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”Så plötsligt är det vår. Man hinner inte riktigt med när naturen exploderar.” Ja, 
vissa år är det så det känns, fast knappast i år. Vi har längtat och väntat. 
 För varje vecka spanade vi allt intensivare efter tecken på att våren trots allt var 
på väg. Så till slut smälte den sista snön och de första vårblommorna slog ut. Äntli-
gen, äntligen kvittrade fåglarna och vi kände värmen mot husväggen.
 Långsamhet kan få oss att ta vår längtan på allvar. Efter en lång vinter betyder 
de första tussilagona så mycket. Jag tror att vi på samma sätt kan spana efter Guds 
närvaro mitt i vår vardag. För ett tag sedan hittade jag följande dikt:

”Jorden är full av himmel, varenda buske brinner av Guds eld. Men bara den som ser tar av sig skorna: 
de andra sitter vid sidan och plockar björnbär.” (Elizabeth B. Browning, (2Mos. 2-6))

Gud inbjuder oss att ta vår längtan på allvar. Fast har vi för mycket runt oss så hin-
ner vi inte se tussilagona vid vägkanten. När almanackan är full finns det inte tid att 
lyssna efter sin längtan. Kanske kan långsamheten få blomma i sommar. Kanske har 
vi då tid att vandra på vår längtans stig, i alla fall en bit. 
 För mig är det sommar att ligga på en solvarm brygga och bara vara. Att höra 
vågorna klucka och ha tid att tänka, läsa och få landa precis där man är just då. 
Jag gillar att plocka sten, runda, lena stenar som ligger skönt i handen. Stenar som 
långsamt slipats släta. Packningen är alltid tyngre när jag varit vid stränder med 
sådana stenar. 
 Det är så mycket runt om oss som ska ge snabba resultat, underlätta snabba 
beslut och öka vårt tempo. Det är förrädiskt lätt att planera in allt det där man 
ska, vill och borde hinna när det väl bli sommar. Då ska jag… Ska vi verkligen allt 
det där? Luta dig mot den varma husväggen, ta några djupa andetag och tänk på 
stenarna som formats långsamt. Var finns din längtan? Var växer dina tussilago? Vart 
leder din längtans stigar? 
 Jag tror att Guds kärlek, nåd och storhet finns närmare än vi tror. Fast ofta är 
vardagen så full av ”björnbär”. Och det behöver ju verkligen inte vara något fel 
med björnbär, det kan vara riktigt gott. 
 Men Gud erbjuder oss flera olika bär, smaker och färger. 

Jag vill önska dig en riktigt fin, härlig och välsignad sommar!

/KARIN FRITZON

Samordnare Gunvor Martinson, 08-564 312 22  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73
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Ingela Svedin från Abra 
besökte nyligen Latin-
amerika och Peru. 
Latinamerika är en region 
som rymmer många kon-
traster. Hit åkte tio Dia-
koniaombud och personal 
från Diakonia i februari 
för att följa arbetet på 
plats. Här finns det resurs-
er och ekonomisk tillväxt, 
men också många exempel 
på fattigdom, orättvisa 
och ofrihet. Här finns 
också effekter av bistånds-
politiska förändringar som 
redan har gett nya avtryck 
i nya sätt att arbeta.

Diakonia gör skillnad
Den vikt som våra partner 
i Latinamerika lägger vid 
Diakonias arbete är tydligt. 
”Fattigdomen i Peru har 
ett kvinnligt ansikte” sa 
företrädaren för en av 
Diakonias partner och 
hänvisade till den ma-
chokultur, diskrimi nering 
och utmaningar som 
möter en stor del av Perus 
befolkning dagligen. 

Fattigdom i form av 
många lager av diskri-
minering, inte minst gäller 
det dem som står upp för 
förändring. Men de starka, 
agitoriska och kämpande 
kvinnornas som vi mötte 
visade en tro på föränd-
ring och de resultat som 
exempelvis nätverket för 
kvinnliga myndighets-

personer uppvisade gick 
inte att ta miste på. Över 
3000 kvinnor fi nns nu på 
ledande positioner i re-
gionen runt Lima. I större 
delen av de 23 regionerna 
fi nns liknande nätverk för 
kvinnligt ledarskap, kun-
skapsutbyte och utbildning 
tack vare stöd från Dia-
konia. 

Stödet till att bygga upp 
civila samhället är en viktig 
del liksom deras delta-
gande och granskande i 
olika typer av budgetpro-
cesser. 

Bredare stöd behövs
Men de partner vi möter 
betonar också vikten av 
det bredare stöd som 
Diakonia fortsatt ger. 
Det gäller dels i finansi-
ella termer, men också de 
erfarenhetsutbyte och att 
bidra med olika former av 
relationer 

Detta möjliggör en öm-
sesidighet och att många 
insatser knyts samman 

samt att organisationerna 
kan dra nytta av varandras 
fördelar. 

Detta var inte minst tyd-
ligt i Peru där ett nydan-
ande arbete kring platt-
formar tagit form som 
svar på minskade svenska 
biståndsmedel i regionen. 

Vikten av stödet från 
Diakonias bas i lokala 
församlingar i Sverige 
såsom Abra blir genom de 
svenska biståndspriorite-
ringarna dock ännu större. 

För mig personligen var 
det spännande att se ett så 
tydligt arbete och resul-
tat kring de fattigdoms-
aspekter som rör sig under 
ytan trots att t.ex. Peru 
anses vara ett medelin-
komstland sett i BNP. 
Kampen att förändra orätt-
visa och ofrihet genom att 
människor får delta i de 
beslut som påverkar dem 
själva blir avgörande för 
den fortsatta utvecklingen. 

/INGELA SVEDIN, DIAKONIAOMBUD 

Diakonia på besök i Peru
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Nu börjar den nya kyrkan ta form 
och en ny remiss skissar på några av 
formerna för det gemsamma projek-
tet. 

På Kyrkokonferensen 2009 beslutade 
Svenska Missionskyrkan att gå vidare 
med avsikten att bilda en ny kyrka till-
sammans Svenska Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan i Sverige. 

I årets kyrkokonferens togs inga beslut 
i frågan, istället släpptes den remiss som 
ska skickas ut till samtliga församlingar i 
de tre samfunden. 

Remisstiden sträcker sig fram till 15 
oktober. Resultatet kommer att presen-
teras i god tid före kyrkokonferenserna 
2011, där också beslutet fattas för vår 

gemensamma framtid. Tanken är sedan 
att vi 2012 har en ny kyrka. 

Remissen som är på 40 sidor inleds 
med ”Visionen för en gemensam fram-
tid.”

En kyrka utmanad av Jesus och samtiden:
• med djup och identitet i Jesus Kristus
• öppen och varm
• i gemenskap och mångfald
• genom bön och tjänst för världen

Själva remissmaterialet innehåller fyra 
avdelningar.

Gemensam grund
Här hitta man texter som kortfattat 
beskriver historiken, trons grunder, hur 
den nya kyrkan ser på sitt uppdrag att 

Nya kyrkan börjar ta form

Missionskyrkans församlingar och 
pastorer får själva bestämma om de vill 
viga samkönade par eller inte. Det beslöt 
kyrkokonferensen i Örebro med knapp 
majoritet. Det är också den linje i äkten-
skapsfrågan som ett församlingsmöte 

i Abrhamsbergskyrkan förordade före 
konferensen. Samtidigt konstaterade 
kyrkokonferensen att Missionskyrkans 
”grundläggande uppfattning är att 
äktenskapet är ett förbund mellan en 
man och en kvinna.”

/ANDERS MELLBOURN

Församlingar beslutar om vigslar
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vara kyrka. Ordet och friheten i tolkningen. 
Dopet, nattvarden, församlingen, medlemskap 
och tillhörighet. Den nya kyrkans struktur och 
dess tjänster. Mycket känner vi igen oss i. En 
nyhet är att man vill införa ordet tillhörig vid 
sidan av medlem. 

Stadgar för den gemensamma kyrkan
Här finns paragrafer om hur kyrkan ska vara 
organiserad på riksplanet med församlingar, 
ekumeniska och internationella relationer, 
kyrkokonferenser, kyrkostyrelse, kyrkoledning 
mm. 

Normalstadgar för församling
Mycket är bekant, men man inför ordet 
tillhörig. Ordet tillhörig definieras som  ”per-
soner som vill uttrycka sin samhörighet med 
församlingen och är en del av församlingens 
omsorg”/ / ”Barn som döps eller välsignas 
i församlingen ska antecknas som tillhörig.” 
Man trycker också mer än tidigare på dopet vid 
sidan om tron som grund för medlemskap i 
församlingen. 

Regioner
Texter om den regionala närvaron. Här menar 
man att det som vi idag kallar distrikten kom-
mer att upphöra. Detta till förmån för bland 
annat en mer flexibel organisation, resurssnåla 
och kostnadseffektiva lösningar, en projekt-
inriktad utvecklingsverksamhet. 

I Abrahamsbergskyrkan kommer vi att tillsätta 
en grupp som arbetar med vårt remissvar. Ett 
församlingsmöte i frågan kommer att hållas den 
7 oktober 2010.

Vill du titta på remissen kan du hämta hem 
den ifrån www.gemensamframtid.se/remiss. 

Vi kommer också att lägga ut några pappers-
kopior i kyrkans foajé. 

Kom gärna med synpunkter och funde-
ringar.

/PÄR LEWIN RONNÅS

Satsningar i distriktet
Mälardistriktet av Svenska Missions-
kyrkan samlades den 17 april till 
årsmöte i Österledskyrkan, Gamla 
Uppsala. Cirka 90 ombud deltog. 

Större delen av årsmötet an-
vändes till seminarier eller samtals-
grupper kring förslaget om framtida 
distrikts/regions-organisation i 
samband med en gemensam kyrka. 
Aspekter som resurser, organisa-
tion, och plats i en ny kyrka.

Det man i distriktets verksamhets-
plan för 2010 säger är extra viktigt i 
det vanliga arbetet är bland annat:

*Arbete för barn, *Scoutarbete, 
*Församlings- och medarbetarom-
sorg, *Församlingsutveckling, *Ut-
bildning- och utveckling för ledare, 
anställda och förtroendevalda, 
*Nystart och Omstart av försam-
lingar, *Musik.

Särskilda satsningar man vill göra är:

Gemensam Framtid
Stödja och stimulera församlingar-
nas remissarbete med förslaget till 
en ny kyrka genom att anordna 
”Remissverkstäder”.

* Arbeta med de ideologiska och 
teologiska grunderna

* Fokusera på frågan om former-
na för det regionala arbetet i den 
nya kyrkan

Administrativ hjälp till församlingar
Erbjuda stöd och hjälp med perso-
naladministration till församlingar

Kommunikation
Utveckla kommunikation för att 
stärka arbetet och gemenskapen i 
distriktet.

/GUNVOR O KRISTIAN MARTINSON
OMBUD 
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1 TISDAG 19.00 Idrotts-
kväll på Koviken

3 TORSDAG Utfärd till 
Kaggeholms slott. För 
information om kostnad, 
tider m.m. – se särskild 
programfolder. 

6 SÖNDAG – första 
söndagen e. tref. Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Ella Gjers 
med flera, sång.

8 TISDAG 
19.00 Idrotts kväll på Kov-
iken

13 SÖNDAG – andra 
söndagen e. tref. 
Kallelsen till Guds rike
11.00 Sånggudstjänst. Jan 
Reynoldsson, Bernt Sköld 
m.fl. från Borås missions-
kyrka.

14/6 – 3/7 Konfir-
mandläger på Koviken

15 TISDAG 19.00 Idrotts-
kväll på Koviken

16 ONSDAG 12.00 OBS 
tiden! Samling på Koviken. 
Konfirmander och pension-
ärer möts. Anmälan senast 
14 juni till tel. 80 20 70.

20 SÖNDAG – tredje 
söndagen e. tref. 
Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Medverkan 
av konfirmander. 

22 TISDAG 19.00 Idrotts-
kväll på Koviken

25 FREDAG – Midsom-
marfi rande på Koviken
16.00 Midsommarstången 
reses – dans och lekar mm. 
Se notis. 

27 SÖNDAG – 
Johannes Döparens dag 
Den högstes profet
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Konfirmander och ledare.

29 TISDAG 19.00 Idrotts-
kväll på Koviken

Kyrkkaffet gör uppehåll 
från 4 juli och återkommer 
söndagen den 15 augusti.

4 SÖNDAG – Apost-
ladagen Sänd mig
11.00 Konfirmation-
shögtid. Pär Lewin 
Ronnås, konfirmander och 
ledare. Förfriskningar på 
kyrkbacken.

JULI

JUNI

AUGUSTI

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

Morgonbön runt ljusgloben tar paus 
under juni, juli och augusti. Välkommen 
åter den 7 september.

7 ONSDAG 13.00 Som-
marträff  i Abrahamsbergs-
kyrkan.

11 SÖNDAG – sjätte 
söndagen e. tref. 
Efterföljelse
11.00 Sommarandakt. 
Familjen Höij. 

18 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag 
Jesus förhärligad
11.00 Sommarandakt i Kyr-
kan vid Brommaplan

19-25 juli Seglarvecka med 
Färingsö kriminalvårdsanstalt 
på Koviken.

21 ONSDAG 13.00 Som-
marträff  i Abrahamsbergs-
kyrkan.

25 SÖNDAG – åttonde 
söndagen e. tref. 
Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. Anna 
Lähnn.

26 juli – 1 aug. Vindens vän-
ners seglarläger på Koviken

1 SÖNDAG – nionde 
söndagen e. tref. Goda 
förvaltare
11.00 Sommarandakt. Mar-
gareta och Lars Ingelstam. 
Vindens vänner, sång.
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SEPTEMBER

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

4 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. Kaffe 10.30. Lunch 
13.30. Anmälan senast
1 augusti till tel. 80 20 70. 

8 SÖNDAG – tionde 
söndagen e. tref. 
Nådens gåvor
11.00 Sommarandakt. Inge-
gerd och Björn Danielsson. 
Lena och Lars Uggla, musik. 
Gäster från Kyrkan vid 
Brommaplan.

15 SÖNDAG – elfte 
söndagen e. tref. 
Tro och liv
11.00 Sommarandakt. Inga-
Lill Schönning och Christina 
Högström. Bea Schönning 
m.fl., sång.  

22 SÖNDAG – tolfte 
söndagen e. tref. 
Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Matilda Wåhlin, sång.

Återsamlingshelgshelg för 
konfirmationslägret på Ko-
viken 27 – 29 aug.

Församlingens studier och kulturprogram 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

29 SÖNDAG – tret-
tonde söndagen e. Tref. 
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Konfirmander 
och ledare. 

3-4 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. Se notis om 
program och anmälan.

5 SÖNDAG – fjortonde 
söndagen e. tref.
Enheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås. Lena Liman, sång.

SMU-grupperna startar 
från vecka 36.

8 ONSDAG
13.00 En visa för själen. 
Sång-och musikprogram 
med Stefan Jämtbäck, 
trubadur m.m.

12 SÖNDAG – fem-
tonde söndagen e. tref.
Ett är nödvändigt
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Kars-
berg och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Erik 
Svalfors, distriktssekreter-
are. Filippa Magnusson, 
sång. 

17 FREDAG
13.00 Ekumenisk samling i 
Famnen, Brommaplan.

18 LÖRDAG 
SMU 100 år. Festkväll. Se 
mer info i höstkalendariet!

19 SÖNDAG – sex-
tonde söndagen e. tref.
Döden och livet
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Matt.5:15, 
sång.
Efter gudstjänsten 
familjedag på kyrkbacken 
med SMU.

22 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal. Erland 
Henriksson, pastor.
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Agnes Wirtén och 
Amanda Duregård går 
båda på Globala gymnasiet 
på Söder. Agnes, 17 år, går 
i tvåan, Amanda, 18 år, i 
trean. Skolan har bidragit 
till att deras intresse för 
samhällsfrågor ökat. 

– För mig var politik 
tråkbyråkrati innan jag 
kom till Globala. Jag 
tyckte att Reinfeldt och 
Sahlin var trista. Men på 
Globala har intresset vuxit 
för politik i stort, berättar 
Amanda. 

Uppskattade besök
Skolan har haft flera 
uppskattade besök av par-
tiledare. Schyman var cool 
och Wetterstrand jordnära, 
tycker de. Det blev enkelt 
att ställa frågor och poli-
tiken kom närmare.

Några viktiga poli-
tiska frågor för Agnes 
och Amanda är klimatet, 
skatterna, bostadssegrega-
tion och utbildning. Som 
nyvorden statsminister 
skulle Agnes Duregård 
driva på för att minska 
utsläppen mycket mer än 
vad som nu är målet. Hon 
skulle också jobba emot 
EU:s jordbruksstöd som 
slår ut jordbruket i tredje 

världen. Statsminister 
Amanda Wirtén skulle se 
till att de som tjänar myck-
et pengar också betalar 
mycket i skatt, och att alla 
– oavsett inkomst – har 
rätt till samma sjukvård.

Att utbildning är en 
angelägen fråga har de 
blivit varse på gymnasiet 
där förkunskaperna från 
grundskolan skiftar stort. 

– Utbildning är så 
viktigt och ungdomar kan 
vara så struliga. Därför 
måste det fi nnas en andra 
chans på till exempel 
komvux. Och det betyder 
ju inte att man slappar om-
kring bara för det, säger 
de.

Ungas intresse för par-
tipolitik är annars inte så 
stort, är deras erfarenhet. 
Men engagemang fi nns, 
ofta för en fråga i taget 
och ofta på nätet. 
Grupper på Facebook 

Det är självklart att rösta, men inte på vad. 
Höstens val till riksdag och kommuner 
engagerar också de unga – men kanske på 
andra sätt.

Drygt tre veckor efter 
riksdagsvalet fyller Agnes 
Duregård 18 år. Det känns 
lite surt. För självklart ska 
man rösta, tycker både 
hon och Amanda Wirtén 
som den 19 september går 
till vallokalen för första 
gången.

Självklart att rösta
Självklart att rösta 
– svårare att veta på vad, 
tycker Agnes och Amanda. 

De står på bron mel-
lan Riksdagshuset och 
Rosenbad. På andra sidan 
Riddarfjärden ståtar Stads-
huset. Med den politiska 
makten alldeles inpå sig, 
och med vinden farande i 
håret konstaterar de: ”Vi 
är nog mer intresserade än 
engagerade.”

– Det är synd att jag 
inte får rösta i år, för jag 
är nog mer politiskt in-
tresserad än många andra 
ungdomar, säger Agnes.

Man ska ta chansen att 
påverka, när man nu har 
den, och inte bara klaga på 
politikerna, tycker de. 

– Och man ska rösta, 
också av respekt mot dem 
som inte har den möj-
ligheten, säger Amanda.

Klimat och utbildning 

FO
TO

: E
R

IK
 B

R
O

N
N

ER



9

som uppmanar till det ena 
eller andra kan plötsligt 
ha fl era tusen medlemmar 
– något som de politiska 
partierna borde utnyttja 
mer, tycker de. 

Är aktiva i SMU
Både Agnes och Amanda 
är aktiva i SMU i Abra, 
de sjunger bland annat i 
ungdomskören Matt 5:15. 
I kyrkan har de inte mött 
så mycket politisk aktivitet. 
Det skulle kunna vara mer 
av den varan utan att man 
tar ställning partipolitiskt, 
tycker de. Men frågan är 
svår.

– Kyrkan ska ju vara ett 
ställe för stöd åt det reli-
giösa. Man får inte pracka 
på folk åsikter.

Samtidigt fi nns det 
vissa ståndpunkter som är 
självklara i kyrkan, påpe-
kar de: en kristen män-

niskosyn och omvärld-
sengagemang. Diakonia 
fi nns, och internationella 
kvinnodagen fi ras. SMU-
are från Abra åker ut som 
volontärer i tredje världen.

Kyrkan skulle också 
kunna visa på olika aktiv-
itetsgrupper som redan 
fi nns, och uppmana till 
engagemang, tycker de. 
Här skulle bloggar, nät-
forum och liknande kunna 
användas.

– Då handlar det inte 
om att Abra tar ställning 
utan visar på möjligheter 
att engagera sig över hu-
vud taget, säger Amanda.

Om nu kyrkan inte ska 
ta ställning fi nns det ändå 
en sak man absolut borde 
uppmana till, påpekar 
Agnes:

– Det är val. Gå och 
rösta!

/MARIA DAHL

Tre frågor till 
Désirée Pethrus Engström
Désirée Pethrus Engström hop-
pas bli invald i riksdagen igen i 
höst. Hon är medlem i Abraha-
msbergskyrkan och riksdagsleda-
mot för Kristdemokraterna.

Vad tände din gnista för att 
arbeta politiskt?
– Då jag arbetade som som 
kurator bad jag vid ett tillfälle min 
chef  om lite mer tid och resurser 
för att kunna hjälpa en patient 
bättre. Chefen svarade ”det där 
får du ta med politikerna”. Det 
kändes frustrerande. Det var nog 
en startpunkt för mitt politiska 
engagemang.

Hur ska man få 
ungdomar att 
engagera sig poli-
tiskt?
– Det är svårt, efter-
som många ungdo-
mar är intresserade 
av en fråga i taget 
och politiken är så 
mycket mer. Självklart ska man 
kunna driva enbart en fråga inom 
ett parti men för att bli vald måste 
man vara insatt i alla frågor. Jag 
tror att mentorskapet borde 
ut vecklas mycket mer, där en er-
faren politiker stöttar en oerfaren.

Borde kyrkan uppmana mer 
till politiskt engagemang?
– Om det blir allt färre som rös-
tar, då har kyrkan en roll för att 
stärka demokratin. Kyrkan skulle 
mycket mer kunna vara påtryck-
are inom ”sina” frågor: bistånd, 
utsatta barn, missbruksproblem. 

– Men när jag går på gudstjänst 
är det skönt att få lägga bort det 
politiska.

/MARIA DAHL

Klimat och utbildning viktigt i valet
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SMU fyller 100 år!

Helgen 18-19 september firar vi i 
SMU i Abrahamsbergskyrkan att 
vårt kära förbund fyller 100 år. 

Mer info kommer till höstens 
nummer, men vill du bidra med 
det minsta du kan, eller kanske 
med hela din själ så är du hjärtlig 
välkommen. 

Kontakta UR med ditt bidrag 
och dina frågor!

Koviken kallar på dig i sommar!

Sparka igång sommaren med tisdagarna på Koviken! Ta 
chansen att släppa loss alla endorfiner som befinner sig i 
din kropp.

Antingen du vill ta en simtävling eller paddla runt 
Lovön. Antingen du gärna fi xar gräsfl äckar på byxorna 
medan fotbollen rullar. Kanske är du en volleyboll-typ? 
Eller vill du hellre bara titta på när andra gör bort sig?

Vem du än är så är du välkommen till Idrottskvällarna 
på Koviken!

Vi kör igång tisdagen 1 juni. Är du på plats från 
klockan sju hinns det kanske med en namnrunda?

Vår fotograf  Erik Bronner passade på att 
besöka barnmusiken i Abrahamsbergskyrkan, 
som leds av Sofia Karsberg. 

FO
TO

: E
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ER
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Till Guds vila
INGRID LINDBLOM, född den 1 
augusti 1925, avled den 15 
februari 2010. Begravningsguds-
tjänst i Abrahamsbergskyrkan 
den 19 mars kl.13.00.

MAJ-BRITT ARENLID, född den 
28 september 1927, avled den 
18 april 2010. Begravnings-
gudstjänst i kretsen av de 
närmaste. 

Utfl yttade
IRMELI  PATRICIUS 
LINA ROTBRING 

Dop
ALEXANDER MAGNUS ELIASSON 
född den 6 augusti 2009. Son 
till MARIA och JAKOB ELIASSON. 
Döptes den 17 april 2010.

Vigda
LOKA OSTERMAN och PER-ANDERS 
STAAV vigdes i Blidö kyrka den 
8 maj 2010.

Tack!
Ett varmt tack alla vänner för 
den varma uppvaktningen, 
gåvor och blommor i samband 
med min 50 årsdag. 

Pär Lewin Ronnås

Soppkokare?
Under hösten tänkte vi 
starta upp med att det 
serveras en enkel måltid i 
kyrkan på torsdagar 
mellan 16.30-19.00, då rör 
det sig mycket folk i 
kyrkan i blandade åldrar. 

Vi tänker oss en soppa 
och en pastarätt. Vi 
hoppas att det ska kunna 
bli en ny mötesplats runt 
matborden.

Är du intresserad av att 
hjälpa till? Hör av dig till 
någon av oss anställda. 

Boka 3-4 
september 
Samling för församlingen 
på Koviken!
Dagar för möten, inspira-
tion, reflektion och bara 
vara

Årets tema: På väg mot en 
ny kyrka
Med blick bakåt, framåt, 
inåt och ut i världen

Med reservation för att 
vi kanske vill korrigera 
temanamnet de närmaste 
dagarna

Abra-folk i centrala 
styrelser
Abrahamsbergskyrkans 
föreståndare Pär Lewin 
Ronnås omvaldes till 
Missionskyrkans centrala 
styrelse. 
 Vid equmenias 
riksstämma valdes Abras 
Ida Hennerdal in i 
styrelsen. 
 Olle Mellbourn blev 
invald i den centrala sty-
relsen för SMU som dock 
i dag bara är en ”ägarsty-
relse” för equmenia. 
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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


