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Advent är en period då många av oss söker oss till kyrkan för att  
tillsammans få sjunga ”Hosianna, Davids son” och ”Bereden  
väg för Herran”. Vi får tända ljusen i vår adventsljusstake och  

vi får lyssna till berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna 
och hur människorna som möter honom springer och lägger ut sina 
mantlar på vägen. 

Det är sånger och berättelser vi känner igen och kanske har vi just 
detta år ett extra stort behov av att få lyssna till dem. Efter de senaste 
årens begränsningar, inskränkningar och kanske oro som har påverkat 
så många av oss får vi ännu en gång välkomna ljuset. När Jesus kommer 
ridande på den där åsnan blir han också en symbol, ett tecken, på hur 
ljuset, hoppet kommer oss till mötes. Det gudomliga kommer nära och 
vi får, på samma sätt som människorna i berättelsen, hälsa honom: 
”Välkommen hit, som vi har väntat och längtat!” 

Jag tackar Gud att Jesus inte kommer med rustning och vapen, att 
han inte kommer med den starkes makt och självpåtagna rätt utan 
ödmjuk och ridande på en åsna, i ögonhöjd med alla som möter honom. 
Där växer tron och hoppet. 

De människor som lade ut sina mantlar gjorde inte det på grund  
av tvång eller yttre traditioner utan utifrån en grundläggande känsla  
av att tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra världen. 

Varje ljus vi tänder är en påminnelse om att ljuset alltid övervinner 
mörkret, att Gud kommer till oss och att vi får möta honom, med alla 
våra erfarenheter av livet och med allt vårt hopp. 

Så – varje mantel vi lägger ut i världen för en medmänniska förmerar 
ljuset och hoppet i världen. 

Varje ljus vi tänder i världen gör att det gudomliga ljuset lyser än 
starkare i en mörk värld. 

Låt våra ljus brinna i världen 
– för att ljuset ska segra! I tro 
och glädje tänder vi därför våra 
adventsljus!  

Herre, du som kommer till oss  
i Jesus Kristus, vapenlös men  
starkare än världens makter, 
hjälp oss att ta emot dig i våra liv.  
I Jesu namn. Amen!

Välkommen att uppleva  
adventstiden i Bromma församling!

Torbjörn Gustavsson
Kyrkoherde

Det är advent!

ochoch
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 – Det finns inte bara en Maria. Maria finns  
här idag, mitt ibland oss. 
   Orden är Christer Klausbergers, präst i 
Bromma församling. Som ansvarig för årets 
julkrubba, som står utanför Bromma kyrka 
från och med den 26 november, vill han göra 
oss påminda om det. Det blir som ett tillägg 
till de dockor i naturlig storlek som står runt 
krubban med Jesusbarnet i, och som för 
många Brommabor hunnit bli en uppskattad 
tradition att besöka i advent och juletid. 

   Som en tankeställare, men också en tröst. 
Som en lugnande röst som säger att vi trots  
all oro omkring oss inte ska vara rädda –  
det är det budskap som Christer tillsammans 
med alla medarbetare, vill förmedla genom  
årets gestaltning. Julens glädjebudskap ska  
vi förstås fira! Kanske gör vi det bara med lite 
mera eftertänksamhet och tacksamhet efter 
att ha besökt krubban som står uppställd 
i örtaträdgården, alldeles intill den vackra 
stenkyrkan i Bromma. 

Med ett krig som pågår så nära inpå oss, med katastrofer  
och människor runt om i världen som lever i utsatthet.  
Hur kan vi glädjas och fira jul ”som vanligt” under rådande  
omständigheter? Christer Klausberger, präst, ville beröra just  
detta i utformingen av årets julkrubba utanför Bromma kyrka.

En tänkvärd jul 

Julkrubban, som den såg ut 2021. 
Idén till att göra en utomhuskrubba 
i ett växthus utanför Bromma kyrka 
uppkom inför julen 2020, då pande- 
min hindrade människor från att 
samlas inomhus. Den uppskattade 
julkrubban blev en ny tradition som, 
för tredje året i rad, invigs till advent.

Tillsammans med flera 
medarbetare bygger 
Christer Klausberger  
årets utomhuskrubba, 
under temat ”En tänkvärd 
Jul”. Den ska stå utanför 
Bromma kyrka fr o m  
26 november t o m  
trettondedag jul. 

Invigning av 2022 års julkrubba 

Lördag 26 november kl 16.00

Välkommen till Bromma kyrkas
Julkrubba

Invigning lördag 26 november kl 16.00
Pandemin födde en ny tradition. En utomhuskrubba  bakom Bromma kyrka! 

Lördagen den 26/11 invigs årets krubba - ett tittskåp med tema  
”En tänkvärd jul”. Den står upplyst dygnet runt t o m trettonhelgen.  
Vid invigningen bjuds på pepparkakor och glögg. Varmt välkommen!

PILGRIMSVANDRING Drottningholm – Bromma kyrka
För dig som vill vandra med oss från Drottningholms slottsteater till Bromma kyrka 
och invigningen den 26/11. Vi ses utanför slottsteatern kl 13.00 och är framme  
i god tid innan krubbinvigningen, ca 15.30. Kontakt: Christer Klausberger,  
tel 08-564 355 21.          Se uppdaterad info på www.svenskakyrkan.se/bromma
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Ingen Lucia utan – saffransbiscotti! Söta och knapriga italienska mandelskorpor med saffran  
i kan vara ett trevligt alternativ till saffransbullar. Enkla att baka och goda så det förslår  

till kaffe, te eller glögg. Och inte minst är de fina att ge bort i present.

Ingredienser 
100 g smör (eller margarin)
1/2 g saffran
1 1/2 dl strösocker
2 ägg
5 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver
1 1/2 dl sötmandel 

Gör så här 
Sätt ugnen på 175°C.
 
Smält smöret i en kastrull. Stöt 
saffranet med lite av sockret. Blanda 
sedan saffranet med smöret. Häll 
över i en bunke och låt svalna. Rör 
ner äggen och resten av sockret.
 
Blanda mjöl och bakpulver. Hacka  
mandeln grovt. Rör ner mandeln  
och mjölblandningen i bunken och 
arbeta ihop alltsammans till en deg.

Dela degen i fyra delar. Rulla varje 
del till en längd, ca 30 cm lång.  
Lägg längderna på en bakplåts- 
pappersklädd plåt.

Grädda mitt i ugnen cirka  
15 minuter. Ta ut plåten ur ugnen  
och låt längderna svalna lite. 
 
Sänk ugnstemperaturen till  
100 grader.

Skär varje längd i 10-12 st sneda  
skivor och lägg dem åter på plåten,  
nu med snittytan uppåt.

Låt ugnsluckan stå lite på glänt  
medan biscottin får torka mitt i  
ugnen i den sänkta temperaturen,  
cirka 1 timme, eller tills de känns 
torra. Vänd gärna på biscottin efter 
halva tiden i ugnen.

Hembakade saffransbiscotti  

Adventsstjärnans mysterium
Runt om i våra hus och hem 
tänds nu adventsstjärnor, 
som en påminnelse om 
stjärnan som lyste över 
Betlehem. Vi förbereder oss 
inför julen med att pynta 
och baka, och kanske  
ordna med julklappar.  
Men vad betyder advent 
och varför firar vi jul?

AV ANNE SYDQUIST

AV ANNE SYDQUIST

A dvent betyder ankomst. Under de   
 fyra veckorna i advent förbereder    
 vi oss för att ta emot mysteriet, 

det att Gud blev människa.
Nuförtiden tänder vi gärna advents-

stjärnor som får lysa i våra fönster i den 
mörka kvällen, det är en påminnelse om 
stjärnan som lyste över Betlehem, där 
Jesus en gång föddes. Det berättas i  
Bibeln att det tändes en stjärna på  
himmelen vid hans födelse.

Under advent läses bibeltexter i kyr-
kan som berättar om olika händelser vid 
olika tider i Jesus liv. 

Advent sträcker sig fram till julaftons- 
natten. Med hjälp av adventsljusstakar 
och adventskalendrar räknar vi med  
andra ord ner dagarna till juldagen,  
förberedelsetidens mål. 

På natten mellan den 24 och 25 decem- 
ber firar vi det ofattbara – Jesusbarnets 
födelse. På juldagsmorgonen läggs så 
fokus på änglarna och ära. En glädjeyra 
och ett firande som fortsätter fram till 
och med trettondagen.

Så, ge plats för lugn och reflektion  
under advent, med julen kommer firan-
det då vi lever oss in i berättelsen.



Vi sjunger in advent!
Ängbykyrkan 26 november   kl 15.00

Kom och sjung med och lyssna till Adventstidens sånger  
tillsammans med Ängby motettkör.

Klassiska julsånger
Bromma kyrka 4 december   kl 16.00 

Klassiska julsånger med Anna Holm på piano och orgel,  
Stefan Nymark sång. Giv mig ej glans, Ave Maria,  

Jul, jul, strålande jul och många flera.
 

Gospelmusik
Bromma kyrka 6 december   kl 19.00 

Levande, glittrande och härligt! Följ med in i gospelmusikens 
jublande värld tillsammans med Bromma Bliss  

och Gospelverkstaden.

Ceremony of Carols
Bromma kyrka 10 december   kl 18.00 

S:ta Anna Vokalensemble sjunger ”Ceremony of Carols”.  
Mäktig orgel ackompanjerar kända julsånger från England. 

Det bjuds på både solosånger och duetter.

Julkonsert
Bromma kyrka 18 december   kl 16.00 & 18.00 

Kom i julstämning med Bromma kyrkokör!  
Ett pärlband av julens strålande sånger. Dessutom kommer  

en hemlig sologäst. Obs! Begränsat antal platser. 
BILJETTER: Fr o m 1 december kan biljetter till  

julkonserterna den 18/12 hämtas på församlings- 
expeditionen, Ängbykyrkan, Kyrkbacken 7, Bromma.  

Öppettider: måndag-fredag 9-12 och 13-15.  
Max två biljetter/person. 

 
C Saint-Saëns Juloratorium 

Ängbykyrkan 20 december   kl 19.00
Ängby motettkör med solister ur kören.  

Jonas Lundblad, orgel och Lars Lodin, dirigent.

 
Se vår hemsida för eventuella ändringar  

i programmet: svenskakyrkan.se/bromma

Jul, jul, strålande jul! Advent och jul innebär extra mycket sång och musik i Bromma församling.  
Traditionella julsånger, engelska carols och gospel som får taket att lyfta.  

Välkommen till oss när mörkret är som tätast och ljusen tänds i alla fönster. 

Julens konserter
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ÖPPNA FÖRSKOLAN 
i Ängbykyrkan och i Annedal tar jullov!
Öppna förskolan är en mötesplats för daglediga med barn från 0-6 år.  
Här kan man sjunga, måla, fika, leka och träffa nya vänner. Vi finns både  
i Ängbykyrkan och i Annedal (Kvarterskyrkan Mariehäll).

Den 21 december stänger vi för julledighet.  
Vi öppnar igen den 16 januari 2023.

God jul och gott nytt år – vi ses 2023!

Alla kan sjunga!
”Jag älskar att sjunga och skulle  
gärna vilja göra det med fler.”  
Tänker du så är du varmt välkommen 
till vår Alla kan sjunga-kör. Vi övar 
några gånger tillsammans och sedan 
stämmer vi upp i en konsert. Teman 
kommer att variera, Alla kan sjunga 
SOMMARVISOR, Alla kan sjunga 
BARNSÅNGER…  
ALLA kan sjunga helt enkelt! 
Plats: Ängbykyrkan, Kyrkbacken 7.
Håll utkik på hemsidan för mer info: 
www.svenskakyrkan.se/bromma

Nyfiken på kristen tro? 
Välkommen på vår ABC-kurs i kristen 
tro. Inga förkunskaper krävs – bara 
nyfikenhet och lite mod. Varje kväll 
inleds med en enkel måltid och  
sedan pratar vi om ett särskilt tema. 
Det kan vara Jesus, ondska/synd/för-
låtelse och hur vi lever ett kristet liv.
Vi startar 26/1 och ses varannan 
torsdag kl 18.30-20.00. 
Plats: Gamla Klockargården (vid 
Bromma kyrka). Anmäl dig senast 
den 17/1 till präst Åsa Andersson:  
Tel 08-564 355 22 eller  
åsa.m.andersson@svenskakyrkan.se

Andlig vägledning  
och meningsskapande  
Andlig vägledning är en metod att 
dela liv med Gud och att tillsammans 
med Gud utforska hur vägen vidare 
kan se ut. Andlig vägledning utifrån 
Ignatius av Loyola är en metod för 
att komma vidare, att lära känna sig 
själv och få en mer levande kontakt 
med Gud. Varje tillfälle inleds med 
en kortare avslappningsövning, för-
djupning i en bibeltext och tystnad.
Vi ses varannan tisdag, kl 18.30-
20.00, med start 17/1. Välkommen 
att delta de tillfällen som passar dig. 
Plats: Ängbykyrkan, Kyrkbacken 7.

Träffpunkt Bibel 
Vill du diskutera Bibelns innehåll  
och fördjupa dina kunskaper?
Välkommen på Träffpunkt Bibel! 
Under några onsdagskvällar i vår får 
du möjlighet att djupdyka i Bibelns 
texter. Ge dig in i samtalet eller bara 
lyssna – det som passar dig. Vi möter 
Abraham, Isak och Jakob (Patriar- 
kerna) Vilka var de? Vad gjorde de?  
Följ den spännande berättelsen!
Vi ses i Ängbykyrkans nya lokaler 
med start onsdag 25/1 kl 18.30. 
Ingen föranmälan behövs.

PILGRIMSVANDRINGAR  
26/11  
Drottningholm – Bromma kyrka
Vi samlas kl 13.00 vid Drottning-
holms slottsteater och vandrar till 
Bromma kyrka. Framme ca kl 15.30, 
lagom till krubbinvigningen utanför 
kyrkan kl 16.00. (Läs mer på sid 3.) 
Kontakt: Christer Klausberger. 
Tel 08-564 355 21.
1/4 Brunnsviken runt, kl 10.00 
7/4 Långfredagsvandring, kl 13.00 
Samling vid Brommaplans tunnelbana. 
14/5 Färingsövandring, kl 10.00 
7/8-11/8 Pilgrimsresa 
Tider och platser kommer  
att meddelas på hemsidan.
Kontakt: Christer Klausberger. 
Tel 08-564 355 21.

www.svenskakyrkan.se/bromma

JANUARI 2023 KURSSTARTER, TRÄFFAR  
OCH ALLA KAN SJUNGA-KÖR

BARNENS KYRKA I ADVENT 
Tisdag 29 /11, kl 10.30, har vi 
adventsmys i Barnens kyrka.  
Kyrkan är öppen kl 09.30-13.00. 
Barnens kyrka hålls tisdagar  
en gång per månad. Vi ses i  
Ängbykyrkan, sjunger, fikar och 
pratar om livet i stort och smått, 
på mjuka kuddar och med tända 
ljus. Välkommen, liten som stor 
till Barnens kyrka!
Barnens kyrka fortsätter i vår – 
datum och teman meddelas  
på vår hemsida.

LÄS MER OM VAD SOM HÄNDER  
PÅ VÅR HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se/bromma
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Julen i Bromma församling

Var uppmärksam på att tider och platser kan 
ändras. Den senaste informationen hittar du på

www.svenskakyrkan.se/bromma

LÖRDAG 26 NOVEMBER 
Invigning av julkrubban 
Bromma kyrka 16.00 

FÖRSTA ADVENT 27 NOVEMBER 
Festgudstjänst
Ängbykyrkan 11.00 
Församlingens barnkörer medverkar

Festgudstjänst 
Bromma kyrka 11.00 & 13.00 
11.00: Trumpeter
13.00: Ängby motettkör  

ANDRA ADVENT 4 DECEMBER 
Högmässa
Bromma kyrka 11.00 

Ängbygudstjänst 
Ängbykyrkan 11.00  
Kören Västergökarna,  
dirigent Axelina Lindholm 

TREDJE ADVENT 11 DECEMBER 
Högmässa
Bromma kyrka 11.00 
Ensemble ur Ängby motettkör 

Luciagudstjänst 
Ängbykyrkan 10.00 och 11.00 
10.00: Småkrabborna
11.00: Silverhajarna

Luciakonsert 
Ängbykyrkan 17.00 
Tonfiskarna, Sjöstjärnorna  
och ungdomskören 

FJÄRDE ADVENT 18 DECEMBER 
Högmässa
Bromma kyrka 11.00 

Ängbygudstjänst 
Ängbykyrkan 11.00 

JULAFTON 24 DECEMBER 
Julkrubba 
Bromma kyrka 9.30, 11.00 & 12.30 
Ängbykyrkan 9.30 & 11.00 

Julfest för alla, stora som små 
Ängbysalen,  
Ängbykyrkan 13.00–15.00 
Glöggmingel, jullunch, sång och  
musik. Tomten kommer med  
julklappar. Anmälan: senast 15/12, 
telefon 08-564 355 00, eller mejla  
bromma.forsamling@svenskakyrkan.se 
Vill du hjälpa till som volontär på jul- 
afton? Kontakta Rose-Marie Eriksson, 
tel: 08-564 355 06, eller mejla  
rose-marie.eriksson@svenskakyrkan.se 

Julbön 
Ängbykyrkan 15.30 
Bromma Kyrka 17.00 
17.00: Stina Åkerberg, solist 

Midnattsmässa 
Bromma kyrka 23.30 

JULDAGEN 25 DECEMBER 
Julotta 
Bromma kyrka 6.00 & 7.30 

Högmässa
Bromma kyrka 11.00 

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER 
Högmässa
Bromma kyrka 11.00 

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER 
Nyårsbön 
Bromma kyrka 17.00 
Solist Anna Karin Schäfer
 
NYÅRSDAGEN 1 JANUARI 
Ekumenisk nyårsgudstjänst 
Ängbykyrkan 17.00 

SÖNDAG 2 JANUARI 
Söndagsmässa 
Bromma kyrka 11.00 
 
TRETTONDEDAG JUL 6 JANUARI 
Högmässa
Bromma kyrka 11.00 

SÖNDAG 8 JANUARI 
Högmässa
Bromma kyrka 11.00 
 
Familjegudstjänst  
med julgransplundring 
Ängbykyrkan 11.00  
Vi bildar barnkör med alla som  
vill och sjunger julens fina sånger. 
Kom 20 minuter innan så övar  
vi tillsammans.
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PRÄSTER
Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde/
kontraktsprost 564 355 25
Åsa Andersson 564 355 22
Kaisa Celsing 564 355 71
Anton Krantz 564 355 07
Niklas Hegenbart 564 355 24
Christer Klausberger 564 355 21 
Monika Regnfors Sjörén 564 355 73

DIAKONER
Lena Ekesryd Sjödin 564 355 14
Rose-Marie Eriksson 564 355 06

MUSIKER
Stefan Nymark 564 355 80 
Majda Burstedt 564 355 11
Helén Grahn 564 355 29
Lars Lodin 564 355 17

BARN, UNGDOM & KONFIRMATION
Gloria Arvidson 564 355 74
Lotta Ranzén 564 355 26

Sara Jansson 564 355 28
Anton Lindsjö 564 355 12
Marika Lingmerth 564 355 02
Jonas Strömmer 564 355 70
Karin Zander 564 355 37
Emelie Kjellberg 564 355 23

KANSLICHEF
Anne-Louise Löfgren 564 355 10

KANSLISEKRETERARE
Agneta Wizén 564 355 04

EKONOMISEKRETERARE
Johanna Elfner 564 355 18

BOKNING OCH RECEPTION
Bodil Hansen 564 355 00

KOMMUNIKATÖRER
Emilia Strandh Holmqvist 564 355 15
Anne Sydquist 564 355 16

FASTIGHETSTEKNIKER
Lars Lindfors 564 355 05

 HUSMOR
Carin Hildebrand 564 355 08

KLOCKARE
Carina Karlsson 564 355 09

VAKTMÄSTARE
Fredrik Rosén 564 355 20
Anneli Rydahl 564 355 81
Lennart Wizén 564 355 19

Titta in på församlingens hemsida
för aktuell information: 
svenskakyrkan.se/bromma 
Du hittar oss också på  
Facebook: Bromma församling
Instagram: bromma_forsamling 
barnibromma  
ungibromma

svenskak yrkan.se/act

Vi lever alla under samma himmel
och tillsammans kan vi göra skillnad.

SWISHA DIN
GÅVA TILL

900 1223

BRYT EN TRADITION

Fler än
30 000 flickor
gifts bort
varje dag
Legenden om Lucia berättar om 
en fl icka som vägrade bli bortgi
 . 
Hon hävdade rätten till sin 
kropp, sin tro och sina egna val. 
Än i dag kämpar fl ickor runtom 
i världen för sina rättigheter. 

:  / 


