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Det är sensommar och ny energi har samlats som kan användas till att fundera 
över vad som är viktigt och hur energin ska användas till något konstruktivt. Det 
finns så mycket man vill och faktiskt kan åstadkomma – om man tar ett steg i taget.

Vi vet alla vilka behov och utmaningar som finns, inom olika områden. Numera 
möter vi dagligen frågor om ändrat klimat, utmaningar kring tillgång på vatten, 
energi och fungerande ekosystem. Den fysiska miljön verkar alltmer vara i uppror 
– skapelsefeber har det kallats av vissa. Andra menar att t.ex. klimathotet är en 
unik chans att samla världen, nationer och religioner kring en gemensam global 
utmaning. Men vi kan också se hur det är ställt med den mentala miljön – våldet, 
krigen och liknöjdheten. Det växande problemet med energiförsörjningen visar på 
det nära samband som råder mellan dessa båda ”ekologier”. Allt tydligare fram-
träder det oupplösliga sambandet mellan att hålla fred med skapelsen och hålla 
fred mellan människorna.

Men vill vi att världen ska förändras? Tror vi att det är möjligt? Vilka ska göra det? 
Generationen av äldre och medelålders bär på många värdefulla erfarenheter, men 
stafettpinnen behöver successivt föras vidare av nya generationer. Många hänvisar 
därför till ”de unga”. Men då måste vi lära oss hur man gör: samla den kunskap och 
de erfarenheter som finns. Bli mer medvetna om vilka villkor som gäller. 
Det sägs att för den som har kunskap blir inte utmaningarna något abstrakt hot. 
För ju mer jag vet, desto större möjlighet har jag att förändra mitt sätt att leva 
och påverka andra. Kunskap är nyckeln. Vad vi än vill förändra – det kan gälla oss 
själva, Abra, miljön, kärnvapen eller FN – så kommer vi att stöta på motstånd. Och 
motstånd betyder konflikt. Och då behöver vi de redskap som faktiskt redan finns 
för att hantera konflikter och förändra maktförhållanden. 

En liten församling i Abrahamsberg i Sverige och världen. Det är en liten församling 
med ovanligt stora mänskliga resurser. Så vilket ansvar har vi? Och vilken kallelse? 

Dessa frågor känns viktiga för oss i internationella rådet att gå på djupet med 
tillsammans med församlingen och SMU. I bön, dialog och handling. 

/INGELA SVEDIN

Samordnare Gunvor Martinson, 08-564 312 22  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73
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Ekumeniken på övertid
Missionskyrkan står 
inför stora förändringar, 
och om några år kan 
vår kyrka vara en del av 
något ännu större. Det 
är dock inget att oroa 
sig över. 

Missionskyrkan har länge 
varit entusiast för ekumen-
ik. Vi ”missionare” har 
länge betonat att vi står 
för öppenhet och inte är 
bundna till några särskilda 
trosbekännelseformulerin-
gar eller dopsätt. Missions-
kyrkan säger till och med 
att man gärna ser att den 
egna kyrkan upphör och 
uppgår i ett större sam-
manhang.

Ändå har inte Missions-
kyrkan varit särskilt 
lyckosam i de ekumeniska 
strävandena. Det har inte 
blivit något av de olika 
förslag till federation eller 
sammanslagning med i 
första hand baptistsamfun-
det och metodistkyrkan 
som diskuterats genom 
åren. De internationella 
ekumeniska sammanhan-
gen, såsom Kyrkornas 
Världsråd, har förlorat i 
betydelse.

Kanske är det så att 
just den öppenhet som 

förklarar det ekumeniska 
intresset samtidigt står 
i vägen för ekumeniska 
framsteg. Andra samfund 
har haft bestämda synsätt 
som de skulle tvingas ge 
upp, medan Missionskyr-
kan inte behövt oroa sig 
för farliga nyheter.

Nu verkar ändå något 
vara på gång. Missionskyr-
kans ungdomsförbund, 
SMU, och baptisternas 
och metodisternas ung-
domsförbund har beslutat 
bilda en federation. De 
tre modersamfunden 
beställde på försommaren 
färdiga förslag till en ny 
gemensam kyrka lagom till 
nästa års konferenser.

Kring dessa beslut har 
det hittills varit vare sig 
jubel eller dramatik. Pro-
cessen framstår som litet 
övermogen. Å ena sidan 
har frikyrkliga samfund 
som tidigare varit skep-
tiska till ekumenik och 

slagit vakt om konservativ 
bibelsyn och bestämda 
trossatser redan hunnit 
att skapa sina egna nya 
öppnare strukturer. Å 
andra sidan har Missions-
kyrkan funnit en ny närhet 
och kyrkogemenskap med 
Svenska Kyrkan sedan den 
blev fri från staten. 

Som enskilda försam-
lingsmedlemmar har 
samtidigt alltfler av oss 
blivit alltmer trolösa i 
förhållande till samfunden. 
Kristna hoppar i sina en-
gagemang liksom dagens 
medborgare i övrigt. Då 
blir det lokala samman-
hanget viktigare än vilket 
samfund vi tillhör. Öppen-
heten för olika synsätt 
och trosuttryck har blivit 
större.

Det har alltså blivit 
enklare och självklarare 
att vara ekumen. Men vi 
klarar oss inte ensamma 
vare sig som församlingar 
eller enskilda. Kyrkor och 
samfund behövs – både 
här hemma och internatio-
nellt. Visst är det ekumen-
ik på övertid. Men synlig, 
organisatorisk kristen 
enhet är en kallelse – för 
världens skull och för att 
världen ska tro.

/ANDERS MELLBOURN
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Spontanidrottandet är det som starkast 
genomsyrar Stora Mossens Idrottsplats. 
Under sommarmånaderna väller som-
marlovsfirande ungdomar in på planen 
för att spela fotboll. Var ledig stund kan 
man räkna med glädje.

Sedan konstgräset lades på plats i 
början av 2000-talet har begreppet ”Ska 
du hänga med till mossen?” fått en in-
nebörd. Stora Mossen har utvecklats till 
en naturlig samlingspunkt för barn och 
ungdomar i alla åldrar och under som-
marmånaderna skapas fl era kompisrela-
tioner genom fotbollen.

Området som innefattar två fotbolls-
planer, två ishallar, en frisbee-golfbana 

samt en fullstor friidrottsbana hjälper 
till att skapa stor glädje bland barn och 
ungdomar. 

Skulle det vara så att man kommer 
vid en tidpunkt då alla de dussintals mål 
som fi nns är upptagna fi nns det alltid en 
chans. Då är det bästa sättet att få spela 
mot ett mål att helt enkelt fråga män-
niskorna vid något av målen om man får 
vara med. Oftast är det inga problem, 
men det kan ju vara lite läskigt att gå fram 
till de stora pojkarna och fråga om man 
får vara med, men var inte rädd! Att bara 
ställa frågan kan höja ditt självförtroende 
mycket.

Däremot är inte Stora Mossen en-
dast en plats för spontanidrott. Under 
vår- och höstterminerna har många lag 
sina träningar inplanerade, mest repre-
senterat är ganska väntat Europas största 
fotbollsklubb, Brommapojkarna. Under 
sommaren arrangerar samma förening 
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Stora Mossens Idrottsplats rym-
mer allt från elitidrottare till 
minsta knattelaget. Idag är det en 
samlingsplats för alla, anser Peter 
Appelquist, som idag leder Brom-
mapojkarnas hejarklack. 

Stora Mossen: 
glädjens samlingspunkt

Anton (7), Gustaf (6), Harry (7) 
och Jakob (6)
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Stora Mossen: 
glädjens samlingspunkt

Heja, heja mera!!!

FOTO: ERIK BRONNER

Peter Appelqvist är nu den som 
håller i Brommapojkarnas ny-
startade hejarklack. 

Den bildades i mars i år. 
Anledning till att man drog igång 
hejarklacken var att man tyckte 
att det behövdes och att det var 
en kul grej. 

I början av sommaren var 
100 personer anslutna och 
förhoppningsvis har fler kommit 
till under sommaren. Klacken 
finns med på alla BP:s matcher 
och ambitionen är att skriva 
minst en ny hejarramsa till varje 
tillfälle. 

Här nedan kan du läsa den he-
jarramsa som var Peters favorit 
inför sommaren:

Planens Hjältar 
Melodi: Luftens Hjältar 
Kompositör: Disney 

Ååeehå B-P 
Ååeehå B-P 
Planens Hjältar hela dan, här 
kommer vårat BP-lag 
Här kommer vi 
ÅhÅhÅhÅhÅh-ÅhÅhÅh-Åh-
ÅhÅhÅhÅhÅh 

/KARIN FRITZSON

fotbollsskola för sina knattar och dessa 
fyller båda planerna med tjo och tjim. 

I år har planerna varit uppbokade på 
vardagarna mellan 6:e och 17:e augusti 
nästan hela dygnet, i praktiken mellan 

09 och 16. Detta 
är ett ypperligt 
tillfälle att uppleva 
glädje, bara genom 
att titta på. De små 
knattarnas sökande 
efter nya finter och 
bättre målgester 
gör att man up-
pfylls av den egna 
glädjen som man 

själv kände när man gick på fotbollsskola.
Men under sommarmånaderna är 

och förblir Stora Mossen den naturliga 
samlingspunkten för barn och ungdomar.

/PETER APPELQUIST
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Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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2 SÖNDAG 13:e sönd e 
trefaldighet – Medmänniskan
11.00 Samlingsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner, Bisi 
Kongo, sånggrupp. 
Söndagsskola.

5 ONSDAG 13.00 Sill- 
och surströmmingsfest. 
Anmälan senast 29 augusti 
till tel. 80 20 70.  

SMU-grupperna startar 
vecka 35-36.

8 LÖRDAG 19.13 Tonår 

9 SÖNDAG 14 sönd e tre-
faldighet – Enheten i Kristus
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg.
11.00 Gudstjänst. Lars In-
gelstam. Blåsargrupp.

10 MÅNDAG 19.00 Kris-
ten tro i det 21:a århundra-
det. Ledare: Arne Fritzson.

12 ONSDAG 13.00 Bibel-
samtal Ulla Marie Gunner.

16 SÖNDAG 15:e e tre-
faldighet – Ett är nödvändigt
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Cissi 
Crampell, Hanna och Josefin 
Östh, sång. 
12-15 SMU-dag i Dragon-
parken. Kyrkkaffe, korvgrill-
ning. SMU-grupperna finns 
på plats med aktiviteter.

19 ONSDAG 13.00 På 
sångens vingar skymtar 
vi himlen. Stefan Sjöblom, 
pastor och vissångare. 

21 FREDAG 19.00 Bibel-
café för åldern 15 – 25 år. 
Pär Lewin Ronnås

23 SÖNDAG 16:e e trefal-
dighet – Döden och livet
11.00 Gudstjänst. Lena Li-
man. Sångsolist.

26 ONSDAG 13.00 
Kungligt klädd. Om 
Augusta Lundin, kunglig 
hovsömmerska i 1800-talets 
Stockholm. Sven Johannes-
son, pastor. 

28 FREDAG 20.00 On-
Stage

30 SÖNDAG Den helige 
Mikaels dag – Barnet inom 
oss
11.00 SMU-gudstjänst. 
Nina Lundgren, SMU-
riks. Barnkör. Nying-och 
scoutinvigning. Insamling 
till SMU-riks.

3 ONSDAG 13.00 Utan 
tvivel är man inte klok! 
Generalsekreterare Pe-
ter Larsson berättar om 
kyrkornas sociala arbete 
genom ”Hela Människan”.
  
5-7 OKTOBER Ung-
domshelg i Västerås

6 LÖRDAG 11.00-12.00 
Hur står det till med lju-
det? Ljudarbetare, lyssnare 
och talare möts. 

7 SÖNDAG 18:e e trefal-
dighet. – Att lyssna i tro
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg.
11.00 Jazzgudstjänst. Åke 
Jonsson, Västerortskyrkan. 
Jazzgrupp.
Ca 12.45 Församlingsmöte

8 MÅNDAG 
19.00 Kristen tro i det 21:a 
århundradet. Ledare: Arne 
Fritzson.

10 ONSDAG
13.00 Ekumenisk samling 
med lunch i S:ta Birgitta 
kyrka. Kyrkoherde Lars 
Hedberg berättar om sin tid 
som militärpastor i Kosovo. 
Anmälan senast 5 okt. till 
tel. 445 96 10.
 
12 FREDAG 19.00 Bibel-
café för åldern 15–25 år. 
Ulla Marie Gunner.

13 LÖRDAG 16.00 
Afternoon tea i Hässelby 
missionskyrka. Vart tog de 
vägen? Om att vara försam-
ling i glesbygd och storstad. 
Göran Gunner, Sven 
Halvardsson. 
19.13 Tonår

14 SÖNDAG Tacksä-
gelsedagen – Lovsång
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Stefan Sjöblom.  Ca-

2 SÖNDAG 

SEPTEMBER

OKTOBER
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tarina Thelander, sång. Söndagss-
kola. Kyrksoppa.
Den sårbara människan. Stefan 
Sjöblom, pastor och konstnär. 
Vernissage vid kyrksoppan.
14.00 Söndagssamtal. 
16.00 Andakt med eftertanke, 
symbolhandling och bön. Ulla 
Marie Gunner.

17 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Ulla 
Marie Gunner. 
18.30 Vem vill jag va´? Vem är 
jag? Samling kring utställningen 
Den sårbara människan.

20 LÖRDAG
Träff  för ungdomsråd och för
samlingsstyrelse på Koviken.

21 SÖNDAG 20:e e trefal-
dighet – Att leva tillsammans
11.00 Den sårbara människan. 
Temagudstjänst. Ulla Marie Gun-
ner, diakonala rådet. Johannes 
Schönning, sång. Utgångskollekt 
till Sociala Missionen.
 
24 ONSDAG 13.00 Musik, 
dikt och konstutställning elever 
och lärare från Höglandsskolan. 

28 SÖNDAG 21:a e trefaldighet 
Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Magnus Lin-
dell. Ellen Pettersson, Ellen Uggla 
och Lovisa Wennlund, sång. 

31 ONSDAG 13.00 Bäst är att 
sjungande gå! Sånggrupp från 
Metodistkyrkan. 

2 FREDAG 19.13 Tonår. 

3 LÖRDAG Alla helgons dag 
– Helgonen
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Ljuständning. Tuija 
Hilding-Rydevik och Ann 
Titus, sång.

4 SÖNDAG Sönd e alla 
helgons dag – Vårt evighet-
shopp
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Martin Edin, piano.

7 ONSDAG 13.00 
Naturligt nära. En timme 
med bilder. Curt Bjerhagen, 
pastor. 

10 LÖRDAG 10-15 HÖST-
MARKNAD 
11.00 Allsångskonsert med 
barnkören och Christer 
Andreas. 
14.00 Musik till glädje. Brom-
magänget spelar.
 
11 SÖNDAG 23:e e trefal-
dighet – Förlåtelse utan gräns
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg.
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Filippa Magnusson, 
sång. 
18.00 Taizégudstjänst.

14 ONSDAG
13.00 Från ideellt ar-
bete till EU-projekt. Om 
Mälarökyrkornas arbete i 
Rumänien.Margareta Palm-
borg, apotekare.

17 LÖRDAG Grandios. 
SMU-dag i Immanuelskyrkan.NOVEMBER
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Biltjänst. Behöver du skjuts till kyr-
kan? Ring tel 37 10 87. 

18 SÖNDAG Sönd f 
domssöndagen – Vaksamhet 
och väntan
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Ulla Marie Gunner. 
Anders Lyckeborg, sång. 
Söndagsskola. Kollekt till 
Skolkyrkan i Bromma. 

19 MÅNDAG 19.00 
Kristen tro i det 21:a 
århundradet. Ledare: Arne 
Fritzson.

21 ONSDAG
13.00. Hemma, långt 
borta! Att leva och bo i 
Australien. Brita och Per 
Mellin.
Kyrkornas globala vecka: 
Skapelsefeber. Ekumenisk 
samling i Kyrkan vid Brom-
maplan.
18 – 19. Soppa serveras. 
19.00 Bo Forsberg, Diako-
nia. Andakt, Lars Hedberg.

24 LÖRDAG Kom och 
va´med!  Familjedag för 
barn i åldern 0 – 10 år och 
deras föräldrar.

25 SÖNDAG Domssönd-
agen – Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst med 
SMU. André Bertilsson. 
Körmässa av Christer An-
dreas. 

28 ONSDAG 13.00 Bi-
belsamtal med Ulla Marie 
Gunner. 

30 FREDAG 19.00 Bibel-
café för åldern 15 – 25 år. 
André Bertilsson.

Morgonbön runt ljusgloben – varje 
tisdag klockan 09.00. 



Orsa missionskyrka, och 
sedan 1976 har jag varit 
musiklärare. På 70-talet 
sjöng jag i gospelgruppen 
Choralerna i Göteborg. 

Jag ledde också ung-
domskören i Flatåskyrkan 
under den tiden. Det var 
där jag träffade min fru 
Marianne, som sjöng i 
kören.

De senaste femton åren 
har jag varit musikledare i 
en F-9-skola i Kungsbac-
ka, där jag också fungerar 
som rektor för en musik-
skola på skolan i samar-
bete med Bilda. Hälften av 
alla barn på skolan spelar 
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Christer är 
på plats

Det är dags att lära känna ett nytt 
ansikte igen bland kyrkans personal. 
Vår nye församlingsmusiker heter 
Christer Andreas. 

Christer Andreas har 
anställts som vikarierande 
församlingsmusiker under 
Linda Carlbergs föräldra-
ledighet.

Hej Christer, och välkommen 
till oss! Vem är du?
Jag är en glad, utåtriktad, 
entusiastisk och musikalisk 
dalmas från Orsa. För mig 

är det en stor glädje när 
jag kan locka fram andras 
talanger. 

Redan på 60-talet 
ledde jag ungdomskören i 

eller sjunger efter skoltid! 
För några år sedan ge-

nomförde vi projektet ”Slå 
ett slag för världens barn”, 
som utmynnade i en CD 
med sånghäfte.

Min fru och jag bor un-
der ett par år i Stockholm. 
Förra året hade jag friår 
och pluggade entreprenör-
skap, och det passade mig 
jättebra att gå in som vika-
rie för Linda det här året. 
Mitt huvudansvar kommer 
att vara barn- och ung-
domskörerna, men även 
andra kommer att märka 
att jag finns i kyrkan! Jag 
kombinerar vikariatet med 

Christer Andreas är vår nye församlingsmusiker

”Jag kommer 
att synas och 
höras”

CHRISTER ANDREAS
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Vilken är din favoritp-
salm? Tyck till genom 
Abras hemsida och 
läs resultatet i försam-
lingsbladet Livet i höst. 
Musikrådet har valt några 
psalmer att tycka om. 
Gör din röst hörd!

11  O store  Gud
190  Bred Dina vida 
 vingar
248  Tryggare kan ingen 
 vara
289  Guds kärlek är som 
 stranden
297  Härlig är jorden

Rösta på din favoritpsalm
en 25-procentig tjänst som 
gospelledare i Kalhäll.

Hur kommer vi att märka att 
du har börjat hos oss?
Jag kommer att höras och 
synas! Premiären blir på 
församlingshelgen på Kov-
iken där jag bland annat 
ska leda allsången.

Vad vill du bidra med 
under ditt år i Abrahamsbergs-
kyrkan?
Jag vill sprida sång- och 
musikglädje – musik ska ju 
byggas utav glädje!

/KARIN FRITZSON

Sedan några år tillbaka 
finns ett nytt tillägg i 
psalmboken. Du kan 
också rösta på en ny 
favorit.

785  Du är helig, du är hel
821  Du är en bön
825  Här, nära
827  Se, hur gudsvinden 
 bär
837  Jag tror på en Gud 
 som är helig och 
 varm

Rösta här: www.
abrahamsbergskyrkan.se

Christer Andreas är vår nye församlingsmusiker
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NYING: Smilla Lundstedt Mannervik, 7 
1⁄2 år, och Saga Brink, 7 1⁄2 år

Varför är du/ni med i nying?
– Vår kompis Lovisa är med och då ville 
vi också vara med.
Vad är roligast med nying?
– Leka lekar och hajk.
Hur länge har du/ni varit nying?
– En termin.

Vad får ni 
göra på ny-
ing?
– Leka lekar, 
be böner, 
göra utflykter.

SCOUT: Under avslutnin-
gen av vårterminen för 
Scout 2007 i Abra sitter vi 
och pratar om hur termi-
nen har varit. 

Karin och Svante har 
varit scouter i ett år och 
började i höstas. Under 
terminen har vi haft två 
spårningar som de kom-
mer ihåg, den ena på 
Drottningholm, en mycket 
disig och mörk onsdag-

kväll i labyrinterna där 
jakten på de försvunna 
scouterna pågick. 

Den andra var i Åkes-
hov och skogarna runt 
sjön Judarn där samarbete 
under tidspress övades. 
De berättar vidare att de 
har blivit bättre på att göra 
upp eld och göra knopar 
under året som gått. Men 
det vi genomgående har 
gjort för lite av är att grilla 

Spännade scout-termin

BARNKÖREN: Alice Hammarstedt in-
tervjuar Ellen Gunner, båda medlemmar i 
barnkören sedan flera år.

Vad är det bästa med att sjunga i 
barnkören? 
– Att det är roliga låtar, att vi gör roliga 
framträdanden, att man får träffa komp-
isar och Linda, så klart.
Vad är det bästa med Linda (körledaren)? 
– Att hon är snäll, rolig och låter oss vara 
med och bestämma.
Vilket är det roligaste framträdandet ni har 
gjort? 
– Våran musikal: ”Ogräs i rabatten” eller 
kanske något luciaframträdande

marshmallows. 
I sommar är det stora 

lägret Jiingijamborii som 
både Karin och Svante 
ska åka på. Det är Kar-
ins första scoutläger och 
Svantes andra. Båda är 
tolv år gamla och de ser 
mycket fram emot att åka. 

På frågan om vad de ser 
fram emot mest på lägret 
svarar Karin direkt att det 
är att gå på storsamlingar 
där alla på lägret är med 
och träffas. Svante hoppas 
på en simtävling. 

Båda ser fram emot att 
bygga upp lägerplatsen 
med kök och tält, även om 
Svante hellre vill laga mat 
än att surra ihop köket. De 
är rörande överens om att 
det viktigaste att få med 
sig till lägret är godis och 
fi ckpengar. 

/SOFIA KARSBERG
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Relationer: 
viktigt nog att 
samtala om
När ett ”jag” möter ett ”du”
I höst startar en sam-
talsgrupp för vuxna om 
relationer.
Gruppen kommer att träf-
fas torsdagskväller mellan 
klockan 19:00 – 21:30.
Ledare blir Pär Lewin 
Ronnås, Sofia Karsberg 
och Karin Fritzson. 
Vi har planerat in följande 
datum: 20/9, 4/10, 25/10, 
8/11, 29/11.
Om du har frågor eller 
vill anmäla dig så maila till 
karin.fritzson@
abrahamsbergskyrkan.se 
eller ring på tel 80 20 70 
(oftast tel. svarare).
Anmälan vill vi ha senast 
10/9.
Välkommen!

Dop
SAGA LUNDIN, född den 17 
november 2006, dotter till Mat-
tias Lundin och Malin Svens-
son, döptes på Domarudden, 
Åkersberga, den 5 maj 2007.

JENNY HAGBERG, född den 30 
november 2006, dotter till 
Anna och Erik Hagberg, döptes 
i Abrahamsbergskyrkan den 13 
maj 2007. 

DAVID IWARSSON, född den 2 
december 2006, son till Karin 
Emtell Iwarsson och Petter 
Iwarsson, döptes i Abrahams-
bergskyrkan den 27 maj.

TURE BATA, född den 20 feb-
ruari 2007, son till Hanna och 
Thomas Bata, döptes i Abraha-
msbergskyrkan den 10 juni. 

SARA MARIE GOLDEN född den 
21 november 2001, döptes i 
familjen Ajnefelts hem den 17 
juni. 

FABIAN LINDH döptes den 1 juli i 
Mälaren i samband med konfi r-
mationslägret på Koviken.

Konfi rmander
Ellen Appelqvist, Agnes Du-
regård, Klara Duregård, Ella 
Gjers, Martin Hellström, Sara 
Kristiansson, Linda Langefors, 

Lena Lidman, Fabian Lindh, 
Therese Nordgren, Isabelle 
Rohrwacher, Nils Schönning, 
Sofi a Sjöberg, Åsa Stareborn, 
Johanna Stigwall, Malvina Öhlin.

Vigda
KARIN MELLIN och KIRAN COL-
PANI vigdes i Lovö kyrka den 14 
juli 2007.

Nya adresser
MAJ-BRITT ARENLID, Råckstavägen 
26A,1, 162 45 Vällingby

SUSANNA SKARRIE och AMANDA 
WIRTÉN, Tantogatan 17, 1 tr, 118 
67 Stockholm

Hur står det till med ljudet?
Ljudansvariga i Abra har en samling lördagen den 6 ok-
tober. Kl 11-12 är alla intresserade välkomna – särskilt 
du som har problem med hörandet och du som talar i 
mikrofon eller skulle vilja. Kom gärna med synpunkter 
i förväg också. Hör av dig till ljudansvarig Gunnar Eng-
hag, tel 757 59 22, 0730-312 182. Kl 12 blir det fika.

Kristen tro i det 
tjugoförsta 
århundradet
en orienteringskurs den system-
atiska teologins problem
Kursen omfattar elva 
samlingar mellan 19.00 till 
21.20. Varje kväll består 
av två pass med en paus 
med frukt och juice. Varje 
pass består av 25 minuters 
föreläsning och 25 minut-
ers diskussion. De åter-
stående fem samlingarna 
blir den 10 september, 8 
oktober, 19 november, 17 
december och 14 januari.

Några rader från 
studierådet
I höst fortsätter Arne Fritz-
sons samlingar ”Modern 
teologi”. Du är välkom-
men att vara med. 

Tycker du om att läsa? 
Var med och dela läsupp-
levelser vid några tillfällen 
under hösten. Plats och tid 
meddelas senare.

Abrahamsbergskyrkan 
kommer under hösten 
att visa Stefan Sjöbloms 
utställningen ”Den sårbara 
människan”.

/INGRID ENGBACK
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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

Vikarierande musiker
Christer Andreas
Mobil 070-220 50 41

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 

SMU:s ordförande
Sara Furuhagen, tel 08-37 30 73

PORTO BETALT

Abra har sedan några år en 
hemsida där du kan se och 
läsa om vårt arbete i förs-
amlingen. Du kan bland 
annat läsa om vad som 
är aktuellt i kyrkan, hitta 
information om styrelsens 
och ungdomsrådets arbete 
samt se bilder på styrelsen, 

personal m.m. Du hittar 
också bilder och använd-
bar information om alla 
våra gruppaktiviteter. 
Nyligen startade vi också 
ett forum där man kan 
föra diskussioner inom 
olika grupper eller i största 
allmänhet.

Besök vår hemsida på Internet

Den sårbara 
människan
Stefan Sjöblom är 
pastor och konstnär. 
I några konstverk 
skildrar han vår 
sårbarhet. Genom 
utställningen vill 
han ge inspiration 
att fundera kring 
vad en människa är, 
insida och utsida, att 
vara behövd och att 
behöva.

Stefan Sjöblom 
predikar i gudstjäns-
ten den 13 oktober 
och hans utställning 
öppnas vid kyrk-
kaffet, kyrksoppan. 
Det blir samtal även 
under efter middagen 
som avrundas med 
en andakt.

Fram till den 
24 oktober har du 
möjlighet att ta del 
av Den sårbara män-
niskan vid fl era olika 
tillfällen. Besök: www.abrahamsbergskyrkan.se


