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Brommabladet delas ut som samhällsinformation 
med SDR till alla hushåll i församlingen.

Alla som någon gång har flyttat vet att det inte är så enkelt 
alla gånger. Alla dessa beslut som måste fattas; Vad ska 
man ta med sig? Vad ska lämnas? Hur ska möblerna place-

ras och var ska tavlorna hängas? När man flyttar ett helt försam-
lingshus och en pastorsexpedition är det än fler frågor som måste 
få sitt svar; vad måste sparas? Hur säkerställer man att inget far 
illa under själva flytten? 
De senaste åren har Bromma församling förberett sig för denna 
flytt, från Famnen vid Brommaplan till Ängby vid Islandstorget. 
Flytten till det vi kallar Nya Ängby. Och nu finns vi på plats!  
Den fysiska flytten är klar. Mer om det kan du läsa på följande 
sidor av detta extra Brommablad.   
Det är dock viktigt att påpeka att den enda anledningen till  
byggnationen i Ängby är att möjliggöra församlingens grund-
läggande uppgift: att vara kyrka. Det finns ingen anledning för 
församlingen att vara fastighetsförvaltare, det är inte vår uppgift. 
Däremot behöver vi lokaler för alla de tusentals människor som 
varje år deltar i våra verksamheter.  
Bromma församling har blivit en stor församling, och med till-
komsten av Nya Ängby är vi rustade för att på ett långsiktigt 
hållbart sätt möta framtiden.  
Hit kan vi välkomna besökare till pastorsexpedition, barn-, ung-
doms- och körverksamheter, och till de träffar av olika slag som 

vi anordnar. Läs mer om 
höstens gedigna program  
i detta Brommablad. Det 
blir en nystart för oss alla!
Vi ser fram emot att i olika 
sammanhang få möta dig  
i Nya Ängby. Tillsammans 
bildar vi Bromma församling 
och det ska vi, med all rätt, 
vara stolta över!

Torbjörn Gustavsson
Kyrkoherde

Nystart  
i vårt nya Ängby
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ÖPPET HUS 
I ÄNGBYKYRKANS NYA 

LOKALER 
 

SÖNDAG 
23 oktober

kl 13.00-17.00 
Välkommen in,  

välkommen hem! 
Vi bjuder på fika 

Kyrkbacken 7, Blackeberg
T-Islandstorget

En plats där alla ska  
känna sig välkomna.  

Med plats för gemenskap,  
aktiviteter och ro.  

Med rum för eftertanke,  
glädje, sorg, musik,  

sång och tro.
 

ochoch

I skrivande stund är de nya lokalerna,  
tillbyggnaden till Ängbykyrkan, inte klara  

för att ta emot besökare. Men på följande  
sidor bjuder vi på en liten förhandstitt.  

Den 23/10 har vi Öppet hus!  

ÖPPET HUS 
I ÄNGBYKYRKANS  

NYA LOKALER 
 

SÖNDAG 
23 oktober

kl 13-17 
Välkommen in,  

välkommen hem! 

Vi bjuder på fika 

Kyrkbacken 7, Blackeberg
T-Islandstorget

.......
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I sluttningen mellan Ängbykyrkans trädbevuxna kyrkbacke och det branta  
skogspartiet ner mot Bergslagsvägen är den nya byggnaden uppförd.  
Med sin karaktäristiska form och träklädda fasad kan den liknas vid en  
upp och nedvänd ark. Det kyrkliga sammanhanget märks även i interiören.

Att bygga en  
kyrka för framtiden

AV EMILIA STRANDH HOLMQVIST

Mellan tallar, björkar och ekar ligger den inbäddad  
– Ängbykyrkan. När det grönskar försvinner den  
och dess tillhörande byggnader nästan in bakom 

bladverk och barr. På sommaren infinner sig ett lugn på 
kyrkbacken, bara vindens sus hörs i träden och några  
småfåglar som prasslar i det höga gräset. 
   Sedan sommaren 2022 har Ängbykyrkan fått sällskap av  
en ny tillbyggnad. Det första officiella spadtaget togs den  
12 juni 2020. Nu, två år senare, står den färdig. 
   När man kliver in i den nya byggnaden via de koppar- 
klädda entrédörrarna möts man av en rymlig lobby med  
furuklätt innertak och stora panoramafönster som vetter  
ut mot det gröna. Takhöjden är generös, 7,4 meter för att 
vara exakt. I lobbyn får den bärande konstruktionen ta plats 
och där de bastanta träbjälkarna möts bildas ett kors, som  
för att knyta an till den kristna tron.  
   I de nya lokalerna finns även ett kapell. Avskalat och  
enkelt. Här har några av ytterväggens gula tegelstenar  
sparats ur så att dagsljuset strilar in och skapar ett skinande 
kors – det bidrar till vilsamhet i rummet. Här är det tänkt att 
kunna samlas till andakt, varje dag om man så vill.  
   Dagsljuset tar sig inte bara in genom stora panoramaföns-
ter och strategiskt murad tegelvägg, på flera ställen är också 

taket försett med fönster. Den långa korridoren på entréplan 
avslutas med en bred betongtrappa med ljusinsläpp uppifrån.    
En trappa ner finns körsal och en stor samlingslokal som kan 
ta upp emot 400 besökare.    
   Bakom bygget står arkitektbyrå Witte Sundell. De ville 
skapa en mötesplats – en plats för kristen gemenskap  
men även för skapande och kreativitet – något som arbeta-
des fram under en omfattande process tillsammans med 
församlingens personal.  
   –  Vi hoppas att man ska uppleva att det är en öppen bygg-
nad, säger Ludvig Witte, arkitekt och vd på Witte Sundell.  

En upp och nedvänd ark 
Ängbykyrkan invigdes Mikaelidagen 1959, arkitekt var  
Björn Hedvall. I boken Kyrkan bygger 1960 –1961 beskrivs 
Ängbykyrkans yttre karaktär som en byggnad som ankny- 
ter till medeltida sockenkyrkor med ”högt spetsvinkligt,  
svart sadeltak, vita murar och en omgivning av björk, ek  
och tallskog”. 
   En vision som Witte Sundell haft under processen har varit 
att göra så lite avtryck på kyrkan som möjligt, berättar Ludvig 
Witte. Ängbykyrkan är själva verket och utbyggnaden blir ett 
tillägg, samtidigt finns en länk mellan de olika byggnaderna. 
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En trappa ner leder en bred  
gång med vinklade väggar till  
körsalens triangelformade portal.

I lobbyn formar den bärande  
konstruktionen ett kors.
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  – Ängbykyrkan är sinnligt gjord med sadeltak. Vi överförde 
det till tillbyggnaden, som en upp och nedvänd ark. 
   Ludvig Witte säger att de även ville knyta ihop byggnaderna 
med omgivningen. På kyrkbacken utanför sträcker sig de 
höga yviga träden mot skyn, och den nya tillbyggnaden är 
gjord i trä, både utvändigt och invändigt. Det ger en varm 
inbjudande känsla, berättar Ludvig Witte. 
   – Trä visar på omtanke, att man bryr sig om framtiden.  
Det binder koldioxid och det tar många år innan man  
behöver fundera på underhåll. Vi ville att det skulle vara  
en hållbar byggnad.

Skapar ett sammanhang med rummet 

Från flera ställen i huset ser man träden, fast från lite olika 
höjd. På översta våningen sitter man i läge med trädkronorna. 
Genom lobbyns stora fönster och på bottenvåningen är man 
däremot omgiven av stammarna. Att ständigt ha trädet när-
varande skapar ett sammanhang med rummet.

–  Inne i byggnaden kan man känna träskalet och korset 
som bjälkarna i entrén bildar. 

Ludvig Witte hoppas att det ska kännas att man befinner 
sig i ett kyrkligt sammanhang. Och, påpekar han igen: att det 
ska kännas öppet – som en plats där alla är välkomna. 

5
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Välkommen hem! Lite av inredningen 
känns igen från församlingens tidigare 
lokaler i Famnenkyrkan. Den nya lobbyns 
olika sittgrupper inbjuder till att slå sig ner 
för en stunds läsning eller en kopp kaffe.

Det är nu vi tillsammans  
skapar de berättelser som 
kommer att definiera både 
vår nutid och framtid.” 
                          Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde

I den välkomnande lobbyn 
finns olika platser för att  
slå sig ned med en tidning 
eller en kopp kaffe. En 
soffgrupp, som flyttat med 
från de tidigare lokalerna, 
har nu fått trädens vackra 
grönska som fond.

6
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”Du är präst, va”, frågade han med en något beslöjad  
blick och röst. Mannen som frågade satt nere på en  
av Brommaplans bänkar. Bredvid på marken stod en  

påse från systemet. Det var sommar, det var varmt och 
Brommaplan var semesteröde och halvsovande. Han var  
inte i bästa kondition och levde till synes ett hårt liv.  
Han var inte alls otrevlig, tvärtom. 
   Vi började prata men jag förstod snart att det inte var 
så enkelt för honom. Det fanns mycket att berätta. Till slut 
sa han: ”Näh, nu ska jag sluta hålla på med mitt. Du har så 
många som vill prata med dig… men tack för att jag fick en 
stund.” Jag tyckte att han vid tillfälle skulle komma upp till 
Famnenkyrkan uppe på backen så jag kunde få bjuda på  
kaffe. Han svarade att ”du, den backen är för hög för mig.”  
   Jag undrar så här i efterhand om han själv var medveten 

om den mångbottnade betydelsen i hans slutkommentar. 
Förvisso var trapporna upp till Famnenkyrkan många men 
man kan också läsa in relationen till själva församlingen, 
till kyrkan i stort. För en del är det ett stort steg att närma 
sig kyrkan; ”tänk om folk tror att jag är religiös?” eller 
”tänk om jag blir religiös?”. 
   Ibland får jag ta del av berättelser om hur människor har 
upplevt tidigare möten med kyrkan. Det kan vara minnen 
från konfirmationstiden, man har gått i söndagsskolan,  
kanske sjungit i kör, man har gift sig och man har varit med 
om en begravningsgudstjänst. Man har kanske fått hjälp av 
en diakon när livet varit svårt eller komplicerat eller fått 
uppleva fantastisk musik på gudstjänster och konserter.  
Det blir ett mönster av berättelser och erfarenheter.
   Slentrianmässigt påstås det att Sverige är ”världens mest 

Behovet att samla allt under ett tak  
och att bättre kunna möta dagens  
förväntningar ledde till den nya  
tillbyggnad som nu äntligen står  
klar vid Ängbykyrkan i Blackeberg. 

Ny byggnad 
för en ny tid

w

AV TORBJÖRN GUSTAVSSON 
Efterlängtad ny körsal.
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sekulariserade land”. Det tror jag inte ett ögonblick på.  
Däremot har formerna och språken för att uttrycka sin tro  
på något bortom sig själv förändrats. Både som individer, 
samhälle och kyrka utvecklas vi i tanke och handling. Det 
som var naturligt när jag var tonåring (alltså för länge  
sedan…) är idag inte i linje med hur vi förstår tillvaron  
(miljön, sopsortering, sociala medier med mera). 
   Kyrkans uttrycksformer har också i hela sin historia för-
ändrats. Svenska kyrkan idag är inte densamma som vid 
Uppsala möte 1596, än mindre som urkyrkans tolkning  
av Kristusbudskapet. Jag är djupt rotad i Svenska kyrkans  
mylla men inte ens jag tror att Svenska kyrkan är, för att 
citera Povel Ramel, ”skapelsens krona, det blir inte bättre  
än så här”. Det är klart att det kan bli bättre. 
   Dock, kyrkans budskap har alltid varit detsamma; den  
uppståndne Kristus. Detta är kyrkans budskap och syfte. 
Resten är tillägg och konsekvenser av detta ”bas-budskap”. 
Alldeles oavsett vilka former och uttryck vi som kyrka  
använder oss av får vi aldrig tappa detta uppdrag. For- 
merna för hur detta budskap ska komma till uttryck i  
språk och verksamheter förändras över tid. På samma  
sätt som min snygga, bruna kavaj från 1989 kanske  
mår bäst av att få hänga kvar i garderoben till förmån  
för ett mer nutida uttryck för vad som är passande på  
kyrkoherden förändras också utformningen av 
församlingens verksamheter. 
   När Bromma församling nu har lämnat Famnen vid  
Brommaplan för att ta nya lokaler i Ängbykyrkan vid  
Islandstorget i bruk är detta ett uttryck för samma sak.  
Vi kommer nu att få nya funktionella lokaler som bättre  
möter de förväntningar som finns på relevans, hållbarhet  
och närvaro. Församlingen byter delvis kläder men insi- 
dan, det som i slutändan är det som betyder något, är den-
samma. Det är nu vi tillsammans skapar de berättelser som 
kommer att definiera både vår nutid och framtid. Det är 
berättelser som innehåller möten på Brommaplan, läger med 
konfirmander, körövningar, samtal om både det lätta och 
svåra i livet. Det är berättelser om att få bli bemött som den 
man är skapad till, att få dela sin längtan efter ett menings-
fullt liv med andra, att någon tar emot min utsträckta hand. 
   Allt detta, och så mycket mer, är orsaken till att försam- 
lingen har lagt så mycket tankemöda och kraft på att  
utveckla Ängby. Vi vill, utifrån vår tro på Jesus, bidra till  
berättelsen om det goda samhället i vår tid för att forma 
framtiden. Välkommen att bli en del av det arbetet!  l
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Mån, ons, tor kl 9.00-12.00

 
KONSERT 

GLORIA 
I ÄNGBYKYRKAN

22 oktober 
kl 15.00 

Musik av J Rutter  
och G Gabrieli  

Ängby motettkör
Brassensemble och  

slagverk ur Stockholm  
Concert Orchestra.
Erik Wadman, orgel,
Lars Lodin, dirigent.

Söndag 23 oktober 
FESTGUDSTJÄNST  

i Ängbykyrkan kl 11.00 
Församlingens körer medverkar

ÖPPET HUS 
I ÄNGBYKYRKANS 

NYA LOKALER 
 

SÖNDAG 

23 oktober
kl 13.00-17.00 

 

Välkommen in,  
välkommen hem! 

Vi bjuder på fika 
 

Kyrkbacken 7, Blackeberg
T-Islandstorget

ÖPPNA FÖRSKOLAN 
Är du hemma med barn? Då är du varmt välkommen till oss. 

Vi sjunger, leker och pysslar i våra fina lokaler.  
Det är också en plats att lära känna andra föräldralediga på. 
Vi finns i Annedal och i Ängbykyrkan (öppnar i september).

    ÖF I ÄNGBYKYRKAN 
    Mån, tor       kl 9.30-15.00
     Tis, ons, fre kl 9.30-13.00 

         Håll dig uppdaterad på: svenskakyrkan.se/bromma

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan 
Visste du att det är tack vare medlemskap i Svenska kyrkan  
som vi kan ha öppen förskola och olika barn-, ungdoms- och  
vuxenverksamheter, att vi kan ha ett rikt kör- och musikliv, 

 fira gudstjänst och bevara våra vackra kyrkor. Med ett  
medlemskap är du också med och stöttar samhällets utsatta.

Läs mer om medlemskap i Bromma församling:
www.svenskakyrkan.se/bromma/bli-medlem

8
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Mer information om höstens träffar och verksamheter hittar du på svenskakyrkan.se/bromma 

ABC I KRISTEN TRO 
Är du nyfiken på grunderna  
i kristen tro? Gå vår grundkurs 
i höst! Det krävs inga  
förkunskaper, bara intresse, 
nyfikenhet och lite mod!  
Kursen vänder sig till både 
yngre och äldre. Vi träffas 
åtta torsdagskvällar. Kvällarna 
inleds med en enkel måltid. 
Sedan pratar vi om ett särskilt 
tema. Det kan vara Jesus, 
ondska/synd/förlåtelse eller 
om hur vi lever ett kristet liv.
Start: 6/10, kl 18.00-20.30 
Plats: Klockargården 
Anmälan senast 1/9 till:  
asa.m.andersson@svenskakyrkan.se 

REFLEKTION OCH  
ANDLIG VÄGLEDNING
Står du och stampar på  
samma ställe? Känns Gud 
avlägsen? Få hjälp med att se 
vad som ger dig energi och liv.
Andlig vägledning utifrån  
Ignatius av Loyola är en  
metod för att komma vidare, 
lära känna sig själv och få en 
mer levande kontakt med 
Gud. Vi möts varannan tisdag. 
Start: 13/9  
Tid: kl 18.30-20.00  
Plats: Klockargården 
Information och anmälan: 
monika.regnfors.sjoren@ 
svenskakyrkan.se 
070-740 64 66  

TRÄFFPUNKT BIBEL 
Här får du möjlighet att lära 
dig mer om Bibelns innehåll. 
Inga förkunskaper eller  
anmälan krävs. Under hösten 
kommer vi att gå igenom 
Första Mosebokens elva  
första kapitel.
Start: 12/10 (t o m 30/11) 
Tid: onsdagar kl 18.30 
Plats: Ängbykyrkan 
Kontakt: niklas.hegenbart@ 
svenskakyrkan.se

SORGEGRUPP  
FÖR BARN OCH UNGA 
I höst startar vi en sorgegrupp 
för barn och unga som mist en 
förälder/bonusförälder eller 
ett syskon/bonussyskon. Här 
får du i en mindre grupp träffa 
andra som befinner sig i en 
liknande situation. Vi träffas 
sammanlagt 10 gånger under 
höst- och vårterminen. 
Start: 17/11  
Anmälan till diakon 
lotta.lundberg@svenskakyrkan.se 
eller diakon lena.ekesryd-sjodin@
svenskakyrkan.se

SORGEGRUPP  
FÖR FÖRÄLDRAR  
SOM FÖRLORAT 
ETT VUXET BARN 
I höst startar vi en sorgegrupp 
för dig som har förlorat ett 
vuxet barn. Vi ses i en mindre 
grupp där du får möjlighet att 
dela med dig av tankar och 
känslor till andra som är i  
samma situation och förstår 
vad det handlar om.  
Anmälan till diakon  
Rose-Marie Eriksson 
08-564 355 06 
roseriks@svenskakyrkan.se  

FÖRSAMLINGSAFTON 
I DIAKONINS TECKEN 
Den 13/9 uppmärksammar  
vi diakonins månad och  
diakonernas arbete. Det bjuds  
bland annat på föredrag om 
diakonins historia och samtal 
om diakonernas arbete.  
Vi bjuder på fika. Församling-
ens diakoner berättar om  
den utställning om diakonins  
historia som samtidigt visas  
i absiden. 
Tid: 13/9, kl 18-20
Plats: Bromma kyrka

LEDARUTBILDNING 
FÖR UNGDOMAR
Du som konfirmerats har möj-
lighet att gå vår ledarutbild-
ning. Det blir ett utvecklande 
år då vi får öva alla tänkbara 
färdigheter som ungdomsled-
are kan behöva. Allt från hur 
man leder en grupp till lek- 
metodik och ledarskapsteori. 
Vi lär oss hur man leder  
andakter och jobbar tillsam-
mans med att utveckla vårt 
ledarskap. Efter genomförd 
utbildning erbjuds man att 
vara ungdomsledare  
i följande års konfagrupper. 
Kyrkans ledarutbildning är 
också bra att ha på sitt CV. 
Välj mellan två grupper.
Tid: Varannan onsdag  
kl 17.00-19.30  
eller en söndag/månad 
kl 13.00-17.00
Plats: Ängbykyrkan
Kontakt: Anton Lindsjö  
076-128 55 12 
anton.lindsjo@svenskakyrkan.se

 

Sjung i kör!
UNGDOMSKÖREN
Gillar du musik och vill sjunga 
tillsammans med andra? Kom 
till Ungdomskören! Vi övar på 
torsdagar kl 17.00-18.15. 
Läs mer på: svenskakyrkan.se/
bromma/ungdomskor

BARNKÖRERNA 
Ta ton och skaka loss med 
någon av våra barnkörer!  
I kyrkans körsång får barnen 
ta plats. Vi har fyra barn- 
körer för olika åldersgrupper, 
från 3 till 12 år. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/
bromma/barnkorer

Att sjunga  
i kör får dig  
att må bättre!

BROMMA KYRKOKÖR 
Övar på torsdagskvällar och 
består idag av ett tjugotal 
sångare. För att vara med 
gör du ett enkelt sångprov. 
Läs mer på svenskakyrkan.se/
bromma/bromma-kyrkokor 
eller brommakyrkokor.se

S:TA ANNA  
VOKALENSEMBLE
Övar på onsdagar och  
består av sångare med  
erfarenhet från större körer. 
Medverkar på gudstjänster, 
ibland som hel ensemble 
ibland i kvartetter eller  
en solist. Kören söker fler  
medlemmar. Läs mer på: 
svenskakyrkan.se/bromma/
sta-anna-vokalensemble
 
ÄNGBY MOTETTKÖR
Främst klassisk repertoar 
men även gospel, spirituals 
och modern visa. För att 
vara med i kören behöver du 
ha körvana eller ha musice-
rat tillsammans med andra. 
Läs mer på: svenskakyrkan.se/
bromma/angby-motettkor 

BROMMA BLISS 
Alla kan sjunga! Församling-
ens kom-i-gång-kör övar 
på tisdagar. För tillfället 
fulltalig. Anmäl ditt intresse 
på: svenskakyrkan.se/bromma/
bromma-bliss 

Läs mer om våra  
körer och musik på:  
svenskakyrkan.se/bromma/ 
kor-och-konsert

KURSER & MÖTESPLATSER  SÅNG  
&  

MUSIK
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Kallad till diakoni
Vid sorg, kris och sjukdom. Vid ensamhet eller när någon 
är i behov av andlig vägledning. Rose-Marie Eriksson är  
en av Bromma församlings tre diakoner, vars arbete  
innebär att finnas till för människor i livets olika skeden.

Att vara diakon är en livshållning, 
grundad i kallelsen att som 
Kristi tjänare hjälpa och försvara 

människors rätt. För Rose-Marie 
Eriksson, diakon i Bromma församling, 
kom kallelsen redan i tonåren. Därför 
utbildade hon sig till sjuksköterska,  
en av de godkända fackutbildningar  
som krävs för att söka vidare till  
diakonutbildningen.

Hon arbetade som diakon i Söder- 
tälje, i Sankta Ragnhilds församling, 
och under 15 år på Sjukhuskyrkan på  
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, innan  
hon 2013 började arbeta i Bromma. 

En diakon har tystnadsplikt och 
mycket av arbetetet syns inte utåt.  
Men vad gör en diakon egentligen?

– Personer hör av sig när de behöver 
hjälp med något. En livssituation man 
behöver samtala om, en kris, sorg, för-
luster av olika slag. Gemensamt kan vi 
försöka hitta en möjlig väg till lösning. 
Att tro på den sökandes egen kraft och 
att hjälpa till att bära bördan en stund 
kan betyda mycket. Diakoni är att se på 
djupet, vad som orsakar nöden och att 
försöka göra det som går för att lindra. 
Även svårigheter tidigare i livet kan 
dyka upp i samband med en ny kris. 
Då finns vi som möjliga lyssnare och 
samtalspartners, berättar Rose-Marie.

Att sätta ord på svåra känslor och 
händelser kan ge nya perspektiv. Ork 
att börja se framåt. Att känna hopp. 

När den egna inkomsten inte är  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tillräcklig är det i första hand sam- 
hällets olika stödfunktioner som ska 
stötta upp och säkerställa mat, hyra, 
tandvård, med mera. Men för väldigt 
många är det inte så. 

– En del söker för kanske tillfällig 
ekonomisk hjälp för något särskilt  
ändamål. Barn kan komma i kläm  
och vi ser brister i välfärdssystemet.

En arbetsvecka kan bestå av samtal, 
själavårdssamtal, hem-, sjuk- och sjuk-
husbesök, andakter på äldreboenden, 
fondhantering för behövande, kon-
takter med olika myndigheter, sorge-
gruppsarbete och volontärkontakter.

– En söndag i månaden medverkar 
en av oss diakoner i gudstjänst i Ängby 
eller Bromma kyrka. Och varannan 
vecka (med avbrott under pandemin) 
håller jag vanligtvis i en studiecirkel för 
sjukhuskyrkans volontärer. 

Som diakon är Rose-Marie även 

engagerad i Bromma församlings  
internationella grupp, som bland  
annat arbetar för att uppmärksamma 
ACT Svenska kyrkan, den internatio- 
nella biståndsverksamhet som bedriver 
utvecklingsarbete, rättvisefrågor och 
katastrofinsatser runt om i världen.

På hemmaplan, i Bromma, ser utma-
ningarna annorlunda ut men är därför 
inte mindre angelägna.

– Här finns ensamhet, sjukdom, 
brustna relationer, tillitsbrist och  
följder av våld – förutom det själv- 
klara som ju är covid och riskerna med 
virusspridningen kontra behovet av 
gemenskap och närhet.

Rose-Marie ser glipor i skyddsnätet 
där människor faller igenom. Och 
hon märker att många ickedrabbade 
fortfarande inte har vetskap om hur en 
vanlig människa kan hamna där.

– Det goda är att det finns många 
som vill hjälpa till, som vill ge lite av 
sin tid och kraft och som engagerar sig. 
Den ”lilla” och enkla hjälpen betyder så 
mycket, mer än du tror. Att hålla upp 
dörren, ge en vänlig blick, att bära  
någons matkasse, skjutsa, växla några 
ord, skänka kläder eller mat, att ringa 
eller besöka någon.

– I Bromma församling finns dess- 
utom flera äldreboenden-, vård- och 
omsorgsboenden samt Bromma sjuk-
hus. Vi får inte glömma bort dem som 
bor eller jobbar där. De finns i mitt 
hjärta, tillägger Rose-Marie.

Rose-Marie Eriksson är diakon i Bromma 
församling där hon arbetar med kyrkans 
sociala verksamhet.
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Ett träd är hem för många djur och insekter, trädet  
ger också hem åt människor. Och hem åt en församling 
– där tro och tillit kan rota sig. 

Trädens lugnande effekt

Utanför Ängbykyrkan sträcker sig tallarna höga. Under deras  
spretiga armar är det behagligt att befinna sig en fin sommardag.  
Lugnet som infinner sig där och doften från tallkottarna är  

påtaglig. Kanske finns det djupt rotat i oss, att träd skänker både  
trygghet och ro.

Trädgårdsexperten Christel Kvant skriver i boken Trädets tid: ”Nära 
en stam, under en krona, det är där vi i vårt kollektiva undermedvetna 
är överens om att det är skönast att vara, varhelst vi finns i världen.”

Inom skönlitteraturen får trädet ofta representera något som knyter 
an till hemmet och längtan efter att få komma hem.  I Wilhelm Mobergs 
Utvandrarepos skickar Karl Oskar efter några kärnor från astrakanen 
som står vid hustrun Kristinas föräldrahem. Kristina bär på en kraftig 
hemlängtan och astrakanen påminner henne om landet hon aldrig  
kommer att få återse.

Invid boningshuset i Nya Duvemåla i Minnesota planterar Karl Oskar 
kärnorna. När trädet äntligen bär frukt ligger Kristina inför döden och 
är så svag att hon inte orkar svälja den lilla äpplebit hon tagit från den 
mogna frukten. Trots det känner hon dess smak. Hennes sista ord innan 
hon dör är ”Äpplena är mogena hos oss. Jag ä hemma...”.

Stommen till utbyggnaden av Ängbykyrkan är gjord i trä. Brädorna  
är till skillnad från trädstammen lena, sköna att stryka handen över. 
Behandlade för att hålla i många år. 
Invändigt omsluts man som besökare av träets lugn. Blickar man ut 
genom de stora glasfönstren ser man stammarna på träden som omger 
kyrkan och den nya byggnaden. Nästan som stöttepelare, som en famn. 

Det här är en plats där vi får vara som vi är – där vi både kan finna 
tröst och trygghet; förenas i glädje och sorg. Där vi omsluts av kärlek. 
Ett hem.                                               
                                                                                  AV EMILIA STRANDH HOLMQVIST

Lotta Lundberg,  
diakon, som under 
flera år arbetat med 
barn, ungdom och 
familj samt hållit i 
pilgrimsvandringar  
i Bromma församling, 
tipsar:  
”Den 18/9 är det  
Stjärnvandring med 
Stockholms stift,  
ca 10 km. Samling  
kl 14.00 vid Bromma 
kyrka. En vandring 
till Finska kyrkan för 
att tillsammans med 
andra församlingar  
i Stockholm fira 
mässa kl 17.00.” 

Diakonemblemet är  
ett vigningstecken  
som bärs av Svenska  
kyrkans diakoner.  
Korset symboliserar  
Jesu Kristi död och  
uppståndelse. Ringen,  
att du är omsluten av  
Gud och finns i den  
världsvida gemenskapen  
i Kristus. Duvan med  
den friska olivkvisten 
påminner om duvan  
som lämnade Noas ark  
och återvände med  
budskap om liv. 

FÖRSAMLINGSAFTON 
I BROMMA KYRKA

TISDAG 13/9 kl 18.00
Välkommen till församlingsaftonen 

då Brommas diakoner Lotta Lundberg, 
Rose-Marie Eriksson och Lena Ekesryd 
Sjödin tillsammans med Urban Beckfjäll, 

präst, Ingrid Arvidsson, kyrkorådets 
ordförande och diakon emerita samt  

Margareta Titze, kyrkvärd och erfaren 
diakon, kommer att finnas på plats.  

Det blir samtal om diakonins historia, 
det viktiga diakonala arbetet, diakon- 
emblemet och om vad församlings- 

medlemmarna vill att diakonerna  
ska göra i framtiden.

 Självklart serveras det kaffe och kaka. 

13/9 
DIAKONINS 

DAG

På Diakonins dag möter  
du bl a Lena Ekesryd Sjödin,  
diakon i Bromma församling.
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”Välsignad den man som  
sätter sin lit till Herren,  
som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd  
planterat nära vatten.  
Det sträcker sina rötter  
mot bäcken. Det har inget  
att frukta hettan. Bladen  
är alltid gröna.”  
                       Jeremia 14:7
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