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Det är alltid speciellt att besöka en kyrkogård. Det är något i mötet 
mellan dåtid och nutid, glädje och sorg som får ta plats när man är 
på en kyrkogård. Alldeles oavsett om man känner den person vars 
namn står på gravstenen eller vet för vilken ljuset i minnes lunden är 
tänt förstår man intuitivt att kyrkogården är en speciell plats. Inte 
minst blir detta tydligt i allhelgonatiden när många av oss besöker 
de gravplatser som har en koppling till oss och vår historia. 

Det blir då tydligt att vi är många, kanske alla, som har 
erfarenhet av sorg och förlust. Tillsammans får vi uttrycka att ett liv 
spelar roll. Varje ljus på en kyrkogård är tänt för någon som har haft 
en betydelse i en annan människas liv. Det är vackert och det är en 
stark symbol för varje människas unika värde. 

Bromma församling kommer på olika sätt att vara på plats på 
Bromma kyrkogård under allhelgonahelgen. Kanske vi ses där och 
får möjlighet att dela erfarenheter och tankar. Oavsett om vi ses 
eller inte på plats vill jag tillönska dig en närvarande, värdig och fin 
allhelgonatid! 

Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde

En speciell plats
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Matthias intresse för huvudbonader väcktes 
redan i barndomen.

– Min gammelmormor Svea hade en 
hatt butik i Osby som hette Chic Mode. Jag 
var ofta där efter skolan och gjorde läxorna 
medan hon broderade och sålde hattar, 
säger han.

Även om han sedan utbildade sig 
till frisör har hattmakeriet funnits 
kvar och blivit ett sätt att uttrycka sig 
kreativt och konstnärligt. Han har gjort 
flera  kollektioner och lånar ofta ut sina 
huvudbonader till klädskapare, kändisar 
och modereportage. 

I och med pandemin upplevde 
Matthias, liksom många andra, att döden 
blev väldigt påtaglig. Flera av hans kunder 
berättade om anhöriga som dött eller blivit 

svårt sjuka i corona. Det satte i gång tankar 
och det kändes angeläget att förverkliga en 
kollektion med sorgetema som han länge 
skissat på. 

– Jag har haft svårt att handskas med 
begravningar eftersom jag upplevt att 
vi ofta håller tillbaka våra känslor och 
försöker dölja våra tårar. Jag tror man mår 
bättre om man låter sorgen blomma ut, 
säger han. 

Under arbetet med kollektionen 
drabbades han av en personlig sorg då  
en vän som drabbats av cancer plötsligt 
blev sämre. Kollektionen är tillägnad 
henne. 

– Fotograferingen vid Bromma kyrka 
blev en fin dag för alla som var med. Min 
vän var för sjuk för att vara med men hann 

se bilderna innan hon gick bort, säger 
Matthias. 

Inför fotograferingen hade han 
flera samtal med kyrkoherde Torbjörn 
Gustavsson som berättade om kyrkan och 
dess historia.

– Det finns en stor respekt i de plagg 
man bär när man säger farväl. Jag har tolkat 
ett sorgetåg, en familj vars sorg uttrycks i 
de plagg och smycken de bär. Jag har tagit 
ut svängarna och låtit sorgen explodera i 
kläder, material och mönster. 

En av de sörjande är en man i en kjol, 
men för Matthias är det en ickefråga om 
hans plagg bärs av män eller kvinnor. 

– Jag tycker man ska kunna uttrycka sig 
hur man vill i sina kläder. Det spelar ingen 
roll vem som bär dem. Att jag känner så 

Utanför Klockargården kan du fika under äppelträden. Foto: Mathilda Bäcklin.

Matthias Lavesson är hattmakaren, designern och frisören vars huvudbonader 
synts på Lady Gaga, prinsessan Sofia och i flera stora modemagasin. Hans senaste 
 kollektion kom till som ett uttryck för sorg och fotograferades på Bromma kyrkogård.

Bär sorgen efter en vän



Ängbysalen, Kyrkbacken 9 
Torsdag 11/11 19.00  
Kyrkofullmäktiges sammanträden är 
öppna för allmänheten. Välkommen!
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starkt för det här beror kanske på att jag 
själv inte kunde bära vilka plagg jag ville 
när jag var liten och gick i skolan utan att 
det fick konsekvenser. 

Matthias skapar sina kollektioner från 
grunden och väljer omsorgsfullt foto
grafer, stylister och modeller utifrån temat 
på varje projekt. Kollektionerna sprids 
sedan i sociala medier eller genom att 
huvudbonader lånas ut till kläddesigners 
eller fotograferingar för modetidningar. 

– När nöjesbranschen nu öppnar upp 
alltmer  hoppas jag få fler uppdrag och 
kunna lägga mer tid på det konstnärliga 
skapandet.  

Men vad hände då med gammel
mormoderns hattbutik? 

– När de skulle renovera den lilla 
hattaffären 1999 packades allt ner och 
sedan orkade hon aldrig packa upp  
det igen, säger Matthias. Men hade  
det inte hänt hade hon nog fortsatt in  
i det sista. Hon levde i tio år till och  
blev 96 år.

Hanna Fjällman

Mer om Matthias och de som varit 
 inblandade i projektet på:  
https://headpieces.se/ 

KYRKOFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDER

”För dig som en dag ska dö, om hur vi 
tappade bort döden och vad det innebär 
idag” är en föreläsning med diskussion 
och efterföljande frågor med författaren, 
etikforskaren och thanatologen Philip de 
Croy. Morgonen inleds med fika. 
När: Lördag 13 november 10.30 – 13.00. 
Plats: Famnen, Stopvägen 120.
Kostnad: Gratis, men anmälan krävs. 
Anmälan: Via formulär på vår hemsida.

OM HUR VI TAPPADE 

BORT DÖDEN

Få hjälp att 
tända ett ljus

Om du inte vill eller 
har möjlighet att ta 
dig till kyrkogården 
vid Bromma kyrka 
kan Bromma 
församling hjälpa 
dig att tända ett ljus 
på allhelgona. 

Mejla gravnummer och namnet som 
står på graven till bromma.forsamling@
svenskakyrkan.se eller ring församlings-
expeditionen, 08-564 355 00, senast 
torsdag den 4 november. Ljus kan också 
tändas i minneslunden.

Ljuständningen är kostnadsfri men 
du får gärna skänka en gåva till Bromma 
församlings diakoni:
- Swish: 123 670 32 68, meddelande 
”diakoni”
- Bankgiro: 5521-6584, märk betalningen 
”gåva diakoni”Foto: Andreas Lundberg
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FIRA ALLHELGONA I BROMMA
 

BROMMA KYRKA 
13.00–19.00 Öppet för ljuständning

SOCKENSTUGAN
11.00–18.00 Allhelgonacafé

 

Fredag 
5 november

Lördag 
6 november

Söndag 
7 november

Alla helgons dag 
 

BROMMA KYRKA 
11.00 Gudstjänst  

13.00–20.00 Öppet för ljuständning
 

MINNESLUNDEN 
15.00 Andakt med brasskvartett

SOCKENSTUGAN
11.00–18.00 Allhelgonacafé

BROMMA KYRKA 
11.00 Söndagsmässa 

13.00–16.00 Öppet för ljuständning

SOCKENSTUGAN
11.00–18.00 Allhelgonacafé

INFORMATION Bromma församling följer myndigheternas direktiv. Ta för säkerhets skull en titt på vår hemsida 
för den senaste informationen innan du beger dig till kyrkogården under allhelgonahelgen. 
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Förra året när vi inte kunde välkomna 
människor in i kyrkan föddes en ny 
allhelgona tradition – ett ambullerande 
brassband som spelade runt om på 
kyrkogården en gång i timmen. I år är de 
tillbaka och framträder både på fredagen 
och lördagen klockan 15, 16 och 17. Plats 
annonseras inte i förväg, men är du på plats 
går de inte att missa.  



K O N T A K T

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 

DIAKONER

Lena Ekesryd Sjödin 564 355 14
Rose-Marie Eriksson 564 355 06
Lotta Lundberg 564 355 30

MUSIKER

Anne-Marie Bodén 564 355 03
Majda Burstedt 564 355 11 
Helén Grahn 564 355 11 
Lars Lodin 564 355 17 
 

BARN, UNGDOM & KONFIRMATION

Gloria Arvidson 564 355 74
Christina Carnhoff 564 355 26
Sara Jansson  564 355 28 
Anton Lindsjö 564 355 12
Marika Lingmerth 564 355 02
Jonas Strömmer  564 355 70 
Klara Svensson  564 355 28

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

KOMMUNIKATÖR

Mathilda Bäcklin  564 355 16
Hanna Fjällman  564 355 15

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: 

www.svenskakyrkan.se/bromma

Du hittar oss också på Facebook:
Bromma församling

och Instagram:
bromma_forsamling

barnibromma
ungibromma

Pandemin har slagit hårt mot körlivet i församlingen och det är 
med gläde vi kan berätta att hösten bjuder på inte mindre än tre 
körkonserter (och fler blir det i jul).

– Vi har längtat efter att komma igång igen. En sopran ville 
gärna sjunga Bachs Jesu, meine Freude så då ger vi en konsert med 
den. Konserten med Lovö kyrka skulle vi ha gjort redan för två år 
sedan men när restriktionerna kom fick vi förra hösten göra den i ett 
bantat kammar musikformat med bara solister – nu får vi äntligen 
sjunga den med full kör som det är tänkt! säger AnneMarie Bodén, 
körledare för S:ta Anna Vokalensemble och Bromma kyrkokör.

Ängby motettkör ger en konsert med musik för kör och orgel. 
Louis Viernes Messe Solennelle och ”Introitus” ur Morten Lauridsens 
Lux Aeterna är båda verk som inte har framförts i Bromma kyrka 
tidigare.

– Men nu har vi äntligen ett instrument med kapacitet för den 
här musiken, säger körledare Lars Lodin som dirigerar konserten 

På orgelpallen sitter Matthias Kjellgren, organist i S:ta Maria 
kyrka i Sigtuna, som vid sidan av sin tjänst bedriver en omfattande 
konsertverksamhet i såväl Europa som USA. Han har genom åren 
belönats med flera fina priser för sitt orgelspel.

Hanna Fjällman

Äntligen!
K O N S E R T E R

BARA BACH OCH BRITTEN  
BROMMA KYRKA KL 18.00 
S:ta Anna Vokalensemble sjunger Bachs Jesu, 
meine Freude och Brittens Rejoice in the Lamb. 
Anne-Marie Bodén, dirigent, Hans Ove Olsson, 
orgel, Jenny Lierud, cello.

MUSIK FÖR KÖR OCH ORGEL
BROMMA KYRKA KL 19.00
En konsert med musik av Morten Lauridsen och 
Louis Vierne. Ängby motettkör, Mathias Kjellgren, 
orgel, Lars Lodin, dirigent.  
Fri entré men biljett krävs.

HAYDNS STABAT MATER
ÄNGBYKYRKAN KL 16.00
Lovö Kyrkas kör och Bromma kyrkokör med 
solister bjuder på en kammarkonsert med arior 
ur Haydns Stabat Mater. Ida Zackrisson, sopran, 
Lovisa Huledal, alt, Michael Axelsson, tenor, 
Gunnar Birgersson, bas. Även i Lovö kyrka 7/11.

24/10  

2/11  

13/11  


