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”Även de mest förträffliga idéer behöver samarbete för att fungera.”
Ben Furman

”Påskuppropet – för en humanare flyktingpolitik” står det på banderollen över 
kyrkoledarnas huvuden. Bilden har etsat sig fast.  Den stora manifestationen där 
många kyrkor gick samman för en gemensam sak, har påverkat beslut på flera 
nivåer i vårt samhälle. Denna handling är ett steg i det vi kallar ”En kyrka som 
berör – med händer som tjänar”, som var ett tema i årets kyrkokonferens. 

Flyktingfrågan är en av många angelägna frågor som kräver engagemang, 
liksom våra barns och ungdomars situation i ett hårdnande uppväxtklimat, ar-
betslöshet, missbruk, kriminalitet och utanförskap. Livssituationer och medmän-
niskor som berör oss enskilt, som kyrka och organisation. Eller blir vi bara ”trötta” 
av allt vi upplever som ”måsten”? Det är för lätt att se det vi inte gör eller det vi 
borde göra och därför inte ser och är tacksamma för det som redan sker och det 
vi som församling och enskilda ÄR.  

Diakoni är ett sätt att tänka, leva och förhålla sig till omvärlden och medmän-
niskor. Diakoni är ett sätt att möta människor, att lyssna och ta emot det som 
uppstår i varje enskilt möte.  Därför handlar ett diakonalt engagemang om i ena 

stunden omsorg och handlingar riktade till medmänniskan, vid 
andra tillfällen mötesplatser för grupper med skiftande behov. 
Slutligen handlingar avsedda att påverka och förändra struk-
turer likt ”Påskuppropet”. Vi är inte ”bara” människor, vi är också 
medmänniskor. Och alla har vi medmänniskor omkring oss. I-
bland ser vi dem, men vi ser dem ändå inte. Vi går förbi varandra. 

Jesus vill hjälpa oss att upptäcka vår medmänniska – vår Nästa. Du eller jag som 
under en period av livet behöver stöd. 

När jag möter församlingar i dialog kring diakoni, finns ofta en känsla av otill-
räcklighet i relation till de behov som finns. Olika hinder lyfts fram istället för att 
se de tillgångar som finns i idéer, lokaler och engagemang. ”En kyrka som berör 
- med händer som tjänar.” Styrkan i kyrkan är samarbete. I det ligger både kraft 
och möjligheter. Därför är samarbete inom och mellan församlingar grunden till 
ett bredare diakonalt engagemang som berör och stör där så behövs. Sociala 
Missionen är en länk i detta samarbete. 

/Frank Åkerman, Direktor Sociala miSSionen

Mer om Sociala Missionen – se sid 4–5.
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Du tillhör den sista teologgenerationen 
i Uppsala som präglades av filosofipro-
fessorn Ingemar Hedenius kristen-
domskritik. Tycker du att man tar för 
lätt på sanningsfrågorna i dag?

– Hela upplysningsprojektet är ifråga- 
satt idag på ett helt annat sätt än på 
40- och 50-talet när Hedenius var aktiv 
i debatten. Postmodernism förkunnar 
att de stora berättelserna har förlorat sin 
trovärdighet. Men för att bedöma denna 
kritik behöver vi några slags sanning-
skriterier! 

– Sanningsfrågan kommer tillbaka, men 
kanske utan den naiva tron att det finns 
några definitiva svar på de eviga frågorna. 
Det kan skapa förutsättningar för ett 
livsåskådningssamtal i en annan tonart. 

Du har kritiserat tankarna om så 
kallad intelligent design och andra 
liknande idéer. Hur förenar du själv 
tilliten till vetenskap och kristen tro?

– Dalai Lama sa vid ett Sverigebesök 
2005 att ”om det visar sig att det finns 
trossatser i buddistisk tro som inte 
stämmer med vad man vetenskapligt 
kan konstatera, så får vi ändra på tron”. 
Något motsvarande har hänt gång på 
gång i kristen tradition och tolkats som 
en fortgående reträtt. Men då bortser 
man från att nya vetenskapliga kunskaper 
hela tiden givit upphov till nya religiösa 
idéer och tolkningsmöjligheter.  

– Gud skapar världen genom evolu-
tionen. Naturvetenskapen har – och kom-
mer att – begränsa utrymmet för mängden 
trovärdiga religiösa livstolkningar. 

Enligt din forskning ser många sven-
skar ingen skillnad på människovärde 
och djurs värde och rättigheter. Vilken 
särställning ska människovärdet ha?

– De flesta människor tror på männi-
skovärdet. I praktiken kan det vara svårt, 
men i teorin är det ingen tvekan. Men 
hur kan man motivera denna moraliska 
särställning för människan? 

– Jag känner inte till någon filosofisk 
etik, som skapat en övertygande grund 
för människovärdet, men den kanske 
kommer. I vår kulturkrets har tron på 
människovärdet förmedlats genom liberal 
humanism och kristendom och båda hål-
ler långsamt på att upplösas. Deras män-
niskovärdesideal står kvar, men frågan är 
hur länge. En rent pragmatisk motivering 
för allas lika människovärde – att alla 
förlorar på den hänsynslösa egoismen 
– håller knappast i längden.

Dialog och respekt mellan religion-
er är ett återkommande tema i eku-
meniska samtal. Finns det skillnader 
mellan god och dålig religion och i så 
fall vilka?

– En sak är uppenbar: gränsen mellan 
god och dålig religion går inte mellan 
religionerna, utan tvärsigenom dem.   
Skillnaden är om religionen är kritiskt 
prövande och reflekterande och kan 
vända sig mot sin egen tradition och sina 
egna former – eller inte. God religion 
börjar hemma. Det är lätt att se bristerna 
i grannens religion; mycket svårare att stå 
ut med en granskning av sin egen.

/FrÅgor: anDerS mellbourn

Carl Reinhold Bråkenhielm ägnar sig åt frågorna om tro
och vetande och människans värde och ställning i skapelsen 
som professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Uppsala.
Den 10 september predikar han i Abrahamsbergskyrkan.

Frågan om sanningen kommer 
tillbaka, tror Carl Reinhold

Foto: larS rinDeSkog
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Futurum – en liten skola 
    som ger stora möjligheter

Gymnasieskolan Futurum är en friskola och ligger på Liljeholmen i Stockholm. 
Det är betygsintagning och eleverna kommer från hela Stockholmsregionen för 
att gå på det treåriga nationella Handels- och administrationsprogrammet.
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Futurums profil är att vara en liten skola 
med små klasser. Skolan har en klass per 
årskurs och varje klass har maximalt 20 
elever. För att individualisera undervis-
ningen ytterligare har eleverna halvklass 
flera timmar i veckan. Utanför ordinarie 
lektionstid sker även enskild undervisn-
ing för elever som behöver extra stöd eller 
komma ikapp.

Skolan arbetar mycket för att eleverna 
ska få bra APU-platser (arbetsplatsför-
lagd utbildning). Praktiken är sammanlagt 
20 veckor – sex veckor i årskurs 1 och 2, 
och åtta i årskurs 3. Skolans praktikans-
variga (handelslärare) vill skapa en nära 
relation med arbetslivet för att ge eleverna 
en kvalitativ erfarenhet av arbetslivet och 
möjlighet till arbete på praktikplatserna. 

Konkurrensen är hård. En av skolans 
handelslärare, Carmen Janse, berättar att 
hon senast ringde över 160 samtal för att 
ordna 17 platser. Skolan ställer krav på 

handledaren att vara engagerad i eleven. 
Innan praktiken börjar åker eleven till 
arbetsplatsen för att möta handledaren 
som går genom hur allt fungerar. Han-
dledaren får en APU-pärm där det finns 
information om Futurum. Där finns även 
APU-uppgifter som ska betygsättas efter 
betygskriterier – allt i samarbete mellan 
handledarna och handelslärarna på skolan. 
Skolan gör minst två besök per APU-pe-
riod på arbetsplatsen.

– När de kommer tillbaka till sko-
lan efter en APU-period har elevernas 
självkänsla ökat mycket, säger Carmen 
Janse. Hon berättar att 40 procent av elev-
erna som gjorde sin APU hösten 2005 
blev erbjudna extrajobb.

Juni 2005 gick skolan med i ett så kallat 
Equal-projekt. Equal är ett initiativ av EU 
för att hitta nya vägar för att motverka dis-
kriminering och all slags ojämlikhet inom 
arbetslivet och arbetsmarknaden.
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Det Equal-projekt som Futurum är med 
i heter Outstanding och pågår till årsskiftet 
07/08. Målet med Outstanding är att hitta 
nya vägar för ungdomar att komma ut på 
arbetsmarknaden och samtidigt synliggöra 
de strukturer som försvårar ungdomars 
väg ut i arbetslivet. 

Futurum är med i Outstanding för att 
skolan sedan starten har haft ett arbetssätt 
där man skapar en nära relation med elev-
erna och en genomarbetad APU. Det är 
något som efterfrågas i dagens skola, sär-
skilt i de yrkesförberedande programmen. 

Åtta elever ur årskurs 1, så kallade skol-
ambassadörer, har valt att engagera sig i 
Outstanding. De representerar skolan vid 
olika tillfällen och sprider information om 
Futurum.

På konferensen Lärrixdag 2006 den 
10 maj deltog skolambassadörerna Sevda  
Suvakci och Angelica Zellner i en panel 
med ungdomar från olika Equal-projekt. 

Sevda berättade om fördelen med att  
Futurum är en liten skola: 

– Man får mer hjälp och kommer när-
mare elever och lärare.

Angelica berättade varför det var bra 
med extra APU: 

– Man får lära sig mer om arbetslivet 
och får ta mer ansvar i affärer och kontor.

Equal-delen i arbetet på skolan handlar 
om att frigöra mer kraft till APU, om ku-
ratorns arbete, att man har psykologhan-
dledning med lärare och att man satsar 
på halvklasstimmar, sammanfattar Daniel 
Blixt, lärare och projektledare för Futu-
rum i Outstanding.

De få avhoppen är ett exempel på 
skolans goda resultat, menar han. 

– Vi har 10 procent jämfört med runt 30 
procent för handelsprogrammet i övriga 
landet. 

FAKTARUTA 

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal  
inriktning, vars huvuduppgift är att utifrån en kristen och humanistisk  
människosyn aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livs- 
situationer. Huvudmän är ett 70-tal församlingar inom Svenska Missionskyrkan 
– bland andra Abrahamsbergskyrkan – och deras SMU-föreningar i Stockholm, 
Uppsala och Gotlands län.

Mer information på www.socialamissionen.se

TexT: NTG-Lär, DaNieL BLixT

FoTo: FuTurum och NTG-Lär     



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN
Biltjänst. Behöver du 
skjuts till kyrkan? Ring 
tel 37 10 87.
Ange-Läget tar paus 
under hösten. 
Morgonbön runt ljusglo-
ben varje tisdag kl 9.

1-2 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade.

3 SÖNDAG 
12:e sönd e trefaldighet
Friheten i Kristus
11.00 Samlingsguds-
tjänst, Ulla Marie Gunner, 
Rigobert Nkodia. Blås-
musik. Barnvakt. 

6 ONSDAG
13.00 Sill-och surström-
mingsfest. Anmälan 30 
augusti till tel. 80 20 70.

10 SÖNDAG 
13 sönd e trefaldighet
Medmänniskan
9.30 Musikgudstjänst 
för små och stora. Sofia 
Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Carl  
Reinhold Bråkenhielm. 
Linda Jennervall, sång.  
Samtal efter kyrkkaffet.

13 ONSDAG
13.00 Människor jag 
mött i när och fjärran. 
Eive Pantzar, globetrotter.

15 FREDAG 
19.13 Tonår. Obs dag.

16 LÖRDAG 
10.00-17.00 Inuti – en 
dag om tro, omvändelse 
och församling. På 
Koviken. Anmälan senast 
8 september, tel 80 20 70. 
 
17 SÖNDAG 
14:e e trefaldighet
Enheten i Kristus
11.00 Nattvardsguds-
tjänst. Ove Sommar. Ingrid 
Engback. Söndagsskola.

20 ONSDAG
13.00 Ett oändligt hem. 
Om Anders Frostenson. 
Roland Forsberg, tonsät-
tare. Ekumenisk samling.

22 FREDAG
19.00 Bibelcafé, 16 – 25 år.

24 SÖNDAG 
15:e e trefaldighet
Ett är nödvändigt
11.00 SMU-gudstjänst. 
Lia Andersson. Matt.5:15, 
sång. Scout- och nyinginvi-
gning. Barnvakt.

27 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med 
Ulla Marie Gunner.

29 FREDAG
19.00 Musikcafé med 
Swing and Beat Big Band. 
Inträde.

1 SÖNDAG 
Den helige Mikaels dag
Änglarna
11.00 Gudstjänst. Ulla 
Marie Gunner. Sebastian 
Sollerman, gitarr.
Efter gudstjänsten – 15.00 
SMU-dag i Dragon-
parken, Abrahamsberg.  
Barnkör, trumskola och 
band.
18.00 När änglarna inte 
har vingar. Dramagud-
stjänst med Maria och 
Henrik Ydreborg.

4 ONSDAG
13.00 Tro i en ny tid. 
Om Dietrich Bonhoeffer. 
Anders Jonåker, pastor. 

8 SÖNDAG 
Tacksägelsedagen
Lovsång
11.00 Nattvardsgudstjän-
st. Pär Sandstedt. Fredrik 
Karlsson, THS, sång. 
Kollekt till Pastorsutbildningen.

11 ONSDAG
13.00 Änglamark och 
himlajord. Sång- och 
musikprogram med 
Erik Ström och Jan-
Erik Sandvik. 

14 LÖRDAG
Kördag med Mässa 
för en sårad jord.

Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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SEPTEMBER

OKTOBER



15 SÖNDAG 
18:e e trefaldighet
Att lyssna i tro
9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Arne 
Fritzson och Mårten 
Mårtensson. Charlotta Thel-
ander, sång.

18 ONSDAG
13.00 Livets pris. Ivar  
Lundgren, författare, berät-
tar om sin uppväxttid. 

20 FREDAG 
19.00 Bibelcafé, 16 – 25 år
21 LÖRDAG
19.13 Tonår.

22 SÖNDAG
19:e e trefaldighet
Trons kraft
11.00 Gudstjänst. Lia An-
dersson. Diakonala rådet. 
Flickkören Septimen från 
Boo kyrka. Söndagsskola.

25 ONSDAG
13.00 Musik, dikt och 
konst med elever och lärare 
från Höglandsskolan. 

29 SÖNDAG
20:e e trefaldighet
Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst. Per-Mag-
nus Selinder. Körgrupp.
18.00 Cafégudstjänst. 
Magnus Hellmner.

1 ONSDAG
13.00 Diakonia – ett globalt 
nätverk. Petter Jakobsson.

19 SÖNDAG
Söndag f. domssöndagen
Vaksamhet och väntan
11.00 Musikgudstjänst 
Mässa för en sårad jord Thore 
Kennestad. Ulla Marie 
Gunner. Söndagsskola.
18.00 Ekumenisk guds-
tjänst. Lennart Molin, SKR. 
Inslag från Iona.
 
22 ONSDAG
13.00 Glimtar från Kina. 
Birgit och Rune Blomquist 
och Anita Jonsson.

24 FREDAG
21.00 Mässa för ambiva-
lenta. Tommie Sewòn.
25 LÖRDAG
Skrivarkurs. Med Ordet i 
hjärtat. Se hemsidan. 

26 SÖNDAG
Domssöndagen
Kristi återkomst
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Tommie 
Sewòn. Deltagare i kursen.

29 ONSDAG
13.00 Missionskyrkan – 
en kyrka som berör. Helén 
Friberg, distriktsförest. 

1 FREDAG
19.00 Bibelcafé, 16 – 25 år.
3 SÖNDAG  1:a i advent 
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Adventskör, 
blåsare. Kom och öva kl 
9.00. Ring Jonas Eliasson, 
tel 80 68 82. 

4 LÖRDAG 
Alla helgons dag
Helgonen
11.00 Gudstjänst. Ulla 
Marie Gunner. Ljuständ-
ning. Helena Risinggård.

5 SÖNDAG 
Sönd e alla helgons dag
Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst. Lia 
Andersson. Abraton Sax.

8 ONSDAG
13.00  Allan Törnberg 
i liv, dikt och sång.. 
Barbro Törnberg-Karl-
sson och Rut Stenlund.    
Ekumenisk samling i 
S:t Ansgar.
 
11 LÖRDAG 
10.00 – 15.00 HÖST-
MARKNAD med kon-
serter. Se notis.

12 SÖNDAG
22:a e trefaldighet
Frälsningen
11.00 Gudstjänst med 
musikalen Ogräs i rabat-
ten. Barnkörer från Abra 
och Vaxholm. Ulla Marie 
Gunner.

15 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med 
Ulla Marie Gunner. 

18 LÖRDAG
14.00-23.00 Gran-
dios. Ungdomsdag i 
Immanuel.

september - december 

DECEMBER

NOVEMBER
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Kvällsgudstjänsten den 1 oktober, St  
Mikales dag, är en dramagudstjänst. Den 
heter När änglarna inte har vingar och leds 
av Maria och Henrik Ydreborg. 

Den 29 oktober, också på kvällen, är 
det cafégudstjänst. Trubaduren Magnus 
Hellmner leder och gudstjänsten hålls i 
församlingssalen runt cafébord.

– Det är spännande att ändra hur man 
sitter under en gudstjänst. Kanske kommer 
vi prata mer?, säger Linda Jennervall, förs-
amlingsmusiker i Abrahamsbergskyrkan.

Den 12 november framför barnkören 
musikalen Ogräs i rabatten i gudstjänsten. 
En vecka senare är det Mässa för en sårad 
jord. Under hösten blir det också en guds-
tjänst med enbart textläsning.

Tommie Sewòn, församlingspedagog och 
låtskrivare, håller skrivarkursen Med Ordet i 
hjärtat i kyrkan den 24-25 november. Kursen 
inleds med Mässa för ambivalenta.

Vårens enkät om gudstjänstformer som 
gick ut till besökare i Abrahamsbergs- 
kyrkan visade en önskan om mer varier-
ande gudstjänstformer.

Gudstjänstformerna måste förena 
förnyelse med respekten för att de som 
kommer vill ha en stund för sig själv, anser 
Linda Jennervall  Det kommer många nya 
till Abra och då har kyrkan ett ansvar för 
att inte bli för privat, att inte bli utestän-
gande. 

– Det gäller att hitta en bra balans 
mellan att pröva nytt och att respektera 

Stor variation i höstens gudstjänster
I höst varierar gudstjänstformerna mer än vanligt. Det blir mycket musik men 
också rena textuppläsningar.
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tryggheten. Balansen mellan att vara kän-
slomässig i gudstjänsten – men inte för 
privat, säger hon.

Olika typer av gudstjänster använder  
olika språk. I mässor och dramer kan 
språket vara mer vardagligt. Det hoppas 
Linda Jennervall ska befrukta kyrkans 
övriga gudstjänster. En del upplever ett 
avstånd i gudstjänstens språk, andra vill 
klä sin tro i annat än vardagstermer.

– Det finns en kraft att hitta nya former 
i Abra, en nyfikenhet på nya språk. Men 
jag tror vi också ska lita på vad vi har, säger 
hon.

I den moderna mässan möter gammalt 
nytt. Mässa för en sårad jord handlar om 
relationen mellan moder jord och männi-
skorna. 

Genom sitt sätt att leva har människo-
rna förstört jorden. Till slut blir moder 
jord förbannad och mässan slutar i att vi 
måste se heligheten igen. Det är poppigt 
och allvarligt. Vokalister, ensemble, kör 
och solist medverkar, under Thore Ken-
nestads ledning. Musiken är skriven av 
norska Ketil BjØrnstad, text av Erik Hille-
stad och översättning Ylva Eggehorn.

I mässans enkelhet ryms helheten. Mäs-
sa har firats av människor i flera tusen år 
och Thore Kennestad tror det beror på att 
mässan täcker så stora delar av livet. Gen-
eration efter generation har funnit tillför-
sikt. 

På så sätt knyter dagens moderna mäs-
sor samman vår tid med dåtiden. I en 
mässa blir också gudstjänstens olika delar 
väldigt tydliga.

– Det finns en koncentration i tanken, 
och mässan innehåller inga onödiga ord, 
säger Thore Kennestad.

Immanuelskyrkan, där han tidigare ar-
betat, har uppfört ett antal moderna mäs-
sor. Flera av mässorna är skrivna av Erik 
Hillestad från Norge. Han har också för-
fattat några av psalmerna i nya psalmbo-
ken, nummer 814 och 823.

– Han har satt nya ord på Agnus Dei. 
Det gjorde Lina Sandell också på sin tid. 
Varje generation måste erövra begreppen 
på nytt. Det är en del av vårt uppdrag som 
kyrka att använda ord som vi förstår.

Stor variation i höstens gudstjänster

TexT: erika WermeLiNG

FoTo: erik BroNNer
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SCOUT och NYING
SMU-aktiviteterna sätter igång 
vecka 35. För frågor angående 
SMU-grupperna kontakta Lia 
Andersson på tel: 08-802070. 
SMU-dag i Dragonparken den 1 okt.

MUSIKGRUPPER
Är du intresserad av att vara med 
i en musikgrupp? Välkommen att 
ringa Linda Jennervall på tel:  
08-802070.

”AngeLäget” tar paus
Under hösten tar samlingarna 
”AngeLäget” paus. Studierådet be-
höver tanketid om och hur vi ska 
fortsätta. Har du idéer hör av dig 
till oss!

Studierådet, Ingrid Engback

Vi pratar gärna om att våra församlingar är en 
mötesplats för alla åldrar, åtminstone vill vi gär-
na att det ska vara ett av våra kännetecken men 
hur ser det egentligen ut? Går man på gudstjän-
st kan ofta besökarna i åldersgruppen 15-25 
räknas på fingrarna. Vi har ett stort ungdoms-
arbete och begåvade tonåringar, hur kommer 
det sig att de inte finns med under gudstjänsten 
eller i församlingen? Vad kommer på sikt hända 
med Svenska Missionskyrkan då situationen ser 
ut på ungefär samma sätt i hela landet? Hur ska 
församlingarna möta den aktuella åldersgrup-
pen så att de kan uppleva att församlingen är en 
gemenskap där de kan känna sig hemma?

Med sådana frågor jobbar inutiprojektet; ett 
treårigt projekt inom SMU och SMK som Abra 
har tagit del av. Ove Sommar är anställd av SMU 
för att jobba heltid med ”inuti”. Under helgen v 
37 kommer han att hjälpa oss på traven i vårt ar-
bete med att öka åldersspannet i vår församling. 

Under fredagskvällen kommer Ove besöka 
Tonår och förhoppningsvis inspirera dem ännu 

SMU I ABRA
“Inuti-dag”

mer till att komma på lördagens samling. På 
lördagen ska vi ha en heldag ute på Koviken. 
Tanken är att vi under dessa timmar ska kom-
ma fram till hur vi vill fortsätta arbeta för att 
alla ska känna sig välkomna. Det är viktigt att 
så många som möjligt kommer till Koviken och 
är med i samtalet, det räcker inte med att UR 
och styrelsen sitter där och diskuterar, det gäller 
oss alla. Hur mycket är du beredd att förändra 
och finns det något som du saknar? Dina åsik-
ter behövs.

Förhoppningen är att vi under den helgen ska 
skapa en bra grund för ett fortsatt försök med 
att ge ungdomar deras rättmätiga plats. 
Att församlingens verksamheter och ut-
tryckssätt skiftar med tiden gör inte att 
dess centrum ändras. Församlingen är 
en levande organism, den kräver ständig 
näring och den är i ständig förändring 
i takt med världen runt omkring men  
Jesus förblir vårt huvud, mål och mening.

/lia anDerSSon

Foto: erik bronner

KRISTEN TRO I DET TJUGO-
FÖRSTA ÅRHUNDRADET
– en orienteringskurs i den moderna kristna 
systematiska teologins problem
Välkommen att delta i en kurs som ur ett 
kyrkligt perspektiv skall bearbeta några frågor 
på den moderna systematiska teologins 
agenda. Kursen utgår från spänningen 
mellan en tro som formades i en antik 
Medelhavsmiljö och ett modernt sätt att 
tänka. Exempel på frågor som kommer att 
bearbetas är modernitet, post-modernitet, 
bibelsyn, kristologi och kristendomskritik. 
Kursen ges under elva måndagar under 
hösten 2006 och våren 2007. Den leds av 
pastor och teologie doktor Arne Fritzson. 
Startdatum måndagen den 25 september 
Plats:  Abrahamsbergskyrkan. Kursavgift: 250:-
Anmälan till arne.fritzson@bredband.net eller 
på telefon 08-80 81 89. 
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I höst kommer vi att ha en vanlig gudstjänst 
varje söndag kl 11. Några söndagar blir det 
musikgudstjänst för små och stora – andra 
söndagar kvällsgudstjänster av olika typer. 
Soppan försvinner och istället blir det en 
kvällsmacka efter kvällsgudstjänsterna. Dessa 
kvällar har en särskild grupp ansvar, dvs det 
ligger utanför kretsarnas ansvarsområden.

Gudstjänsterna i höst

Om ni har idéer, hör av Er!
Vi vet att den ”färdiga maten” säljs slut 
första timmen, så det vill vi ha mycket 
mer av. Gillar Du att skapa något 
så finns det utrymme för det. Tänk 
också på tombolan eller fiskdammen! 
Höstmarknaden är hela församlingens 
angelägenhet och vi har den för att 
bidra till kyrkans ekonomi samtidigt 
som vi har trevlig arbetsgemenskap. 
Det är ett tillfälle att möta en stor 
mängd människor. Alla ska trivas!
Låt oss göra det till en riktig fest under 
den mörka hösten.
Varma hälsningar från kommittén.
gm/  Anne-Christine Stigvall, 87 38 64
        Elisabeth Haag, 727 18 16

Lördagen den 11 november 
är det HÖSTMARKNAD!

En del gäster dyker upp i gudstjänsterna 
i höst, här är några av dem:
Carl Reinhold Bråkenhielm, professor 
i systematisk teologi, Uppsala 
universitet. 
Ove Sommar, projektsekreterare för Inuti, 
SMU- riks.
Maria och Henrik Ydreborg, Högdals-
kyrkan. Har bl a skrivit musikalen 
Jag är. Nu ett nyskrivet drama i en 
kvällsgudstjänst. 
Pär Sandstedt, nationell sekreterare 
Missionskyrkan, på offerdag för 
pastorsutbildningen.
Teol dr Arne Fritzson och doktorand 
Mårten Mårtensson, dialogpredikar. 
Per-Magnus Selinder, tidigare försam-
lingsföreståndare i Abra – nu sekre-
terare för teologi och ekumenik i 
Svenska Missionskyrkan. 
Lennart Molin, biträdande general-
sekreterare vid Sveriges Kristna Råd.
Tommie Sewòn, musiker, kompositör och 
församlingspedagog med ny skiva Mässa 
för ambivalenta. Leder skrivarkurs i 
Abrahamsbergskyrkan.
Lars Ingelstam, medlem i Abra,
bl a samhällsforskare. 

11 nov 10.00 – 15.00  HÖSTMARKNAD med konserter! 
10.30: Barnkör från Abra och Vaxholm framför musikalen Ogräs i rabatten. 
12.30: Allsångskonsert för små och stora 14.00: Mälaröarnas musiksällskap

Presentation av                 
predikanter och andra



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/diakon
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
vik Lia Andersson
Bost 08-37 71 38
Mobil 073-208 26 29

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

Årets konfirmander!

Konfirmanderna: Fredrik Beckius, Gustav Broström, Cecilia Erngren, Simon Henriksson, Sanna 
Larsson, David Lindell, Sara Kolsmyr, Karin Mellbourn, Daniel Nilsson, Hampus Pilhagen, Anton 
Tengroth, Emma Wallin, Kajsa Wallin, Samuel Wennlund, Amanda Wiik, Amanda Wirtén, Fredrik Wolf.
Ledare: Lia Andersson, Linda Armyr, Karin Fritzson, Ulla Marie Gunner, Ida Haag, Linda Jennervall, 
Emil Pettersson.

Foto: erik bronner


