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Det finns få saker man kan uppskatta mer än goda grannar. Det handlar om 
småpratet i trapphuset eller över häcken. Det handlar om gemensam omsorg om 
huset eller området. Det handlar om att tryggt kunna be om ett handtag med 
blomvattning, brevlådetömning eller tillsyn. Goda grannar skapar en trygg miljö.

För att bygga ett gott samhälle behövs också goda grannar i lite vidare mening. Jag 
hoppas och tror att Abrahamsbergskyrkan är med och bygger ett gott samhälle 
tillsammans med skolor, företag och boende i vår del av Bromma. För att lite tyd-
ligare se vilka vi är i närområdet inledde vi förra gången en serie om våra grannar. 
Då fick vi veta mer om Teologiska högskolan i Åkeshov. I det här numret möter vi 
några av företagarna alldeles intill. 

Det var lärorikt för mig personligen att ställa några konkreta frågor om hur de ser 
på vårt område – inte minst den gemensamma analysen av hur åldersstrukturen 
förändrats de senaste åren. De får naturligtvis konsekvenser för hur vi lägger upp 
vårt arbete. 

Missionskyrkans konstitution formulerar vårt uppdrag i relation till samhället och 
världen så här:
Församlingen finns i världen och för världen…
Därför vill församlingen

- visa vägen till tro på Jesus Kristus…
- leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna 
rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till 
utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds ska-
pelse.
- gestalta en gemenskap, öppen för alla….

Älska din nästa som dig själv, står det i Bibeln. Din nästa – det lilla ordet kan betyda 
granne. I engelskan översätter man så. Älska din granne som dig själv. Med kär-
lekens ömsesidiga hållning kan vi fortsätta att bygga ett gott samhälle i Abrahams-
berg en god bit till in i 2000-talet.

/ULLA MARIE GUNNER

Samordnare Gunvor Martinson, 08-564 312 22. Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73.

Layout Magnus Höij, Christina Liljenberg. Omslag Lars Uggla.
Manusstopp 30 juli Nästa Livet kommer i augusti

E-post livet@abrahamsbergskyrkan.se 
Tryck Hallvigs reklam.
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TEXT: INGELA SVEDIN

Var kommer kaffet ifrån, vem fikar jag med 
och kan mina val göra skillnad? Det är några 
nutida uttryck i Abras stora och vida interna-
tionella nystan av engagemang som sträcker 
sig över både tid och rum. 

Sällan har vi varit så väl medvetna om att 
allt hänger ihop som nu: kläder, mat och till 
och med sättet vi rör oss på påverkar män-
niskor jorden över och vi blir påverkade i 
retur. 

I församlingssalen kan man numera skåda 
början till en imponerande och ständigt på-
fylld väv av erfarenhetstrådar som personer 
i Abra gemensamt bildar över världskartan. 
Här synliggörs kanske några av källorna 
till alla de spännande samtal som pågår så 
ofta över en rykande varm kopp the eller 
kaffe. Skåpet bredvid är laddat med god 
choklad och andra utvalda produkter, några 
kryddmått hopp och samtal kring rättvisa 
livsvillkor – helt enkelt en liten rättviseoas. 

Tanken med produkterna är att arbetarna 
ska få skäligt betalt och att mänskliga och 
ekologiska hänsyn är tagna. Handelsfrågan 
är en viktig fråga för oss i väst, säger Jan 
Erling Larsson i Internationella rådet. 

Även om Rättvisemärkta produkter inte 
är svaret på all världens orättvisor kan de 
ses som viktiga pedagogiska verktyg som 
synliggör sammanhangen. De visar också 
att det är viktigt vad man gör och inte gör. 
Många små val gör så småningom skillnad. 

Moa Mellbourn som är Rättvisemärkt-
ambassadör säger att SMU har gått in med 
ett startkapital till butiken och Global-Abra 
jobbar nu på att köpa in till grossistpriser 
och på så sätt få ner priset, t.ex. genom 

någon form av samarbete med andra 
småbutiker. 

I varje tid ser behovet och engagemanget 
kring rättvisa olika ut. För ca 30 år sedan 
blev Världsbutiken på Rörläggarvägen en 
trendsättare för många andra butiker. De 
importerade till och med egna varor och 
verkade som modell och grossist för andra 
butiker. Detta gör att det idag finns butiker 
som till exempel Sackeus, vilka Rättvise-
butiken i Abra kan använda sig av. 

Bästa sättet att möta en grön framtid är att 
så ett frö idag, säger ett gammalt ordspråk. 
Det är dags att fortsätta att plantera frön, 
skörda medvetet och beröras av världen! 

Samtalen och de aktiva valen är möjlig-
görare i en positiv riktning som gör verklig 
skillnad.

FOTO: ERIK BRONNER

Vad är det 
i skåpet?
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 – Jag kände Maud som ägde tygaffären 
och hade sömnadskurser här tidigare, 
berättar Carina i Linnehuset. På den tiden 
jobbade jag som tyggrossist. Jag fick 
ta över här och öppnade butiken 1999. 
För några år sedan köptes grannbutiken 
Linnéhuset som fått ge namn till butiken 
idag.

Carina Olsén äger företaget och i 
butiken jobbar också Anita Weidenhielm. 
Förutom att sälja ljus, skålar, muggar, 
dukar och roliga prylar så säljer de tyg. 

– Linnehusets systudio ligger vid 
Karlaplan och den delen har ökat starkt, 
säger Carina. Både hon och Anita syr. 
Det är nödvändigt i det här jobbet och de 
är mycket stolta över sin korta leveranstid 
dessutom.

Men hur är det då att ha butik just i 
stadsdelen Abrahamsberg? 

– Jättetrevligt, blir den spontana reak-
tionen. Vi känner nästan alla ungar som 
fi nns runtomkring. Det är lite småstads-
känsla här. De som bor här är väldigt 
trogna sin förort. Nu är ett generations-
skifte tydligt. Tidigare bodde många äldre 
i Abrahamsberg. De senaste tre-fyra åren 
har många barnfamiljer fl yttat in. 

Vad skulle ni önska mer för att utveck-
la den här ”småstaden”?

– Ett lunchställe till! Och fl er butiker! 

Det gynnar alla som har butiker här, 
menar Anita och Carina. 

I samma kvarter, men på Abrahams-
bergsvägen ligger Malins blommor. 
Malin Oremo fi nns på plats med några 
medarbetare. Själv kommer hon från 
Söderhamn men kärleken förde henne 
till Stockholm. I Söderhamn fi ck hon sin 
fl oristutbildning, där hon efter fyra år 
gjorde sitt gesällprov. I november 2004 
öppnade hon.

– När jag fl yttade till Stockholm sökte 
vi ett mysigt ställe att ha butik på. Här var 
det härlig stämning och Abrahamsberg är 
ju Stockholm men som en liten by. Det 
är lätt att lära känna kunderna och folk i 
området hälsar på varandra. Nu har min 
familj t o m fl yttat hit. Det känns säkert 
att bo i Abra-
hamsberg, inte 
opersonligt 
utan lugnt och 
skönt. 

– I början 
sålde vi mest 
krukväxter 
men nu har 
fl oristarbetet 
tagit över. Det 
blir mycket 
högtidsblom-

lre
po

rt
ag

et

Livetredaktionen har besökt några av företagen i Abrahamsberg. 
Börjar man titta lite närmre fi nns det ganska många.

Abrahamsberg 
– en småstad i storstaden

Malin Oremo
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mor, för begravning och bröllop. 
Allra roligast är att utveckla 

olika idéer och göra helhetslösnin-
gar, säger Malin. För en tid sedan 
hade hon ansvar för att inreda hela 
Älvsjömässan för ett sammanhang. 
Och snart är det dags att dekorera 
Drottningholms slottsteater. 

– Fast svårast, menar Malin, är 
att göra brudbuketter. De måste 
vara absolut perfekta. Kunden 
måste vara nöjd. Och jag är perfek-
tionist. 

För egen del önskar Malin fler 
caféer, gärna en deli och fler aktiv-
iteter i området, säger hon innan 
vi lämnar butiken och de mättade 
dofterna.

/ULLA MARIE GUNNER

FOTO: ERIK BRONNER

Abrahamsberg 
– en småstad i storstaden

Abrahamsbergs café
Drivs av familjen Jaber som vill 
skapa en familjär stämning i sitt 
café.
Nadia Jaber var scout och 
sjöng i kör i kyrkan i slutet av 
80-talet. 
Nadia ser att ett tydligt genera-
tionsskifte är på gång. Många 
unga vuxna och barnfamiljer 
har flyttat in. Samhället är på 
väg att bli 
ungt. 
Saknar 
bankomat 
och större 
mataffär 
men 
parken är 
bra. 
  

Carina Olsén (till vänster) med kollegan Anita Weidenhielm driver Linnehuset

Nadia Jaber

FOTO: ERIK BRONNER



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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10 SÖNDAG 1:a e trefal-
dighet - Vårt dop 
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Markus 
Pettersson, sång. 

12 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på 
Koviken 

14 - 17 JUNI
Missionskyrkans kyrkokon-
ferens. 

17 SÖNDAG 2:a e trefal-
dighet - Kallelsen till Guds rike 
11.00 Gudstjänst på U.C.L., 
Lidingö. Kyrkokonferensens 
avslutning. 
11.00 Söndagsandakt i 
Abrahamsbergskyrkan. 
Ulla Marie Gunner. Cecilia 
Tingberg, sång. Kollekt till 
Missionskyrkans kyrkokon-
ferens.

19 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på 
Koviken 

20 ONSDAG 
12.00 OBS tiden! Samling 
på Koviken. Konfirman-
der och pensionärer möts. 
Anmälan senast 15 juni till 
tel. 80 20 70. 

22 FREDAG 
Midsommarfirande på 
Koviken 
16.00 Midsommarstången 
reses - dans och lekar mm. 
Se notis i högerspalten. 

24 SÖNDAG Johannes 
döparens dag - Den högstes 
profet 
11.00 Gudstjänst. Kon-
firmationsledarna. Emma, 
Kajsa och Sara Wallin, sång. 

26 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på 
Koviken 

27 ONSDAG 
Utfärd till Svartsö. För 
mer info beställ folder på 
tel 80 20 70.

30 LÖRDAG
19.00 Konsert med Bisi 
Kongo

1 SÖNDAG  4:e e trefal-
dighet - Att inte döma 
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner, konfir-
mander och ledare. 
Kyrkkaffet gör uppehåll 
från 8 juli och återkommer 
söndagen den 19 augusti. 

3 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på 
Koviken 

4 ONSDAG 
13.00 Sommarträff  på kyrk-
backen 

8 SÖNDAG Apostladagen 
Sänd mig 
11.00 Konfirmations-
högtid. Ulla Marie Gunner, 
Sofia Karsberg, konfirman-
der och ledare. Förfrisknin-
gar på kyrkbacken. 

10 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på 
Koviken 

15 SÖNDAG 6:e e trefal-
dighet. Efterföljelse 
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Lagerquist. Maja Prembäck, 
sång. 

16-22 juli 
Seglarvecka med Färingsö 
kriminalvårdsanstalt på 
Koviken. 

JUNI

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

Morgonbön runt ljusglo-
ben tar paus under juni, 
juli och augusti. Välkom-
men åter den 4 september. 



JUNI - SEPTEMBER 2007
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18 ONSDAG 
13.00 Sommarträff på kyrk-
backen 

22 SÖNDAG Kristi förklarings 
dag Jesus förhärligad 
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Vianka Khamis, sång. 

23 - 29 juli 
Vindens vänners seglarläger på 
Koviken 

29 SÖNDAG 8:e e trefaldighet 
Andlig klarsyn 
11.00 Gudstjänst. Arne Fritzson. 
Vindens vänner. 

5 SÖNDAG 9:e e trefaldighet  
Goda förvaltare 
Vi hänvisar till andra kyrkor 
idag. 

8 ONSDAG 
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. Kaffe 10.30. Lunch 
13.30. Anmälan senast 1 aug. till 
tel. 80 20 70. 

12 SÖNDAG 10:e e trefaldighet 
Nådens gåvor 
11.00 Gudstjänst. Inga-Lill och 
Lennart Schönning. Katarina 
Schönning, sång. 

19 SÖNDAG 11:e e trefal-
dighet 
Tro och liv 
11.00 Friluftsgudstjänst 
på kyrkbacken. Marianne 
Carlquist. Hans Wermeling. 
Blåsarkvartett. 

18 ONSDAG 
Resa till Enköping - Härke-
berga kyrka. För mer info 
beställ folder på tel 80 20 70.

24-26 augusti 
Återsamlingshelg för konfir-
mationslägret 

26 SÖNDAG 12:e e trefal-
dighet Friheten i Kristus 
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner, konfir-
mander och ledare. 

31-1 FREDAG-LÖRDAG 
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade, se notis om 
anmälan. 

2 SÖNDAG
13:e e trefaldighet 
Medmänniskan 
11.00 Samlingsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Bisi 
Kongo, sånggrupp. 
SMU-grupperna startar vecka 
36. 

AUGUSTI

SEPTEMBER
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Midsommar på 
Koviken
Midsommarfirande från kl 
16.00
Dans och lekar
Ca 18.30 Musik och lyrik
16.00 – 18.30 Kaffeserver-
ing
Ta gärna med picknickkorg.
Värdar: konfirmander och 
ledare på läger.

5 ONSDAG 
13.00 Sill-och surström-
mingsfest. Anmälan 29 
augusti till tel. 80 20 70. 

9 SÖNDAG 14:e e trefal-
dighet - Enheten i Kristus 
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Blåsargrupp. 

12 ONSDAG 
13.00 Bibelsamtal med 
Ulla Marie Gunner. 

Samlingshelg!
Välkomna till samlingshelg 
på Koviken 31 augusti-1 
september. 

Segla, vandra i skogen, 
inspireras av Afrika eller 
bara vara. 

Program kan beställas på 
tel 80 20 70 eller hämtas på 
www.abrahamsbergskyrkan.
se från senare delen av juni.

Anmäl dig senast den 22 
augusti.



Kyrkkaffet är den stora återkommande 
gemenskapshögtiden i Abrahamsbergs-
kyrkan. Med några få speciella undantag 
– som långfredagen – följs varje förmid-
dagsgudstjänst av kyrkkaffe i församlings-
salen. Efter postludiet öppnas dragdör-
rarna och borden står dukade.

Kaffet i kyrkan efter gudstjänsten är 
i dag kanske den viktigaste skillnaden 

mellan 
Svenska 
Kyrkan 
och 
Missions-
kyrkan. 
Det har 
inte alltid 

varit så. Under pionjärtiden umgicks mis-
sionsförbundarna oftare i hemmen eller 
gjorde utflykter.  Men till alla de missions-
kyrkor som byggdes under rekordåren 
på 1950- och -60-talen lades församlings-
våningar och kök.

De flesta gudstjänstdeltagare stannar 
till kaffet. Och med åren har utbudet 
och ambitionerna vuxit. De grupper av 
frivilliga som förbereder kaffet har nästan 
börjat konkurrera med varandra. Det ska 
gärna vara smörgås och inte bara bulle, 
hembakt och inget plastinslaget och, inte 
minst, rättvisemärke på kaffet. 
Rättviseprodukterna var kanske ett 

problem tidigare då smak och kvalitet var 
sådan att det krävdes mycket solidaritet av 
konsumenten men inte längre.

 Den knappa halvtimmen vid kaffebor-
den ger oss ett tillfälle att träffa vänner 
och prata – ibland om predikan, men inte 
oftast. Pastor eller diakon går mellan bor-
den och ser till att alla blir hälsade på och 
att inte nykomlingen eller den tillfällige 
besökaren blir lämnad ensam.

Allt oftare utnyttjas kyrkkaffet för 
information och diskussion. Det till-
fredsställer vår puritanska identitet att 
inte bara umgås. Vi är litet rädda för 
att det bara ska bli gemenskap i största 
allmänhet efter gudstjänsten. Och vi 
borde naturligtvis inte alltid sätta oss med 
samma vänner. Samtidigt börjar vi skruva 
på oss om den organiserade, högtalar-
styrda gemenskapen drar ut på tiden.

Men vi ska nog inte fastna i för mycket 
självkritik. Så ytligt självupptagna är nog 
inte kaffesamtalen.  Oftast hittar nog 
också förstagångsbesökaren sin dukade 
plats vid bordet. Och var bjudes egent-
ligen i dag annars samtalsplatser utan 
pretentioner och konsumtionstvång, 
mötesplatser med ett sammanhang som 
är litet större än oss själva?

Vi ses på kyrkkaffe i Abra på söndag!

/ANDERS MELLBOURN
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Kyrkkaffet - en institution 
Vad vore gudstjänsten utan kyrkkaffet? Vad vore församlingslivet 
utan diskussionerna över bullar och smörgåsar på söndagarna? 

”Kaffet i kyrkan efter guds-
tjänsten är i dag kanske den 
viktigaste skillnaden mellan 

Svenska Kyrkan och 
Missionskyrkan.”



  

Kyrkkaffet - en institution 
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Kaffets kultur
Kaffebuskar lär ha vuxit på det etiopis-
ka höglandet, varvid man för cirka 2000 
år sedan började tillaga varmt kaffe på 
bönorna från kaffebusken. Omkring 
år 1000 nådde kaffebönorna arabiska 
handelsmän, som tog med sig bönorna 
hem till kalifatet. Kaffe blev en alltmer 
uppskattad dryck i arabvärlden, där 
svart starkt kaffe hade en väldigt uppig-
gande effekt.

Kaffe nådde de europeiska hoven 
omkring renässansen men var då en 
mycket dyrbar dryck från arabvärlden 
som tillagades på arabiskt vis. På 1600-
talet fi ck kaffet sitt genombrott i den 
europeiska kulturen. Upptäckten av 
Latinamerika betydde att européerna 
fi ck tillgång till en kontinent präglat av 
ett klimat som liknade det som fanns på 

det etiopiska höglandet och som visade 
sig vara mycket väl lämpat för kaffeod-
ling. 

1683 drog sig turkarna undan från 
sin belägring av Wien. Bland det som 
stadens invånare fann efter turkarnas 
härläger fanns fl era hundra säckar med 
kaffe. Stadsborna sägs ha fått smak för 
drycken, och så påbörjades uppkomsten 
av kaffehus. 

Kaffebönor var mycket dyrbara, och 
tidvis rådde importförbud under 17-och 
1800-talen, så även i Sverige. Man var 
rädd för spekulationsaffärer i kaffebönor 
Kaffeförbuden stötte dock varje gång 
på hårt motstånd från inte minst bor-
garståndet, som tillhörde bland de största 
kaffekonsumenterna vid denna tid. 

Källa: Wikipedia
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Det är inte varje vecka som vi i Abra har 
besök från Singapore, Kroatien, Lettland, 
Frankrike och Knivsta på samma gång. Men 
så hör det heller inte till vanligheterna att det 
ordnas ett europeiskt Taizémöte i Sverige. 
Under våren har några bröder från kommu-
niteten Taizé i Frankrike besökt Sverige. De-
ras besökt avslutades med ett möte för unga 
vuxna den 3-6 maj i Stockholm. Deltagarna 
i mötet kom framförallt från Europa, men 
även andra världsdelar fanns representerade. 
Abra hade glädjen att vara en av värdför-
samlingarna under mötet. Detta innebar att 
vi ordnade boende till tjugotvå ungdomar 
hemma hos familjer i församlingen och att vi 
höll i morgonbön och förmiddagsprogram 
två dagar.

Redan i mars fick vi i Abra besök av en av 
Taizébröderna, Broder Bruno. Efter bön i 
Taizéanda fick vi veta mer om livet i Taizé.  
Taizé har sedan funnits med i Abra under 
våren. Det har planerats och funderats, både 
här i Abra och i Ängbykyrkan, som vi samar-
betade med under mötet. Plötsligt gick tiden 
fort och dagen då alla skulle anlända till 

Stockholm hade kommit. Att ta emot flera 
hundra ungdomar och ge alla sovplats kräver 
en hel del logistik, men det är något som 
Taizébröderna är vana vid. Varje år anordnas 
Taizémöten i olika delar av välden med upp 
emot 30 000 deltagare. På samma sätt som 
vid mötet i Stockholm ordnas boendet vid 
dessa stormöten i familjer. 

Mötet i Stockholm var en del av den pil-
grimsfärd för tillit på jorden, som broder 
Roger, grundaren av Taizékommuniteten, 
startade för mer än 25 år sedan. Temat för 
mötet var “Välja att älska, välja att hoppas”. 
En mycket viktig del av mötet var bönerna. 
Dagarna inleddes med morgonbön i de lo-
kala församlingarna. Vid middagsbönen och 
kvällsbönen samlades alla mötesdeltagare i 
Katarina kyrka på Södermalm. Dessa böner 
var även välbesökta av många andra per-
soner och kyrkan var helt full vid alla böner. 
Under fredag och lördag eftermiddag fanns 
även möjlighet att delta i workshops och 
bibelstudier.   

För oss som har ägnat en hel del tid under 
våren åt att förbereda mötet känns det tomt 
nu när mötet är över och bröderna återvän-
der till Taizé. Det har varit mycket givande 
att få ta emot ungdomar från olika delar av 
välden och att få vara med i bönelivet. Till 
de familjer som öppnade sina hem under 
dessa majdagar vill jag rikta ett STORT 
TACK! 

/MOA MELLBOURN

När ett jag möter ett “DU”

I höst startas en samtals-
grupp kring relationer. Vi 
vänder oss till dig över 
20 år och kommer att 
träffas ca 5 gånger per 
termin. Mer info kommer i 
höst!  /Sofi a  och Karin



BrommaGänget medverkade vid Mittpådagenträffen den 14 mars under mottot Släpp 
solsken in. Orkestern spelade de gamla älskade läsarsångerna och publiken sjöng med.

Församlingsboken
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Dop
MANDY ULANDER, född den 10 januari 2005, 
dotter till LARS och SUSANNE ULANDER, döptes i 
Abrahamsbergskyrkan den 10 mars 2007

Nya medlemmar
GUSTAV BROSTRÖM, Stavgårdsgatan 80, 
167 57 Bromma, tel 26 09 03

ERIK EMILSSON, Alviksvägen 87, 
167 53 Bromma, tel 25 26 12

IDA EMILSSON, Alviksvägen 87, 
167 53 Bromma, tel 25 26 12

KARIN MELLBOURN, Stavgårdsgatan 78, 
167 57 Bromma, tel 80 87 07

OLLE MELLBOURN, Stavgårdsgatan 78, 
167 57 Bromma, tel 80 87 07

SARA WALLIN, Lyckselevägen 200, 
162 67 Vällingby, tel 25 07 67 

Vigda
ERIKA WERMELING och PER FRYKMAN vigdes i 
Allhelgonakyrkan den 28 april 2007.

Till Guds vila
RUNE FUNCKE, född den 23 december 1919, 
avled den 26 januari 2007. Begravnings-
gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan den 15 
februari.

Utträde
JOAKIM WENNLUND

Nya adresser
HANS LIEBERT, Tranebergsvägen 47, 
lägenhet A311, 167 45 Bromma

ERIK VINGÅ, Rörläggarvägen 24, 
168 33 Bromma, tel 070-453 23 79

STEFAN och AMANDA WIRTÉN, Regeringsgatan 
85, 1 tr, 111 39 Stockholm, tel 23 21 22

FOTO: NILS KARLING

Samlingshelg på Koviken 
den 31 augusti - 1 september.
Se ytterligare information på kalen-
dariesidorna. 

Sofia Karsberg är nu åter i tjänst efter sin 
barnledighet.



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
Sofi a Karsberg
Bost 26 42 81
Mobil 073-972 07 82

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

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

PORTO BETALT
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DIKT: KARIN MELLBOURN 

Promenad mot solnedgång
Ser vatten som möter
tunna barnkroppar

Ser gräs som sträcker sig
mot hästarnas lugna rytm
Promenad mot solnedgång

havet som slår
över svalnande stenar

Och livet 
är mitt fotografi 

Promenad mot solnedgång
tid för vilja

tid för händer att förenas
Strand i skymning

när liv möter glädje


