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Köket är hemmets hjärta, säger vi ibland. Finns det någonstans där de orden verkli-
gen stämmer är det i Abra. I köket sitter tonåringar och läser läxor (eller försöker 
göra läxor) samtidigt som kön av barn och föräldrar som vill värma matlådor i 
micron innan barnkörövningen växer. Parallellt kokas det te och kaffe till minst ett, 
men snarare tre olika möten. Köket är också platsen för kyrkkaffeförberedelser, 
smörgåsbredning till onsdagsträffen och bakning med scouterna. 

Bland det bästa med gemenskapen i kyrkan tycker jag är att det här finns möjlighet 
att lära känna människor i olika åldrar, i olika livsfaser. Här kan vi möta männis-
kor som vi delar något annat med än att vi är småbarnsföräldrar, studenter eller 
arbetskamrater. Tar vi vara på den möjligheten? En församling med många grenar 
på trädet behöver ett rotsystem att utgå från. Rötterna finner vi i tron, men för att 
vi även ska mötas i vardagen behövs mer. Det behövs en plats där grenarna kan 
trassla in sig i varandra, en mötesplats. Köket är en utmärkt sådan. 

Vi är många som känner oss hemma i kyrkans kök, oavsett om vi vet vilken låda 
grytunderläggen ska ligga i eller inte. Att vi känner oss hemma är tyvärr inte det-
samma som att vi möts. Kommunikationen stannar lätt vid lappar med en upp-
muntran att äta upp det överblivna fikat eller att plocka bort disken i diskstället. 
Köket skapar dock möjlighet till så mycket mer. Kom gärna en halvtimme tidigare 
till mötet eller körövningen och ta chansen att äta tillsammans med den som just 
då råkar vara i köket,  istället för att stressad pressa i dig en korv i kioskens neon-
belysning. 

Lika viktigt som det är att vi som redan känner hos hemma i  Abra verkligen möts, 
lika viktigt är det att vi också bjuder in andra till gemenskapen. En halvtimme i 
köket en torsdagskväll kan vara en bra ingång för den som kommer ny till vår 
kyrka- om vi vågar öppna både köksdörren och våra egna dörrar, vill säga.  Min 
bön inför våren blir därför: ”Gud, låt ditt träd växa sig större med fler och längre 
grenar och låt dem också trassla in sig i varandra. Hjälp oss att komma ihåg att 
alltid hålla  köksdörren öppen.” 

/MOA MELLBOURN
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Det händer mycket 
inom kyrkan - både 
lokalt och centralt. 

Församling och samfund

Årsmötet 
Lördagen den 13 feb-
ruari hade Abrahams-
bergskyrkans församling 
sitt årsmöte. Årsmöten 
är för mig högtid och 
skolning. Då får vi under 
demokratiska former sam-
manfatta året som gått. 

Vi får ställa våra frågor 
om verksamhet och eko-
nomi, om kyrkans skötsel 
och underhåll. Även om 
det i år verkade vara en 
stillsam samstämmighet 
om att det mesta hade 
varit ganska bra. 

Under årsmötet får vi 
också välja alla de poster 
av frivilliga (ca 250 per-
soner) som behövs för att 
verksamheten ska fungera. 
Frivilligheten är stor, och 
det är härligt att få vara 
med om det. Till årsmötet 
hade det inkommit en 
motion från Studierådet: 
att under kommande 
verksamhetsår utarbeta 
och fastsälla en miljöpolicy 
för Abrahamsbergskyrkan. 
Årsmötet biföll motionen. 

Den fråga som väckte 
mest samtal var frågan 
om en planerad byggna-
tion på kyrkans tomt. Det 
är byggföretaget JM som 
vill bygga seniorbostäder 
mot Arkitektvägen. En 

följd av detta skulle bli 
att klockstapeln behöver 
flyttas närmare kyrkan. 
För att gå vidare i ärendet 
bjuder vi in till ett besluts-
möte den 17 mars kl. 
19.00. Handlingar i frågan 
kommer att finnas tillgäng-
liga i kyrkan och på vår 
hemsida.

Gemensam Framtid
Arbetet fortskrider med 
att bygga ett nytt sam-
fund tillsammans med 
Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan. Ett antal 
arbetsgrupper har nyligen 
lämnat sina rapporter. De 
har behandlat ”försam-
ling och kyrka/samfund”, 
”struktur”, ”relation 
och nätverk”, ”ägande 
och delaktighet”, samt 
”fastighet, stiftelser och 
kapital”. 

Dessa rapporter är 
underlag för den remiss 
som kommer att skickas 
ut i maj månad. De läggs 
ut i kyrkans foajé. De 
finns också att hämta på 
www.missionskyrkan.se. 

Det slutgiltiga beslutet 
kommer att tas under 
kyrkokonferensen 2011, 
och det nya samfundet/
kyrkan träder enligt 
planerna i kraft nyår 2012. 

Frågan om 
samkönade äktenskap
I november beslutade en 
oenig kyrkostyrelse att 

liksom Svenska Kyrkan 
öppna upp för samkönade 
äktenskap. Man sa då att 
varje pastor i samråd med 
sin församling beslutar 
om man själv vill och kan 
utföra sådana vigslar.  

Att överlåta detta till 
den lokala församlingen 
tyckte man stämde väl 
med missionskyrkans 
tradition av självständiga 
församlingar. 

Reaktionerna blev 
häftiga och man förstod 
snart att det skulle komma 
motioner i frågan till kyrk-
konferensen i maj. Därför 
beslöt styrelsens AU i 
december att föra vidare 
frågan till att beslutas där. 
Styrelsens beslut i frågan 
står i dagsläget kvar, men 
det har kommit in många 
motioner. Många menar 
att beslutet ska tas tillbaka. 

Någon menar att vi 
ska avvakta och utreda. 
Kyrkostyrelsen håller nu 
på att fundera över hur vi 
ska hantera detta. Att ta 
tros- och lärosatser i en 
kyrkokonferens stämmer 
inte heller med vår tradi-
tion. 

Där har alltid försam-
lingens och individens 
frihet satts i främsta rum-
met. Frågan kommer att 
komma upp på ett möte 
i kyrkan den 29 april kl. 
19.00 då vi behandlar 
frågorna inför kyrkokon-
ferensen. 

/PÄR LEWIN RONNÅS
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I maj kommer trubaduren Tomas 
Boström till Abra för att ha vårkon-
sert tillsammans med församlingens 
körer. Man ska inte öva för mycket, 
tycker han. Då blir det bäst.

Tomas Boström har många strängar på 
sin lyra (eller rättare sagt gitarr). Han är 
tonsättare, sångare, konstnär. Allra mest 
är han sångförfattare. Bortåt 700 låtar och 
24 skivor har det blivit sedan han i 10-
årsåldern fi ck klart för sig att det var detta 
han skulle ägna sig åt.

– Men bara en låt på hundra är bra. Så 
är det för alla sångförfattare.  

Tomas Boström är pastor också, i 
Metodistkyrkan. Men det är länge sedan 
han var herde för en församling. Han ser 
sig snarare som predikant, läste teologi 
främst för att ha en god grund för att 
skriva sånger.

Uppsats om Wesley
En annan predikant, tillika psalmförfat-

tare, är engelsmannen 
Charles Wesley som levde 
åren 1707-88. Om hans 
liv och gärning har Tomas 
Boström skrivit en master-
uppsats. Han har ägnat tio 
år åt Wesley och hans 8 
690 psalmer. Psalmer som, 
enligt Tomas Boström, han-
dlar om en och samma sak: 
Nådens Jesus. 

– Likt en ikonmålare 
som målar samma motiv 
i tavla efter tavla, skrev 
Wesley samma psalm igen 
och igen.

Påfallande många psalmer skrev han 
till begravningar, berättar Tomas. Ofta 
handlar de om att Gud eller änglar eller 
någon annan står vid himlens port och 
hälsar välkommen med orden ”well 
done!” Bra jobbat. 

– Här fi nns ingen fördömelse, inget 
helvete. Allt är försonat. 

Hamnade i ett vacuum
När han, som han säger, gjort slut 
med Charles Wesley, hamnade han i ett 
vacuum. Men så drabbades han av den 
kanadensiske låtskrivaren Leonard 
Cohens ”Hallelujah”. 

Dock inte av de översättningar han 
hörde, så han bestämde sig för att 
översätta själv. Det blev början på en 
Golgatavandring, som Tomas beskriver 
det…

Han översatte från engelska till 
svenska, texterna översattes tillbaka till 
engelska för godkännande av Cohen som 
dessutom fi ck den svenska texten uppläst. 

Från W esley till 
Leona  rd Cohen

I höstas 
kom 

Tomas 
Boströms 
skiva med 

Leonard 
Cohen-

låtar.
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”Han har godkänt varenda stavelse.” 
Men det Golgataaktiga gällde främst den 
kommersiella snårskogen med förlag och 
rättigheter hit och dit. 

Nära att ge upp
Efter 150 dagar var Tomas nära att ge 
upp och efter 300 tyckte han att det var 
nästan ett helt år av bortkastad tid. Men i 
höstas var skivan ”Mitt gömda jag” klar.

– Det var värt varenda sekund.
Säkert blir det några Cohenlåtar på 

vårkonserten i Abrahamsbergskyrkan den 
8 maj. Det viktigaste när han gör den här 
typen av arrangemang är att alla har kul, 
tycker Tomas Boström. Inga prestationer. 

Han vill helst inte att det ska vara för 
mycket övning innan eller att noterna ska 
delas ut långt i förväg.

– Se konserten ungefär som en 
körövning, då blir det bäst. Man ska gå in 
med en känsla: vi kan inte det här riktigt, 
men vi kör ändå. Och gå ut med känslan: 
Vi kunde!

/MARIA DAHL

Från W esley till 
Leona  rd Cohen

Kort om Tomas Boström
Bor: Roma på Gotland.
Ålder: 57 år.
Familj: Hustru och två vuxna döttrar.
Självklar arbetskamrat: Gitarren.
Favoritmat: Svensk husmanskost, 
helst kålpudding.
Det vackraste svenska ord du vet: 
Skör.
Det fulaste: Utanför.
Vem är Gud? Max fem ord: Stor, 
större störst. Liten, minst.
Kuriositet: Har hjälpt Astrid Lind-
gren bära hem en stor turistsäng 
genom Vasastan. Året var 1978.

En kväll om vilja 
och engagemang 
i världen
”Jag tillhör en världsvid kyrka”, 
säger Lena Grahnquist. 

Hennes engagemang vibrerar 
i rummet. 

”Det är annorlunda för mig 
nu än för trettio år sen. 

Då tänkte jag att livet i min 
församling var en sak medan 
det utanför fanns ett liv med 
andra frågor som engagerade 
mig.

Men jag har fått den fantas-
tiska möjligheten att möta och 
leva i andra lokala församlingar 
i världen. 

Jag har upplevt att inför 
nattvardsbordet är vi alla lika, 
jämbördiga, nära. Vi hör sam-
man, vi är ömsesidigt beroende 
av varandra. 

Med den dimensionen har 
min tro fått konsekvenser för 
mitt dagliga liv, både i den när-
maste omgivningen och långt 
borta”. 

Och jag, som känt Lena 
sedan tonårstiden, vet att det är 
sant.

”Jag tror på vänförsamlingen! 
Styrkan fi nns i gemenskapen!” 
fortsätter Lena.  

Nu forsar idéerna fram! Om 
vilka fantastiska möjligheter 
som fi nns för oss i den lilla 
lokala församlingen i den stora 
världsvida kyrkan. 

Det börjar se ut som en 
utmaning. Ett välsignat äventyr 
väntar på oss. 

Var med från början! Onsda-
gen före Påsk, 19.00.
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3 ONS 13.00 Den gömda 
och glömda staden Machu 
Pichu – En annorlunda jul-
vandring på Inkaleden i Peru. 
Åke Jansson, pastor.

5 FRE 13.00 Världsbön-
dagen. Låt allt som lever och 
andas prisa Gud. Samling i 
Kyrkan vid Brommaplan.
19.00 Världsböndagen. Gud-
stjänst i S:ta Eugenia kyrka.

7 SÖN – tredje söndagen 
i fastan Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson, sångare från till-
sammanslägret i Hassela.

8 MÅN 18.00 Firande av 
den Internationella 
Kvinnodagen. Vi firar för att 
stärka samhörighet, hopp och 
handling. Knytkalas. 

10 ONS 13.00 Att vara 
människa – om människosyn. 
Åke Jonsson, pastor.

12 FRE 19.00 Harry Martin-
sons dikter i ny dräkt. Gun-
nar Breving, Pernilla 
Jennervall och Capella 
Mixtura, Örebro. Servering. 
Insamling till Diakonia.

14 SÖN – Midfasto-
söndagen Livets bröd
9.30 Musikgudstjänst för alla 
åldrar. Sofia Karsberg och 
Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Bertil Högström. Per-
nilla Jennervall, Helena och 
Petter Jennervall och Linda 
Carlberg, sång. Dans av Musi-
kalgruppen och Marta Karls-
son, THS-student. Offerdag, 
Diakon- och pastorsutbildn.

16 TIS 19.00 Lars Åke W 
Persson. ”Säg mig vem du 
umgås med”. En kväll om 
hållbara relationer. 

17 ONS 13.00 Bibelsam-
tal med Pär Lewin Ronnås.
19.00 Församlingsmöte. 
Beslutsmöte angående 
byggplaner på kyrktomten.

21 SÖN – Jungfru Ma-
rie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Agneta 
Wallenstam, pastor, Emil 
Pettersson och konfirman-
der från Betlehemskyrkan 
i Göteborg. Bibelutdelning 
till församlingens konfir-
mander.
15.00 Konsert med Sven-
ska Järnvägars musikkår. 
Inträde.

24 ONS 13.00 Nytt inom 
cancerforskningen, Per 
Kogner, professor.

26–27 Fredag – lördag. 
Retreat på Koviken. Ledare 
Eva Danneholm, pastor. 
Se notis.

28 SÖN – Palmsönda-
gen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Erland 
Henriksson. Thore Kenne-
stad, sång. Söndagsskola.

30 TIS 19.00 Samtalskväll 
om ”stororden”. Se notis.

31 ONS 13.00 Nattvards-
andakt. Karin Fritzson och 
Pär Lewin Ronnås.
19.00 En kväll om vilja 
och engagemang i världen, 
med Lena Grahnquist och 
Internationella Rådet.

APRIL
3 ONS 13.00 Den gömda 
MARS

Biltjänst: Behöver du skjuts till kyrkan? Ring 
tel. 08-80 20 70 några dagar i förväg. 

Morgonbön runt ljusgloben 
– tisdagar kl. 9.00.

1 TORS - Skärtorsdagen  
Det nya förbundet 
19.00 Gudstjänst med 
nattvard. Petter Hermans-
son, THS-student och Ung-
domskören Matt 5:15.

2 FRE – Långfredagen 
Korset
11.00 Gudstjänst. Textläsning 
och musik. Linda Carlberg, 
violoncell.

4 SÖN – Påskdagen
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Canta Felice.

5 MÅN – Annandag påsk 
Möte med den uppståndne
11.00 Gudstjänst i Immanu-
elskyrkan.

7 ONS 13.00 Sju dagars ar-
betsvecka. Erland och Greta 
Henriksson berättar.

11 SÖN – andra sönda-
gen i påsktiden Påskens 
vittnen
11.00 Gudstjänst. Lia Anders-
son. Helen Åkerman, sång.

12 – 18 april Temavecka 
om Kyrkan och kroppen

12 MÅN 19.00 Kroppen i 
kyrkan och teologin. Jayne 
Svenungsson, THS.

13 TIS 19.00 En kväll om 
liturgisk dans. Vi samtalar 
och prövar på under ledning 
av Anette Sundell Liljedahl.

14 ONS 13.00 Energi som 
räddar världen. Lennart 
Schönning, civ. ing.
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JUNI

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

16 FRE 19.00 Musikcafé. 
Ellington i bild och ton med 
Swing&Beat Big Band. Om 
möjlighet ges, varför inte en 
dans? Inträde.

18 SÖN – tredje söndagen 
i påsktiden Kroppen – andens 
tempel
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström, kollegiet. 
Allsångsorkestern, Marta 
Karlsson, solodans.

20 TIS 19.00 Samtalskväll om 
”stororden”. Se notis.

21 ONS 13.00 Kongo i upp-
förs backe. Anders Jonåker, 
pastor.

23 FRE 19.30 Musikcafé. Emil 
Pettersson och Good News 
Orchestra. Se notis.

25 SÖN – fjärde söndagen i 
påsktiden Vägen till livet
9.30 Musikgudstjänst för alla 
åldrar. Sofia Karsberg och Lena 
Uggla.
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Emil Pettersson och 
Good News Orchestra. Offer-
dag, Mission i Sverige.

28 ONS 13.00 Eku me nisk 
samling i Kyrkan vid Bromma-
plan. General sek reterare 
Bo Forsberg berättar om 
Diakonias verksamhet.

29 TORS 18.00 Spagettipop. 
Musikalkören bjuder på 
mat och musik. Förband: 
Abrakadabra. Inträde.
19.00 Församlingsmöte. 
Ärende: Kyrkokonferensen i 
Örebro.

30 FRE 19.00 Valborgs mässo-
firande, Koviken. Körsång, 
vårtal.

MAJ

Församlingens studier och kulturprogram 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

2 SÖN – femte sönda-
gen i påsktiden Att växa 
i tro
11.00 Gudstjänst. Anna 
Lähnn, THS-student. 
Blåsargrupp.

5 ONS 13.00 Vad är det 
man hört? Berit Lundh, 
radiojournalist, berättar om 
resor och rosor i arbetet på 
Sveriges Radios religions-
redaktion åren 1970 – 2000.

7 – 9 maj Konfirmand-
helg på Koviken

8 LÖR 18.00 Vårkonsert 
med Tomas Boström, Canta 
Felice och Hasselkören.

9 SÖN – Bönsöndagen 
Bönen
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Pär Lewin 
Ronnås. Tomas Boström, 
sång. Söndagsskola.

13 TORS – Kristi him-
melsfärds dag Herre över 
allting
8.00 Ekumenisk morgon-
gudstjänst vid klockstapeln, 
Bromma kyrka.

13 – 16 maj Kyrkokon-
ferens i Örebro.

16 SÖN – söndag före 
pingst Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Lena 
Liman. Maria Börjesson, 
sång. 

19 ONS 13.00 När tron 
prövas. Bibelstudium. Lenn-
art Lagerquist, pastor.

23 SÖN – Pingstdagen 
Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst. Abrahams-
bergskyrkans tonårsgrupp 
med ledare. Insamling till 
SMU. 

26 ONS 13.00 Sommarens 
psalmer. Sång- och musik-
program med David 
Englund, f.d. organist, 
Jakobsbergskyrkan.

30 SÖN – Heliga trefal-
dighets dag Gud – Fader, 
Son och Ande
11.00 Gudstjänst på Koviken 
med söndagsskolan. Sofia 
Karsberg. Allsångsorkestern.

6 SÖN – första söndagen 
efter trefaldighet Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Ella Gjers m.fl., 
sång.

13 SÖN – andra sönda-
gen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
11.00 Sånggudstjänst. Jan 
Reynoldsson, Bernt Sköld 
m.fl. från Borås missions-
kyrka.

16 ONS 12.00 (Obs tiden) 
Konfirmander och pensio-
närer möts på Koviken.
Anmälan senast 14 juni, 80 
20 70.

Sommarträffar i Abra-
hamsbergskyrkan 
den 7 och 21 juli.
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Annorlunda skola
Skolan är väldigt annorlun-
da också, det är som man 
ser på filmer, skolklockan 
ringer och man skyndar sig 
ut för att hinna till nästa 
lektion om fem minuter. 

”Brown lunchbags” 
har vi också eftersom vi 
måste ta med oss lunch till 
skolan, och oftast blir det 
turkeysandwich, chocho-
late chip cookies, ett äpple 
och något att dricka. 

Annars blir det att man 
hoppar in i bilen med 
någon kompis och kör till 
något fast-food ställe och 
köper lunch. Åldersgrän-
sen för att köra är 15 år 
här så alla mina kompisar 
har bil och körkort. 

Massor av kyrkor
Min värdfamilj är kristna 
och går i kyrkan. Det finns 
hur många kyrkor som 
helst här i Libby, men vi 
går till en kyrka som heter 
”Faith Bible Church”, en 
frievangelisk kyrka. Jag gil-
lar den men gudtjänsterna 
är väldigt annorlunda från 
missionskyrkans. Vi börjar 
med att sjunga lovsånger 
och sedan är det pastorns 
tur att predika, ibland har 

han lite 
nyheter 
att berätta 
annars 
börjar 
han direkt 
med 
bibelstu-
dien. 

Folk 
sitter i 
bänkrad-
erna med 
sina egna 
biblar 
och tar 
anteck-
ningar. Ibland finns det till 
och med en Powerpoint-
presentation för att kunna 
följa med i predikan bättre. 

Kyrkan är en bible-
teaching church, så varje 
vecka går de igenom ett 
kapitel eller vers och pas-
torn predikar om hur det 
ska tolkas. 

Jag tycker det är in-
tressant att se hur andra 
kyrkor fungerar så jag 
följer med min värdfamilj 
varje söndag. Fokus är 
på hur man ska leva sitt 
liv, och vad man inte ska 
göra. Vill Gud att jag ska 
göra så här?- är en vanlig 
frågeställning här. 

Prat om himlen versus 
helvetet, gud och djävulen 
hör man också, vilket var 
en stor omställning för 
mig. 

Livet i USA
Sara Kristiansson är just nu student i USA under 
ett år. Här är hennes rapport från Montana. 

Hej allihopa! 
Som ni förmodligen vet 
är jag i USA det här året 
som en utbytesstudent. Jag 
hamnade hos en fantas-
tisk familj i en liten stad, 
Libby i nordvästra Mon-
tana. Tänk er ”smalltown” 
känsla, snötäckta berg och 
landet. Et voila, Libby! 

Alltid någon bekant
En av sakerna jag verkli-
gen gillar här är att man 
alltid träffar på någon man 
känner, om man så bara 
ska till banken, mataffären 
eller bensinstationen. Jag 
antar att det både har sina 
fördelar och nackdelar, 
men jag gillar det hur som 
helst. 

Det var lätt att lära 
känna nya människor 
här, alla är så vänliga och 
sociala. Jag började spela 
golf  några veckor efter jag 
kommit hit, så jag lärde 
känna några innan skolan 
började. 

Jag hade aldrig spelat 
golf  förut och hade mina 
fördomar om det, men det 
visade sig vara hur kul som 
helst och jag lärde mig att 
man inte ska döma något 
innan man provat det. 
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Abort och homo-
sexualitet står högt upp på 
listan över saker som 
absolut inte är accept-
erade, vilket är en stor 
skillnad mot Stockholm 
och Libby. Sverige över 
huvud taget är mycket mer 
liberalt land. 

Republikanskt
Praktiskt taget alla här i 
Montana är republikaner 
så det är kul att sitta 
och diskutera med min 
värdpappa om politik och 
höra honom argumentera 
varför Obama och hans 
parti inte borde ha vunnit.

Kort sagt, trots många 
kulturskillnader och 
annorlunda åsikter om 

mycket trivs jag som fisken 
och jag ser det som en 
ovärderlig upplevelse att 
vara här och något som jag 
kommer kunna ha nytta 
av för resten av mitt liv. 
Jag skulle inte vilja byta 
värdfamilj eller stad för 
någonting i världen. 

Längar hem
Självklart längtar jag hem 
till Sverige ibland, men jag 
kommer ju tillbaka och nu 
de sista månaderna passar 
jag på att ha den bästa 
utbytesupplevelsen som 
möjligt. 

Vi ses i sommar! 

/SARA KRISTIANSSON

Skyanne (15 år), jag själv och McKenzie (12 år)

NOTISER

Hållbara relationer
En kväll om hållbara relati-
oner. Tisdagen den 16 mars 
kl.19.

I vår serie om ett ”Håll-
bart Abra – En hållbar 
värld” inbjuder vi nu till en 
kväll om relationer. Lars-
Åke W Persson, pastor, 
terapeut och lärare på Te-
ologiska högskolan kommer 
och talar under temat ”Säg 
mej vem du umgås med” - 
En kväll om mellanmänskli-
ga relationer och betydelsen 
av goda överenskommelser.

Efter-jobbet-prat 
om Gud
Tre torsdagkvällar i An-
dreaskyrkan, Stockholm, 
med soppa, nattvard och 
teologiskt samtal. 

25/3 – ”Vad är en kyrka?” 
inledare PerMagnus Se-
linder, pastor och tidigare 
teologisk sekreterare i SMK 
22/4 – ”Lidandets prob-
lem” inledare Lisa Plantin, 
pastor i Solna-Sundbyberg 

Kvällarna inleds med soppa 
från kl.17.00 (ny tid), den 
som vill har möjlighet att 
delta i en enkel nattvardsan-
dakt kl.18.00. Inledning och 
samtal 18.30-20.00. 
Anmälan (för soppans 
skull) är inte nödvändig, 
men välkommen till distrikt
et@md.missionskyrkan.se 
Välkommen!
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Hej där, 
Marcus!
9 frågor till körledare Markus 
Pettersson från ungdomsrådet:

Vilken ålder är den ideala 
ungdomskörsåldern?
Det är alltid kul att sjunga i kör 
oavsett ålder. Men i den här 
kören är de flesta 16-18 år så då 
är väl det den ideala åldern, eller?
Varför ska man vara med i 
ungdomskören?
Det är kul att sjunga. Det är gott 
med fika! Och det är trevliga 
människor!!
Vilken är din favoritlåt?
…det finns ju så många….pass!
Favortittonart?
Gess-dur! Motivering: de svarta 
tangenterna funkar så bra i den 
tonarten. 
Favoritkompositör? Chopin
Skostorlek? 44,5 – i snitt!
Hur kom du till Abra?
2001 la scoutkåren i Tensta ner 
och Abra var närmaste flykting-
anläggning för övergivna scouter. 
Sen åkte jag på konfaläger – och 
sen var jag fast!
Musikalisk bakgrund?
Började spela klassiskt piano 
när jag var 9. sjöng i gosskör 
under mellanstadiet. Sen bör-
jade förfrågningarna hagla in…. 
Också sjöng jag i ungdomskören 
förstås, 2002-2006! 

Vad gör kören om ett år?
Den 40 personer stora kören 

laddar inför körresa till Luleå!!
Välkommen till ungdoms-

körens repetitioner torsdagar 
19-20.30. Eller kom och fi ka kl 
20.30. 

Kom till tonår i Abra! Här 
kan du slappa, busa, skoja, 
fika för en billig slant 
och träffa nya och gamla 
vänner. Varje tonårsgång 
innehåller även en stunds 
andakt med tid för efter-
tanke och lugn. Varannan 
fredag kl 19.30 är det dags! 
Programmet är spikat, 
kom och va med! 

26 februari - chill och 
film 
Tag med ditt favoritsnacks 
eller kom som du är 

12 mars - curling på an-
nan ort 
Obligatorisk anmälan se-
nast 5 mars, kostar en slant 

19 mars - kul med göte-
borgare 
Kom och häng med goa 
gubbar och tjejer (ragg-
ningstillfälle... ?) 
OBS! Flyttat från den 26 
mars 

9 april - påsklovschill 
Singstar, frågesport och 
godis 

23 april - musikcafé 
Gospel från Göteborg 

30 april - Valborgsfirande 
på Koviken 
Inkl. övernattning till en 
ringa kostnad, anmälan 
senast 23 april 

7 maj - Amazing (g)race 
Vi spikar ihop årets grym-
maste gudstjänst. Dessu-
tom spel och bakning. 
(söndagen den 23 maj är 
det nämligen tonår som 
ansvarar för gudstjänsten!)

21 maj - Uti vårsolens 
glans 
Grillning med kunglig 
fägring 

Återigen, Vad kul att du är 
här! Vi ses!

/ TONÅRSLEDARNA

Välkommen till tonårs-
verksamheten i ABRA!

Några samtalskvällar om ”Stororden”
Efter att gemensamt samtalat om Jonas Gardells 
bok om Jesus var det många som ville fortsätta. 
Nu inbjuder vi till två kvällar om trons ”Storord”. 

Den 30 mars kl.19. samlas vi och samtalar om 
”Tro”.
Den 20 april kl.19. samlas vi och talar om ”Synd”.

Kvällarna inleds med en kort inledning sedan 
följer ett samtal med varandra. Tanken är att vi 
fortsätter med andra ord under hösten. 

Välkomna!
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Döpta
LISA ANNA BIRGITTA HAGBERG, 
född den 14 juni 2009. Dotter 
till ERIK och ANNA HAGBERG. 
Döptes den 28 november 
2009. 

CARL EMIL SIXTEN OLOFSGÅRD, 
född den 24 september 2009. 
Son till TOBIAS OHLSSON och 
SOFIA OLOFSGÅRD. Döptes den 9 
januari 2010. 

SIENNA LI MÅRTENSSON 
SCHÖNNNING, född den 16 okto-
ber 2009. Dotter till KATARINA 
SCHÖNNING och DAN 
MÅRTENSSON. Döptes den 6 
februari 2010. 

IRIS ELISABETH EKELUND, född den 
15 oktober 2009. Dotter till 
KLARA och PER EKELUND. Döptes 
i samband med gudstjänsten 
den 7 februari 2010. 

Nya medlemmar
ANNA LÄHNN, Beckomberga-
vägen 13, 168 54 Bromma tel. 
073-341 18 26
ELIN BRANTEBY, Solhems Hagväg 
142, 163 56 SPÅNGA, tel. 073 
061 25 68

Adressändringar
GUSTAV BOSTRÖM, Odengatan 48, 
113 51  Stockholm. 
 
TOBIAS och ANNIKA MARTINSON

Lillängsvägen 4, 17975 Skå

Måndag 12 april, 19.00 
Jayne Svenungsson, teolo-
giska högskolan. 
Kroppen i kyrka och 
teologi. 

Tisdag 13 april, 19.00
En kväll om liturgisk dans. 
Anette Sundell Liljedahl. 
Vi samtalar och provar på.

Fredag 16 april, 19.00
Musikcafé, vi lyssnar på 

Duke Ellingtons musik 
framförd av Swing & Beat 
Big Band. Om möjlighet 
ges, varför inte dansa?

Söndag 18 april, 11.00 
Gudstjänst, ”Kroppen 
– Andens tempel.”
Bertil Högström och kol-
legiet

Varmt välkomna med 
både kropp och själ!

Tema-vecka om kroppen. Vecka 15 den 12-18 april 

Kroppen får den plats i kyrkan?
Handlar vår tro bara om själ och intellekt? 

Eller även om kropp och rörelse?

Musikcafé – gospelkonsert
Fredag 23 april kl. 19:00

Good News Orchestra från Göteborg.

”Emil Pettersson 
med vänner”

 10 ”nyblivna” göteborgare som spelar 
för att ha roligt och sprida det glada budskapet.

VARMT VÄLKOMNA
till en kväll i gospelns toner!

Retreat på 
Koviken

Tillsammans i tystnad
fredag kväll 26 – 
lördag 27 mars

På retreaten delar vi nuet 
med varandra, i ett dygns 
tystnad och stillhet. Vi 
behöver andrum, stilla 
reträttplatser dit vardagens 
stress inte når. 

Vi behöver tid för 
möten på djupet med oss 
själva, med andra män-
niskor, med tystnaden och 
med Gud. Under dygnet 
på Koviken samlas vi till 
måltider, och till medita-
tioner för den som vill. 
Resten av dagen dispon-
erar du fritt. 

Drop-in på freda-
gen från klockan 18:00, 
gemensam måltid och 
introduktion 19:00.

På lördagen håller vi på 
till ca. 18. Pris: 300 kr.

Retreatledare: Eva Dan-
neholm, pastor i Nacka 
missionsförsamling.

Medverkar gör även Pär 
Lewin Ronnås och Karin 
Fritzson.

Eftersom vi vill erbjuda 
”enkelrum” är antalet del-
tagare begränsat. Anmälan 
senast 19/3. (par.lewinron
nas@abrahamsbergskyrka
n.se) tel. 80 20 70) Med-
dela ev. allergier 

Bra att ta med: Lakan, 
handduk (ev tillfälle att 
basta), toffl or, varm tröja, 
bok (kommer också fi nnas 
till lån), personliga saker.
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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

Vi som var med i VP/VF, junio-
rer, seniorer i Grönvik, Ulvsunda 
och Abrahamsbergskyrkan under 
1950 och 60-talet samlades för 
en återträff  den 15 februari. Alla 
inbjudna hade inte möjlighet att 
komma men vi blev ändå tjugo-
sex personer. 

Några hade tagit med sig sina 
fotoalbum och Bengt Nilsson 
hade ordnat ett bildspel, som 
visades på en dator. Lennart 
Sörnäs hade gjort ett häfte med 
bilder till var och en. Det var 
extra roligt att tre av våra ledare 

kom till träffen, Ingrid och 
Göran Zetterberg och Marianne 
(Kim) Andersson

Vi hoppas, att så småningom, 
kunna lägga upp en hemsida där 
vi kan samla alla bilder. 

Den obligatoriska grup-
pbilden var också ett måste. 
Förmodligen ser vi inte likadana 
ut idag som för femtio år sedan 
så för säkerhets skull står både 
nuvarande och tidigare eftern-
amn med. 

/ELNA HOLM-SÖRNÄS

Juniorträff för seniorer i Abrahamsbergskyrkan

Dessa var med på bilden:
Bakre raden från vän-
ster:
Lennart Sörnäs, Olle Hag-
berg, Göran Zetterberg, 
Bengt Nilsson, Magnus 
Berglid, Arne Sjöberg, 
Bengt Adilstam, Ulf  Keijer

Mellersta raden:
Margareta Jonsson, Stig 
Jonsson, Per Ackeberg, 
Håkan Sjögren

Främre raden:
Christina Berglid, Elna 
Holm-Sörnäs, Anna-Carin 
(Ivarsson) Hagberg, Sylvia 
Lindvall, Marianne (Kim) 
Andersson, Ulla-Stina 
Söder, Kerstin Söderling, 
Monica (Eliasson) Hell-
man, Carin (Ackeberg) 
Tullberg, Ulla Sjögren, 
Birgitta (Jarlebring) Adils-
tam, Inger Krantz, Ingrid 
(Högström) Zetterberg, 
Christina (Jarlebring) Nils-
son


