
Mötesplatser
i Bromma församling våren 2023

Seniorträff to 13.00–16.00 Start 12/1.
En mötesplats i Mariehäll för  seniorer. Ta med dig stick-
ningen eller kom in för fika och sällskap. 

 Ängbykyrkan, Kyrkbacken 1-9

 kvarterskyrkan mariehäll, bällstavägen 44

ABC i kristen tro To 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 
23/3, 20/4, 4/5 och 1/6 18.00–20.30 Klockaregården, 
Bromma kyrka Är du intresserad och vill veta mer om grun-
derna i kristen tro? Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet. 
Anmälan sker till asa.m.andersson@svenskakyrkan.se

Andlig vägledning  ti  17/1, 31/1, 7/2, 21/2, 
7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5 18.30–20.00 
Andlig vägledning är en metod för att dela liv med Gud och  
tillsammans utforska hur vägen vidare kan se ut. Vi inleder 
med avslappning, fördjupning i en bibeltext och tystnad. 

Träffpunkt Bibel Ti 18.00–19.45 Start 31/12.  
Under våren kommer vi att fördjupa oss i Abrahams, Isaks, 
Jakobs, med fleras händelserika liv.
 

Träffpunkt Ängby Ti 15.30–17.30. Start 7/2.
Vi umgås och fikar. Kl 16.30 serveras soppa. 

Församlingsexpeditionen: 08–564 355 00
Mer om alla verksamheter och kontakt uppgifter på: 
svenskakyrkan.se/bromma

Öppna förskolan i Ängbykyrkan
må & to 9.30–15.00. ti, on & fr 9.30–13.00 Start 19/1. 
Lek, prat och fika för daglediga barn och vuxna.  
Gemensam sångstund kl. 10.30. 

Efter plugget åk 4–6 to 14.00–17.00 
Start 19/1.
En grupp som träffas på loftet i en dag i veckan.  
Mellanmål och sedan lek, spel och skapande.

Barnens kyrka  Tid och datum kommer
Vi ses i Ängbykyrkan och sjunger, fikar och pratar om sånt 
som hör livet till. För vuxna och barn i alla åldrar. 

Himlaskoj Sö 11.00 Start 8/1.
Vi går ner till Ängbykyrkans barnlokaler under gudstjänsten 
och lär oss mer om söndagens text på ett lekfullt sätt.   

Öppna förskolan i Annedal 
må 9.00–12.00, on & to 9.00–12.00 Start 19/1.
En mötesplats i Annedal (Kvarterskyrkan Mariehäll) för 
daglediga föräldrar och barn! Gemensam sångstund kl. 10.00.

Miniorer åk 1–3 må 15.00–17.00 Start 23/1.
Mellis, pyssel, lek och fika. Vi pratar om det som är viktigt i 
livet och varje termin medverkar vi en eller två gudstjänster. 

VuxenBarn & familj
 ängbykyrkan, kyrkbacken 1-9

 kvarterskyrkan mariehäll, bällstavägen 44

Ungdom

Klubb Nykomling må 18.00 Start 23/1.
Är du ny i Sverige? Hit är nyanlända ungdomar (15 –25 år) 
välkomna!  Anmälan krävs. Se vår hemsida. 

Ungdomskväll on 19.00–21.30 Start 18/1.
En plats att hänga, prata, fira andakt och mässa, spela spel, 
fika och annat roligt. Här får du vara den du är! 

Konfirmation & ledarutbildning
Konfirmationen är en chans att fundera över viktiga och 
spännande frågor som handlar om livet i stort. Efter 
 konfirmationen erbjuds en fördjupande ledarutbildning.  
Läs mer på vår hemsida.  

Musik & kör
Psalmorkester övning 5/2 & 2/4 14.00-15.30, 
Ängbykyrkan, konsert 31/4.
Börja valborg med att spela i vår nystartade Psalmorkester. 
Skicka en intresseanmälan, där du berättar lite om dig själv, 
vilket instrument samt hur länge du har spelat till 
helen.grahn@svenskakyrkan.se

Alla kan sjunga: vårsånger övning 17/4, 
24/4 & 8/5 Ängbykyrkan, konsert 15/5.
Visst är det härligt att sjunga tillsammans! Vi ses vid tre 
tillfällen och sjunger vårens glada sånger. Anmälan sker till 
stefan.nymark@svenskakyrkan.se 
Körer Församlingen har ett rikt körliv och körer för alla 
åldersgrupper på olika nivåer! Läs mer på vår hemsida.  

 ängbykyrkan, kyrkbacken 1-9 (loftet)

Läs mer på: svenskakyrkan.se/bromma 
Vi finns på instagram/bromma_forsamling

 facebook/bromma_forsamling


