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Till och från så har vi glädjen att ha en del barn som tillsammans med sina 
föräldrar deltar i gudstjänstfirandet. När det är söndagsskola är de oftast 
fler och då brukar vi ha ett kortare inslag riktat till barnen innan de fortsät-
ter ner till sina egna aktiviteter. Men oftast är det något eller några barn 
som finns där med sina föräldrar. Vid något enstaka tillfälle kan det också gå 
ganska livat till. Vill vi att småbarnsföräldrar ska komma till gudstjänst, ja då 
måste barnen också följa med. 

Ibland får jag frågan om jag störs av barnen i gudstjänsten. Då brukar jag vilja 
uttrycka min glädje över att barnen finns där. Visst låter barnen ibland, men 
det gör barn. 

Att föräldrarna känner att de kan ta med sina barn i gudstjänsten är ett 
uttryck för det som Abrahamsbergskyrkan vill vara. En kyrka för hela livet. 
Också gudstjänsten vill vi ska vara en gudstjänst för alla. Om barnen tidigt 
lär sig att vara hemma i kyrkorummet ger det förhoppningsvis en naturlighet 
att gå i gudstjänst senare i livet. 

Nej – att det rör sig i gudstjänsten behöver inte betyda att det stör. Snarare 
kan det tillföra en glädje i gudstjänsten, kanske också en helhet. Vi brukar 
säga att barnen är en Guds gåva till oss, jag vill gärna tro att de är det också 
i gudstjänsten. 

Men om det ska vara en gudstjänst för alla så måste också vi som är lite 
äldre få vår ro i gudstjänsten. Här får vi hjälpas åt så att vi alla kan få känna 
oss hemma och få ut det vi vill och behöver av gudstjänsten. Gudstjänsten är 
viktig för många av oss. Lösningen kan inte ligga i att någon åldersgrupp låter 
bli att komma, eller att man tillbringar hela gudstjänsten i lekrummet med 
sina barn.  Ansvar och hänsyn är väl goda ord när många människor samlas 
på en och samma gång. 

Samtalet får fortsätta.
PÄR LEWIN RONNÅS, PASTOR

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

En kyrka för hela livet
Några funderingar runt barn och gudstjänst



3

Klimatsmarte Lindberg till Abra
Den 25 april kommer 
Staffan Lindberg till 
Abrahamsbergskyrkan 
för att hålla en klimat- 
och miljödag. 

Staffan är tidigare känd 
från musikgruppen Viba 
Femba och har även kli-
matbantat i TV. 

Hur skulle du beskriva per-
sonen Staffan Lindberg?
Jag är musiker i grund 
och botten, men jag är en 
obotlig mångsysslare och 
underhållare. Jag arbetar 
med miljöfrågor sedan två 
och ett halvt år tillbaka.

Har du någon koppling till 
Abrahamsbergskyrkan?
Absolut. Min pappa har 
varit pastor i Abrahams-
bergskyrkan. Det måste 
ha varit i slutet av 50-talet 
eller början av 60-talet.

Berätta om ditt klimatprojekt.
Det är en fortsättning på 
det jag började med 2007, 
då jag klimatbantade. Jag 
vill förmedla hur långt 
man kan komma genom 
att förändra sin livsstil. 
Jag fortsätter hela tiden 
att hitta nya små saker 
som jag kan ändra på och 
förbättra i mitt egna liv. 

Var hittar du din motivation?
Det är helt nödvändigt 

att tänka över sin livsstil 
och jag tycker att det är 
förvånande att inte fler 
gör det. Jag trodde att det 
fanns någon politiker eller 
kändis som hade gjort den 
här typen av projekt före 
mig, men det fanns det 
inte. Jag tror inte att poli-
tiker och de i toppskiktet 
har så bra livsstil, tyvärr.

Har vi i kyrkan större 
ansvar?
Jag trodde att kyrkorna 
tog större ansvar. Centralt 
inom Missionskyrkan 
har jag inte hittat någon 
miljöpolicy med substans. 
På det planet tror jag att 
Svenska kyrkan har kom-
mit längre i miljöarbetet än 
vad frikyrkorna har. I fri-
kyrkan är det mer enskilda 
församlingar som tar ini-
tiativ. Men det här med att 
ta miljöansvar är mycket 
en fråga om privatmoral 
som lätt blir politisk. 

När och hur väcktes ditt 
miljöengagemang?
1972. Då fick jag skivan 
Ville, Valle och Viktor och 
jag var 6 år gammal. Det 
var miljökonferens i Stock-
holm det året. Jag gick på 
en utställning på Moderna 
museet där de hade en 
bild på ett stort hus gjort 
av skräp. Då väcktes mitt 
intresse för miljön.

Hur blir man klimatsmart?
En person kan göra stor 
skillnad. Det finns de tre 
B:na som man kan komma 
ihåg, bilen, biffen, bost-
aden. Man kan byta ut sina 
flygresor mot tåg. Man kan 
faktiskt åka ända ner till 
Medelhavet med tåg. 

Det gick hur bra som 
helst. Ät mindre kött.  

Titta över sin bostad, 
men det är krångligare. 
Där är det mycket som 
man tyvärr inte kan styra 
över själv.

Ett tips är att titta på 
Världsnaturfondens hem-
sida. Där kan man räkna ut 
sitt eget koldioxidutsläpp 
och med skolkalkylatorn 
kan man räkna ut sin kyr-
kas koldioxidutsläpp.       

SARA FURUHAGEN OCH MARIANA PILENVIK

Några funderingar runt barn och gudstjänst
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Ulf Nilsson pratar gärna om döden. 
Inte minst med barn. Nu kommer 
han till Abrahamsbergskyrkan.

”Döden är ett underbart ämne att prata 
med barn om. Det är ett av få ämnen, 
kanske det enda, där den vuxne inte kan 
veta mer än barnet.” 

Det säger Ulf  Nilsson, som har skrivit 
fl era böcker för barn, som på olika sätt 
handlar om döden. Livet-redaktionen har 
träffat honom inför hans besök i Abraha-
msbergskyrkan i vår. 

Det började med att Ulf  fi ck en förfrå-
gan om att skriva en bok som skulle delas 
ut av begravningsbyråer till barn som 
mist en anhörig. Resultatet blev Min farfar 
och lammen, som berättar om en pojke som 
förlorar sin farfar. 

Efter den boken hade han många tan-
kar och idéer kvar och skrev då Adjö, herr 
Muffi n, som belönades med Augustpriset 
för bästa barnbok 2002. Det är berät-
telsen om ett gammalt marsvin som ser 
tillbaka på sitt liv och blir sjukt och dör. 

Med ett poetiskt språk som tilltalar 
även den vuxne läsaren beskrivs sedan 
vad som händer i samband med be-
gravningen, som kanske ska direktsändas 
i TV… kanske. 

För några år sedan kom Alla döda 
små djur, en humoristisk och tänkvärd 
berättelse om några barn som leker 
begravningsfi rma och begraver döda 
smådjur. 

Döden som något läskigt
Ulf  förklarar att barn ofta fäster sig vid 
detaljer. Om barn ser löpsedlar om mord 

med bilder på mordvapnet förknippar de 
döden med mordvapen och döden blir 
något läskigt. 

Därför är det viktigt att barnböcker 
om döden visar goda detaljer. Som vuxen 
kan man behöva tänka igenom vad man 
själv tror innan man pratar med barn om 
döden. 

Ett sätt att göra detta kan vara att rita 
en bild och skriva tre rader till med sina 
egna tankar. 

Barn vill höra detaljer
Ulf  har flera gånger besökt skolklasser 
och talat med barn om döden. Han berät-
tar att barnen ofta vill höra detaljer om 

Barn och döden

Ulf Nilsson har 
skrivit böcker om 
döden. Böckerna 
är illustrerade av 

Eva Eriksson. 
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döden och begravningar. 
En fråga som brukar komma upp är 

vad som händer efter döden. Ulf  brukar 
låta barnen berätta vad de tror. Han men-
ar att det är viktigt att lyssna och ställa 
frågor till barnen, att låta dem berätta om 
sina tankar och att inte komma med rätt 
och fel. 

Det enda han brukar vara tydlig med 
att förmedla till barnen är sin övertygelse 
om att det inte finns något helvete. 

”Jag tror att man missar något viktigt 
om man förkastar all religion för att man 
förkastar helvetet.” 

MOA MELLBOURN

Döden Döden 
Döden

10 -15 mars. En vecka om 
döden och hur vi samtalar 
om den.

10 tisdag, 09.00  Samtal runt 
ljusgloben.

11 onsdag 13.00 Bibelsamtal 
med Pär Lewin Ronnås

11 onsdag 19.00 Nattvardsan-
dakt med texter och dikter om 
döden. Ta gärna själv med en dikt 
eller en text.

12 torsdag, 19.00. Angeläget, 
att samtal om döden med unga 
och äldre. Ulf  Nilsson författare. 

15 söndag, 11.00. Gudstjänst, 
Mamma kan man vara ledsen i 
hjärtat och ha spring i benen på 
samma gång? Lena Grahnquist, 
Kollegiet, barnkören Abraka-
dabra. 

Barn och döden
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samarbete med Studieförbundet Bilda.
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1 SÖNDAG – 1:a sönda-
gen i fastan. Prövningens 
stund
11.00 Gudstjänst. Karin Fritz-
son, Trombonkvartett

4 ONSDAG
13.00 Kina efter de olymp-
iska spelen. Fredrik Fälllman, 
Sinolog

6 FREDAG
Världsböndagen. 
13.00 Ekueminsk samling i 
Famnen (vid Brommaplan). 
Pastor Lena Thomson. 
18.00 Värlsböndagsgudstjänst 
i Citykyrkan. Arr. Ekumeni-
ska kvinnorådet i Stockholm. 
Kajsa Weiryd.
19.00 Musikcafé, Jazzduo i 
toppklass. Klas Lindquist och 
Ulf  Johansson Werre. Inträde.

7 LÖRDAG
9-15 Inför internationella 
kvinnodagen. 

8 SÖNDAG - 2:a sönda-
gen i fastan Den kämpande 
tron
9.30 Musikgudstjänst för stora 
och små. Sofia Karsberg
11.00 Gudstjänst med Nat-
tvard, Ulla Marie Gunner. 
Damkör och kapell med Lena 
Uggla. Offerdag för diakon 
och pastorsutbildningen.

10 -15 Tema: döden

11 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås
19.00 Nattvardsandakt med 

texter och dikter om döden. 
Ta gärna själv med en text 
eller en dikt.

12 TORSDAG
19.00 Angeläget, Att samtala 
om döden med unga och 
äldre. Ulf  Nilsson, författare 
(OBS, ändrat datum.)

15 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst. Mamma 
kan man vara ledsen i hjärtat 
och glad i benen? Tema-
gudstjänst om att samtala 
om döden. Lena Grahn-
quist, Kollegiet, barnkören 
Abrakadabra.
14.00 Årsmöte för förenin-
gen Vindens Vänner. 

18 ONSDAG
13.00 När Frikyrkan byggde 
– om frikyrkoarkitektur på 
1800-talet. Göran Alm, chef  
för Bernadottebiblioteket. 

20 FREDAG 
19.00 Musikcafé, Swing & 
Beat Big Band. Inträde

22 SÖNDAG – Jungfru 
Marie bebådelses dag 
Guds mäktiga verk
Lia Andersson, Mia Eliasson

25 ONSDAG
13.00 Spelmän för Gud. 
Lars-Gunnar Wiklund 
sjunger och berättar om 
Anna-Lisa Öst, Einar Ek-
berg och Hultman

28 LÖRDAG 
11-15 Vårmarknad. Se an-
nons på baksidan

1 SÖNDAG – 1:a sönda-
MARS 29 SÖNDAG – 5:e sönd-

agen i fastan Försonaren
Pär Lewin Ronnås, Ungdom-
skören Matt.5:15. Bibelutdel-
ning till årets konfirmander. 
Söndagsskola

1 ONSDAG
13.00 Någon besökte min själ 
– Om Dostojevskijs andliga 
resa. Jan Erixsson, Pastor.
18.30 Ett samtal om krän-
kningar i skolan och vad man 
kan göra som vuxen. Se notis

5 SÖNDAG – Palmsönd-
agen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Inga Jo-
hansson, Eva Udd, sång

8 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås 

9 TORSDAG - Skärtors-
dagen Det nya förbundet
19.00 Nattvardsgudstjänst. 
Karin Fritzson

10 FREDAG – Långfreda-
gen Korset
11.00 Gudstjänst. Textläsning 
och musik. Danilo Perusina 
Piano.

12 SÖNDAG – Påskdagen
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås, Sofia Karsberg, 
Linda Carlberg, körgrupp. 

13 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den upp-
ståndne
11.00 Gudstjänst i Immanu-
elskyrkan 

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

1 ONSDAG

APRIL
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30 FREDAG
19.00 Valborgsmässofirande 
på Koviken. Vårtalare: 
Ingrid Engback. Vårkören 
övar 18.30 med alla som vill 
vara med. Servering

3 SÖNDAG – 4:e sönda-3 SÖNDAG – 4:e sönda-3 SÖNDAG – 4:e sönda-
gen i påsktiden Vägen till livet
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Pär Lewin Ronnås. 
Allsångsorkestern

6 ONSDAG
13.00 Sång och musik i 
vårtid. Anna-Lina Sandell 
Janner, församlingsmusiker.
Konfirmationshelg 8-10/5

10 SÖNDAG – 5:e i 
påsktiden Att växa i tro
11.00 Gudstjänst, Lena 
Liman, Barnkören Abraka-
dabra, Söndagsskola
18.00 Vårkonsert, Canta 
Felice med musiker

13 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med 
Lennart Lagerquist, Pastor
19.00 Angeläget. Abra i en 
hållbar utveckling? Upp-
följning av Staffan Lindberg.

17 SÖNDAG – Bön-
söndagen Bönen
9.30 Musikgudstjänst för 
stora och små. Sofia Karsberg
11.00 Gudstjänst, Karin 
Fritzson, Klara och Kalle 
Svanell, sång och musik.

21-24 Svenska Missionskyr-
kans kyrkomöte (Sthlm). Equ-
menias riksstämma (Jönköping). 

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

21 TORSDAG - Kristi 
himmelfärds dag Herre över 
allting
08.00 Ekumenisk morgon-
gudstjänst. Vid klockstapeln 
vid Bromma kyrka. 

24 SÖNDAG – Söndag f. 
pingst Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Steven Da-
vid, missionsföreståndare för 
Hindustani Covenant Church, 
Indien. Daniel Åkerman, sång. 

27 ONSDAG
13.00 Utfärd

31 SÖNDAG – Pingstda-
gen Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst på Koviken 
med söndagsskolan. 

3 ONSDAG3 ONSDAG
13.00 RPG just nu. Berit Carl-
ström, förbundsordförande.

7 SÖNDAG – Heliga tre-
faldighets dag Gud – Fader, 
Son och Ande
11.00 Gudstjänst. Helene 
Florberger, Tuija Hilding-
Rydevik, sång

12-14 Musikfestival, Koviken

14 SÖNDAG – Första 
söndagen e. tref. Vårt dop
11.00 Gudstjänst på Koviken. 

17 ONSDAG
12.00 Konfirmander och pen-
sionärer möts på Koviken.
Anmälan senast 11 juni till tel. 
80 20 70

Morgonbön runt ljusgloben – varje tisdag kl 9.

15 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.

17 FREDAG 
19.00 musikcafé, Jazzå Ängby. 

18 LÖRDAG
14.00 Musikalen Varmisar och 
kalla kårar. Abrakadabra och 
musikalgruppen under ledning 
av Linda Carlberg. 

19 SÖNDAG – 2:a sönda-
gen i påsktiden Påskens vittnen
11.00 Gudstjänst. Lars Ingels-
tam, Thore Kennestad, sång

22 ONSDAG
13.00 Bo Setterlind – poeten 
och psalmdiktaren. Roland 
Forsberg, tonsättare.

25 LÖRDAG
12.30-13.30 lunch.
13.30-17.00 En dag om klimat 
och Fred med Staffan Lindberg. 
Show, föredrag och diskussion. 
Anmälan för lunchens skull. Tel. 
80 20 70

26 SÖNDAG – 3:e sönda-
gen i påsktiden
Den gode herden
9.30 Musikgudstjänst för stora 
och små. Sofia Karsberg
11.00 Gudstjänst, Pär Lewin 
Ronnås, Per Norin, Frida 
Augustsson, sång och musik. 
Offerdag för mission i Sverige. 

29 ONSDAG
13.00 Intryck från ett fem veck-
ors besök i Central amerika. Sara 
Wallin, studerande.
19.00 Möte för Gudstjänstgrup-
per. Se notis. 

3 SÖNDAG – 4:e sönda-3 SÖNDAG – 4:e sönda-3 SÖNDAG – 4:e sönda-

MAJ

3 ONSDAG3 ONSDAG

JUNI
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Hur lär vi oss demokrati i praktiken? Kyrkan kan 
vara en bra plats att börja på.  

”Votering är begärd och 
ska verkställas” var för 
folkrörelsedemokraten och 
författaren Svante Foerster 
ett uttryck för den dju-
paste kärleken. 

Det var kanske att ta i 
och voteringarna är inte 
så många i Abrahams-
bergskyrkans överläggn-
ingar. Men folkrörelsens 
engagemang och former, 
allas lika deltagande och 
frivilliga insatser är viktiga 
delar av livet i en försam-
ling i Svenska Missions-
kyrkan.  

I mitten av februari 
hade både församlingen 
och SMU årsmöten, tog 
ställning till årsberättelser 
och bokslut och fattade 
beslut om verksamhet och 
budget för det kommande 
året. En bra bit över 200 
uppdrag har fått gamla 
och nya innehavare. Möt 
här några av Abrahams-
bergskyrkans alla förtro-
endevalda.

Lars Axelsson
Vilka uppdrag har Du i 
Abra?
Jag är med i styrelsen 
där jag är ordförande. I 
styrelsens personalutskott 
har vi hand om  personal-
frågor som medarbetars-
amtal, anställningsfrågor 
etc. 

Sen är jag med i 
en städgrupp och är 
föreståndare i vår krets 
ihop med min fru Elisa-
beth. Så sjunger jag i kören 
också.

Varför arbetar Du frivilligt i 
Abra?
Jag tycker om det, trivs i 
kyrkan och att vara tillsam-
mans med dem jag träffar 
där. 

På ett djupare plan 
handlar det om att Abra är 
en del av Guds församling 
i Bromma. 

Och jag vill kunna bidra 
med vad jag kan för att 
den ska kunna växa: Att 

skapa en miljö där männi-
skor, inte minst unga, kan 
hitta fram till en tro.

Hur många timmar i veckan 
ägnar Du åt kyrkans arbete 
på olika sätt?
I snitt är det väl 3-4 tim-
mar. Räknar jag med kören 
så blir det 5-6 timmar.

Är det något i allt detta som 
Du inte gillar?
Det kan jag inte komma 
på.

 Vad tror Du att Du annars 
skulle göra med den tid Du nu 
ägnar Abra?
Det skulle väl bli lite mer 
av allt det andra jag sysslar 
med kan jag tro.

Christina Stareborn 
Vilka uppdrag har Du i 
Abra?
Jag sitter i styrelsen där 
jag delar uppgiften som 
sekreterare med Olle 
Stigwall. Jag håller också 
i SMU Supportgrupp 
tillsammans med Helena 
Höij och Örjan Wallin.

Varför arbetar Du frivilligt i 
Abra?

Församlingen - en 
skola i demokrati
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Det ger mig energi. Jag 
uppskattar gemenskapen 
i Abra, dess möten med 
olika människor och den 
andliga träffpunkten. 

Ungdomsarbetet ligger 
mig speciellt varmt om 
hjärtat. SMU erbjuder 
en välkomnande öppen 
verksamhet för barn och 
ungdomar utan krav på 
prestation.

Hur många timmar i veckan 
ägnar Du åt kyrkans arbete 
på olika sätt?
Jättesvårt att beräkna. 
Och egentligen inte så 
intressant eftersom jag 
tycker att det är menings-
full tid. Men, om jag lägger 
ihop styrelsens möten, 

protokollhantering och 
löpande frågor tillsam-
mans med supportgrup-
pens sammanträden och 
evenemang samt kyrk-
kaffe-fix så skattar jag det 
till 3 timmar per vecka.

Är det något i allt detta som 
Du inte gillar?
NEJ

Vad tror Du att Du annars 
skulle göra med den tid Du nu 
ägnar Abra?
Engagera mig i någon so-
cial verksamhet, uppsöka 
annan kyrka, gå på kväll-
skurs, motionera, umgås 
med familj och vänner...

/ANDERS MELLBOURN

Christina Stareborn och Lasse Axelsson är båda aktiva i kyrkans styrelse. 

Demokrati (från 
grekiskans demos, 
folket, och kratein, 
styrelse) har bokstav-
ligen den ungefärliga 
betydelsen ”folkstyre”. 
Begreppet ses idag ofta 
förenklat som synonymt 
med ett styrelseskick 
med allmänna och fria 
val av representanter för 
folket, som idag råder i 
de flesta stater i världen. 
Den moderna demokra-
tin utvecklades dock 
som en serie fri- och rät-
tigheter, de demokratis-
ka fri- och rättigheterna. 
(Wikipedia)
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Hur kan man egentligen 
nyttja koviken? Under 
2008 kom en ny idé upp. 
Sittandes på ett av de kyrk-
kaffen som serverades på 
Koviken och tänkte: Kan 
man arrangera någon sorts 
konsert på Koviken? Kan 
det bli ännu större? Kan vi 
göra en festival? Svaret på 
den sista frågan kommer 
12-14 juni i sommar.

Vi i SMU har samlat en 
grupp som jobbar med 
att få den här idén att bli 
verklighet. Med massor av 
workshops, härliga uppträ-
danden av musikartister 
och självklart nya bekants-
kaper! Missa inte heller 
att avnjuta den underbara 

maten som serveras på 
Restaurang Koviken. 
Samlat under tre dagar på 
det härliga och underbara 
Koviken.

Men, vad gör man på 
nätterna? Jo, sova kan man 
ju göra och då gör man 
det i tält på fotbollsplanen 
eller så hänger man i 
evenemangstältet eller 
kanske tar sig ett nattdopp 
i mälaren? Hjärtligt 
välkomna ska ni vara att ta 
del av denna händelse på 
Koviken.

Under våren kommer 
mer information. Lät-
tast nås denna genom 
att besöka vår hemsida: 
www.koviken.se. Håll även 
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utkik hemma i Abra där 
information kommer lite 
närsomhelst på anslagstav-
lan.

Om ni blir väldigt 
intresserade och kanske 
vill hjälpa till så kan ni 
i första hand använda 
mail. Adressen är då 
info@koviken.se, så 
kommer svar så snart det 
är möjligt. Telefonen är 
även den ett bra sätt att få 
kontakt och kanske mer 
information och då kan ni 
nå undertecknad på num-
mer 0733-763496, eller så 
ringer ni 08-802070 och 
får information från Abras 
expedition.

PETER APPELQUIST

Brinner du för SMU 
men vill vara fl exibel 
i dina åtaganden? Då 
är SMU supportgrupp 
något för dig.

Sedan ett år finns en SMU 
supportgrupp för att 
stötta barn- och ungdoms-
verksamheten i Abrahams-
bergskyrkan. En av våra 
främsta uppgifter är att 
hjälpa till med praktiska 
ting vid olika evenemang.

Exempelvis:
• Fixa transporter till 

SMU-dagen vid Dragon-
torpet samt vara back-up 
vid korvgrillning och 

fi kaförsäljning
• Ordna så att publik 

och medverkande får fi ka 
vid Julgransplundringen

• Se till att rock-kon-
serten On-Stage och festi-
valen på Koviken är säkra 
och drogfria. 

Nu fi nns det möjlighet 
att anmäla sig till sup-
portgruppens kontaktlista! 
Skicka ett meddelande till 
oss med din e-postadress. 
Eller ring så antecknar vi 
ditt telefonnummer. 

Inför varje evenemang 
hör vi av oss. Du väljer 
själv när du kan och har 
möjlighet att hjälpa till.

Välkommen!

Ta chansen: gå med i SMU:s supportgrupp
SMU Supportgruppen
Christina Stareborn
christina.stareborn@
abrahamsbergskyrkan.se
Bostad: 08-87 56 34
Mobil: 070-310 68 00

Helena Höij
helena.hoij@
abrahamsbergskyrkan.se
Bostad: 08-26 28 81 
Mobil: 076-527 25 21

Örjan Wallin
orjan.wallin@telia.com
Bostad 08-25 07 67
Mobil 070-624 11 81
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Dop
VALTER DAG TOBIAS MARTINSON 
född den 28 maj 2008, son till 
ANNIKA och TOBIAS MARTIN-
SON döptes i samband med 
gudstjänsten den 2 november 
2008. 

AXEL MAGNI EKELUND, född den 
15 juni 2008. Son till PER och 
KLARA EKELUND, döptes i guds-
tjänsten den 11 januari 2009. 

Nya medlemmar
HÅKAN KRISTIANSSON, Ekebyvä-
gen 19, 169 39  Bromma, tel. 
25 50 11. 

MARC ANDERSSON BORG, Gesun-
daplan 57,  167 43 Bromma, tel. 
25 27 80

ANNIKA ROSENIUS, Attundavägen 
7, 168 58  Bromma, tel. 605 
55 40
INGER HEMGREN, Ringvägen 141, 
116 61  Stockholm, tel. 640 
25 03. 

JEANETTE JOHANSSON, c/o Franklin 
Tranbergsvägen 56, 167 44 
Bromma, tel. 070 304 305 1

Nya adresser:
LIA ANDERSSON

Rörläggarvägen 24
168 33 Bromma

MOA MELLBOURN

Spannvägen 26
168 54 Bromma

Barn som 
utsätts för 
kränkande 
behandling- 
vad kan vi göra?

Diakonala Rådet 
bjuder in till en 
samtalskväll om barn, 
familjer och kränkande 
behandling.

Marcus Wennberg 
berättar om hur 
Sociala Missionen 
genom projekt Enodo 
arbetar för att stoppa 
kränkningar av barn i 
skolan och om vad du 
som förälder, ledare 
eller vän kan göra om 
ett barn du känner 
utsätts för kränkande 
behandling. 

Onsdag 1 april kl 
18.30-20.00 i kyrkan.

Välkomna!

Vi kommer att förnya gudstjänstgrupperna. 
Dessa grupper samlas med olika mellanrum för att 

samtala om kommande söndags texter och vara med och 
utforma gudstjänsten. Du som vill vara med är välkom-
men till kyrkan 29 april kl.19.00, då vi samtalar vidare 
om gruppernas arbete. Kan du inte komma men vill 
vara med i en gudstjänstgrupp, tala med Anne-Christine 
Stigwall 87 38 64, eller med någon i kollegiet. 

Gudstjänstgrupperna förnyas
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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 

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

Barn- och ungdomsansvarig
Sofi a Karsberg
Mobil: 073-972 07 82

Församlingsmusiker 
Linda Carlberg 
Mobil: 070-722 52 77.

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 

SMU:s ordförande
Moa Mellbourn, tel 0709-148 034

Pensionärsföreningens ordf
Helena Johannesson, 
tel: 08-585 009 09


