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Det är litet förvirrande med den kristna skapelsetron.
Överraskande många kristna tycks i dessa dagar göra sig problem med de natur-
vetenskapliga evolutionsteorierna som de tycker står i motsats till tron på Gud 
som världens skapare. Försöken att med begrepp som intelligent design blanda 
ihop vetenskapliga teorier och hypoteser med kristen tro och tolkning är både 
konstiga och konstlade och leder fel. De faller in i en tanketradition där kristen 
skapelsetro blir en restpost för det som vetenskapen fortfarande inte kan förklara. 
Det synsättet utgör ett återtågets sluttande plan där tron är dömd att ta ytterlig-
are steg tillbaka för varje ny upptäckt som vetenskapen gör. 
Det är klokare att låta naturvetenskapen stå på egna ben. Det omskakande och ut-
manande i kristen skapelsetro är något helt annat. Vi tror att Gud skapat och står 
bakom allt, både det starka och det svaga, både framsteget och misslyckandet. Även 
om evolutionens huvudlinje som vi kan fatta den genom vetenskapligt studium 
och vårt förnuft är att slå ut det ofullständiga, står Gud bakom och finns med lika 
mycket i lidande, brist och oförmåga. Det är det verkligt anstötliga med evangeliet.
I det perspektivet är det kanske litet motsägelsefullt att samhällsvetare i sina 
anlyser av olika befolkningsgrupper och deras villkor ofta hittar ett starkt samband 
mellan framgång i världen och kristen tro. Kristna församlingsmedlemmar är van-
ligtvis ordentliga, hårt arbetande och måttfulla – i alla fall i statistiska genomsnitts-
beräkningar. Det verkar gå väl i livet för den som tror.
Men det är naturligtvis på tok som viss förkunnelse hävdar att den kristna duk-
tigheten och framgången är en belöning från Gud. Däremot finns i evangeliet en 
utmaning att ”göra det goda”, att förvalta sitt pund och inte slösa bort sitt liv. Tron 
ska ta sig uttryck i goda gärningar som det heter.
Ändå räcker det inte med gärningarna. Till både skapelse- och frälsningsbudskapet 
hör vissheten att vi inte kommer att lyckas med att ständigt vara duktiga och göra 
allt det goda. Vi kommer förr eller senare, om och om igen, att misslyckas både på 
grund av oförmåga och bristande vilja.
Då får vi förlita oss på den gudomliga nåden och förlåtelsen. Vi blir inte rättfär-
diggjorda genom gärningar utan genom tro och nåd för att använda de klassiska 
begreppen ur den kristna trosläran.
Nej, man måste inte vara duktig i den kristna församlingen. Och när vi ibland är 
det, varar det inte så länge. Gud skapade också det bräckliga och till synes miss-
lyckade. Det är en nåd att få vara med. Alltid.

/ANDERS MELLBOURN
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Och Gud skapade det svaga
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Kristen tro i det 21:a seklet
En måndag i månaden det 
senaste året har vi samlats 
i Abrahamsbergskyrkan 
för att tillsammans med 
andra intresserade och 
diskussionsglada lekmän få 
en inblick i dagens teolo-
giska tänkande. 

Det har varit en stim-
ulerande resa att under 
Arne Fritzsons ledning 
brottas med och lära sig 
mer om de stora teolo-
giska frågorna. 

Aldrig hade vi tänkt på 
att domen i Milano och 
barnhemmet i Florens 
kunde säga något om 
hur man på den tiden såg 
på sin relation till Gud. 
Idag är det svårt att se på 
kyrkobyggnader utan att 

ständigt fråga sig vilken 
gudssyn arkitekten hade!

1800-talets frågor om 
bibelsyn och bibelbruk 
trodde vi i alla fall att 
vi hade grepp om. Men 
även där fördes vi in på 
vägar som vi aldrig tänkt 
på tidigare. Under kursen 
har vi fått kunskaper som 
gjort det möjligt att bättre 
förstå sammanhangen och 
rötterna till den kyrka som 
vi själva är en del av. 

Visste ni till exempel 
att Arne är anhängare av 
chicagoskolan? Vadå chi-
cagoskolan? Jo, en av de 
senaste trettio årens stora 
diskussioner i den teolo-
giska världen handlar om 
kampen mellan Yale och 

Chicago. Två lärosäten 
som företräder två helt 
olika uppfattningar och 
fortfarande präglar teolo-
giska diskussioner, men 
kanske också hur vi ser på 
tron och samhället.

Vi har också berört 
många svåra och nästintill 
ohanterliga frågor som ex-
empelvis den om kollektiv 
skuld. Andra viktiga frågor 
har rört sekularisering och 
folkrörelsernas kris. 

Diskussionens vågor 
har gått höga. Arnes väl 
genomtänkta upplägg av 
måndagskvällarna har nog 
spruckit varje gång och det 
kanske just var meningen.

/LENA GRAHNQUIST
/STEFAN WIRTÉN

Svenska Missionsförbun-
dets förste missionär kom 
till Kongo 1881 och snart 
blev namn som Mukim-
bungu, Kibunzi, Diadia, 
Londe, Maziya och Mu-
sana välkända i de svenska 
bygderna. 

Kanske kommer ett och 
annat av namnen att ge 
återklang under det kom-
mande året i Abrahams-
bergskyrkan. Det blir ett 

år med särskilt fokus på 
Kongo (Brazzaville och 

Kinshasa). I gudstjänster, 
studier, ungdomsverksam-
het, musik etc. kommer på 
olika sätt historiens och 
dagens Kongostater att 
uppmärksammas. 

 
Kontakta Stefan Wir-
tén, tel 23 21 22, 
wirten@bredband.net, om 
om du vill veta mer eller 
engagera dig i Kongoåret. 

Kongo i fokus under 2008

Håll utskik efter den här 
symbolen under året.
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Birgitta Helin är verksamhetschef  på Tu-
net sedan 13 år. Birgitta är stolt över sin 
arbetsplats och den personal som jobbar 
där.

– Ja, det är bra för gamla här, säger 
hon. Framför allt för att personalen är 
bra. De har stor empati, är duktiga på 
omvårdnad och de olika arbetsgrupperna 
tar ett tydligt gemensamt ansvar. 

Birgitta berättar hur de arbetat med att 
utveckla personalen, bland annat genom 
EU-pengar.  Detta gör att sjukfrånvaron 
och personalomsättningen är låg. Över 
hundra anställda jobbar på Tunet och 
hon menar att relationen till de boende är 
mycket bra. 

– Men det där som så ofta står i tidnin-
garna då, nu senast på 
morgonen – hur går 
det ihop? Jag har ju 
själv mött många per-
soner på äldreboen-
den – de fl esta verkar 
nöjda med det mesta? 
Är de för tacksamma?

– Det är de nega-
tiva som tar plats i 
media, menar Birgitta. 

Det är ju anmälningarna som kommer 
upp i stadsdelsnämnden och då märks. 
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I serien ”Goda grannar” har Livet besökt ett av Brom-
mas äldreboenden. En småkall oktobermorgon var det 
dags för Tunets vård- och omsorgsboende i Råcksta. 
Samma morgon är en av morgontidningarnas rubrik: 
”Stockholm sämst i landet på äldrevård”...

Goda resurser 
på Tunet

Själv har jag försökt 
få hit media för att 
skriva om oss men 
de är bara intresse-
rade av att jaga 
negativa åsikter. 

– Vad är det 
svåraste i ditt 
arbete? Det är ju en stor verksamhet och 
många människor det handlar om. 

– Ja, säger Birgitta. Det svåraste är att 
de boende har så vitt skilda behov, fysiskt 
med olika sjukdomar, psykiskt, socialt. 
Därför satsar vi på att varje person har 
en egen kontaktperson som ser till varje 
enskild persons behov och önskemål 
– ända till smörgåsnivå! Vi har också en 
kvalitetsgaranti att stämma av mot.

Till Tunet är det dags att söka sig när 
man börjar få hjälpbehov, menar Birgitta. 
Man måste vara över 65 år. En bistånds-
handläggare beslutar när ansökan kan 
lämnas in. Det tar cirka sex månader att 
få en plats men den som har stora behov 
prioriteras.

– Det är bäst att fl ytta till ett sådant 
här boende medan man fortfarande är 
lite aktiv. Då blir det lättare att få kon-
takt med andra, säger Birgitta. Samtidigt 
menar hon att det är viktigt att få bo kvar 

Birgitta Helin
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Goda resurser 
på Tunet

hemma om det är vad man absolut vill. 
På Tunet finns de resurser som behövs 

den sista biten i livet. Birgitta berättar en-
gagerat om vård i livets slutskede och hur 
viktigt det är med trygghet och lyhördhet 
för vars och ens person i det läget. Hon 
har särskilt satsat på att utbilda person-
alen för detta.

Birgitta Helins entusiasm, glädje och 
stolthet smittar av sig. Det är nästan så att 
jag funderar på att ställa mig i kö redan 
nu…

/ULLA MARIE GUNNER

Tunets vård- och omsorgsboende
Kommunal verksamhet
140 lägenheter
152 boende
Över hundra anställda
Medelålder boende sept 2007: 89,6 år

Sven Krantz, 95 år
Bott på Tunet sedan september 2006 
tillsammans med hustrun Britt.

Hur var det att flytta: Bättre än väntat. 
Alla är så hjälpsamma. Det svåraste var 
att flytta hit till en liten lägenhet från 
ett stort hus. Men höstsolen sken in på 
oss. Det var skönt. Vi klarade oss inte 
hemma längre. Det kändes bra att det 
fanns kända personer både bland per-
sonal och boende. 
Cheferna här, Birgitta och Kerstin, är 
omsorgsfulla och duktiga, säger Sven.

Äldre i Bromma
Ca 8.700 ålderspensionärer, ca 14% av 
befolkningen i stadsdelen
Ca 7% av åldersgruppen 65-79 år har 
någon form av insats
Ca 46% av personer över 80 år har 
någon form av insats
Kommunala äldreboenden: Blacke-
berg, Brommagården, Ceremonin, 
Mälarbacken, Traneberg, Tunet.
Några privata alternativ finns också.

FOTO: ERIK BRONNER
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Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.

6

2 SÖN – 1:a i advent  Ett 
nådens år
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Adventskör med 
Jonas Eliasson och blåsare. 

5 ONS 13.00 Vi sjunger 
adventssånger med Bo Ohl-
gren, kyrkosångare. Ekumen-
isk samling i Abra. 

9 SÖN – 2:a i advent
Guds rike är nära
9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Missionsgudstjänst 
med nattvard. Elever från 
Lidingö folkhögskola, nyss 
hemkomna från Kongo. Bisi 
Kongo och kören Bonus.

12 ONS 15.00 Obs tiden! 
Luciafirande tillsammans 
med barnkören

15 LÖR 18.00 Luciakonsert 
med Matt.5:15, barnkören 
Abrakadabra och Musik&lek. 
19.13 Tonår.

16 SÖN – 3:e i advent
Bana väg för Herren
11.00 Gudstjänst med julspel. 
Julen sjunges in. Vuxenkören, 
Lena Uggla. Utgångskollekt till 
Ny gemenskap.

17 MÅN 19.00 Kristen tro i 
det 21:a århundradet. Ledare: 
Arne Fritzson

JANUARI 08

23 SÖN – 4:e i advent 
Herrens moder
11.00 Gudstjänst. Tex-
tläsning och musik. Karin 
Fritzson. 
Rickard Nord, violin. 

24 MÅN – Julafton
11.00 Julbön. Familjerna 
Eliasson och Karsberg

23.00 Midnattsmässa. Ulla 
Marie Gunner, Per West-
blom. Julkören med Bertil 
Högström. Gäster från Kyr-
kan vid Brommaplan.

25 ONS – Annandag jul 
Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst 
En hel värld.  Bo Forsberg, 
Diakonia. Linda Carlberg, 
sång. 

29 LÖR 13.00 Julkalas. 
Julmat och traditionellt pro-
gram. Anmälan senast 21 
december tel. 80 20 70.

30 SÖN – söndag e. jul. 
Guds barn
11.00 Gudstjänst i Kyrkan 
vid Brommaplan. Per West-
blom. Magnus Rydevik, 
trumpet.

1 TIS – Nyårsdagen I Jesu 
namn
17.00 Ekumenisk fredsgud-
stjänst i Abra. Rektor Owe 
Kennerberg. Lena Liman, 
sång. 

6 SÖN –  Trettondag jul 
Guds härlighet i Kristus
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Jonatan Mannervik, 
sång. 

9 ONS 13.00 Från Syrien 
till Södertälje. Daniel Ibra-
him berättar om sitt liv och 
sitt arbete bland invandrare. 

12 LÖR 19.30 SMU:s 
Julgransplundring.

13 SÖN – 1:a e. trettonda-
gen Jesu dop
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Anders 
Lyckeborg, sång. Söndags-
skola. 

14 MÅN 19.00 Kristen 
tro i det 21:a århundradet. 
Ledare: Arne Fritzson.

16 ONS 13.00 Vi sjunger 
läsarsånger med Christer 
Andreas, församlings-
musiker.

20 SÖN – Septuagesima
Nåd och tjänst
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg.
11.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Bromma kyrka.

25 FRE 13.00 Ekumenisk 
samling i Famnen, Bromma-
plan. Kyrkoherde Lennart 
Sjöström berättar om sina 

2 SÖN –

DECEMBER
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40 år som präst i London. OBS 
dag och plats!

27 SÖN – Kyndelsmässodagen 
Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Lia Andersson. 
Ellen Pettersson, Ellen Uggla och 
Lovisa Wennlund, sång.

30 ONS 13.00 Pensionärs-
föreningens årsmöte.

2 LÖR 15.00 SMU:s årsmöte

3 SÖN – Fastlagssöndagen 
Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst med SMU, Pär 
Lewin-Ronnås. Ungdomskören 
Matt. 5:15. Söndagsskola. Kollekt 
till Mälardalens distrikt. 

6 ONS 13.00 Så var det på 
farmor och farfars tid. Bernt 
Wåhleman, pastor.

9 LÖR 14.00 Musik från Kongo. 
Barnkören Abrakadabra, Christer 
Andreas.
15.00 Församlingens årsmöte, 
därefter fest.

10 SÖN – 1:a söndagen i fastan 
Prövningens stund
9.30 Musikgudstjänst för små och 
stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Ulla Marie 
Gunner. Ingrid Engback, sång. 
Bön för de vid årsmötet valda.

13 ONS 13.00 Vad händer 
när åren går? Om män-
niskans åldrande. Elisabeth 
Wennlund, läkare.

15 FRE 19.00 Bibelcafé för 
åldern 15-25 år

17 SÖN – 2:a söndagen i 
fastan Den kämpande tron
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Ulla Marie Gunner. Kör-
grupp, Bertil Högström.
18.00 Taizégudstjänst. Moa 
Mellbourn, Ulla Marie Gun-
ner m fl.

20 ONS 13.00 Bibelsamtal 
med Ulla Marie Gunner.

24 SÖN – 3:e söndagen i 
fastan Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Filippa Magnusson, 
sång. 

27 ONS 13.00 ”Jag var 
hungrig…” Nisse Bergman, 
pastor och informatör, 
berättar om Läkarmissionens 
arbete.

2 SÖN – Midfastosöndagen 
Livets bröd
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Carolina Stigwall, 
flöjt.

5 ONS 13.00 Gör ni då 
inte åtskillnad? Svenska 

2 SÖN – 

MARS 08
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Biltjänst. Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring tel 37 10 
87. 

kyrkor och apartheid. Rune 
Forsbeck, pastor.

7 FRE 13.00 
Världsböndagen. 
Gudstjänst. Bromma 
ekumeniska råd.
19.00 Musikkafé med Swing 
and Beat Big Band. Inträde.

8 LÖR Internationella 
kvinnodagen. Mer info 
kommer senare.

9 SÖN – Jungfru Marie 
bebådelsedag
Guds mäktiga verk
10.00 Gudstjänst. SMU-riks 
arbetsgrupp för Barnens år. 
Barnkören Abrakadabra. 
Offerdag för pastorsutbildningen. 
Sopplunch.
Inspirationsdag för 
Mälardalens distrikt. 

12 ONS 13.00 Sången 
mellan skratt och gråt. Lars 
Åke Lundberg, präst och 
tonsättare.

14 FRE 19.00 Bibelcafé för 
åldern 15-25.

Morgonbön runt ljusglo-
ben – varje tisdag klockan 
09.00. Ej 25 december och 1 
januari. 

2 LÖR 

FEBRUARI 08



Tidiga morgnar här i Lusaka 
har den där friska, lite krispiga, 
luften av kvardröjande nattsvalka 
som snart ska övergå i en riktig 
dagshetta. Första lektionen för 
sonen Johan, tio år, börjar redan 
07.25 på American International 
School. Han är inne på andra 
skolåret,  kompisarna är från 
Holland, England och fröken 
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Många afrikanska länder är 
hårt drabbade av både kor-
ruption, analfabetism och på 
senare år även Hiv/aids-epe-
demin. Maria och Lars Ron-
nås är på plats i Zambia. 

från Canada. Nu bubblar det 
engelska ur Johan och vid mat-
bordet hemma blir det svenska 
språket gärna swenglish. Och de 
första månaderna av tunga steg 
till klassrummet och obegripliga 
hemläxor känns avlägsna. 

På väg till och från skolan 
passerar vi kyrkogården. Ja 
numera tycks det vara ett antal 
kyrkogårdar, den anlagda och 
så det väldiga ständigt väx-
ande gravplatsområdet utanför. 
Medelåldern i Zambia är låg, 
Aidsepidemin skördar ständiga 
offer. Begravningskortegerna 
längs Leopard’s Hills Road gör 
sig ständigt påminda.

Demokratiska 
val hölls i 
september 
2006 och 
zambiska 
väljare köade i 
timmar utanför 
vallokalerna 

Mycket kvar i Zambia
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Nyligen var hela ambassadens 
personal samlad på kyrkogården. 
En medarbetare i trettioårsål-
dern dog i sviterna av sin sjuk-
dom. Innan jag ska hålla mitt 
minnestal, får jag en orolig fråga, 
du nämner väl inte vad hon 
dog av. Själv hade hon hoppats 
komma tillbaka till jobbet och då 
våga berätta om sitt positiva liv. 

Hiv/aids epidemin gör sig 
ständigt påmind och på ambas-
saden försöker vi få en diskus-
sion kring all stigma och tabun 
som omger sjukdomen. Zambia 
är ett utpräglat kristet land men 
också ett land med många sek-
ter. Moralkakorna med religiösa 
övertoner, männens prom-
iskuösa beteenden, ett utbrett 
kvinnoförakt och så en dödlig, 
sexuellt överförbar, epidemi. Det 
känns ibland som den värsta av 
kombinationer.

Maria har börjat engagera 
sig i tre olika läsprojekt som 
ska försöka höja den litterata 
nivån bland barn och ungdomar. 
Och inte minst att få flickor att 
stanna kvar i skolan.

I Zambia talas 72 olika språk 
och bantudialekter varav 8 är 
erkända som nationella språk. 

Bokutgivningen är liten och 
barnlitteraturen är ännu mer 
sparsam och åtföljs av strikta 
lagar. Böcker är dyra och på de 
få  biblioteken är bokbeståndet 
skralt och gammalmodigt. Om 
detta ska Maria skriva sin magis-

teruppsats. Det får ske bredvid 
hennes uppgift att undervisa 
i svenska och ta hand om ett 
övervintrat gammalt svenskt 
bibliotek. 

 /MARIA OCH LARS RONNÅS 

Fortfarande frodas 
föreställningar om att 

män kan bli botade 
från AIDS genom 

samlag med flickor 
som har kvar sin 

oskuld 
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SCOUT: En kväll just i 
början av hösten samlades 
vi, fem glada scouter, i 
Abra för att tillsammans 
traska iväg till närmaste 
skolgård och där slå upp 
vårt nattläger. Lyktor 

tändes, 
ovan-
ligt 
snygga 
vind-
skydd 
sur-
rades 
och 
över 
ett 
gott 
kvälls-
fika 
plane-
rades 
mor-
gonda-

gen. Så småningom kröp 
vi in i vindskyddet, och 
trots att sömnen blev 
mycket varierande oss 
emellan var alla ändå 
förhållandevis pigga nästa 
morgon, och framför allt 
mycket ivriga att komma 
igång. Här skulle det vär-
vas scouter! 

SMU i Abra har under 
det senaste halvåret 
deltagit i det rikstäckande 
projektet Växtkraft, en 
satsning för att vända det 
minskande antalet med-
lemmar i SMU. Som ett 
steg i just vår förenings 
utvidgning kom idén om 

att hajka på skolgårdar i 
närheten av kyrkan – att 
ge barnen ett miniscout-
läger nära dem, så de på 
riktigt får se och uppleva 
vad det innebär att vara 
scout. Då vår kyrka lig-
ger i ett barntätt område 
fi nns det gott om skolor 
i närheten, vilket passade 
oss utmärkt. Vi valde ut 
Abrahamsbergsskolan 
tvärs över vägen, och 
Bromma Montessoriskola 
i Stora Mossen. 

Vår första hajk gick av 
stapeln i slutet av augusti 
på Abrahamsbergsskolan. 
Vi bosatte oss på gräsplät-
ten mot kyrkan, i skol-
gårdens utkant, vilket 
innebar att vi nästintill 
sov på trottoaren, en ny 
upplevelse. Själv sov jag 
relativt bra den natten och 
fi ck först i efterhand höra 
om de spännande män-
niskor som stannat och 
betraktat oss. Som tur var 
hände ingenting, det var 
bara lite mer spännande än 
en vanlig natt hemma. 

Nästa morgon lovade 
gott när de första barnen 
började komma till skolan. 
Oj så stora ögon och 
nyfi kna ansikten och ”nej 
jag vill bara titta lite till”, 
tyvärr såg föräldrarna 
betydligt mer negativa ut. 
Men trots denna synliga 
skepsis försvann åtmin-
stone min nervositet då. 
Vi fi ck förstärkning av 

Skolgårdshajk för växtkraft scouter som varit för 
bekväma för att sova ute, 
och under första lektionen 
var vi alla ute i klassrum-
men och berättade om oss 
och bjöd in barnen till vår 
lägerplats. På rasten kom 
de i fl ockar och ville titta, 
fråga, prova, smaka, prata 
och leka.

Andra hajken, på 
Bromma Montessori en 
vecka senare, genomfördes 
efter samma koncept och 
gick ännu bättre än den 
första. Nu hade vi lite vana 
och det gjorde att i alla 
fall jag kände mig lug-
nare. Denna gång hade vi 
förutom scoutlek, vind-
skydd att krypa in och det 
självklara pratandet och 
frågandet även lagt ut en 
minispårning på skol-
gården, istället för skrab-
beluckgrillning som vi 
hade på Aba. Lärarna här 
var om möjligt ännu mer 
positiva och välkomnande 
än föregående.

Båda dessa hajker var 
oerhört roliga att genom-
föra. Det är svårt att inte 
bli glad av barnens stora 
intresse och nyfi kenhet, 
deras engagemang sprider 
sig, och man blir oerhört 
uppiggad och positiv. Och 
dessutom gör komiken i 
att sova på skolgården där 
man lekt i tio år det hela 
ännu skojigare.

/SARA WALLIN 
/SOFIA KARSBERG
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Dop
EMIL ROSQVIST, född den 23 
april 2007, son till CONNY och 
ELISABETH ROSQVIST, döptes i 
samband med gudstjänsten den 
26 augusti.

ELSA JOAKIMSON, född den 17 
november 2006, dotter till LINA 
JOAKIMSSON och JOHAN IREBJER, 
döptes i trädgården vid hem-
met på Svartsjö den 26 augusti..

ANTON MELLIN, född den 24 ok-
tober 2006, son till HANNA MEL-
LIN och DANIEL WÜRFEL, döptes i 
samband med gudstjänsten den 
2 september 2007.

AMANDA LYCKEBORG, född den 
21 juni 2007, dotter till ANDERS 
och MALIN LYCKEBORG, döptes i 
samband med gudstjänsten den 
30 september 2007.

TILDE CARLBERG, född den 13 
maj 2007, dotter till LINDA 
och STEFAN CARLBERG, döptes i 
samband med gudstjänsten den 
7 oktober.

ELIN ELIASSON, född den 29 mars 
2007, dotter till JAKOB och MIA 
ELIASSON, döptes i samband med 
gudstjänsten den 14 oktober.

Nya medlemmar
DANIEL NILSSON, Grundläggarvä-
gen 23, 168 33 Bromma, tel 26 
20 43

PETER APPELQUIST, Enhörnings-
gränd 41, 167 58 Bromma, tel 
25 88 91

PONTUS ERIKSSON, Kungsklippan 
20, 4 tr, 112 25 Stockholm, från 
Ansgarsförsamlingen i Västerås, 
tel 070 563 92 24

Utfl yttade
ANN-MARGRETH och LARRY HO-
TALING, till EFS-förening i Växjö.
SARA LINDSTRÖM till Sandvikens 
missionsförsamling 

Till Guds vila
MARIANNE NORMAN, född den 
23 april 1932, avled den 30 juli 
2007. Begravningsgudstjänst i 
Abrahamsbergskyrkan den 14 
augusti 2007.

Nya adresser
HANNA APPELQUIST, Herrljun-
gagatan 5, Lgh 1327, 506 30 
Borås, tel 076 822 42 14

EMILIA och SAMUEL ZETTERGREN, 
Vattugatan 12, 1 tr, 172 73 
Sundbyberg

JENNY IWARSSON, Sofiehoj 11, 
9000 Aalborg, Danmark  

MOA MELLBOURN, Beckom-
bergavägen 5, 2103, 168 54 
Bromma tel 08-420 503 63

MARIANA PILENVIK, Beckom-
bergavägen 5, 2301, 168 54 
Bromma

TOBIAS MARTINSON, Viltorpsback-
en 77,  162 70 Vällingby

LINA ROTBRING, Blekingegatan 
31, 118 56 Stockholm, tel 08-
59 99 52 37

PER och BRITA MELLIN, Ålstens-
gatan  22, 16765 Bromma, tel: 
08-26 56 53

Tonår i vår
Varannan fredag kl 19.30
Udda veckor med start v 
3, den 19 jan.

Årsmöten!
Onsdag 30 januari kl 13.00 
Pensionärsföreningen 
RPG
Lördag 2 februari kl 
15.00 SMU - barn och 
ungdomsarbetet
Lördag 9 februari kl 15.00 
Abrahamsbergskyrkans 
församling 
 
Välkomna!

Årets konfi rmander. Bilden är från i somras. Namnen på årets 
konfi rmander var med i förra numret av Livet. 

RÄTTELSE: DET VAR ELISABETH SASSE SOM SKREV TEXTEN OM 
CHRISTER ANDREAS I FÖRRA NUMRET AV LIVET, INTE KARIN FRITZON. 



 

Advent och jul i Abra 
Söndag 2 december
11.00 Adventsgudstjänst med kör och blåsare

Söndag 9 december
9.30 Musikgudstjänst för små och stora
11.00 Missionsgudtjänst, tema Kongo

Lördag 15 december
18.00 Luciakonsert med barn och unga

Söndag 16 december
11.00 Gudstjänst med julspel och julens 
sånger. 
Julafton 24 december
11.00 Julbön
23.00 Midnattsmässa 
Lördag 29 december
13.00 Julkalas
Anmälan senast 21 december, tel 80 20 70

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

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon. 
Mån, tis, tors, fre 10-12

Samtal med pastor eller 
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
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

Pensionärsföreningens ordf
Jan-Erling Larsson, 
tel: 08-580 357 47

PORTO BETALT

Församlingens 
favoritpsalm
På vår hemsida, www.abrahams-
bergskyrkan.se, har man kunna rösta 
om vilken man har som sin favorit-
psalm. Här är nu resultaten (från den 
18 november):

827  Se hur gudsvinden bär  20 %
297  Härlig är jorden  18 %
837  Jag tror på en Gud som 
 är helig och varm  16 %
821  Du är en bön  12 %
825  Här, nära  9 %
190  Bred Dina vida vingar  9 %
11  O store Gud  5 %
289  Guds ärlek är som stranden 4 %
248  Tryggare kan ingen vara  3 %
785  Du är helig, Du är hel  3 %

74 personer 
röstade. Titta 
gärna in på vår 
hemsida. Vår 
webbmoster 
upp daterar 
regelbundet. 


