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Egentligen är det bra underligt att Gud vill samarbeta med oss människor! Man kan 
ju tycka att han skulle ha gjort saker och ting bättre utan oss. Men han vill hjälpa 
oss in i ett djupt meningsfullt liv där vi får vara Guds medarbetare. Först då kom-
mer vi riktigt till vår rätt och våra gåvor får blomma ut.

Paulus talar i Rom 1:5 om att han fått ”nåden och uppdraget” att föra människor 
till tro. Vilken underbar ordkombination! Ju mer jag stavar på de orden, desto ty-
dligare hör jag hur han egentligen säger: Nåden är uppdraget. Detta att ha fått ett 
uppdrag, att få samarbeta med Gud själv, det är nåd!

Kallelsen gäller oss alla, men uppdragen skiftar. För de flesta handlar det om att ar-
beta ideellt, men för några innebär det ett yrke i kyrkans tjänst. Att bli diakon, mis-
sionär eller pastor kräver många års förberedelse och utbildning. Det är naturligt 
om man tvekar och tvivlar inför kallelsen. 

Då är det viktigt att säga att kallelsen inte måste vara exklusiv och färgsprakande. 
För de flesta är det nog mer en inre övertygelse som växer sig starkare med åren. 
Ibland får man ta steg i tro för att undersöka om kallelsen bär. Ett sådant steg kan 
vara att hjälpa till med andakter och undervisning i den egna hemförsamlingen.

Visst kan det vara ensamt och svårt att följa kallelsen. Men det är också menings-
fullt och spännande. När en människa fått lyssna in Guds röst och funnit sin plats 
tror jag att det sjunger ett ja längst in. Eller som Paulus uttrycker det:

”Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han fann mig värd förtro-
ende och tog mig i sin tjänst.” (1 Tim 1:12)

/RUNE W DAHLÉN
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”Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och julen 
varar väl till påska. Det var inte sant och det var 
inte sant för däremellan kommer fasta.”
Och det är där vi är nu, mitt inne i fastan. 
För några veckor sedan frossade vi på 
godsaker under blåmåndagen och fet-
tisdagen, semlans rätta dag. För att sedan 
under askonsdagen gå in i fastan. Eller 
gjorde vi det? Vad har fastetiden för roll 
i våra liv? Fastan kan bli en tid då vi tar 
oss tid att tänka efter. Att välja bort för 
att fundera på var som är sant och viktigt 
i våra liv. Två frågor om fasta ställdes till 
några personer i församlingen.

Vad betyder fastan för dig?
Britta Eliasson: Jag tror att det är bra att ha Britta Eliasson: Jag tror att det är bra att ha Britta Eliasson:
lite rutiner för sitt kristna liv. Det hjälper 
en att ha Gud med sig i sitt vardagliga liv. 
Jag är verkligen ingen förebild i det avseen-
det i övrigt, men fastan är för mig en sån 
rutin som jag använder mig av.

André Bertilsson: Fasta för mig handlar om André Bertilsson: Fasta för mig handlar om André Bertilsson:
att se möjligheter till avhållsamhet för en 
stund. Min första fasta gjorde jag för 4 
år sedan när jag valde bort att titta på tv, 
eftersom detta tog mycket tid av mitt liv. 
Vad var det som hände hos mig när jag tog 
bort det som tog mest tid? Jo jag fick några 
timmar över att läsa en god bok, ringa en 
vän och springa en extra mil.

Har du något sätt att göra dessa veckor 
tydliga i ditt liv?
André Bertilsson: Vi gör inte fastan för att André Bertilsson: Vi gör inte fastan för att André Bertilsson:
vara någon för andras ögon, vi gör inte 
fastan för att Gud ska älska oss mer. Fasta 
gör vi för att se på våra egna liv och ta oss 
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I fastans tid...

mer tid för det som är viktigt. Förhopp-
ningen är att detta gör att vi kommer 
närmare vår kristna identitet som blir till 
förvandling för oss själva och våra med-
människor.

Britta Eliasson: Jag brukar avstå från Britta Eliasson: Jag brukar avstå från Britta Eliasson:
smör på mackorna och sötsaker under 
fastetiden. Det är en liten välfärdsmin-
skning för mig, men det gör att jag flera 
gånger om dagen påminns om mitt vanliga 
överflöd och tänker på dem som har det 
sämre. 

Lennart Lagerquist: Det bästa sättet att Lennart Lagerquist: Det bästa sättet att Lennart Lagerquist:
tydliggöra fastetiden i mitt liv skulle i så 
fall vara om jag kunde praktisera att fasta praktisera att fasta praktisera
genom att avstå från sådant som jag i 
vanliga fall inte avstår ifrån.

TEXT: KARIN FRITZSON

FOTO: LARS UGGLA

FOTO: ERIK BRONNER



En dag med Sara på THS
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På Teologiska högskolan, som ligger 
ganska nära Brommaplan, studerar Sara 
Lindström. Här berättar hon om vår-
terminens första dag

Klockan närmar sig nio och inne på 
THS, Teologiska Högskolan i Stockholm, 
råder aningen förvirring. Vilken klass ska 
egentligen vara i vilket klassrum? Efter en 
stunds irrande för att hitta rätt råder lug-
net i övervåningens korridor men innan-
för dörrarna är det koncentration på hög 
nivå – något annat är helt otänkbart när 
man försöker förstå den hebreiska och 
grekiska grammatiken, 1900-talets stora 
teologiska tänkare och filosofins historia. 
Någon vecka tidigare har de stora salarna 
i olika omgångar fyllts av tenterande 
studenter och deltagare i de uppsatssemi-
narier där man ventilerat höstens upp-

satser. Men nu är det ny termin (min 
sista!) och nya ämnen, nya böcker och 
nya tänkare att stifta bekantskap med. 
På skolans andra program – Mänskliga 
rättigheter och Demokrati – har flera nya 
studenter tillkommit. Det verkar vara en 
ständig kö av människor som väntar på 
att bli antagna och att få utbilda sig där, 
reservplatserna fylls upp snabbt. 

Vid förmiddagsfikat fylls mellanrummet 
av människor – studenter och personal 
om vartannat. Ur studentsynpunkt är det 
ovärderligt att kunna sitta ner och samtala 
med lärarna och kanske räta ut ett eller 
annat frågetecken innan föreläsningarna 
fortsätter igen. Vid dagens andakt i kapel-
let (som vi delar med Betels folkhög-
skola) predikar en student. Han är lite 
nervös, som de flesta studenter är när det 
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Läs mer på: Läs mer på: www.ths.se

FOTO: LARS UGGLA

är deras tur. Lärarna som ska ge respons är 
utrustade med penna, papper och viktigast 
av allt – erfarenhet. Videokameran slås på, 
den första sången sjungs och andakten är 
igång. Varje dag under terminen hålls det 
andakt eller gudstjänst i detta kapell och 
nästan varje morgon samlas små grupper av 
studenter på egna initiativ till morgonbön i 
stillhetens rum eller i något klassrum. 

Eftermiddagen tillbringas i biblioteket. Det 
ökade trycket med fler studenter gör att det 
faktiskt är lite ont om studieplatser här men 
det finns gott om intressanta böcker! På väg 
hem stannar jag till vid fönstret där invi-
gningsgåvan från Svenska Baptistsamfundet 
står: En kvinna med utsträckta armar och 
flygande hår, tillverkad av en granathylsa. 
Frihet. En teologisk utbildning, som för de 
flesta ska leda till tjänst i olika församlingar 
och kyrkor, rymmer mycket. För mig har 
studierna och framför allt teologin inne-
burit det som statyn symboliserar. Frihet. 
Välkommen du också! 

/SARA LINDSTRÖM  

FOTO: GUSTAV JANNERLAND
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Församlingens studier och kulturprogram sker Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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11 SÖNDAG 3:e i fastan
11.00 Temagudstjänst.
Hur tror du? Hur tror jag?  
Ulla Marie Gunner. Blåsar-
ensemble. Söndagsskola.
18.00 Kvällsgudstjänst utan 
ord.  Ulla Marie Gunner, 
Linda Carlberg.

13 TISDAG
19.00 SMU-ledarkväll 
med Daniel Blixt, 
Sociala missionen.

14 ONSDAG
13.00 Släpp solsken in!  Släpp solsken in! 
Vi sjunger gamla sånger Vi sjunger gamla sånger 
– Brommagänget spelar.– Brommagänget spelar.

16 FREDAG 16 FREDAG 
13.00 Ekumenisk samling i  Ekumenisk samling i  Ekumenisk samling i 
Famnen, gen.sekr. Bo Fors-Famnen, gen.sekr. Bo Fors-Famnen, gen.sekr. Bo Fors-
berg, Diakonia. OBS tid och berg, Diakonia. OBS tid och berg, Diakonia. OBS tid och 
plats! 

18 SÖNDAG 18 SÖNDAG 
MidfastosöndagenMidfastosöndagen
Livets brödLivets bröd
11.00 Nattvardsgudstjänst. 11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Kör-Ulla Marie Gunner. Kör-
grupp.grupp.
14.00 Vindens vänners 14.00 Vindens vänners 
årsmöte.
18.00 Pianoafton.18.00 Pianoafton.
Stefan Carlberg trio och Stefan Carlberg trio och Stefan Carlberg trio och 
Danilo Perusina. Inträde. Danilo Perusina. Inträde. Danilo Perusina. Inträde. 
Fika. I samarb. med BildaFika. I samarb. med BildaFika. I samarb. med Bilda

21 ONSDAG21 ONSDAG21 ONSDAG21 ONSDAG
13.0013.0013.00 Vad gör en riksmar-
skalk? Ingemar Eliasson.skalk? Ingemar Eliasson.skalk? Ingemar Eliasson.

23 FREDAG23 FREDAG
19.00 Bibelcafé.19.00 Bibelcafé. 16-25 år. 16-25 år.

25 SÖNDAG 25 SÖNDAG 
Jungfru Marie bebådelsedagJungfru Marie bebådelsedagJungfru Marie bebådelsedagJungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verkGuds mäktiga verkGuds mäktiga verk
9.30 Musikgudstjänst9.30 Musikgudstjänst9.30 Musikgudstjänst9.30 Musikgudstjänst
för små och stora. Sofia för små och stora. Sofia för små och stora. Sofia 
Karsberg.
11.00 Gudstjänst. 11.00 Gudstjänst. 11.00 Gudstjänst. 
John Ahlström, Bo Hans-John Ahlström, Bo Hans-John Ahlström, Bo Hans-
son och Eric Lammers, son och Eric Lammers, son och Eric Lammers, 
gitarr. Insamling till mission gitarr. Insamling till mission gitarr. Insamling till mission 
i Sverige.i Sverige.
18.00 Konsert. 18.00 Konsert. Bo Hans-Bo Hans-
son och Eric Lammers, son och Eric Lammers, 
gitarr. Inträde.gitarr. Inträde.

28 ONSDAG28 ONSDAG
13.00 Möta människor i  Möta människor i 
kris. Pastor Christina Molin. kris. Pastor Christina Molin. 

30 FREDAG30 FREDAG
19.00 Musikcafé.19.00 Musikcafé. Swing  Swing 
and Beat Big Band. Inträde.and Beat Big Band. Inträde.and Beat Big Band. Inträde.

31 LÖRDAG31 LÖRDAG
Distriktet håller försam-Distriktet håller försam-
lingsskola i Abra.lingsskola i Abra.
19.13 Tonår.19.13 Tonår.

1 SÖNDAG 1 SÖNDAG 
PalmsöndagenPalmsöndagenPalmsöndagenPalmsöndagen
Försonaren
11.00 Gudstjänst. Lia 
Andersson. Ungdomskören Andersson. Ungdomskören 
Matt.5:15 med musik ur Matt.5:15 med musik ur 
Mässa för ambivalenta. 
12.45 Församlingsmöte.12.45 Församlingsmöte.
18.00 Konsert.18.00 Konsert. Martin  Martin 
Edin, piano. Inträde.Edin, piano. Inträde.

4 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. 
Ulla Marie Gunner.

5 TORSDAG Skärtorsdag
Det nya förbundet 
19.00 Nattvardsandakt. 
Magnus Lindell.

6 FREDAG 6 FREDAG Långfredagen
KorsetKorset
11.00 Gudstjänst. 11.00 Gudstjänst. Textläs-
ning: Magnus Lindell och ning: Magnus Lindell och 
Ulla Marie Gunner. Ulla Marie Gunner. 
Pianomusik Martin Edin.Pianomusik Martin Edin.

8 SÖNDAG 8 SÖNDAG Påskdagen
Kristus är uppståndenKristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. 11.00 Gudstjänst. Ulla 
Marie Gunner. Körgrupp, Marie Gunner. Körgrupp, 
Mattias Mannervik.Mattias Mannervik.

9 MÅNDAG 9 MÅNDAG 
Annandag påsk Annandag påsk 
Möte med den uppståndneMöte med den uppståndneMöte med den uppståndne
11.00 Gudstjänst11.00 Gudstjänst11.00 Gudstjänst i 
Immanuelskyrkan.Immanuelskyrkan.

11 ONSDAG11 ONSDAG
13.00 Är tiden inne att  Är tiden inne att 
avskaffa krigen? Margareta avskaffa krigen? Margareta 
Ingelstam, redaktör.Ingelstam, redaktör.

15 SÖNDAG 2:a i påsk-2:a i påsk-
tiden, Påskens vittnentiden, Påskens vittnentiden, Påskens vittnen
11.00 Nattvardsgudstjänst. 11.00 Nattvardsgudstjänst. 11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Erik Blennberger. Lotta Erik Blennberger. Lotta Erik Blennberger. Lotta 
Thelander, sång. Söndags-Thelander, sång. Söndags-Thelander, sång. Söndags-
skola.skola.
13.00 Måste man vara tack- Måste man vara tack-
sam?  Kommentarer till en sam?  Kommentarer till en 
klassisk dygd. Erik Blenn-klassisk dygd. Erik Blenn-
berger inleder samtalet.berger inleder samtalet.berger inleder samtalet.berger inleder samtalet.

MARS

1 SÖNDAG 1 SÖNDAG 
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18 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med 
Ulla Marie Gunner.

21 LÖRDAG 19.13 Tonår 

22 SÖNDAG 3:e i påsktiden
Den gode herden
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Barnkören Abrakadabra. 
Rigobert Nkodia och Bernhard 
Sakouabo, trummor. Bibelutdel-
ning till konfirmander. SMU:s 
riksinsamling. 
18.00 Ellington’s Sacred con-
cert. Örjanskören och storband. 
Inträde.
18.00 Pastorat nordväst firar guds-
tjänst i Tenstakyrkan. Ulla Marie 
Gunner. Musiker från Hässelby 
missionsförsamling.

25 ONSDAG
13.00 Snart är det glömt!  
Erland Henriksson, pastor. 

27 FREDAG
19.00 Bibelcafé. 16-25 år.

29 SÖNDAG 4:e i påsktiden
Vägen till livet
9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin-
Ronnås. Lena Liman, sång. 

30 MÅNDAG
19.00 Valborgsmässoafton, 
Koviken. Vårkören övar 18.30.  
Vårtal: Ove Kennerberg, rektor 
THS.

2 ONSDAG
13.00 Med humor och sång 
i bagaget. Irene och Roberth 
Johansson, författare.

4 FREDAG 20.00 Onstage
SMU:s rockcafé. Inträde.

6 SÖNDAG 5:e i påsktiden
Att växa i tro
11.00 Gudstjänst.
Lars Ingelstam. Kören Ton-
fisskarna, Lena Uggla. 

9 ONSDAG
13.00 Min skärgårdsflora. 
Bosse Lindgren, RPG. 

11-13 maj Konfirmandhelg 
på Koviken.

12 LÖRDAG 
19.13 Tonår

13 SÖNDAG 
Bönsöndagen 
Bönen 
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Mia Eli-
asson, sång. Söndagsskola. 
18.00 Konsert. Martin Edin,  
piano. Caroline Stigenius, 
sång. Inträde.

17 TORSDAG 
Kristi himmelsfärdsdag 
Herre över alltingHerre över allting
8.00 Gudstjänst vid klock-
stapeln, Bromma kyrka. 

17-20 maj SMU:s riksmöte.

MAJ

BiltjänstBiltjänst. Behöver du skjuts till kyrkan? Ring tel 37 10 87.

20 SÖNDAG
Söndagen före Pingst
Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Anders Lycke-
borg, sång. 

21 LÖRDAG
15.00 Internationell fest med 
församlingens stipendiater 
Elin Orvik och Maja Prem-
bäck. Bilder och berättelser 
från Kongo Brazzaville. Mat.

23 ONSDAG
13.00 Bibelstudium.
Lennart Lagerquist, pastor.

27 SÖNDAG Pingstdagen
Den heliga Anden – Våga sätta 
fulla segel
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner, Arne Fritzson och 
Vindens vänner. Helen och 
Daniel Åkerman, sång. 
Ca 12.45 Församlingsmöte.

30 ONSDAG 13.00 Utfärd.

3 SÖNDAG 
Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Gudstjänst på Ko-
viken. Sofia Karsberg och 
söndagsskolan.

10 SÖNDAG 
1:a sönd. e. tref.  Vårt dop
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Ulla Marie Gunner. Markus 
Pettersson, sång.

3 SÖNDAG 
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Den 25 mars, kl 18 ger Bo Hansson 
och Eric Lammers (från Holland 
ursprungligen) en gitarrkonsert som 
spelas in av Sveriges Radio, den 
25 mars spelar Lammers&Hansson 
guitarduo också på gudstjänsten 
på förmiddagen. Den 11 februari 
gav Sebastian Sollerman och 
Nikolas Lundström Patrakka en 
gitarrkonsert. 

Bo Hansson undervisar sedan 26 år 
tillbaka i gitarr och kammarmusik 
vid yrkesmusikerprogrammet på 
Södra Latins gymnasium. Många 
gitarrister har efter studier för 
Bo på Södra Latin fortsatt till 
musikhögskolor i Sverige. Förutom 
att vara gitarrist och pedagog är 
Bo Hansson också verksam som 
tonsättare och arrangör.

Skriva och arrangera musik började 
Bo Hansson med redan när han på 
1970-1980-talen var aktiv i den 
kända vokalgruppen Skogsfi ol 

och fl öjt. Han tog efter denna 
period kompositionslektioner 
och vann också första pris i en 
körkompositionstävling. Musiken 
skriver han i första hand för kör 
men även för t ex gitarr. Idag 
komponerar han musik som inte är 
tonal på ett traditionellt sätt. 2005 
kom han ut med CDn ”Differences” 
med egen musik. På hemsidan 
www.bohansson.com fi nns mer 
information bl a om de skivor han 
givit ut.

Vid konserten med 
Lammers&Hansson guitarduo 
kommer gitarrmusik av Bo att 
uruppföras. De kommer också att 
spela annan musik för två gitarrer av 
t ex Fauré och Castelnuovo-Tedesco. 

Sebastian Sollerman och Nikolas 
Lundström Patrakka har spelat 
2,5 år på Södra Latins 
yrkesmusikerlinje. De har båda 
gitarr som huvudinstrument, går i 
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Tre gyllene gitarr-tillfällen
Vid tre tillfällen under våren kan vi lyssna till spännande 
gitarrmusik i Abrahamsbergskyrkan. 



samma klass och har Bo Hansson 
som gitarrlärare på Södra Latin. ”Det 
blev en grej i klass 8 att alla skulle 
spela gitarr”, svarar Sebastian när 
jag frågar varför han började spela. 
Nikolas svarar på samma fråga: ”Jag 
fi ck lite pengar i födelsedagspresent 
när jag fyllde 14 eller 15 och så 
köpte jag en gitarr. Förmodligen 
ville jag göra något nytt efter 
trumspelandet”. 

När man spelar ett instrument 
– vilket det än är – fi nns det ju 
alltid tekniska utmaningar och 
skönhetsideal att sträva efter. 

Sebastian och Nikolas lyfter fram 
som exempel att i klassisk musik 
gäller det att så mycket som möjligt 
undvika biljud från gitarren när man 
spelar. Ett annat exempel är att klara 
av snabba greppväxlingar och att 
behärska de olika speltekniker som 
fi nns. 

Sebastians och Nikolas konsert 
kommer att innehålla klassisk musik 
från 1500-talet fram till nutid. 
Repertoaren består till stor del 
av den musik de ska spela när de 
ansöker till Musikhögskolan efter att 
ha gått på Södra Latin. 

/TUIJA HILDING-RYDEVIK

Tre gyllene gitarr-tillfällen
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Det som var distriktets skidläger blev distrik-
tets nyårsläger Länk. Ett namn som tydligt 
berättar vad det är vi har att göra med. Ett 
nyårsläger som länkar samma människor, nyårsläger som länkar samma människor, 
likaväl med varandra som med den person-likaväl med varandra som med den person-
liga tron. Redan när man anländer till Ans-liga tron. Redan när man anländer till Ans-
garsgården möts man av leenden. Ett band garsgården möts man av leenden. Ett band 
som fästs runt ens arm och länkar samman som fästs runt ens arm och länkar samman 
oss, alla 70 deltagare. Vissa känner varandra oss, alla 70 deltagare. Vissa känner varandra 
sedan tidigare, andra vet man vilka de är till sedan tidigare, andra vet man vilka de är till 
namnet, flera ansikten har man aldrig sett namnet, flera ansikten har man aldrig sett 
förut. Under fem dagar är det vi som ska ta förut. Under fem dagar är det vi som ska ta 
hand om varandra genom lekar, workshops, hand om varandra genom lekar, workshops, 
andakter och genom att bara finnas till. andakter och genom att bara finnas till. 
Vi inleder mornarna med bibelstudium. I Vi inleder mornarna med bibelstudium. I 
grupp diskuterar vi vad som gör att Gud kan grupp diskuterar vi vad som gör att Gud kan 
kännas så nära på läger, men plötsligt så av-kännas så nära på läger, men plötsligt så av-
lägsen när man sitter hemma i sin ensamhet lägsen när man sitter hemma i sin ensamhet 
igen. Hur kan man göra för att få med sig igen. Hur kan man göra för att få med sig 
lägerkänslan hem? Är det verkligen menin-

Länk 06-07
gen att den ska följa med?
Dagarna skrider vidare med workshops 
pass. Valen är många; fortsätta med någon 
form av bibelstudium, leka, spela spel, 
skriva lägertidning o.s.v. 
Tid att mötas. Tid att uppleva Gud. Tid att 
känna sina egna andetag.
Kvällarna ägnar vi dels åt det kvällspro-
gram som får oss att både skratta och 
fundera över vad som händer på lägret, där 
vi tillbringar årets sista dagar. Detta följs 
av andakt. Dagens lugnaste stund där alla 
tankar ryms.
Länk avslutas med ett nyårsfirande fyllt av 
glädje, skratt, kärlek och tro. Det, om inte 
mer, är en känsla med värdet att bevara på 
hemmaplan. 
På tåget tillbaka smyger sig ett leende fram. 
Någonting har förändrats, samtidigt som 
allt är likadant.

/KARIN MELLBOURN
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Inbetalningskort
Bifogat detta nummer av församlingsbladet Livet fi nns ett inbetalningskort. Du får 
gärna bidra med en extra gåva för detta. 100:- kan vara ett riktmärke men mer eller 
mindre är förstås välkommet. Tack!



B

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
Kontakt: webbmoster@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
vik Lia Andersson
Bost 08-37 71 38
Mobil 073-208 26 29

Musiker
Linda Carlberg
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, tel 08-37 30 73

PORTO BETALT

Välkommen till gudstjänster 
i stilla veckan och påsk

Palmsöndag 1 april kl 11.00
Att smörja trötta fötter.
Gudstjänst.

Onsdagen 4 april kl 13.00
Det nya förbundet.
Nattvardsgudstjänst

Skärtorsdag 5 april kl 19.00 
Han älskade dem intill slutet.
Nattvardsgudstjänst

Långfredag 6 april kl 11.00.
Det är fullbordat.
Gudstjänst med textläsning 
och pianomusik.

Påskdag 8 april kl 11.00
Kristus är uppstånden.
Gudstjänst.

FOTO: ERIK BRONNER


