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Just nu, i skrivandets stund, är det lite februaridystert. Dimman låg tät över Väster-ort 
när bilen halkade sig fram mot Abrahamsbergskyrkan i morse. När du nu håller detta 
nummer av Livet i din hand har säkert våren börjat göra sig påmind en del. Dagarna 
har definitivt blivit längre och knopparna förberett sig lite mer för att spricka ut. 
Förunderligt är det, att det kommer nya gröna blad, ny växtlighet varje vår. 

Förunderligt är det att det sker ny växtlighet också i kyrkan. Nya medlemmar 
ansluter. Nya aktiviteter ser dagens ljus. I det här numret av Livet berättar  
                                         några deltagare från Vuxenkonfa. Den gruppen 
                                         föddes för några år sedan och har nu knoppat av sig i
                                         en ny grupp. I början av mars startade Trumskola 
                                         för barn och föräldrar. I vår möts för första gången 
småbarnsmusikgrupp och pensionärsförening. Bibelcafé för äldre tonåringar och 
unga vuxna har också etablerat sig stadigt. För att inte tala om vår samlingshelg på 
Koviken första helgen i september. 

Det föds många idéer som handlar om hur vi kan vara kyrka i Abrahamsberg och 
Bromma och bli en plats där det finns Rum för livet, som var vårt tema för höstens 
jubileum. Är det något som är gemensamt i de nya knoppningarna så är det 
samtalet. Det samtalas om livet och tron både här och där. Att få sätta ord på det 
som är viktigt i livet är ett sätt att knoppas och växa.

Paulus beskriver församlingen som en kropp. För mig blir det mer och mer 
förunderligt hur denna kropp växer och förändras. Det får helt enkelt plats 
hur många ögon och öron som helst. Så brukar jag säga när nya medlemmar 
i församlingen välkomnas. De delar som redan finns där har i sin tur ansvar 
att ta vara på dessa nya kroppsdelar. En föränderlig och växande kropp 
med nya möjligheter – så vill jag se en församling som den som samlas i 
Abrahamsbergskyrkan. Det är förunderligt.

/ULLA MARIE GUNNER

PASTOR
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Är det fortfarande meningsfullt att 
använda begreppet frikyrka om SMK 
när Svenska Kyrkan inte längre är stats-
kyrka?

– Inom SKR (Sveriges Kristna Råd) talar 
vi fortfarande om de fyra kyrkofamiljerna. 
En av dem är frikyrkofamiljen.  Detta är inte 
bra, men så är det. I olika sammanhang 
får man ju använda citationstecken när 
man talar om ”frikyrkan”. Tills vi hittat 
ett bättre begrepp får vi leva med detta.

Har SMK fortfarande ett eget uppdrag 
bland andra kyrkor och i samhället?

– Ja, det anser jag. Vi finns spridda över 
hela landet. Vi har ofta en verksamhet som 
är viktig för både individer och samhällen. 

Inte minst vårt ungdomsar-
bete och vårt äldrearbete 
spelar en stor diakonal 
roll. I kyrkostyrelsens mål-
bild för 2010 upplever jag 
att många av målen och 
förslagen är viktiga bidrag 
till kyrka och samhälle. 
Vi för också många sam-

tal med olika kyrkor och samfund om 
fördjupad gemenskap på olika nivåer och 
har god arbetsgemenskap inom SKR.

Vad kan det bero på att intresset för 
SMK inte har vuxit trots att det andliga 
intresset ökat i Sverige?

– Jag anser att det även finns ett stort 
intresse för SMK. Vi får rapporter utifrån 
landet och från våra församlingar om hur 
man når ut med sitt arbete.  Däremot stäm-
mer det att antalet medlemmar inte ökar. 
Det är oroväckande och därför för vi sam-
tal om hur vi bättre ska arbeta för att män-
niskor ska finna en personlig tro och sedan 

vägen in i församlingen. Tillsammans med 
SMU har vi ett projekt som fokuserar just på 
dessa frågor, “Inuti-projektet.” Vi samtalar 
även om begreppet “medlemskap”. Vi bör 
bli bättre på omvärldsanalys samt bättre på 
att lyssna. Vi är relativt duktiga på att tala!

Religionskritik och mer traditionell 
ateism har börjat få genomslag i offent-
ligheten igen. Vad kan det komma att 
innebära för SMK?

– Vi talar ofta om att bli bättre när det 
gäller att höras i det offentliga rummet. Vi 
försöker nu arbeta med media- och opinions-
planer och kommunicera bättre både inåt 
och utåt. Vi ser över våra tjänster för att ha 
kompetens på detta område. Det är positivt 
med debatt i samhället kring trosfrågor. Alla 
kyrkor och samfund bör granskas kritiskt av 
både människor och media. Det ska vi inte 
vara rädda för. Man kan ju vända på det och 
se att nu har vi världens chans att nå ut med 
vårt budskap. Då krävs mod och kompetens. 

SMK har ingen fastställd bekännelse. 
Hur formulerar du kortast och enklast 
din egen kristna tro?

– För mig är tron en livshållning. Utifrån 
min kristna tro får jag hjälp att förhålla mig 
till min medmänniska och vår värld. För 
min tro är det viktigt att läsa både Johannes 
3:16 och 1 Johannes 3:16. Tron måste få 
konsekvenser i mitt liv och i min relation till 
människor nära och långt borta. I relation 
till mitt uppdrag som pastor och missions-
föreståndare stavar jag gärna och ofta på 
den vision som kyrkostyrelsen tagit fram: 
”En kyrka – med rum för hela livet – som 
erbjuder befrielse och upprättelse genom 
mötet med Jesus Kristus.” I min tro finns 
ett tydligt centrum och det är Jesus Kristus.

/ANDERS MELLBOURN

Fem frågor till Göran Zettergren, missionsföreståndare för Svenska 
Missionskyrkan (SMK) sedan 2004. Zettergren kom till Abrahamsbergs-
kyrkan den 12 mars för att predika och träffa församlingen.
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Efter en helg på Koviken var Christine 
Öberg, 22 år, redo att börja på vuxen-
konfa.

Hon hade varit med i ett matlag i kyr-
kan ett tag, dit hon hittat via en kompis 
från gymnasiet. Nu skulle gruppen vara 
på Koviken en helg. På söndagen var det 
kvällsgudstjänst och Christine hade inte 
hjärta att säga nej. Hon hade trivts bra 
dagarna på Koviken. Trevliga människor 
och viktiga samtal, lätt att prata och lätt 
att komma nära.

–  Men jag tänkte att om de visste 
hur länge sedan jag var på gudstjänst, så 
skulle de inte släppa in mig.

Så gick hon på gudstjänsten och kände att 
den var lika mycket till för henne som för 
de andra.

Efteråt såg hon ett anslag om kyrkans 
vuxenkonfagrupp. Det tog Christine som 
ett tecken.

Också för Olle Westerlundh, 44 år, 
spelade Koviken in. Hans son konfirmer-
ades i Abrahamsbergskyrkan. Han hade 
hängt på några av sina klasskompisar. 
Den sommaren blev det många besök på 
Koviken, idrottskvällar såväl som kyrk-
fikan. För Olle var det aldrig aktuellt att 
konfirmera sig i tonåren. Som vuxen har 
han blivit mer nyfiken och bland annat 

Christine Öberg och Olle Westerlundh konfirmerade sig i vuxen 
ålder. Sedan har de fortsatt träffa sin konfagrupp i kyrkan.

Olle Westerlundh och Christine Öberg har genom vuxenkonfagruppen hängt kvar i Abrahamsbergskyrkan. 
Under tiden har de haft väldigt roligt. Till vardags jobbar Olle på bank och Christine läser molekylärbiologi.

FOTO: ERIK BRONNER

Konfirmerade som vuxna
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gått kurser på S:t Lukasstiftelsen. Och 
ungefär vartannat  år har han funderat på 
att konfirmera sig.

Olle var med på Bibeldiskussioner 
i Famnen vid Brommaplan. Rubriken 
Bibelbabbel hade lockat honom. Han 
och hans hustru hade pratat om att göra 
något tillsammans, när barnen blivit äldre. 
Och i samband med sonens konfirmation 
fick de information om vuxenkonfagrup-
pen i Abra.

–  Ja, det här gör vi! sa vi till varandra, 
berättar han.

I maj 2003 konfirmerades de. Olle och 
Christine pratar gärna religion och tycker 
de kan mer än för några år sedan. De har 
mött en kyrka som till skillnad mot tidig-
are erfarenheter inte är dömande. Men de 
väljer sina sammanhang. 

–  Som troende riskerar man att bli 
tillskriven ett helt paket åsikter – att tycka 
som Bush, påven och Åke Green, säger 
Christine.

Vuxenkonfagruppen fanns i ett år. 
Sedan blev det fortsättningskonfa och 
under hösten har de läst boken Öppnin-
gar och träffats en gång i månaden. Nu 
ska en ny grupp bildas.

De har pratat om allt, 
säger de. Ofta om kvinno-
frågor. De har fått aha-

upplevelser och haft saker att tänka på 
under vägen hem. Christine tycker att 
hon blivit bättre på att lyssna.

–  Man blir glad och lycklig. Det har 
varit veckans höjdpunkt, säger Christine. 

Olle förhöll sig neutral i början. Han 
ville se om det här var något, och han 
ville lära sig mer om Bibeln. Få djupare 
kunskap, inte bli indragen i något. 

–  Det är kul att undersöka, forska, 
läsa och höra vad andra tycker, säger 
Olle som ibland blivit förvånad över att 
personerna i gruppen haft så olika syn på 
saker.

Idag definierar Olle sig som kristen. 
Det blev tydligare efter konfirmationen, 
då var allt nytt och självklart. Christine 
säger hellre att hon är troende än kristen. 
Hon vill inte sätta etikett på sin tro.

De hoppas hålla sig kvar i Abra på 
något sätt nu när gruppen har splittrats. 
Olles dotter sjunger i kör så han kommer 
att hämta och lämna. Christine vill gärna 
gå på gudstjänst men vet inte hur mycket 
hon kommer att vara i Abra den närmsta 
framtiden. Tiden får utvisa.

/ERIKA WERMELING

Sista gången. Gruppen har 
träffats en gång i månaden 
under två och ett halvt år.

FOTO: ERIK BRONNER

Konfirmerade som vuxna



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN
Biltjänst. Behöver du 
skjuts till kyrkan? Ring 
tel 37 10 87.

Morgonbön runt ljus-
globen varje tisdag kl 9.

24 FREDAG
19.00 Bibelcafé för åldern 
16-25.

25 LÖRDAG
19.13 Tonår.

26 SÖNDAG
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Susanna Wil-
helmsson, trombone.

28 TISDAG
19.00 Vuxenkören, 
1:a rep. inför 30/4.

29 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal, Ulla 
Marie Gunner.

1 LÖRDAG
18.00  Musikcafé
barnkören Abrakadabra.    
Distriktsmöte i Andreas-
kyrkan.

2 SÖNDAG 
5:e i fastan
Försonaren
11.00 Gudstjänst. Ulla 
Marie Gunner. Nattvard.

MARS

Ungdomskören Matt.5:15. 
Bibelutdelning till konfir-
mander. Söndagsskola.

5 ONSDAG
13.00 Den längsta resan 
är resan inåt, Olle Alk-
holm om Dag Hammar-
skjöld.

7 FREDAG
20.00 Storbandsjazz.
Swing and Beat Big Band.

9 SÖNDAG 
Palmsöndagen
Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Rune 
Forsbeck. Petter Jenner-
vall, sång.

12 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. 
Ulla Marie Gunner.

13 TORSDAG 
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
19.00 Nattvardsandakt. 
Karin Fritzson.

14 FREDAG
Långfredagen, Korset
11.00 Gudstjänst. Textläs-
ning: Ulla Marie Gunner 
och Bertil Högström. 
Musik: Rikard Nord, 
violin.

16 SÖNDAG 
Påskdagen
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Ulla 

Marie Gunner. Körgrupp, 
Mattias Mannervik. Barn-
vakt.

17 MÅNDAG 
Annandag påsk 
Möte med den uppståndne
11.00 Gudstjänst i 
Immanuelskyrkan. Pär 
Sandstedt.

19 ONSDAG
13.00 Sång och musik 
med Berts kapell, Fräls-
ningsarmén.
18.30 AngeLäget. Vad 
gör musiken med oss? 
Lena Uggla.

22 LÖRDAG
Städdag på Koviken.
19.13 Tonår.

23 SÖNDAG 
2:a i påsktiden
Påskens vittnen
11.00 Gudstjänst. André 
Bertilsson, THS.
Barnkören Abrakadabra. 
SMU:s riksinsamling. Barn-
vakt.

26 ONSDAG
13.00 Att känna igen Bi-
beln i skönlitteraturen, 
Johnny Jonsson.

28 FREDAG
19.00 Bibelcafé för
åldern 16-25.

APRIL

Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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29 LÖRDAG
11-15 Antik- och prylmarknad. 
14.00 Konsert. Adolf  Fre-
driks flickkör. Bo Johansson.

30 SÖNDAG 
3:e i påsktiden
Den gode herden
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Helldén. Vuxenkören.
19.00 Valborgsmässoafton 
på Koviken. 

3 ONSDAG
13.00 Så har familjen Ber-
nadotte bott. Göran Alm.

6 LÖRDAG 
SMU-ledardag –  Pilgrims-
vandring, Ulla Marie Gunner.

7 SÖNDAG 
4:e i påsktiden
Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Pilgrimsvandrare.
Söndagsskola.

10 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal, Ulla Ma-
rie Gunner.

13 LÖRDAG
Barnkördag arr. Bilda.
19.13 Tonår.

14 SÖNDAG
5:e i påsktiden
Att växa i tro 
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Linda Jenner-
vall m fl.

31 ONSDAG
13.00 Ät gott, må gott! 
Anneli Bylund. 

4 SÖNDAG
Pingstdagen
Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson. Tuija Hilding-
Rydevik, sång.

7 ONSDAG
13.00 Utfärd till Uppsala. 
Anmälan senast 31 maj till 
tel. 80 20 70.

10 LÖRDAG 
16.00 Konsert, damkören 
Salt. Inträde.

11 SÖNDAG
Heliga Trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Gudstjänst på Ko-
viken. Söndagsskolan.
Ulla Marie Gunner.

15– 18 juni
Kyrkokonferens.

18 SÖNDAG 
1:a efter trefaldighet
Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Karin 
Sporre, kyrkostyrelsen. 
Körgrupp ur Matt.5:15.

21 ONSDAG
12.00. OBS tiden! Sam-
ling på Koviken.
Konfirmander och pension-
ärer möts. Anmälan senast 
14 juni till tel. 80 20 70.

11.00 Söndagsandakt. 
Karin Fritzson, Christine 
Öberg.
17.00 Soppa 
18.00 Kvällsgudstjänst. 
Rum för trygghet. Desi-
rée Pethrus-Engström.
Kören Tonfisskarna.

17 ONSDAG
13.00 Att söka sina röt-
ter – om släktforskning, 
Leif  Tullhage.

19–21 maj
Helg för konfirmander 
på Koviken.

21 SÖNDAG
Bönsöndagen, Bönen
11.00 Gudstjänst. Gun-
ner. Konfirmanderna. 
18.00 Vårkonsert, 
Matt.5:15. Insamling till 
Diakonia.

25 TORSDAG
Kristi himmelsfärdsdag 
8.00 Gudstjänst vid 
klockstapeln, Bromma 
Kyrka.

25–28 maj
SMU:s riksmöte 

28 SÖNDAG 
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Eva 
Larsen. Sofia Andersson, 
sång, Martin Jonsson, 
gitarr.

Mars - Juni 2006

RPG – Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap

JUNI

7

MAJ
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Till Abrahamsbergskyrkans 50-årsjubi-
leum hör också historien om jazzen. Det 
framgick inte minst vid höstmarknaden  
och en bejublad jamsession med några av 
kyrkans jazzprofiler i en välfylld kyrksal. 

Samma höst som Abrahamsbergs-
kyrkan stod klar, återkom den traditio-
nella New Orleansjazzen till Sverige och 
Bromma. 2000 ungdomar marscherade 
tillsammans med sex lastbilar med ork-
estrar på flaken från Höglandstorget till 
dåvarande Ängby läroverk (Nya El-
ementar) för att högtidlighålla minnet av 
stängningen av nöjeskvarteren Storyville i 
New Orleans som betraktas som jazzens 
födelsedag. ”Dixielandorkestrarna” blev 
en farsot särskilt i Bromma. Rockmusik-
ens genombrott i Sverige låg då ännu 
några år framåt i tiden.

Många av de unga tradjazzmusikerna 
hade en anknytning till Abrahamsbergs-
kyrkan. I den nya kyrkans blåsorkester 

spelade bland andra Lars ”Sumpen” 
Sundbom och bröderna Bengt och Hans 
Ingelstam som samtidigt kom att till-
höra jazzeliten. Där fanns också John E 
Franzén som sedan blev ett känt namn i 
den moderna konsten. Under de följande 
10-15 åren fylldes raden av tradjazzband 
på med nya adepter från Abrahamsberg-
skyrkans ungdom. Snart blev jazzen en 
naturlig del av ungdomsverksamheten 
och även av gudstjänstlivet.

Leif  Strand med kammarkör samar-
betade med moderna jazzmusiker som 
Jan Johansson och Georg Riedel i skiftet 
mellan 1960- och 70-tal. Strax därefter  
kom gospeln till Abra med ungdoms-
kören Matteus 5:15. Storbandsjazzen fick 
sin glansperiod i början av 1980-talet. 
”Kalla kåren” tog Gals and Pals och 
Moncia Dominique till Abra.

– Höjdpunkten var när vi kunde 
göra Duke Ellingtons ”sacred concerts” 
med en av Dukes egna trumpetare som 
gästsolist, berättar Krister Iwarsson som 
spelat i Abra sedan början av 60-talet och 
som gått igenom arkiven om Abrajazzen.  

Numera samsas medelålders stor-
bandsjazz med rockkafé, där den yngsta 
rocken i Västerort tar plats på scen. Förs-
amlingsmusikern Linda Jennervall är själv 
jazzsångerska. Senast i våras kunde också 
den modernaste unga jazzens stjärnskott 
Oskar Schönning fängsla koncentrerade 
och jublande åhörare i kyrkbänkarna. 
Musiktraditionen i Abra fortsätter nu i 
modern tappning.                /ANDERS MELLBOURN

Från Sumpen till 
Oskar Schönning 
– 50 år med jazz i Abra

Fredag 17 mars kl 20.00 On stage (rockkafé) � Fredag 7 april kl 20.00 Storbandsjazz 
Välkommen! 

Oskar Schönning FOTO: LARS UGGLA



Ett 30-tal personer ingick i den svenska delegationen. Ungefär 4 000 personer 
deltog på olika sätt i generalkonferensen, den nionde i ordningen. 691 delegater 
var registrerade. 348 kyrkor är medlemmar i Kyrkornas världsråd. Varken katolska 
kyrkor eller stora delar av pingströrelsen är medlemmar i Kyrkornas världsråd. 
Från Abra deltog Per-Magnus Selinder, Arne Fritzson och Erika Wermeling. 
Hemsida www.wcc-assembly.info

vardagsliv
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Tillsammans med 150 unga vuxna 
från hela världen har jag varit vol-
ontär på Kyrkornas världsråds 
nionde generalkonferens i Porto 
Alegre, Brasilien, 14-23 februari.
Våra sysslor har varierat; några har delat 
ut dokument i kongressalen, andra sålt 
böcker, ytterligare några hjälpt till med 
samordningen av hela konferensen. Själv 
har jag delat ut konferensens dagstidning 
till delegaterna. Ett fantastiskt tillfälle att 
få säga godmorgon till ortodoxa biskopar 
såväl som missionskyrkliga pastorer.

Vi har jobbat hårt. Bussen lämnade 
hotellet 7.30 eller 8.00 varje morgon och 
vi åkte till stadens katolska universitet där 
generalkonferensen hölls. Morgonbön i ett 
stort tält och därefter jobb. På eftermidda-
garna hade jag några timmar till att lyssna 
på förhandlingarna, gå på workshop eller 
sitta i skuggan. Att promenera i 30-gradig 
värme kräver sin energi. 

Innan vi åkte tillbaka var det kvällsbön. 
Gudstjänsttältet fullkomligt gungade av 
sång. Kvällarna avrundades med samling, 
summering och information.

Under tre dagar pågick ekumeniska sam-
tal. Deltagarna kunde välja mellan 22 olika 
ämnen. Jag var med i ett samtal om funk-
tionshinder – ”A church of  all and for all”. 
På förmiddagarna hölls bibelstudier. Konfe-
rensens tema uttrycktes i en bön: ”God, in 
your grace, transform the world”, på svenska 
”Gud, i din nåd, förändra världen”.

Vi volontärer har haft en bra arbetsge-
menskap och väldigt roligt tillsammans. 
Nästan alla har bott på samma hotell. Det 
är otroligt att möta människor från hela 
världen. Jag tänkte att jag skulle lära mig 

mycket om andra kyr-
kor. Fast så här efteråt 
tror jag att jag lärt mig 
mer om olika kulturer. 

Ett närmande 
mellan ortodoxa och 
protestantiska kyrkor 
manifesterades. under 
konferensen. 

Delegaternas åldrar 
var en stor fråga. Kon-
ferensen har beskrivits 
som ”den yngsta 
någonsin”, tack vare 
alla inbjudna unga från 
Brasilien, volontärer 
och unga delegater 
(under 30). Men när 
det närmade sig val var 
färre unga än förväntat 
nominerade. 

Som volontärer del-
tog vi inte i förhandlin-
garna. Men vi strejkade  
inne i kongressalen. 
Med scarfar runt huv-
udet och höll vi en tyst 
protest. Vi fick lite skäll 
av generalsekreteraren. 
Jag tror vi hjälpte frå-
gan upp på agendan.

Såväl Brasiliens 
president Lula som 
Sydafrikas ärkebiskop 
Desmond Tutu kom 
på besök. Tutu ledde 
en fredsdemonstration 
genom Porto Alegre.                 

/ERIKA WERMELING

Hälsning från 

Kyrkornas världsråd

FOTO: ERIKA WERMELING,      
PER-MAGNUS SELINDER



Ange-Läget
I samarbete med Bilda. Alla är 
välkomna!
Onsdag 22 mars kl 18.30-20.30
Att skapa trygga miljöer för barn och 
ungdomar.
Mikael Ivarsson, SMU-riks, om 
projektet ”Uppdraget mot övergrepp”

Vad är rättvisa? Det är en fråga som kan 
diskuteras i oändlighet, men det är inte rätt-
visa vi ser när vi blickar ut över vår värld. 
Det var med denna tanke i bakhuvudet som 
vi startade Global-Abra, en ny grupp inom 
SMU med fokus på rättvisefrågor. 

Vi har valt att lägga tonvikten i vårt 
arbete på rättvis handel. Vårt första mål, 
att vi i kyrkan ska börja använda rät-
tvisemärkt te, är på väg att genomföras. 
Vad som blir nästa mål återstår att se, men 
förhoppningsvis kommer ni framöver att 
hitta fler produkter med en rättvisestämpel 
i skafferiet i köket, och kanske ses vi på 
ett seminarium om “Utrota fattigdomen”- 
kampanjen längre fram i vår.

Vill du veta mer? Vi träffas då och då, men 
håller framförallt tät kontakt via en e-post-
grupp. Skicka ett mail till: 
global-abra-subscribe@yahoogroups.com. 
Då får du också del av de mail som skickas 
till listan. Håll också utkik efter informa-
tion på hemsidan och i kyrkan.
 
Det går inte att ensam skapa en rättvis 
värld, men det går att bidra till en rättvisare 
värld. Liksom vi alla är grenar i trädet som 
utgör församlingen är vi alla grenar i trädet 
som utgör världen. Det trädet är vårt 
gemensamma ansvar. Välkommen att vara 
med och byta erfarenheter, att lära dig nya 
saker och att göra en liten insats för något 
mycket större.

/MOA MELLBOURN

SMU I ABRA
Global-Abra

Livet för hundra kronor…
Du håller Livet i din hand, ja, kanske inte 
alldeles så allvarligt men ändock. Livet i 
Abrahamsbergskyrkan vill skildra just livet 
där, berätta, informera men förstås också om 
livet ur ett större perspektiv. Att producera 
detta församlingsblad kostar pengar 
– prenumerationsavgiften är på minst 100:-. 
Därför följer med det här numret ett 
inbetalningskort till pg 19 20 42 – 0. 
Förra våren påminde vi inte om detta så om 
du har möjlighet får du gärna ge en extra 
slant i år istället. Tack!

Församlingen kallas till församlingsmöten
Onsdag den 26 april kl. 19.00
Ärende: Samtal om gudstjänsten: tid, form 
mm. Projekt “Inuti”. 
Söndag den 21 maj kl. 12.45
Ärende: Förberedelser inför SMU:s riksmöte 
och Missionskyrkans kyrkokonferens.
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Bilder från årets Spex
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Samlingshelg för församlingens alla 
grenar. Boka redan nu 1-3 september 
2006. Vi är på Koviken. Olika aktiviteter 
erbjuds. Gemensam samlingsgudstjänst i 
Abra på söndagen. Välkomna!

Ange-Läget onsdag 19 april 
Vad gör musiken med oss?
Musikterapeut Lena Uggla

Välkommen Lia!
Styrelsen har anställt THS-studenten 
Lia Andersson som vikarie för barn- 
och ungdomsansvariga Sofia Karsberg 
under hennes föräldraledighet. Lia är 
23 år och kommer från Skåre utanför 
Karlstad. 
Vi återkommer med en närmare
presentation i nästa nummer av Livet.



BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen B
PORTO BETALT

Abrahamsbergskyrkans 
församling
Bävervägen 45
168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Fax 08-80 20 73
Mobiltelefon 0704-53 79 47
 
Telefon till kök och SMU-rum 
08-25 80 73
e-post 
abra@abrahamsbergskyrkan.se Abras hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se

Postgiron
Församlingen: 19 20 42-0

SMU: 35 25 64-9

Missionskonto: 50 69 60-4,
Svenska Missionskyrkan,
ange församling nr 2502

Koviken: 24 94 22–7

Pensionärsföreningen: 
32 60 22-1

Adressändring meddelas 
skriftligt till expeditionen

Pastor och diakon har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexp säkrast 
Mån, tors, fre 9-14
Tisdag 9.30-14, 17-20
Onsdag 9-14, 17-20

Samtal med pastor
enl ö k per telefon

Pastor och 
församlingsföreståndare
Ulla Marie Gunner
Bost 08-739 15 75
Mobil 070-726 49 78

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

Barn- och ungdomsansvarig
Sofia Karsberg
Bost 08-26 42 81
Mobil 073-972 07 82

Musiker
Linda Jennervall
Bost 08-579 739 25
Mobil 070-722 52 77

Expeditionssekreterare
Jan Gillegård

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 
SMU:s ordförande
Sara Furuhagen
08-37 30 73

Palmsöndag 9 april 
kl 11.00
Gudstjänst.
Rune Forsbeck. 
Petter Jennervall, sång.

Onsdag 12 april 
kl 13.00
Nattvardsandakt. 
Ulla Marie Gunner.

Skärtorsdag 13 april 
kl 19.00 
Nattvardsandakt. Karin 
Fritzson.

Långfredag 14 april 
kl 11.00 
Gudstjänst.Textläsning: 
Ulla Marie Gunner 
och Bertil Högström. 
Rikard Nord, violin.

Påsken i Abrahamsbergskyrkan
Påskdagen 16 april 
kl 11.00
Gudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. 
Körgrupp med Mattias 
Mannervik. Barnvakt.

Annandag påsk 
17 april kl 11.00 
Gudstjänst i 
Immanuelskyrkan.


