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Från Stureby till Sydafrikas kåkstäder.
– Möt läkaren Ingrid le Roux
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Här är hela programmet!
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D E T J U B L A S VÄ L D I G T M YC K E T I

E T T J U B E L K A N O C K S Å VA R A

BIBELN. INTE MINDRE ÄN 81 GÅNGER

N Ä S T A N  O H Ö R B A R T M E N Ä N D Å G Å

U P P M A N A S M Ä N N I S KO R AT T J U B L A .

R A K T I N I H J Ä R TAT.

Jesaja profeterade om att Gud skulle komma till jorden,
vilket var skäl för jubel.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Den dagen skall man säga: Se, detta
är vår Gud, den räddare vi hoppades på.
Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss
jubla av glädje, han kom till vår räddning.
JES. 25:9

HISTORISKT JUBEL
–

Stilla natt skrevs 1818 i Österrike och spreds snabbt över
världen. På julnatten 1914, vid västfronten, sjöng de tyska
trupperna ”Stille Nacht! Heilige Nacht!” De brittiska trupperna
svarade ”Silent night! Holy night!”. Bägge sidor klev upp ur
sina skyttegravar och möttes i en spontan vapenvila. De
begravde sina döda, utbytte gåvor och önskningar om snar
fred. Krigshandlingarna återupptogs under mellandagarna.

2018 har brommabor anledning att jubla
lite extra eftersom Bromma kyrka fyller
850 år. Det är därmed en av Stockholms
äldsta byggnader. Och används
fortfarande till det den byggdes för.
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Jublets art och syfte
fotbollsläktare. Vi måste kanske inte gå
med ett leende fastklistrat i ansiktet trots
munsår, höstblåsor och vabbveckor som
avlöser varandra i en ändlös snorflod.
Jubel kanske mer är en inställning till hela
livet. Vi har fått chansen. Vi lever. Vi kan
göra något. Ingrid le Roux var läkaren
från Sverige som tog sin chans och
gjorde stor skillnad i Sydafrikas kåkstäder.
Dubbelt så många brommabor som tidi
gare år tog sin chans att påverka kyrkans
styrning genom att rösta i kyrkovalet.
Bromma församling tar sin chans och
bygger större i Ängby. Bromma kyrka har
stått stadigt i 850 år och mitt i firandet
av den stolta jubilaren smids storslagna
planer för framtiden.
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Även om vi inte för så mycket oväsen kan
den som lyssnar noga höra ett jubelrop
från marken upp till himlen: Nu begynner
vårt jubelår!


Hanna Wallsten, redaktör

Foto: Mikael M Johansson

Nu begynner vårt jubelår, sjunger vi i
psalmen Stilla natt, julens signaturmelodi
framför andra. Men det svårt att svälja
det där med att jubla mitt i vintermörkret.
Kanske ligger julen fel på året? För hur
stor lust att jubla får man av snöslask,
stopp i tunnelbanan och alla evinnerliga
förkylningar?
Kanske firar vi jul på fel sätt? För hur
stor lust att jubla får man av julklapps
panik och familjegräl om var och hur
man ska umgås över helgerna?
Under arbetet med detta nummer
av Brommabladet har jag dock ändrat
uppfattning om jublets art och syfte.
Vi måste kanske inte ställa oss upp och
tjuta ut vår glädje likt supporters på en

Märkvärdig
födelsedag firas
hela året
N Ä S TA Å R F Y L L E R B R O M M A K Y R K A 8 5 0 Å R .
J U B I L E E T KO M M E R AT T M Ä R K A S I F Ö R S A M L I N G E N S
V E R K SA M H E T H E L A Å R E T.

Just nu arbetar personalen och en
jubileumskommitté för fullt med att
planera olika sätt att uppmärksamma
850-årsjubiléet på.
– Bland det största som kommer
hända är att vi gör en jubileumsbok,
berättar Micael Stehr som är ordförande i
jubileumskommittén.
Brommabladet har tidigare berättat
om det ambitiösa arbetet med jubileums
boken, där olika forskare skriver om
skilda aspekter av kyrkans långa historia
och rika kulturarv.
Under 2018 kommer det arrangeras
kulturkvällar med jubileumsboken som
utgångspunkt.
– En del av författarna till bokens
olika kapitel kommer och föreläser under
våren och hösten. Och fram på vårkanten
kommer det ordnas med en kyrkogårds
vandring, förklarar Micael Stehr.
Under året kommer även konserter
spegla de 850 åren, med musik eller
instrument från de olika århundraden
som passerat sedan kyrkan stod färdig.
Först ut är 1400-talet. Den 28
januari spelar en ensemble på 1400-tals
instrument och en kör sjunger.

Den 30 mars blir det Johannespassionen
av J S Bach. 1700-talet är kyrkomusiker
Ann-Marie Bodéns favoritårhundrade
musikalsikt sett.
– Det ligger mig varmt om hjärtat.
J S Bach är för många ”den femte
evangelisten”, säger hon.
1100-talet kommer att representeras
av Hildegard av Bingen. Hennes musik
kommer att framföras vid ett ”Musik
och drama i lunden”. Lunden ligger intill
Bromma kyrka.
Vid Pingsthelgen i maj, planeras en
midnattsmässa och en festgudstjänst med
inbjudna gäster.
Just nu pågår förhandlingar med
kyrkogårdsförvaltningen om att få utnyttja
bisättningsrummet bredvid minneslunden
på kyrkogården för utställningsverksam
het i samband med jubiléet.
Planer finns också på en minnessten
norr om Bromma kyrka, som skulle
kunna fungera som en station i en
pilgrimsled i framtiden
– När vi går in i 2019 skulle stenen
finnas kvar. Det känns bra att, förutom
boken, ha något fysiskt kvar från jubileet,
säger Micael Stehr.

Hanna Wallsten
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OM JUBILEET

Jubileet inleds 14 januari med stor
festgudstjänst, körer och musiker.
För mer information kring konserter,
öppettider, guidade visningar och festgudstjänster: håll utkik i alla församlingens
informationskanaler under 2018.



ADVENT & JUL
– ett jubeldrama i fyra akter

Foto: Josefin Casteryd

AKT ETT: FÖRSTA ADVENT

PAUS MED UNDERHÅLLNING: LUCIA

AKT TRE: TREDJE ADVENT

Jesus gör storslagen entré! Eller, han rider
i alla fall in i Jerusalem på en åsna. Folk
i Jerusalem möter Jesus med jubel och
sång. De ser honom som befriare. Än
idag sjunger vi i ”Hosianna” – rädda oss,
i kyrkorna på första advent.

Kristen tradition och folktro utgör
tillsammans grunden för en ljusfest i
vintermörkret. Lucia föddes i Syrakusa
på 280-talet och blev förmodligen dödad
för sin kristna tro. Natten mellan 13 och
14 december var årets längsta natt enligt
den julianska kalendern. Övernaturliga
makter var i farten och folk höll sig
vakna. Kvinnor med ljus i håret, som en
gloria, gick med mat till grannarna. Det
moderna luciafirandet tog fart 1927, när
Stockholms Dagblad arrangerade det
första offentliga Luciatåget.

Johannes döparen var Jesus kusin. Han
beredde väg för Jesus och kallas ibland
vägröjaren. Han ville att människor skulle
döpas och förändras, omvända sig.

Bensträckare: Passa på att lägga lutfisken i
blöt på Anna-dagen.
AKT TVÅ: ANDRA ADVENT

Jesus ägnar sitt liv åt att försöka förklara
vad Gud är och vad Guds rike är. Guds
rike är en kärlek som blir större och
större ju mer vi ger av den och ju mer vi
får ta emot.
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Bensträckare: Passa på att köpa de sista
julklapparna.
AKT FYRA (I ÅR EXTRA LÅNG):
FJÄRDE ADVENT + JULAFTON

Marias möte med en ängel är i fokus
fjärde advent. Ängeln frågar om hon kan
tänka sig att föda Guds son. Maria svarar
ja. Själva julafton förflyttar vi oss nio
månader fram i tiden, till Jesus födelse.
Guds son har kommit till jorden för att
skapa ett nytt förbund mellan Gud och
människor.

LÄKAREN
INGRID LE ROUX
om rädsla,
tacksamhet
och tro.
Foto: Privat
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Sydafrika februari 1990. Nelson Mandela friges.
Morgonen efter är det den svenska läkaren Ingrid le Roux
som bedömer om Mandela klarar att resa och framträda.
Hur hamnade en kvinna, född i Hedemora och uppvuxen
i Stureby, mitt i den sydafrikanska politikens centrum?

Ingrid le Roux har arbetat 40 år som
läkare i Sydafrikas fattigaste kåkstäder,
hon har upplevt apartheid och sprungit
med spädbarn i armarna genom regel
rätta gatustrider. Hon driver idag ett
omfattande mödravårdsarbete. Genom
åren har hon lärt känna människor i
Sydafrikas absoluta politiska elit och
arbetar numera även som rådgivare åt
hälsodepartementet.
Men under vårt timslånga telefon
samtal tycks Ingrid le Roux högst ogärna
tala om dig själv. Hon blir betydligt mer
engagerad när hon får berätta om sina
medarbetare.
– Samarbetet med mina medarbetare
har gjort att jag har orkat med. Vi skrattar
och stöttar varandra varje dag, säger hon.
Ingrid le Roux föddes i Hedemora
1946. Hennes pappa var jurist och
mamma var hemmafru. När Ingrid var tre
år flyttade familjen till Stureby i Stock
holm. Uppväxten präglades av anspråks
löshet och hederlighet. Ledord som skulle
kunna beskriva Ingrid le Roux än idag.
Hon har sedan ungdomen en stark
tro som också ger henne stöd genom
svårigheter.
– Jag pratar ofta med Gud om mina
bekymmer. Och ibland är det skönt att
helt enkelt få säga: det här vet jag inte hur
jag ska klara upp det får du ta hand om.
På en stipendieresa till USA 1964 träf
fade Ingrid Pieter le Roux från Sydafrika.

Pieter studerade då i England, vilken
gjorde det möjligt för de båda att träffas.
Men det var inte helt okomplicerat att
vara vit sydafrikan i Europa på 1960-talet.
Pieter var själv helt emot apartheid men
för många var han en symbol för den
förtryckande makten.
Som nygifta kom de att bosätta sig i
Pretoria och Ingrid fick ett arbete på ett
sjukhus i Atteridgevill, en av Pretorias
kåkstäder.
Ingrid och Pieter började arrangera
kurser och samtalskvällar för såväl
färgade som vita. Vid ett tillfälle fick de
påhälsning av säkerhetspolisen som upp
manade dem att sluta med samlingarna.
Men de vägrade ge upp. En av deltagarna
var Leah Tutu, gift med Desmont Tutu
som då var biskop i Lesotho. Leah Tutu
var en känd person och troligen var det
därför säkerhetspolisen lät träffarna vara.
Efter några år flyttade familjen
le Roux, till Kapstaden. I kåkstaden
Crossroads hade några läkarstuderande
startat en ambulerande barnklinik. De
ville ha Ingrids hjälp. Det blev starten på
ett livslångt engagemang.
Ingrid le Roux började som frivillig
läkare men kom att bygga upp en
verksamhet som fått stor betydelse,
inte bara för fattiga kvinnor och barn i
Sydafrika. Metoden med mentormammor
har använts på andra platser i liknande
områden.
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Metoden går ut på att hitta de mammor
i ett fattigt område som trots att de själva
lever under samma omständigheter som
alla andra i området, lyckas hålla sina
barn och hela sina familjer välmående.
Dessa positiva avvikare, som de kallas
i forskning, får utbildning och blir
mentorer för andra kvinnor.
Det kan vara enkla tips som att
ge barnen säsongens grönsaker som
komplement till majsgröten, eller undvika
sötsaker. Men också stöd i familjekriser
och djupaste fattigdom.
Ingrid le Rouxs verksamhet fick
namnet Philani, som betyder hälsa.
Mentormammorna har kommit att stå
Ingrid le Roux mycket nära.
– Jag har förlitat mig så mycket på
visheten hos mina medarbetare som
lever i de här områdena och som förstår
villkoren. De har tagit vår organisation
genom väldigt kritiska situationer.
På 1980-talet var kampen mot
apartheid som allra mest intensiv. Men
Ingrid le Roux arbetade trots risker.
Var du rädd?
– Ja. Och rädsla är väldigt energi
krävande, så jag var ofta väldigt trött.
Men, fortsätter Ingrid le Roux lugnt, jag
har alltid haft en praktisk uppgift som
betyder något. Det förlöser en paralyse
ring som man kan känna inför ondskan.
Det fanns aldrig ett ögonblick då jag ville
eller kunde sluta med vad jag gjorde.

»Jag pratar ofta med Gud om mina
bekymmer. Och ibland är det skönt att helt
enkelt få säga: det här vet jag inte hur jag
ska klara upp det får du ta hand om.«

Foto: Helena Frankson



INGRID LE ROUX

Ålder: 71
Aktuell: I en biografi av Lisbeth Gustafsson.
Bor: Hus i Kapstaden
Gör: Läkare på Philani i kåkstaden
Khayelitsha utanför Kapstaden.
Drivkraft: Tacksamhet över mitt liv. Att
växa upp i Sverige och få utbildning i ett
tryggt samhälle är en oändlig förmån som
jag har fått utan att ha behövt göra något i
motprestation.



En stor andel av kvinnorna i kåkstäderna
lider av djupa depressioner. Vilket är helt
befogat, poängterar Ingrid le Roux. Att
hjälpa kvinnorna ur apati har varit ett av
Philanis mål. Philani driver utbildnings
program för kvinnor för att de ska kunna
försörja sig själva, de driver förskola
och hivprevention. Allt för att ge varje
barn förutsättningar att utveckla sin fulla
potential i livet. Det är Ingrid le Roux
drivkraft och mål.
Men tillbaka till den där morgonen
i februari 1990. Hur hamnade Ingrid le
Roux i den situationen?
Genom Leah Tutu blev Ingrid
husläkare åt biskop Desmond Tutu.
Och genom honom kom hon att lära
känna Nelson Mandela. Det första mötet
minns Ingrid le Roux som något alldeles
speciellt.
– Att dagen efter hans frigivning få en
kram av honom var helt otroligt. Nelson
Mandela strålade av glädje. Jag kände
en viss bävan över att jag skulle ta ett
medicinskt beslut. Men jag fick koppla
bort det och falla in i de rutiner jag har
som läkare.
Den strålande glädjen fick inte bestå
i Sydafrika, som fortfarande brottas med
stora politiska problem.
– Nelson Mandelas efterträdare Tabu
Mbeki förnekade sambandet mellan hiv
och aids, vilket underminerade hela hans
presidenttid och ledde till att tusentals
människor dog i onödan. Nu har vi Jacob
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Zuma som med stor energi tömmer
stadskassorna i samarbete med vissa
storföretag.
Ingrid le Roux sätter sitt hopp till den
sunda del av ANC som finns kvar och
som kämpar mot korruptionen.
Arbetet fortsätter på Philani oavsett
presidenter. Ingrid le Roux arbetar
fortfarande varje dag på kliniken.
Under sommaren var hela familjen
samlad i Sverige. Det blev en extra lång
vistelse detta år eftersom en biografi
om Ingrid le Roux släpptes i början på
september.
– Alla barn och barnbarn tycker att
det är underbart i Sverige. Jag har njutit
så av att bara gå till en mataffär och
hitta svensk mat. Och det är härligt att
cykla överallt. I Kapstaden är det väldigt
backigt och trafiken är mycket mer
intensiv.
När jag frågar hur det känns att få
en biografi skriven om sig kommer
svaret först snabbt och förmodligen helt
sanningsenligt:
– Jag har inte känt efter.
Efter lite betänketid berömmer hon
författaren Lisbeth Gustafssons varsam
het med Ingrids berättelse. Och så förstås,
glädjen över att få tala om sin passion:
arbetet.
– Och boken kanske gör Philani
mer känt.

Hanna Wallsten

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©
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Sången Staffan var en stalledräng
sjungs ofta vid Lucia-firandet men
Staffansdagen firas senare. 1.Vilken
dag då? 2.Vilken färg har fålen som
Staffan "rider själv uppå" enligt
visan? 3.Hos vem var han
stalledräng enligt legenden?
(foto: Tor Svensson)
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Vi lottar ut biografin om Ingrid le Roux av Lisbeth Gustafsson till 3 rätta svar.
Mejla ditt svar till bromma.forsamling@svenskakyrkan.se eller skicka korsordet till
Bromma församling, Box 45, 161 26 Bromma. Märk kuvertet ”korsordet”.
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LÖRDAG 16 DECEMBER

Advent och jul
i Bromma

Vi sjunger
in julen
ÄNGBYKYRKAN 16.00
Ängby motettkör, Lars Lodin,
Ingrid Arvidson.

TREDJE ADVENT
17 DECEMBER

Ängbymässan
F Ö R S TA A DV E N T
3 DECEMBER

ANDRA ADVENT
10 DECEMBER

Festgudstjänst
x2

Högmässa

BROMMA KYRKA 11.00 OCH 13.00
Präst: Åsa Andersson/Ingemar Åsjö
Musiker: Anne-Marie Bodén
Bromma kyrkokör
Trumpet: Ludvig Frydén-Kristensson

Familje
gudstjänst x2
ÄNGBYKYRKAN 9.30 OCH 11.00
Präst: Cathrine Nordqvist
9.30 medverkar ungdomskören med
Majda Burstedt.
11.00 medverkar Silverhajarna och
Tonfiskarna med Jesper Tylöskog.
Flöjt: Madeleine Johansson
Trumpet: Suzanne Larsson

BROMMA KYRKA 11.00
Präst: Torbjörn Gustavsson
Musiker: Lars Lodin
Ensemble ur Ängby motettkör

Familje
gudstjänst med
julavslutning
ÄNGBYKYRKAN 11.00
Präst: Christer Klausberger
Musiker: Majda Burstedt
Småkrabborna och miniorer

Konsert: Messias
av G F Händel
BROMMA KYRKA 18.00
S:ta Anna vokalensemble, kammar
ensemble, solister ur kören. AnneMarie Bodén, dirigent. Gratisbiljetter
hämtas på pastorsexpeditionen i
Famnen, max två per person.
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ÄNGBYKYRKAN 11.00
Präst: Niklas Hegenbart
Diakon: Ingrid Arvidson
Musiker: Lars Lodin
Ensemble ur Ängby motettkör

Högmässa
BROMMA KYRKA 11.00
Präst: Carl Aumalis
Musiker: Jesper Tylöskog
Seniorkören Västergökarna,
Dirigent: Axelina Lindholm

Julkonsert
BROMMA KYRKA 16.00 OCH 18.00
Bromma kyrkokör, Olle Persson,
baryton, Stockholmskvartetten,
Annette Mannheimer, violin, Karin
Olsson, violin, Åsa Stove-Paulsson,
viola, Åsa Forsberg-Lindgren,
violoncell, Anne-Marie Bodén, dirigent.
Gratisbiljetter hämtas på pastors
expeditionen i Famnen, max två
per person.

JULAFTON
24 DECEMBER

JULDAGEN
25 DECEMBER

TRETTONDEDAG JUL
6 JANUARI

Julkrubba

Julotta

Musikmässa

BROMMA KYRKA 9.00, 10.30, 12.00
Präst: Åsa Andersson och
Niklas Hegenbart
Musiker: Anne-Marie Bodén

BROMMA KYRKA 6.00 & 7.30
Präst: Torbjörn Gustavsson
Musiker: Anne-Marie Bodén
Bromma kyrkokör, solist: Håkan Ekenäs
Högmässa 11.00
Präst: Ingemar Åsjö
Musiker: Jesper Tylöskog

BROMMA KYRKA 11.00
Präst: Carl Aumalis
Musiker: Anne-Marie Bodén

Julbön
BROMMA KYRKA 17.00
Präst: Ingemar Åsjö. Musiker:
Lars Lodin. Solist: Karin Frölén

Julkrubba
ÄNGBYKYRKAN
9.30: Präst: Cathrine Nordqvist
Musiker: Jesper Tylöskog,
Silverhajarna och Tonfiskarna
11.00: Präst: Cathrine Nordqvist
Musiker: Majda Burstedt, Sjöstjärnorna
och ungdomskören.

Julfest
ÄNGBYKYRKAN 13.00–15.00
Alla är välkomna, stora som små.
Glöggmingel, jullunch, sång och musik.
Tomten kommer med julklappar.
Anmälan till Bodil Hansen senast
19 december, 08-564 355 13 eller
bromma.forsamling@svenskakyrkan.se

ANNANDAG JUL
26 DECEMBER

Högmässa
BROMMA KYRKA 11.00
Präst: Niklas Hegenbart
Musiker: Lars Lodin
Cello: Anders Modigh

N YÅ R S A F T O N
31 DECEMBER

Nyårsbön
BROMMA KYRKA 17.00
Präst: Carl Aumalis
Musiker: Majda Burstedt

Julbön
ÄNGBYKYRKAN 15.30
Präst: Torbjörn Gustavsson
Musiker: Jesper Tylöskog
Tenor: Georg Källström

Midnattsmässa
ÄNGBYKYRKAN 23.30
Präst: Christer Klausberger
Musiker: Lars Lodin
Ensamble ur Ängby motettkör

SÖNDAG
7 JANUARI

Högmässa med
julens psalmer
BROMMA KYRKA 11.00
Präst: Ingemar Åsjö
Musiker: Anne-Marie Bodén

Familje
gudstjänst
med julgrans
plundring
ÄNGBYKYRKAN 11.00
Präst: Cathrine Nordqvist
Musiker: Jesper Tylöskog
Silverhajarna, Tonfiskarna och
Sjöstjärnorna

N YÅ R S DA G E N
1 JANUARI

Ekumenisk
nyårsguds
tjänst
ABRAHAMSBERGSKYRKAN 16.00
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HÅLL DIG
U P P DAT E R A D
–
Du hittar oss på Facebook.
Sök efter ”Bromma församling”.
På vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/bromma

»Jag tog
min kyrka i
besittning«
Martin Garlöv guidar besökare i Uppsala
domkyrka. Engagemanget startade när han
kom till kyrkan med sina barn.
– Det kändes obekvämt att vara i domkyrkan med småbarn.
Ingenting var anpassat för barnfamiljen och vi störde mest.
Men istället för att vända domkyrkan ryggen bestämde sig
Martin Garlöv för att göra helt tvärtom.
– Jag anmälde mig till en studiecirkel församlingen arrangerade
för medlemmar som ville lära sig mer om kyrkan och kanske bli
guider. Genom att bli guide tog jag kyrkan i besittning.
På sina guidningar berättar Martin Garlöv om konst och
symbolik som kyrkan är full av, men också om gudstjänsten
och andra ritualer och den kulturhistoria som kyrkobyggnaden
förmedlar.
– Det är kul att förmedla vad som händer i kyrkorummet
och levandegöra historien. Vår katedral byggdes som en slags
fromhetsgalleria med många olika kapell och altaren som
människor kunde välja på när de kom hit, säger Martin Garlöv.
På de guidade turerna efter högmässan är publiken mycket
varierad.
– Det är alla åldrar, tillresta och uppsalabor. När vi har
prästvigningar och vid andra stora händelser stannar ofta grupper
kvar för att få veta mer om kyrkan.
Hur är det nu för barnfamiljer som kommer till Uppsala
domkyrka?
– Det har blivit bättre än för tjugo år sedan då jag var här
med mina små. Men det återstår en hel del att göra, konstaterar
Martin Garlöv.

Hanna Wallsten

Foto: Kristina Strand Larsson



VILL DU BLI KYRK-GUIDE?

Just nu rekryterar Bromma församling guider till framför allt Bromma
kyrka. Alla blivande guider får utbildning av församlingen.
Kontakta kyrkoherde Torbjörn Gustavsson för mer information:
08-564 355 25 eller torbjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se
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DET ÄR
TRÅNGT
I ÄNGBY
Många människor söker sig till verksam
heterna i Ängbykyrkan. Efter gudstjäns
terna när alla ska fika och umgås blir det
riktigt trångt.

– Vi har en stor inflyttning i församlingen och jag tror vi erbjuder
människor något som de söker och uppskattar. Våra fyra ledord
är gudsplats, mötesplats, växtplats och rastplats. Och såna platser
behövs, säger präst och verksamhetschef Cathrine Nordqvist.
Just nu pågår planering för att bygga om och bygga nytt i
anslutning till Ängbykyrkan. Det är framför allt barnlokalerna som
ska bli större. Och så småningom ska även hela församlingens
personal få plats att sitta tillsammans i Ängby.
– När alla samlas på ett ställe ökar ju sammanhållningen och
gör det lättare att planera och hålla kontakt över olika yrkes
gränser, säger Cathrine Nordqvist.
Församlingen planerar att bygga en ny träbyggnad norr om
de nuvarande lägenheterna, med plats för kontor, mötesrum och
en ny samlingssal för 400 personer. Det kommer även byggas ett
nytt kapell och framkomligheten i lokalerna förbättras med hjälp
av ramp och hissar. Kyrkosalen kommer att bevaras så som den
ser ut idag.
Bygget är beräknat att starta efter sommaren 2018 och vara
färdigt om ungefär två år. En stor del av bygget finansieras genom
försäljning av Famnen. Församlingen kommer att satsa på att hyra
en mer lättillgänglig lokal nere på Brommaplan istället.

Hanna Wallsten
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KYRKOHERDEN HAR ORDET

egocentrerade samhälle eller riskerar att bli utsatt för hån av dem
som menar att yta är viktigare än djup.
Det är egentligen inte svårt att skriva om Jubel. Det räcker att
skriva om tron på Jesus Kristus. Det är Jesus som är motivet till att
församlingen enträget fortsätter att ställa sig på den svagas sida,
att gudstjänster firas, att pengar samlas in till dem som behöver
dem bättre och att människor som lever i sorgens mörker får höra
budskapet om det eviga livets hopp.
Nu går vi in i ett nytt år, ett jubileumsår för Bromma kyrka.
Men minns att det grundläggande kristna jublet inte är knutet till
ett år, det finns alltid där!
En god och välsignad advents- och jultid tillönskas er alla!

Jubel?
När jag skriver detta har jag precis haft
en begravningsgudstjänst i Bromma kyrka.
Tillsammans har vi tagit farväl och över
lämnat en pappa och make i Guds händer.
Mitt i all sorg och saknad en Gudsnärvaro.



Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde

Plötsligt ett meddelande: ”Ändrade planer. Din text om Jubel
måste vara klar idag.” Idag? Nu? Hur ska jag kunna skriva
om ”jubel” nu? Jubel är ju sprittande glädje, de nyförälskades
modersmål och de högljuddas hyllning.
Men det är inte hela sanningen. Det finns också ett jubel
som kanske inte syns eller hörs men finns som en grund, en
bottenplatta, en visshet eller en förtröstan. Det är ett jubel som
manifesteras i adventsgudstjänstens förväntan och tradition, i den
utsträckta handen till den ensamma, till mötet med ungdomar
och pensionärer. Det sträcker sig över århundraden och motiverar
ett fortsatt arbete för människovärde och rätade ryggar. Det är
ett jubel som inte låter sig tystas för att det inte passar in i dagens

KO N TA K T

PRÄSTER
Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde/
kontraktsprost
564 355 25
Åsa Andersson
564 355 22
Carl Aumalis
564 355 21
Niklas Hegenbart
564 355 24
Christer Klausberger
564 355 70
Cathrine Nordqvist
564 355 07
DIAKONER
Ingrid Arvidson
Rose-Marie Eriksson
Eva Tydén Hirsch
Clary Nilsson

564 355 80
564 355 06
564 355 02
564 355 14

MUSIKER
Anne-Marie Bodén
Majda Burstedt
Lars Lodin
Jesper Tylöskog

564 355 03
564 355 11
564 355 17
564 355 23

BARN, UNGDOM & KONFIRMATION
Astrid Cardestam
564 355 73
Nicolin Hammarbäck
564 355 27
Jennifer Iller
564 355 12
Monica Spolén
564 355 37
ÖPPNA FÖRSKOLAN
Christina Carnhoff
KANSLICHEF
Anne-Louise Löfgren

KANSLISEKRETERARE
Agneta Wizén

564 355 04

EKONOMISEKRETERARE
Brita Hedberg
564 355 18
BOKNING OCH RECEPTION
Bodil Hansen
564 355 00
KOMMUNIKATÖR
Tina Augustsson
Mathilda Bäcklin

564 355 15
564 355 16

KLOCKARE
Gunvor Ekström Brittmark 564 355 09
VAKTMÄSTARE
Clas Alered
Fredrik Rosén
Bo Tander 

564 355 19
564 355 20
564 355 81

Titta in på församlingens hemsida
för aktuell information:
www.svenskakyrkan.se/bromma

564 355 26

564 355 10

FASTIGHETSTEKNIKER
Lars Lindfors

564 355 05

HUSMOR
Carin Hildebrand

564 355 08

