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Snart är det dags att ställa fram julkrubban. Dags att packa upp Maria, 
Josef och Jesusbarnet. Vi sjunger: ”Det susar genom livets strid en 
fläkt av himmelrikets frid, en klang av harpotoner.” (Psalm 109) Och 
änglarna berättar än en gång att de bär bud till oss om en stor glädje. 
De berättar att Gud har fötts som ett litet barn, helt beroende av 
Maria och Josef. Detta är ofattbart, julens mysterium – att Gud som 
skapat allt, som är allsmäktig, blir helt beroende av oss människor.

Titta på dina händer och armar. Händer och armar som liknar Marias 
och Josefs, händer och armar som bär Gud. Åter igen samlas vi kring 
julens berättelse för att öva oss i att förstå att Gud blev ett litet barn. 
Gud fortsätter att fråga efter våra handlingar, våra ord och vägval.

När jag skriver detta är det tisdagskväll. I morse 
samlades vi som vanligt några stycken till morgon-
bön kring ljusgloben och vi bad för små och för 
stora saker. Alla vi som någon gång bett någon 
om hjälp vet att det oftast är lättast att be någon 
som själv varit i en liknande situation. Någon som 
säger: ”Jag vet eller anar hur det är”.

Julberättelsens änglar säger till herdarna: ”... ni 
skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger 

i en krubba.” Julens berättelse är berättelsen om Gud som väljer att 
bli människa mitt i livets strid och som därför möter oss med orden: 
”Jag vet hur det är”.

I Hebreerbrevet läser vi: Vi har inte en överstepräst som är oför-
mögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats 
på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt 
träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund 
då vi behöver hjälp. (4:15-16)

Jag vill nu önska dig en riktigt god jul!
   /KARIN FRITZSON.
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”Jag vet hur det är”
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Bävertjänst - nu vill de hjälpa
Vi har under en tid fun-
derat på och arbetat för 
att bygga upp en besöks-
verksamhet i församlingen. 
Nu finns det en handfull 
personer som vill hjälpa 
till! Personer som vill sitta 
ner och prata en stund, 
som vill sy i en knapp, 
smörja en dörr eller 
liknande sysslor. Tanken 
är att detta ska kunna vara 
ett komplement till den 
regelbundna hjälp Du 
kanske redan har från t.ex. 
hemtjänst. 

Du som önskar få hjälp 
eller har frågor kring detta 
pratar med mig, Karin 
Fritzson, när vi ses eller på 
telefon till kyrkan 80 20 
70, hem 80 81 89. 

När Du berättat att Du 
skulle tycka det var trevligt 
med besök eller vad Du 
önskar få hjälp med så 
kontaktar jag Ulla, Peter 
eller någon annan som 
anmält sig. 

När hon eller han sagt 
sig vilja göra detta så 
får de ringa Dig och ni 
bestämmer en tid som 
passar er båda. 

Detta är en ny verksam-
het och vi kommer säkert 
att stöta på frågor som vi 
får lösa efter hand. Men 
nu drar Bävertjänst igång i 
Abrahamsbergskyrkan! 

Våga be om hjälp, våga 
fråga – det finns männis-
kor som vill möta Dig!

/KARIN FRITZSON.

Välkommen till firande 
inför den internationel-
la kvinnodagen i Abra!

Det handlar om relationer
• till oss själva
• till våra medmänniskor 
– här hemma och i världen
• till miljön
• till Gud – till helheten

Tid: 7 mars,  9.00  – 15.00
Plats: Abrahamsbergskyr-
kan

I snart hundra år har 
kvinnogrupper på alla 
kontinenter firat den In-
ternationella kvinnodagen 
och kampen för jämlikhet, 
rättvisa, fred och utveck-
ling.

Inför Internationella kvinnodagen 
Vi firar också med sång 

och musik och bjuder 
på fika med tårta. För 
lunchen gäller knytkalas.

Anmälan: senast den 28 
februari. 

Mer info i januari, se 
folder och hemsidor www
.abrahamsbergskyrkan.se 
och www.bilda.nu
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Mikael ”Zifa” Eriksson 
kommer till Abrahams-
bergskyrkan i december 
för att sprida glädje och 
kunskap. 

Någonstans mellan svensk 
helylle pudelrockare och 
en dansande kongoles nyss 
kommen från den lilla byn i 
urskogen, så tänker jag mig 
Zifa eller Mikael Eriks-
son. Han står bredbent och 
stadigt rotad i både svensk 
och kongolesisk mylla. 
Musiken han gör ligger i 
det vida gränslandet mellan 
kongopop, sydafrikanska 
kampsånger, salsa, rumba 
och svensk folkpop. 

Under några år har Zifa samar-
betat mycket med Diakonia, i 
körprojekt, konserter och guds-
tjänster. Just nu är arbetsnamnet 
för samarbetet ”Zifa Passion Show” och 
handlar om Aids, glädje, sorg, hopp och 
kärlek. 

Den andra helgen i advent kommer 
Zifa att genomföra en föreställning och 
en gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan. 
Målet är att sprida engagemang, massor 
av glädje och kunskap och att lyfta fram 
en del av de människor i världen som 
Diakonia arbetar för. Tillsammans med 
Abrahamsbergskyrkans körer och några 
yrkesmusiker och dansare byggs föreställ-

ningen.

Mikael växte upp i den lilla byn Semen-
dua i Demokratiska Republiken Kongo. 
Hans föräldrar var missionärer för 
Svenska Baptistsamfundet och det var 
först som sextonåring han kom tillbaka 
till Sverige ”på riktigt”. Så här beskriver 
Mikael sin inställning till musik:

”När jag flyttade till Sverige och började 
uppträda här, så mötte jag någon som 
sade ”Aha, du sjunger, alltså är du en 

Zifa sjunger   aldrig fel
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sångare”. Jag visste inte vid den tidpunk-
ten om att jag var en sångare, utan bara 
någon som sjöng. Nu mer vet jag att jag 
är sångare, men kan fortfarande bara 
förhålla mig till sången som jag gjorde när 
jag var liten och växte upp i byn Semen-
dua i Demokratiska Republiken Kongo. 
Musiken är ett uttryck som alla andra 
uttryck som vi använder när vi känner 
smärta, sorg, glädje, ilska, lugn osv.

Om jag klämmer mig i en dörr och 
skriker till, så skulle ingen komma på 

tanken att komma fram till 
mig och säga: ” hörru du 
Zifa, nu skrek du fel i alla 
fall.” Skriket var ju endast 
ett uttryck för min smärta 
när jag klämde mig. Om 
jag alltså inte kan skrika 
eller uttrycka mig ”fel”, så 
kan jag inte heller skrika 
eller uttrycka mig ”rätt”. 
Sången och musiken för-
blir ett uttryck, ett verktyg 
som vi alla har friheten att 
gemensamt använda oss 
av och utveckla tillsam-
mans.

Prestationslösheten i 
mitt förhållande till musik, 
sång och dans är den i 
särklass största gåva Gud 
har gett mig genom min 
barndom i Afrika.

Att jag aldrig tröttnar att 
tala om att det inte går att 
sjunga ”fel” eller ”rätt” på mina 
workshops och konserter runt 
om i Sverige, är naturligtvis för 

att jag varje dag fortfarande håller på att 
övertyga mig själv om att det är på det 
viset.

Zifa har släppt tre CD album i Sverige, 
två på Universal; “ The Last Dog” 1997, 
“ Right as Rain” 1999 och “Africa Café” 
2004 på The Music Company.

Det trejde albumet Africa Cafè spe-
lades in live i Guinée-Conakry i Väst-
afrika. 

Zifa sjunger   aldrig fel
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Församlingens studier och kulturprogram sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.
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30 SÖNDAG – 1:a i ad-
vent Ett nådens år
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Adventskör med 
Jonas Eliasson och blåsare.
Körövning för alla som vill 
kl.9.00

3 ONSDAG
13.00 Adventssånger. Eku-
menisk samling i Famnen, 
Brommaplan. 

6 LÖRDAG
19.00 Konsert med Mikael 
”Zifa” Erikssons 12-man-
naband, dans, körsångare 
från hela Stockholm.

7 SÖNDAG – 2:a i 
advent Människor som 
förändrar världen
11.00 Musikgudstjänst med 
fokus på Kongo. Bo Fors-
berg. Zifa, Bisi Kongo och 
församlingens körer. Insam-
ling till Diakonia. Samlingen 
ingår i Kongo i fokus.

10 ONSDAG
15.00 Obs tiden! Luciafi-
rande tillsammans med 
barnkören Abrakadabra.

13 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert med 
ungdomskören Matt.5:15 och 
barnkörerna Abrakadabra 
och Melodie.

14 SÖNDAG – 3:e i 
advent Bana väg för Herren

3 ONSDAG

DECEMBER

11.00 Gudstjänst. Julen 
sjungs in, Söndagsskolans 
julspel. Utgångskollekt till 
Ny Gemenskap.
13.00 Söndagsskolefest
13.00 Församlingsmöte

21 SÖNDAG – 4:e i 
advent Maria – Herrens 
moder. 
Nattvardsgudstjänst. Tex-
tläsning och musik. Karin 
Fritzson

24 ONSDAG – Julafton
11.00 Julbön. Familjen Carl-
berg - Jennervall
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkör med 
Inger Kullgren.
Körövning för alla som vill 
kl. 22.00  Gäster från 
Kyrkan vid Brommaplan.

26 FREDAG – Annandag 
jul Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. 
Göran Gunner. Julkör med 
Bertil Högström. Insamling 
till mission i andra länder. 

28 SÖNDAG – söndag 
e. jul Guds barn
11.00 Gudstjänst i Kyrkan 
vid Brommaplan.

30 TISDAG (OBS dagen)
13.00 Julkalas. Julmat och 
traditionellt program. 
Anmälan senast 22 decem-
ber tel. 80 20 70.

1 TORSDAG – Nyårs-1 TORSDAG – Nyårs-
dagen I Jesu namn

30 SÖNDAG – 1:a i ad-

NOVEMBER
17.00 Ekumenisk fredsgud-
stjänst i S:ta Birgitta kyrka. 
Bromma ekumeniska råd.
Linda och Stefan Carlberg, 
musik.

4 SÖNDAG – söndag e. 
nyår Guds hus
11.00 Gudstjänst. Lena Li-
man, Tuija Hilding-Rydevik, 
sång. Insamling till mission i 
andra länder.

11 SÖNDAG – 1:a e. 
trettondagen Jesu dop
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Camilla Stenman, 
sång. Söndagsskola.

14 ONSDAG
13.00 Franz Berwald –tonsät-
tare, ortoped, glasbruksdi-
rektör. Jan Lennart Höglund, 
radioproducent. 

17 LÖRDAG
19.30 SMU:s julgransplun-
dring, inträde.

18 SÖNDAG – andra 
söndagen e. trettondagen 
Livets källa
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Elisabeth Haag. Kör-
grupp, Kalle Sjöholm.
13.00 ca  Att gestalta tron. 
Se notis sid 11!

21 ONSDAG
13.00 Diakonias information 
i Sverige. Emma Hernborg, 
pressekr. Ekumenisk samling. 

25 SÖNDAG – tredje 
söndagen e. trettondagen 
Jesus skapar tro

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

1 TORSDAG – Nyårs-

JANUARI 2009
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11 ONSDAG
13.00 Psalmen ett barn av 
sin tid. John Ronnås tar oss 
med på en vandring i svensk 
kyrkohistoria

14 LÖRDAG
15.00 Församlingens 
årsmöte, efter årsmötet 
Räkfrossa.

15 SÖNDAG – Sexag-
esima Det levande ordet 
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Kören Canta Felice, 
Abraton Sax. Söndagsskola.

18 ONSDAG
13.00 Frihet utan 
oberoende. Civila samhället 
och relationen till stat 
och kommun. Andreas 
Linderyd, journalist, teolog. 

22 SÖNDAG – Fast-
lagssöndagen Kärlekens 
väg 
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Kören 
Tonfisskarna.  

25 ONSDAG
13.00 Läkemedel på gott 
och ont. Marianne Rahlén, 
läkare. 

1 SÖNDAG – första 1 SÖNDAG – första 
söndagen i fastan 
Prövningens stund 
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Trombonekvartett

4 ONSDAG
13.00 Kina efter de 

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

olympiska spelen. Fredrik 
Fällman, sinolog. 

6 FREDAG
18.00 Världsböndags-
gudstjänst i Citykyrkan. Arr. 
Ekumeniska kvinnorådet i 
Stockholm.
19.00 Misikcafé, Jazzduo i 
toppklass, Klas Lindquist 
och Ulf  Johansson Werre. 
Inträde.

7 LÖRDAG
9.00 Det handlar om rela-
tioner.
En dag inför internationella 
kvinnodagen. Se notis sid 3. 

8 SÖNDAG – andra 
söndagen i fastan
Den kämpande tron
 9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg. 
11.00 Gudstjänst. Ulla 
Marie Gunner. Damkör och 
kapell med Lena Uggla.

11 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås
19.00 Angeläget. Att tala 
med barn om döden.

15 SÖNDAG – tredje 
söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
11.00 Temagudstjänst. 
”Mamma, kan man vara 
glad i benen och ledsen i 
hjärtat?”
Kollegiet, Barnkören 
Abrakadabra, sång. 

Morgonbön runt ljusgloben – varje tisdag kl 9.

9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Sofia Karsberg och 
Linda Carlberg.
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Filippa Magnusson, 
sång.
17.00 Ekumenisk gudstjänst i S:
ta Ragnhilds kapell, Blackeberg.

28 ONSDAG
13.00 Pensionärsföreningens 
årsmöte.

31 LÖRDAG
15.00 Biståndet, Magnus Lin-
dell Ingår i ”Kongo i Fokus”. 

1 SÖNDAG – fjärde 1 SÖNDAG – fjärde 
söndagen e. trettondagen 
Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst. Tomas Ka-
zen. Johannes Kazen, flöjt. 

4 ONSDAG
13.00 Klosterliv i Sverige, Lars 
Hillås, författare och journalist. 
19.00 Samtalskväll. Att vara 
kristen mitt i det mångkulturel-
la, en kväll om öppenhet och 
tydlighet. Karin Fritzson och 
Pär Lewin Ronnås

7 LÖRDAG
15.00 SMU:s årsmöte.

8 SÖNDAG – Kyndels-
mässodagen Uppenbarelsens 
ljus
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Lagerquist. Ungdomskören 
Matt.5:15. Kyrkkaffe i kretsarna 
med samtal inför församlingens 
årsmöte.

1 SÖNDAG – fjärde 1 SÖNDAG – fjärde 

FEBRUARI

1 SÖNDAG – första 1 SÖNDAG – första 

MARS



8

Elisabeth Dahlin är sedan i somras ny 
generalsekreterare på Rädda Barnen. Men hon är 
också en engagerad SMU-mamma. 

Elisabeth Dahlin arbetar 
heltid med barn och barns 
villkor sedan hon blev 
generalsekreterare för 
Rädda Barnen i Sverige i 
september. Hon är också 
särskilt vald SMU-förälder 
i Abrahamsbergskyrkan.

 -Vi lagar och serverar 
mat när SMU-ledarna har 
möten. Det är jätteroligt 
att träffa andra föräldrar 

och göra något praktiskt 
tillbaka till alla SMU-ledare 
som gör fantastiska insat-
ser för våra barn. 

Själv gick hon i mis-
sionskyrkans söndagsskola 
hemma i Kalix och blev 
patrulledare i SMU-scout 
i början på 60-talet. Att 
komma hem från en hajk 
ute i naturen med lägerelds-
röklukten i kläderna tillhör 
hennes bästa barndoms-
minnen. När hon och 
hennes familj bosatte sig 
i Bromma efter många år 

för Sida och UD utom-
lands och sonen ville bli 
scout, var Abrahamsbers-
kyrkan ett självklart val.

– Jag hade redan tidi-
gare hört talas om Abra-
hamsbergskyrkan och alla 
aktiviteter för solidaritets-
arbete.

Naturen och hajkerna 
tillhör också i dag det 
lockande med SMU-scout. 

Och så är det gemenskap-
en, delaktigheten och 
möjligheten att utvecklas 
tillsammans med andra, 
också från andra skolor 
och grannskap. 

Livet i Bromma är privi-
legierat. Finns berörings-
punkter mellan SMU och 
det Rädda Barnen gör, 
oftast för utsatta barn?

– Det gemensamma är 
arbetet för att barn ska bli 
delaktiga. Barn har sär-
skilda rättigheter. Tag bara 
öppenheten för ungdomar 

med funktionshinder i 
Abra. Det finns fort-
farande skolor som avvisar 
barn med funktionshinder. 
Sedan har vi mobbning 
och utsatthet som tar sig 
olika uttryck på olika håll 
i landet. 

”Rewrite the future” är 
parollen för Rädda Barn-
ens internationella insatser 
just nu. 8 miljoner barn 
i kris- och krigsområden 
som Afghanistan, Sudan 
och Sierra Leone, ska få 
rätt till utbildning och hyg-
gliga skolor. 

– I Afghanistan arbetar 
vi med imamer för att få 
dem att stödja flickors rätt 
till utbildning och få stopp 
på barnaga. I Sudan har 
det visat sig att de största 
hindren för att flickor ska 
få utbildning är otrygga 
skolvägar och brist på 
latriner. Så då arbetar 
Rädda Barnen med det.

Barns rätt till skydd i 
krig och katastrof  är en 
annan prioriterad fråga för 
Rädda Barnen. När den 
värld som normalt finns 
nära barnen – familj, skola 
och lokalsamhälle – inte 
fungerar, brister det sociala 
skyddsnätet och risken blir 
större att barnen utnyttjas 
och utsätts för sexuella 

”Barn måste 
bli delaktiga”
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övergrepp eller våld. 
I SMU och Abrahams-

bergskyrkan är många 
engagerade för rättvis 
handel och rättvisemärkt. 
Innan hon började på 
Rädda Barnen arbetade 
Elisabeth på kommerskol-
legium med frihandel och 
med företags sociala ans-
var på UD. Är det någon 
motsättning mellan rättvis 
och fri handel?

– Arbetsrätt, god 
arbetsmiljö och förbud 
mot barnarbete borde var 
grundläggande värden för 
frihandeln. Att företag tar 
socialt ansvar är ett viktigt 
komplement till fri och 
öppen handel, säger Elisa-
beth och berättar hur hon 
varit med och diskuterat 
mänskliga rättigheter 
med storföretagsledare 
från Kina och Sverige i 

samband med statsmin-
isterns besök i Peking i 
våras. Också här är Rädda 
Barnen med på ett hörn 
genom ett regionalt ”Child 
Rights Center” i Kina.

– Storföretagen kan 
göra ett jätteviktigt jobb 
för att avskaffa barnarbete. 
Småföretagen med rätt-
visemärkt är viktiga som 
inspiratörer. 

/ANDERS MELLBOURN

FAKTA
51 år, man och tre 
barn, bor i Bromma. 
Uppvuxen i Kalix, 
Norrbotten.
Tidigare ambas-
sadör och chef  för 
globalt ansvar på 
UD där hon ledde 
policyarbetet för 
regeringskansliet och 
ambassaderna kring 
svenska företags 
sociala ansvar. 
Hon har tidigare 
även arbetat som 
bland annat kom-
merseråd och 
ställföreträdande 
generaldirektör för 
Kommerskollegium, 
chef  för Handels-
kontoret i Hanoi, 
Vietnam och som 
ambassad-sekreter-
are i Brasilien och 
Zambia. 



Det är fredag och klockan 
är 19:30. I köket sitter 
tio förväntansfulla ledare 
och slänger i sig det sista 
av pizzan innan kvällens 
program ska sätta igång. 

Ute i hallen släntrar 
tonåringar från stadens 
alla hörn in och sorlet 
stiger. Årets konfi rmander 
blandas med det gamla 
gardet och en och annan 
gröngöling i samman-
hanget dyker upp. 

Fram mot 19:50 drar vi 
äntligen igång. Det börjar 
som alltid med dagens 
frågor ur frågelådan. 
Där har frågorna om allt 
mellan himmel och jord 

ansamlats sedan förra 
tonår. Ikväll ska vi ta reda 
på vilken skostorlek alla i 
rummet har och varför går 
man egentligen så fi nklädd 
till kyrkan?

Kartor över Abraha-
msberg delas ut, för nu 
är det nämligen dags för 
”Span på Stan”. Med olika 
uppdrag i kappsäcken 
beger sig tonåringarna i 
smågrupper iväg till tun-
nelbanan (för att sjunga 
schlager), till Abraplan 
(för att rita en gigantisk 
giraff) och för att hitta en 
okänd person (som ska 
agera midsommarstång). 
Hela tiden är de förföljda 

En vanlig kväll på Tonår
och får inte bli upptäckta 
av spionerande ledare. 
Spänningen är olidlig 
men tonåringarna går helt 
oförklarligt segrande ur 
striden.

Tillbaka i kyrkan, 
sisådär runt 21:30, väntar 
andakt och fi ka, fi ka som 
kan hålla på länge. Klock-
an är 24:00 och ledarna är 
i köket och diskar, trötta 
men nöjda. I hallen hörs 
märkliga läten. Tonårin-
garna är på hemgång men 
kvar står ett gäng och leker 
samuraj. Helt enkelt en 
vanlig kväll på tonår. 

/HANNA RONNÅS OCH MARIANA PILENVIK

Trevlig stämning i 
Dragon-parken
Kyrkkaffet serverades en 
höstsöndag i Dragon-
parken istället för som 
brukligt i kyrkan. Många 
passade på att lyssna på 
bland annat körerna. 
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Till Guds vila
PETER GADSJÖ, född den 17 janu-
ari 1950, avled den fredagen 
den 22 augusti 2008. Be-
gravningsgudstjänst i Abrahams-
bergskyrkan den 12 september.

GERTRUD SJÖBERG, född den 12 
januari 1917, avled lördagen 
den 4 oktober 2008. Be-
gravningsgudstjänst i Abrahams-
bergskyrkan den 30 oktober. 

Dop
VALTER MARTINSON född den 28 
maj 2008, son till Annica och 
Tobias, döptes i Abrahamsberg-
skyrkan den 2 november 2008.

Vigsel
MIA KENNESTAD och MATTIAS 
SCHÖNNING vigdes i Lovö kyrka 
den 13 september 2008. Paret 
har antagit efternamnet Ken-
nestad.

SOFIA OLOFSGÅRD och TOBIAS 
OHLSSON vigdes vid Grövelsjön. 
Paret har antagit efternamnet 
Olofsgård.

ANDERS LINDMARK och KRISTINA 
PAGMELL vigdes i Sköndalskyr-
kan den 9 november 2008. 
Paret har antagit efternamnet 
Lindmark. 

Nya medlemmar
KLARA och PER EKELUND, 
Ståltrådsvägen 14, 168 68  
Bromma, tel. 437 637 15. 
Från Korskyrkan, Stockholm

DAVID LILJENBERG Virvelvindsvä-
gen 54, 167 67 Bromma, tel. 25 
74 15

ANNIKA MARTINSON, Viltorps-
backen 77, 162 70  Vällingby, tel. 
37 11 01. Från Sabbatsbergs 
Missionsförening.

ANDERS och ULLA MELLBOURN, 
OLOFSGÅRD Stavgårdsgatan 78, 
16757 Bromma tel. 80 87 07. 
Från Immanuelskyrkans förs-
amling, Stockholm. 

IRMELI och PAUL PATRICIUS, 
Folkskolegatan 32, 117 35  
Stockholm, tel. 65842 58. Från 
Immanuelskyrkans församling. 

OLLE WESTERLUND, Djupdalsvä-
gen 116, 16772 Bromma, tel. 
80 81 36

Nya adresser
JONAS, BRITTA, KLARA, ALVA och 
OLLE ELIASSON, Wadköpingsvä-
gen 3, 168 39  Bromma.
Joel Johansson, Styres-
man Sanders väg. 4, 168 60  
Bromma, tel.760 44 11

Hur uttrycker vi vår tro? 
Tro på det goda, en högre 
makt, Gud eller hur vi nu 
uttrycker det. Med ord kan 
det bli begränsat men det 
finns andra språk. Kreativ-
iteten är obegränsad.

”Handen har något att 
säga som huvudet inte 
vet” har någon sagt och 
precis så känns det ibland. 
Arbetet med händerna, 
kroppen och sinnena byg-
ger på en kunskap som 
inte går att forma i ord. 
En bild, en form eller 
färger kan få oss att känna 
igen eller förstå något som 

Döden
    döden, 
        döden

talar vi om den?

9-15 mars blir en 
temavecka då vi sam-
talar om döden.  Vi 
närmar oss ämnet på 
olika sätt och för olika 
åldrar. 

Bland annat vid 
samtalskvällen An-
geläget på onsdagen 
och på söndagens gud-
stjänst. Mer informa-
tion kommer.

kan vara svårt att uttrycka 
med ord. Det innersta och 
ytterst angelägna. Kanske 
behöver vi mer än någon-
sin det handfasta skapan-
det som vägvisare, ifrågas-
ättare och helare.

Välkommen med till en 
eftermiddag den 18 januari 
då du får möjlighet till just 
detta. Det kommer att 
fi nnas olika material och 
gott om utrymme. Vi gör 
en gemensam introduktion 
kl 13, efter ett förstärkt 
kyrkfi ka och tänker att vi 
avslutar till kl 16.

Att gestalta tron



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 

Plusgiro-konton:
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
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 85-2

Adressändring meddelas 
skriftligt till expeditionen

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

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

Samtal med pastor eller 
diakon enl ö k per telefon

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 89 92

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

PORTO BETALT

Julen i kyrkan

Barn- och ungdomsansvarig
Sofi a Karsberg
Bost: 26 42 81
Mobil: 073-972 07 82

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

För detaljer, se kalendariet!


