
ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Vad är en samlingshelg för något?
Samlingshelgen är för alla som ofta eller 
ibland är i Abrahamsbergskyrkan.

På fredagkvällen trä�as vi i kyrkan, äter
och spelar På spåret i vår egen tappning.

Lördagen tillbringas ute vid vår fritidsgård 
Koviken på Lovön. Där erbjuds föredrag
och diskussioner som utmanar vår kyrkas
antagna policy om hållbarhet, kreativa 
aktiviteter för alla åldrar samt tid att trä�a 
andra eller bara vara.

Helgen avslutas med söndagsgudstjänst 
i Abrahamsbergskyrkan.

Våra verksamheter Tweenies, Tonår och
äventyrarscout har en gemensam 
övernattning på Koviken mellan fredag
och lördag. Mer om detta på abraung.se

Ingen anmälan behövs men hör av dig 
till Lars Axelsson för samåkning och 
allmänna frågor:
lars.p.axelsson@gmail.com, 0709-86 05 57

Kostnad för helgen
Vuxen: 150 kr
Under 20 år: 100 kr 
Dock behöver ingen familj betala mer än 400 kr. 

Avgiften betalas på plats eller till församlingens 
plusgiro 19 20 42-0

Övernattning, AbraUng
För de som övernattar  tillkommer en avgift 
på 50 kr till AbraUng som kan betalas på plats.

Kontaktpersoner vid frågor
Frågor om AbraUng-övernattning och program
för barn och unga: Elina Lyckeborg,
abraung@abrahamsbergskyrkan.se
Frågor och tips om fredagens knytkalas: 
Gun-Britt Thorsson 
britt_adolfsson@hotmail.com, 0736-36 03 88

Abrahamsbergskyrkans
församling, Abra Senior,

SK Vindens Vänner
och AbraUng

inbjuder till

Samlingshelg
31/8–2/9 2018
i Abrahamsbergskyrkan

och vid fritidsgården Koviken

Samlingshelgen genomförs av
Abrahamsbergskyrkans församling, Abra
Senior, Seglarklubben Vindens Vänner
och Abrahamsbergskyrkans ungdom
i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Årets tema: En hållbar kyrka – hur?
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Fredag den 31 augusti

Söndag den 2 september

18:00 Knytkalas
Ta med något gott, vid frågor och tips 
kontakta Gun-Britt Thorsson (kontakt-
uppgifter på baksidan)

20:00 På spåret
Vi spelar frågesport för alla åldrar

21:00 Avslutning

Fredagens program 
hålls i Abrahamsbergskyrkan

11:00 Gudstjänst.
Lasse Vallmoss predikar och 
Canta Felice sjunger.

Söndagens gudstjänst
hålls i Abrahamsbergskyrkan

Lördag den 1 september

09:00 Morgonbön & information om dagen

09:30 Gemensam uppstart med kort drama
på temat: En hållbar kyrka – hur?

10:00 Aktivitetspass 1 

12:00 Lunch

13:30 Aktivitetspass 2

14:30 Gemensam avsluning med ka�e
och vernissage

Lördagens program hålls ute vid Koviken

Övernattning på Koviken mellan fredag och 
lördag för Tweenies, Tonår och äventyrarsscout.

Aktivitetspass 1 (10:00–12:00)

Såparugby
oömma kläder, badkläder och ombyte behövs

Schema för 
Samlings-
helgen 2018

Segling med Vindens vänner
Segla, vindsurfa m.m. Inga förkunskaper krävs

Hållbart pyssel
Tänkt för oss yngre men alla får vara med!

Koviken och dess underhåll
Kovikenkommittén visar och inspirerar

Pilgrimsvandring
Bertil Högström och Inger Krantz leder

Aktivitetspass 2 (13:30–14:30)
Ett hållbart Abra – Hur kommer vi vidare?
En diskussion ledd av förmiddagens talare

En hållbar kyrka!
Miljömässig hållbarhet – Lennart Renöfält
Ekonomisk hållbarhet – Lasse Vallmoss
Social hållbarhet – Magnus Helmner

Aktiviteter som erbjuds under båda lördagens 
aktivitetspass (10:00–12:00 & 13:30–14:30)


