhögskola, Gudrun Jerresand,
Ulrika Sundbom. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Söndag 17 februari
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Elsa Cronhjort, Helene Bergman,
Tomas Sundbom, Andreas Willgert.
Kyrkkaffe.
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ÄLDSTERAPPORT

Äldsterapport
Äldste har bestämt att vi under vintern
och våren ska samlas kring ledorden
Bön och gemenskap, som vi också rapporterade om på församlingsmötet. Jag
uppfattade det som att församlingen
anammade anslaget och gav oss mandat
att arbeta vidare på denna inriktning.
Detta innebär att vi kommer att inbjuda till samlingar som inspirerar till
bön och förbön på olika sätt genom undervisning av inbjudna talare och egna
förmågor. Vi kommer att inbjuda till
mötesplatser för våra husgrupper, som
kan behöva vägledning, omstart och nystarter på olika sätt. Vi kommer också
att ta upp idén om bönefadderskap igen.
Men vi kommer också att söka oss till
bibeltexter som handlar om att vara en
kristen gemenskap, Kristi kropp, och
be och samtala oss fram som vi brukar göra, denna gång med detta fokus
i sikte.

På församlingsrådet kommer vi att
presentera några alternativ för bibelläsningen under våren och kanske hela
året 2019 eftersom vi bedömer att vi i
dagsläget inte har resurser att producera
egna bibelläsningsplaner.
Vi vill också arrangera samlingar där
vi möts över åldersgränser under några
timmar och därför vill vi börja nästa år
med en trettondagsfest. Som församling
är vi vänner både i vardag och fest. Du
kanske känner att du vill finnas med i
en grupp som planerar för sådana mötesplatser där vi äter, lär känna varandra
och gör olika saker tillsammans som
vi brukar göra på våra Dagar för hela
människan. Det kan handla om några
lördagar/söndagseftermiddagar under
våren.
För äldste
Ann Signhildsdotter Westblom

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: Ann Westblom.
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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A K T U E L LT

Kallelse till årsmöte
Söndagen den 24 februari firar vi församlingens årsmöte. Vi inleder med en gemensam gudstjänst kl 11.00 och efter kyrkfika håller vi årsmötesförhandlingar. Du som vill
gå in i en uppgift eller vill föreslå någon för en uppgift hör gärna av dig till valberedningen. Vill du sluta med din uppgift är det också viktigt att du snarast kontaktar
någon i valberedningen: Ulla-Britt Franzén, Gudrun Jerresand eller Ulf Rickardsson.
Välkommen till årsmöteshögtid!

Församlingshelg i Jönköping 2019
På församlingsmöten har vi beslutat att
församlingshelgen 2019 blir en gemensam resa till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019.
Den kommer att hållas i Jönköping
29 maj – 2 juni 2019 (Kristi himmelsfärdshelgen).
Temat kommer att vara: Till jordens
yttersta gräns.
Vi planerar att åka gemensam buss till
Jönköping och bo tillsammans på folkhögskola (vandrarhemsstandard).
Vi kommer att få tid tillsammans som
församling under bussresan samt någon
eller några egna samlingar under konferensdagarna samtidigt som vi får många
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tillfällen att delta i bibelstudier och samlingar som hålls av kyrkokonferensen.
Våra barn och ungdomar får möjlighet
att vara med i barnkonferensen som anordnas under konferensdagarna. Vi får
ett utmärkt tillfälle att uppleva att vi
är en del av ett större sammanhang, en
samfundskyrka och möta kristna medvandrare, gamla och nya bekantskaper
och förhoppningsvis också få tid att se
litet av Småland och Jönköping.
Planera in och boka detta redan nu!
Mer info kommer!
Äldste/Gudrun Jerresand
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I N T E R N AT I O N E L LT

Jul i Togo
Att flytta till ett annat land och en annan kultur innebär att man får ta seden
dit man kommer. Men vad händer om
det inte finns några seder? När jag flyttade till ifefolket i Togo 1980 visste de
flesta inte vem Jesus var. Även efter det
att kristna församlingar började ploppa
upp som svampar ur jorden var det ingen som tänkte på att man skulle avskilja
någon särskild dag för att fira att Jesus
fötts. Jag och mina arbetskamrater från
Schweiz och USA fick i stället fira julen
lite på egen hand, med medhavda seder
och julpynt.
Första advent det första året gjorde jag
min egen lilla adventljusstake. En kartong med bomull och lite istuckna gröna
blad fick bli ljusstaken; där satte jag ner
fyra stearinljus inköpta i den indiska butiken i stan. Det såg riktigt fint ut. Men
när jag kom in på mitt rum samma kväll
hade alla ljusen vissnat i middagshettan.
De hängde som slokande tulpaner över
kanten på sin lilla låda. Så lärde jag mig
att stearinljus måste ligga och vila på
dagen, om de ska stå raka på kvällen.
Ungefär som jag, alltså.
Våra vänner i byn kände alltså inte
till julen. Så då fick vi väl introducera
den. Efter ett år i byn hade vi lärt oss
tillräckligt av språket för att med vår
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medhjälpares assistans kunna översätta
julevangeliet till ifespråket. Vi köpte en
säck ris, en hel massa torkad fisk och lite
annat gott, och bjöd hela byn på fest. Efter maten fick de höra julevangeliet läsas
för första gången. Det var svårt att säga
vad som gjorde det djupaste intrycket:
maten, berättelsen, eller det faktum att
vår medhjälpare läste deras eget språk
från ett papper – något de aldrig varit
med om förr. Ett par år senare bildades
en kristen församling i byn. De trodde
att Jesus var född, men de kände inget
särskilt behov att fira hans födelsedag.
De firade ju aldrig sina egna.
I en av kyrkorna inne i den närmaste
staden, Atakpamé, hade de däremot hört
talas om det där med julen, och ville
gärna uppmärksamma den. De hade till
och med hittat en julprydnad på marknaden. När vi gick dit på juldagsgudstjänst svävade en stor röd uppblåsbar
plasttomte högtidligt över altaret i den
rymliga kyrkan. Den blev faktiskt kvar
där några månader. Det är ju synd att ta
ner en så härlig färgklick, som dessutom
påminner oss om julen och Guds stora
gåva till världen, Jesus.
Hélène Boëthius
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BARN OCH UNGDOM

Varför är jag ledare i söndagsklubben?
Jag tror att Jesus vill att det ska finnas
plats för alla människor i hans församling. Vi är en församling med många
aktiviteter för vuxna som söker Gud,
men vi måste jobba på att skapa plats
för barn och unga att också få växa med
Gud. Jag var med i äldste och vi pratade
ofta om hur vi skulle få tag på fler ledare till söndagsklubben. Efter ett tag så
tänkte jag att jag nog skulle göra större
nytta om jag var med i söndagsklubben
som ledare, än på äldstes möten.
Det är inte alltid lätt att vara ledare för
söndagsklubben. Det kan vara svårt att

få barnen att engagera sig i berättelserna från bibeln. Belöningen är desto större när hela gruppen engagerar sig i att
bygga Noas ark av stolar eller att kasta
Daniel ner i lejongropen och se honom
bli räddad av änglar. Att vara ledare i
söndagsklubben ger möjligheter att leka
och spela teater. Det är härligt att få dela
med sig av vad Gud kan betyda i vardagen. Jag tycker att det viktigaste är att
barnen känner att vi älskar dem.
Maria Cronhjort

FÖRSAMLINGSBOKEN

Födelsedagar
Kikki Svalfors 80 år, 3 december
Ulf Rickardsson 50 år, 7 december
Maria Hassani 50 år, 27 december
Maria Cronhjort 50 år, 23 januari
Inga Berggren 91 år, 22 februari
Lena Nilsen 60 år, 23 februari
Ulla-Karin Willgert 60 år, 4 mars
Nya medlemmar
Francoise Munyulolo
Lyckselevägen 11, lgh 1401
162 67 Vällingby
Tintin Gillerstrand
Malmgårdsvägen 30E
116 38 Stockholm
Tintin döptes på Sjöviks kristendomsskola 7 juli
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Födda
Alice, född 16 juli, dotter till Katarina
och Robin Höglund
Nytt namn
Ulla-Britt Arvidsson heter numera
Ulla-Britt Bonander Blomqvist
Nya adresser
Klas Eriksson har ny e-postadress:
klaseriksson421@gmail.com
Flyttat medlemskap
Jennie och Erik Lund till
Equmeniakyrkan Anderstorp
Kim Bergman till Centrumkyrkan
Farsta
AnnaSara och Kristian Gotting till
Ansgarskyrkan Lidingö
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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.

N Ä S TA N B KO M M E R 10 M A R S

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
17 februari Skicka till:
info@kvibro.se eller med
vanlig post till kyrkan.
Redaktion: Inger Almgren, Karin Andersson
och Lars Strömbeck.

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: 21–27/12
Lediga helger: 8–9/12
Nyårsläger: 29/12–1/1
Föräldraledig från 17/1 2019

Diakon: Karin Andersson

Diakon med administrativ inriktning
karin@kvibro.se
tel. 070-376 09 33
Arbetar 75 % tisdag–torsdag
Semester: 27-28/12
Lediga helger: 15–16/12, 26–27/1, 23–24/2
Vinterkonferens: 7-10/1

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.

