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Nyligen har jag fått vara med om två upplevelser som satt sina spår. Det började efter 
nyår med en konferens för medarbetare i Missionskyrkan, Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan. Vi var cirka 350 som i fyra dagar samlades till andakter, gudstjänster, 
föreläsningar, seminarier, studiebesök och inte minst samtal. 

Det genomgående temat var ”Kyrka utan väggar” och med föreläsare från den 
skotska kyrkan fi ck vi fundera över hur våra väggar ser ut och vad det är som hindrar 
människor från att hitta till oss. Eller kan det kanske handla om att vi som kyrka ska 
hitta ut? Gripande var den engelske metodistipastorn Donald Eadie som under många 
år levt med svåra ryggsmärtor. Personligt berättade han om vad som händer när livet 
inte blir som man har tänkt sig. 

Samlingarna var stora, mötena många, ljudnivån hög och dagarna intensiva.
Någon vecka senare var jag genom S:t Lukasstiftelsen 

på fem dagars själavårdskurs. Den hölls i Göteborg i klos-
termiljö med 12 deltagare. Tempot var ett helt annat. Nun-
norna som bodde där spred ett lugn över hela anläggningen. 
Dagarna präglades av skapande övningar, avslappning, musik 
och samtal. Vi fi ck berätta om och refl ektera över våra liv 
tillsammans i den lilla gruppen. Dagarna där var också inten-
siva, men på ett helt annat sätt. Närheten växte och vi tyckte att vi hade känt varandra 
hur länge som helst. Svårt att förklara, men omvälvande och välgörande att få vara 
med om. 

Två upplevelser i kyrkans regi, men jämförelsevis totalt annorlunda. Båda fi nns, 
kanske behövs, men går inte att jämföra.

Och jag tänker, så här är det. Inte bara på konferenser och kurser, utan i det mesta 
som händer, inte minst i Abrahamsbergskyrkan. Här samlas vi till alla typer av samlin-
gar. Gudstjänster ibland med fl era hundra församlade gudstjänstfi rare. Då, när psalm-
sången är kraftig och stiger rungande mot taket, då är det någonting extra att få fi ra 
gudstjänst. 

Men den stora samlingen utesluter och kan inte jämföras med den lilla, vare sig det 
handlar om gudstjänster, andakter eller det lilla samtalet om tro och liv. Där händer 
det någonting annat. Ett delande, ett refl ekterande människor emellan. Det kan vara 
någonting magiskt att få vara med om det också. 

Som kyrka och som människor är det viktigt och stort att få vara med om det stora. 
Men också om att få vara med om det lilla. Det kanske inte är så litet som man tror. 

/PÄR LEWIN RONNÅS
PASTOR
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Finnas i det stora och i det lilla

”Den stora samlingen 
utesluter och kan inte 
jämföras med den 
lilla. Där händer det 
något annat.”
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Arbetet för en hållbar 
värld kan vara allt från 
att använda lågenergi-
lampor till att bemöta 
människor med omtanke 
och respekt. Studierådet 
har skrivit en policy. Nu 
är det upp till var och en 
att fortsätta.

I begynnelsen skapade Gud 
den vackraste av världar, 
där människor, djur och 
natur levde i harmoni. Men 
människans livsstil har lett 
till att balansen rubbats. I 
dag lever många människor 
i fattigdom och vår natur 
har fått betala ett högt pris. 
Gud har gett oss människor 
ett särskilt ansvar för att ta 
hand om vår jord – männi-
skor, djur och natur. 

Praktik och relationer
Med dessa tankar i ryggen 
började studierådet att ta 
fram en hållbarhetspolicy 

för Abrahamsbergs-
kyrkan. I policyn finns 
idéer om praktiska saker 
som byggnader, inköp, 
transporter och sophan-
tering. Men där finns 
också tankar om relati-
oner människor emellan. 
För som Guds avbilder 
har vi också ansvar för att 
skapa hållbara relationer, i 
en tid när människor och 
relationer ofta kan ses som 
utbytbara. Att visa omtanke, 
försöka lösa konflikter och 
värna olikheter är kanske 
särskilt viktigt i dag. 

En hjälp
Tanken är att policyn ska 
vara en hjälp för den som 
lever i församlingens närhet 
att bli medveten om att 
de val vi gör i vardagen 
spelar roll. Meningen är att 
uppmuntra till handling och 
inte att skapa dåligt sam-
vete. Alla steg i rätt riktning 
är bra. Snavar gör vi alla 
ibland. Men många små kliv 

tillsammans blir snabbt en 
lång sträcka.

Vi lämnar nu över ansva-
ret till alla ledare och aktiva 
att formulera egna konkreta 
och relevanta mål inom 
församlingens och SMU:s
 verksamheter, med denna 
policy som utgångspunkt. 

Arbetet i Abrahams-
bergskyrkan för en hållbar, 
rättvis värld, fortsätter nu. 
Tillsammans kan vi gå hur 
långt som helst. 

/FÖR STUDIERÅDET 
 MARIA LANNVIK DUREGÅRD

Läs ”Hållbarhetspolicy för 
Abrahamsbergskyrkan” på 
abrahamsbergskyrkan.se

Ny hållbarhetspolicy 

Den 12 februari hölls Abrahamsbergs-
kyrkans årsmöte med cirka 50 deltagare. 

Till styrelse för år 2011 valdes Lars 
Axelsson, ordförande, Helena Höij, vice 
ordförande, Lars Borg, kassör, Olle Stigwall, 
sekretare, Christina Stareborn, sekreterare, 
Klara Ekelund, Britta Eliasson, Sara Furu-
hagen samt Örjan Wallin. Du hittar dem på 
sistsa sidan! Avgående ledamöter: Christina 
Högström och Anders Lyckeborg. 

Nya förtroendevalda hälsades välkomna 
i sina uppgifter och avgående ledamöter 

tackades för värdefulla insatser i styrelsen. 
Ett speciellt varmt tack riktades till kyrkans 
anställda, styrelsen, valberedningen samt 
SMU med ledare.

En hållbarhetspolicy för Abrahamsbergs-
kyrkan antogs. Val till pensionärsråd och 
ungdområd meddelades. Ljudgruppens 
pågående arbete, insamling till Takfonden, 
Höstmarknaden samt nya GF-kyrkan 
behandlades också.

Efter årsmötet vidtog traditionsenlig 
räkfrossa följt av kaffe och semlor.

/CHRISTINA STAREBORN

... som klubbades på årsmötet



 

När  livet krisar

FOTO: JULIANA WIKLUND

Hon behövde 
en präst till sitt 
bokprojekt om tre 
unga kvinnor, obot-
ligt sjuka i cancer. 
Genom Koviken 
fann hon Pär Lewin 
Ronnås – och en 
kyrka som känns 
okomplicerad.

Våren 2008 drog Sara 
Natt och Dag igång 
sitt bokprojekt, ”Livet 
kan inte vänta”. 
Boken handlar om 
Hanne, 28, Sabina, 
34, och Ulrica 35, 
kvinnor som hon 
hade kontakt med 
genom sitt kurators-
arbete på Radium-
hemmet. Tillsammans 
med fotograf  Urban 
Brådhe följde hon de 
tre genom behand-
lingar, samtal och 
möten med anhöriga. 
Där finns mycket 
ångest och förtvivlan 
men också en enorm 
livsglädje. 

Sara kommer själv 
från en ”totalt icke-
troende familj”. Ändå 
var det självklart att 

Kyrkan ett stöd
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ha med en präst i boken. 
Varför? 

– I en svår situation kan 
kyrkan och tron förmedla 
trygghet. De här kvin-
norna visste att de skulle 
dö, hur förhåller man sig 
till Gud då? 

Även för icketroende 
kan kyrkan och tron 
betyda något när livet 
krisar, menar Sara.

– Om jag var svårt sjuk 
idag skulle jag hellre prata 
med en präst än med en 
kurator. Det finns sjukhus-
präster över hela landet. 
Varför? Därför att tron 
betyder mycket för många.

Sara berättar om sin 
pappa, som hade en inten-
siv sjukdomsperiod på sex 
veckor innan han gick bort 
i cancer. Pappan var ”den 
mest oreligiösa människa 
man kan tänka sig”, men 
en av de få människor 
som han under denna tid 
ville träffa, var en gam-
mal bekant, tillika präst. 
Nästan varje dag förde de 
två samtal.  

– Det är fascinerande 
att han inför döden hade 
upprepade möten med en 
präst. Min pappa som var 
så trygg i sig själv hade 
ändå det här behovet.

Att det blev just Abra-

hamsbergskyrkans pastor 
Pär Lewin Ronnås som 
medverkar i Saras bok kan 
hon tacka sin dotter Anna 
för. En dag kom Anna 
hem och sa, helt otip-
pat, att hon ville åka på 
konfirmationsläger. ”Det 
går nog inte för du är ju 
inte döpt”, svarade Sara. 
Men genom en väninna 
hade hon hört talas om 
Koviken och Abra, och 
ringde upp. ”Det är klart 
att hon kan konfirmera 
sig, hon behöver inte vara 
döpt”, blev svaret. 

– Det är något av det 
jag gillar allra bäst med 
Abra; den här öppenheten, 
att det är okomplicerat.

Det är en känsla som 
Sara haft hela tiden i 
kontakten med Abrahams-
bergskyrkan. Från enkel-
heten i att slå sig ner med 
en kopp kaffe till att få ta 
nattvarden trots att man 
inte är konfirmerad.

Sara själv säger sig inte 
vara troende, men har fått 
höra att hon är en extrem 
sökare och antagligen mer 
troende än hon förstår. 
Till hösten ska hon läsa 
teologi på halvfart, bara 
för att få veta mer om 
varför människor tror.

Genom sitt arbete, tidi-

gare på Radiumhemmet, 
idag Stockholms Sjukhem, 
möter Sara många döende. 
Så hur tänker Sara? 

– Jag är helt övertygad 
om att vi hamnar där uppe 
när vi dör, säger hon och 
lyfter armarna mot himlen. 
Alla får plats!

Sara har en bestämd 
känsla av att hennes pappa 
finns i himlen och att de 
kommer att träffas igen. 

– För mig har inte det 
här med Gud att göra. 
Men det kan inte bara ta 
slut. Vi kan inte bara förs-
vinna. För mig ger det en 
trygghet att tro så. 

/MARIA DAHL

Fakta/ Sara Natt och Dag
Ålder: 47 år
Familj: Maken Stefan, 
barnen Oskar, 20, 
Anna, 18
Bor: Bromma kyrka
Uppvuxen i: Solna och 
Bromma
Böcker: Livet kan inte 
vänta (Norstedts 2009)
Sabina och draken 
(Krilon 2010), Livet som 
anhörig – i skuggan av 
cancer, alzheimer och als 
(Gothia 2011)
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MARS

Morgonbön runt ljusgloben – tisdagar kl. 9.00.

6 SÖN – Fastlagssönda-
gen Hur vet jag att jag tror?
11.00 Temagudstjänst. 
Bertil Högström. Trombone-
kvartett. Sång av deltagare i 
Hasselalägret.

8 TISDAG
19.00 Internationella 
Kvinnodagen. Ingrid Eng-
back och Kerstin Schönning. 
Knytkalas. 

9 ONSDAG 
13.00 Ljuset övervinner 
alltid mörkret. Konstutställ-
ning med Gunnel Krantz-
Engqvist. 19.00 Repris av 
ovanstående program. 

13 SÖN – 1:a söndagen i 
fastan Hur vet jag att jag tror?
11.00 Temagudstjänst. Anna 
Lähnn. Fredrik Jäderling, 
sång. Söndagsskola. Ins till 
diakon- och pastorsutb, THS. 

16 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås, pastor.

20 SÖN – 2:a söndagen i 
fastan Hur vet jag att jag tror?
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla. Därefter 
distriktsinspirationsdag om 
”Barnens plats i gudstjäns-
ten”. 11.00 Temagudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås. Canta Felice.
13.00 Årsmöte för HSK 
Vindens Vänner.

23 ONSDAG
13.00 Tips och idéer om 
hälsobefrämjande träning. 

Elisabeth Rydwik, med.dr., 
sjukgymnast.

26 LÖRDAG
16.00 Konsert med Åsenhöga 
missionskyrkas Brass Band 
och Immanuel Brass. Inträde. 

27 SÖN – Jungfru Marie 
bebådelsedag Guds mäktiga 
verk
11.00 Gudstjänst. Moa Mell-
bourn och Ida Hennerdal. 
Art Song, Thore Kennestad.

30 ONSDAG
13.00 Ska människan straffa 
när Gud förlåter? Ante Lind-
ström, häktespastor.

31 TORSDAG
18.00 Djungelkonsert med 
körlek. (Ingen soppa denna 
torsdag)

2 LÖRDAG2 LÖRDAG2 LÖRDAG
11.00 – 15.00 inkl. lunchpaus. 
Kördag för kyrkans körer. 
Barnkören 13 – 15. 

3 SÖN – Midfastosönda-
gen Livets bröd
11.00 Mässa för småfolk, 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Kyrkans körer. 18.00 Konsert 
från opera, operett & musikal 
med Mälaröarnas musiksäll-
skap, Klamparekören & Tua 
Åberg. Dir. Jonas Dominique. 
Inträde. Eget arr.

6 ONSDAG
13.00 Ekumenisk samling i 
S:ta Birgitta kyrka.

9 LÖRDAG
10.00 – 15.00 Vårmarknad. 
Se notis!

10 SÖN – femte sönda-
gen i fastan Försonaren
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Emma och Kajsa 
Wallin, sång. Söndagsskola.

13 ONSDAG
13.00 Om flyktingmottagande 
och vård. Inga-Lill 
Engelmark-Schönning.

15 FREDAG
19.00 Musikcafé. Swing & 
Beat Big Band. Inträde. Bilda. 

17 SÖN – Palmsöndagen 
Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Filippa 
Magnusson, sång. 

20 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås.

21 TORSDAG – Skärtors-
dagen 
18.00 Nattvardsandakt. Per 
Kogner. 

22 FREDAG – Långfreda-
gen Korset
11.00 Gudstjänst. Textläsning 
och musik.

24 SÖN – Påskdagen Kris-
tus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Lena Liman, sång.

25 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den upp-
ståndne
11.00 Gudstjänst i Immanuels-
kyrkan, Stockholm. 

27 ONSDAG
13.00 Från Jularbo till väck-
elsesång. Sång och musik 
till dragspel och piano med 

2 LÖRDAG2 LÖRDAG

APRIL
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Anitha Gunnarsson, f.d. 
kantor.

28 TORSDAG
18.00 Vårkonsert: Abrakadabra.

30 LÖRDAG
19.00 Valborgsmässofirande 
på Koviken. Körsång och vårtal 
av Helena Höij. Alla som vill 
sjunga i vårkören repar kl 19.00. 

1 SÖN – andra söndagen i 
påsktiden Påskens vittnen
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Jakob Mannervik och 
Hanna Zingmark Huld, sång.

4 ONSDAG
13.00 Möten med personer 
med Aspergers syndrom. Pär 
Lewin Ronnås.

5 TORSDAG
18.00 Vårkonsert med 
Musikalkören. Disneyshow.

8 SÖN – 3:e söndagen i 
påsktiden Den gode herden
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla. 11.00 Guds-
tjänst med nattvard. Erland 
Henriksson. Canta Felice.  
Offerdag för kyrktaket.

11 ONSDAG
13.00 Bibelstudium. Lennart 
Lagerquist, pastor.

15 SÖN – fjärde söndagen 
i påsktiden Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Carolina Stigwall, 
flöjt. 18.00 Vårkonsert med 
Canta Felice.

17 TISDAG
19.00 Samling för deltagare i 

Fortsättningskonfa. Se notis!

18 ONSDAG
13.00 Utfärd. Ekumeniskt 
arrangemang.

20 FREDAG
19.00 Musikcafé med ung-
domskören Matt. 5:15.

22 SÖN – 5:e söndagen i 
påsktiden Att växa i tro
11.00 Gudstjänst på Koviken 
med söndagsskolan. Sofia 
Karsberg. Allsångsorkestern.

25 ONSDAG
13.00 Sång och musik i 
vårton. Marie Torseng, 
församlingsmusiker. 19.00 
Församlingsmöte. Inför 
kyrkokonferensen.

27 FREDAG
19.00 Här är gudagott att 
vara. Musikcafé med Maria 
Augustsson Backman, Marie 
Torseng och Markus Petters-
son. Kollekt till kyrktaket. 

28 LÖRDAG
15.00 Konsert med Sundby-
bergs Orkesterförening och 
damkören Salvia, dir. Lena 
Uggla och Anna Cederberg 
Orreteg. Eget arr.

29 SÖN – Bönsöndagen 
Bönen
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Damensemble, sång. 

2 TORSDAG – Kristi him-
melsfärds dag Herre över 
allting
8.00 Gudstjänst vid klock-
stapeln vid Bromma kyrka. 

2-5 juni Kyrkokonferens i 
Stockholm

5 SÖN – söndagen före 
pingst Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Predikant 
från kyrkokonferensen. Erika 
Gunnarsson, Karin Lööf  och 
Cecilia Vainio, musik, sång.

11-19 juni ”Fortsättningskonfa” 
på Koviken

12 SÖN – Pingstdagen 
Den heliga anden
11.00 Gudstjänst på Koviken. 
Kollegiet och lägerdeltagare.

19 SÖN – Heliga trefal-
dighets dag Gud – Fader, Son 
och Ande
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Kollegiet och 
lägerdeltagare.

Pensionärsföreningen har 
sommarträffar i Abrahams-
bergskyrkan den 6 och 20 juli. 
Sommarfest på Koviken den 
3 augusti.

MAJ

JUNI

Församlingens 
studier och 
kulturprogram 
sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Biltjänst: Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring 87 38 64, 
fam. Stigwall, eller 
87 52 73, fam. Högström 
några dagar i förväg. 

Läs mer på hemsidan:  www.
abrahamsbergskyrkan.se
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Tre kyrkor blir en

Ja, att det blir så är ingen 
djärv gissning. Dagen in-
nan säger Baptistsamfun-
dets, Metodistkyrkans och 
Missionskyrkans konfer-
enser ja till ett förslag att 
de tre kyrkorna ska bilda 
ett gemensamt samfund. 
Den 1 januari 2012 tar 
den nya verksamheten sin 
början. 

Redan nu vet vi att 
kyrkan kommer att ha sitt 
kansli i Alvik. Däremot 
vet vi inte vad kyrkan ska 
heta och vem som ska bli 
dess ledare. Förslag väntas 
i månadsskiftet mars-april. 
Ulla Marie Gunner har av 
vår församling föreslagits 
som ledare.

Klart från styrelsen
I mitten på februari gav de 
tre kyrkornas styrelser klar-
tecken till den teologiska 

grund som formulerats för 
den nya kyrkan. Mycket i 
den teologiska grunden är 
lätt att känna igen från det 
missionskyrkliga samman-
hanget. Här betonas den 
personliga tron. Kyrkan 
kommer att ha två olika 
doppraxis men med uttalat 
samband mellan dop och 
medlemskap. 

Den enskilda församlin-
gens självständiga ställning 
är tydlig.  Samtidigt beto-
nas den nya kyrkans plats i 
den världsvida kyrkan och 
det samhällsengagemang 
som finns i samfundens 
tradition.

Automatisk anslutning
Blir det ett ja till den nya 
kyrkobildningen är tanken 
att samfundens försam-
lingar automatiskt ansluts 
till det nya, om de inte 
genom särskilda beslut 
väljer att stå utanför. Det 
finns stadgeförslag både 
för den nya kyrkan och för 
enskilda församlingar. Men 
församlingarna kan om de 

vill behålla sina nuvarande 
stadgar.

Det blir inga automa-
tiska församlingssam-
manslagningar. I Bromma 
är det att vänta att Abra-
hamsbergskyrkan och 
baptistförsamlingen i 
Kyrkan vid Brommaplan 
kommer att tillhöra samma 
samfund men än så länge 
fortsätta att verka som 
församlingar var för sig. 

Samlade ungdomar
Ungdomsförbundet equ-
menia är redan en federa-
tion av de tre kyrkornas 
ungdomsförbund och blir 
den nya kyrkans samlade 
ungdomsorganisation. 
De tre samfunden är idag 
huvudmän för Teologiska 
högskolan och fortsätter 
med det som en kyrka. 
Tidningen Sändaren är 
likaså redan organ för Ge-
mensam Framtid och Mis-
sionskyrkan och Baptist-
samfundet och räknar med 
en liknande roll framöver.

/ANDERS MELLBOURN

Lördag den 4 juni fattas 
beslut om att bilda ett 
nytt kyrkosamfund i 
Sverige. 
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Metodistpastor Lasse 
Svensson är processle-
dare för den nya 
Gemensamma Kyrkan. 

Vad är det 
viktigaste 
med att 
bilda en ny 
kyrka?
Att vi får 

sätta fokus på det som är 
vårt uppdrag och vår kallelse. 
Det är så lite som skiljer våra 
samfund åt och så mycket vi 
har gemensamt. Nu gör vi 
något nytt tillsammans. 

Vilka konsekvenser tror du 
att bildandet får?
Att vi blir en tydligare aktör 
i samhället, att vi hittar sätt 
att komplettera varandra och 
att vi blir än mer öppna. Det 
innebär inte att församlingar 
som idag inte har något 
direkt samarbete måste jobba 
tillsammans eller gå samman 
i en ny församling. 

Dessutom hoppas jag att 
vi ytterligare kan fördjupa 
relationerna med andra sam-
fund, t ex EFK och Svenska 
Kyrkan. 

Vad är det roligaste med 
processen?
Att få vara med och se denna 
process på nära håll. Man 
blir oerhört ödmjuk inför det 
fantastiska arbete som sker 
i församlingarna. Över 500 
remissvar kom in i höstas 
och nästan 100 kommen-
tarer nu i januari. Det finns 
en stor vilja att finna den 
gemensamma vägen framåt. 
Detsamma går verkligen 
också att säga om GF-sty-
relsen och ledningarna i de 
tre samfunden. 

LASSE SVENSSON
PROCESSLEDARE, GEMENSAM FRAMTID

Vad förväntar du dig 
av den nya kyrkobild-
ningen?
Klas: Jag förväntar mig 
lite av nystartskänsla. 
Våra samfundsstruktur-
er har tappat i vitalitet 
under många år. Att 
nu bryta upp gamla 
strukturer och forma 
något nytt tror jag är ett 
bra drag. Det tvingar 
oss att igen ställa de 
grundläggande frågor-
na. Varför finns vi till? 
Hur kan vi förmedla 
evangelium i samhället 
idag? Det hoppas jag 
ska ge oss ny energi.

Pär: Jag tror att 
det är svårt att skapa 
någonting nytt, som 

vi faktiskt säger att vi 
vill göra. Vi har alla tre 
samfunden med oss 
så mycket av tradi-
tioner och bindningar 
som vi nog har svårt 
att överge. Men jag 
tycker ändå att vi har 
fått skrivelser som i 
hög grad är öppna och 
därför inbjudande. Jag 
hoppas också att den 
nya kyrkan känner en 
större frimodighet att 
vara med i samhälls-
debatten. 

Vad får detta för kon-
sekvenser lokalt?
Klas: När vi finns i 
samma samfund kan 
det bli lättare att hitta 

praktiska samverkans 
former även för oss 
lokalt. Som jag ser 
det kompletterar våra 
kyrkor varandra. Det är 
ett spännande perspe-
ktiv vi kan göra något 
mer av.

Pär: För oss i Abra-
hamsbergskyrkan tror 
jag inte att det kommer 
att märkas så mycket. 
Men i relationen till 
Kyrkan vid Bromma-
plan så hoppas jag att 
vi ska kunna samverka 
med t ex temakvällar 
och vissa gudstjänster. 
Jag hoppas också att 
vi ska lära oss mer om 
varandras traditioner 
och sätt att tänka. 

Fokus på uppdraget

Två Brommapastorer om nya kyrkan
Klas Eriks-
son, pastor och 
föreståndare 
i Kyrkan vid 
Brommaplan, 
och Pär Lewin 
Ronnås, pastor 
och föreståndare 
i Abrahams-
bergskyrkan, 
svarar på frågor.
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Att vara ledare - inget vanligt jobb
Hur är det att vara 
scoutledare? Ja, 
annorlunda mot hur 
hon trodde när hon 
själv var scout. Kajsa 
Wallin berättar.

Jag minns att jag blev 
riktigt överraskad när 
jag fick reda på att mina 
scoutledare hade andra 
jobb utanför scout. När en 

av mina 
ledare 
slutade 
för att 
hon 
spelade 
fotboll 
trodde 
jag att 
hon var 
med i 
landslag-
et; varför 
skulle 
hon 
annars 
sluta som 
scout-
ledare, 
det var 

väl hennes jobb, eller var 
fotbollen det nu?

Innan jag började som 
scoutledare trodde jag att 
man bara sågs en och en 
halv timme varje onsdags-
kväll. Och jag trodde att 
alla ledare hade ansvar för 
allt. Nu vet jag att man 
ansvarar för två till tre 

scoutmöten per termin 
och några måste också 
ansvara för hajker och 
läger. Dessutom ses vi 
innan terminsstarten och 
grovplanerar. 

Varje onsdag ses vi 
klockan sex för att gå 
igenom kvällen och sedan 
stannar vi kvar ungefär 
en kvart efteråt för att 
utvärdera den. Sedan har 
vi ju självklart sköna 
ledarhajker och fortbild-
ningar för att bli ett tight-
are ledargäng.

Scouterna utvecklas
Något av det bästa med att 
vara ledare är att se scout-
erna återkomma onsdag 
efter onsdag, se hur roligt 
de har och hur de lär sig 
allt mer, både om scouting 
och om sig själva. Även 
som ledare utvecklas man. 
Jag har varit ledare i ett 
och ett halvt år och har nu 
mycket lättare att ta plats; 
när jag var liten var jag rätt 

blyg och rädd för att prata 
inför folk. Nu tycker jag 
att det till och med kan 
vara roligt att stå och göra 
bort sig inför våra scouter.    

”Inte som jag trodde”
Jag har alltid sett upp till 
mina ledare och velat vara 
som dem. Nu är det jag 
som är ledare och jag inser 
att det inte alls är som jag 
trodde när jag var liten. 
Inte kan jag allt, inte läg-
ger jag all min tid på scout 
och inte kan jag väl vara 
lika häftig som mina ledare 
var? 

Var mina ledare helt 
enkelt bättre ledare än 
vad jag är? Kanske, men 
antagligen var de inte rik-
tigt så oövervinnliga som 
jag trodde, det var bara ur 
mitt perspektiv som liten 
scout. Att vara ledare är 
väldigt annorlunda mot 
hur jag antog att det skulle 
vara, men det är nog bättre 
än vad jag trodde!

/KAJSA WALLIN

Den 2-5 juni håller equ-
menia sin riksstämma, och 
i år har vi i Bromma nöjet 
att vara med och arrangera 
den. I Abra kommer det 
att märkas på flera sätt, vi 
kommer bl a att vara värd 
för ett par kvälls caféer. 
Förutom med lokaler 
kommer vi och våra 

grannförsamlingar även att 
behöva hjälpas åt med att 
vara nattvakter, fixa fika, 
städning osv.

Mer info kommer, men 
skriv in datumen i kalen-
dern så skapar vi tillsam-
mans något riktigt bra, och 
låt oss ha riktigt roligt när 
vi gör det!

Riksstämma i Bromma
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Dop
I samband med gudstjänsten den 
21 november 2010 döptes LOVE 
L. ALGOT JUNEBO, född den 25 juli 
2010. Son till MALIN och PATRIK 
JUNEBO.

Den 27 november döptes EDVIN 

HAMPUS KENNESTAD, född den 21 maj 
2010. Son till MARIA och MATTIAS 
KENNESTAD.

Till Guds vila
ANNIKA SIMPSON, född den 1 augusti 
1918, avled den 15 september 
2010.

Lämnat församlingen
TORGNY FREDSTRÖM 

Adressändring
MARIE TORSENG, Sigrid Undsets 
gata 9, 168 49 BROMMA. 
Tel 08-420 24 960, 073-964 50 66 

Hur kul är det att 
vara kvinna?
8 mars kl 19.00
Lek och allvar på kvinnodagen.

Ta med något gott att sätta på 
buffébordet.

Kvinnor – ni är hjärtligt 
välkomna!

Vårmarknad 
lördag den 9 april kl 10-14

till förmån för kyrkans nya tak

Kyrkan tar emot det du inte 
behöver – helt och rent kommer 
det till glädje och nytta hos någon 
annan! 

Gamla saker – sköna ting
Porslin, husgeråd, mindre möbler, 
böcker, CD, barnkläder/prylar, 
leksaker 

Café
med hembakat, våfflor, smörgåsar 
och kulturinslag. Även försäljning 
av hemgjort.

Inlämning söndag 3 april kl 
13-15, torsdag, fredag 7-8 april kl 
18-20. 

Vid frågor ring Anne-Christine 
Stigvall tel 87 38 64 eller Elisabet 
Axelsson tel 25 67 08

Som tidigare meddelats 
kommer vi inte att ha något 
vanligt konfirmationsläger 
sommaren 2011. Istäl-
let inbjuder vi dig som 
är ca 26 år och under till 
fortsättningskonfa. 

Start den 11 juni på 
eftermiddagen. Avslutning 
den 19 juni i samband med 
gudstjänsten i Abrahams-
bergskyrkan. Vi kommer att 
dela upp oss i åldersgrupper 
för samtal, diskussioner och 
övningar. Givetvis också lek 
och fritid. 

Kostnad 700 kr. Anmäl 
dig snabbt så har du större 
chans till en sängplats. För 
övriga blir det tält. 

Vi vill träffa alla deltagare 
för en förkväll den 17 maj 
kl.19.00 i Abrahamsbergs-
kyrkan. 

Anmäl dig genom att 
sätta in avgiften på pg 
19 20 42-0, Abrahamsbergs-
kyrkan, samt skicka ett mejl 
till 
sofia.karsberg@abrahams
bergskyrkan.se. 

Mer info kommer…

56-årig Bromma-bo behöver 
ny huvudbonad!
Abrahamsbergskyrkans tak ska renoveras. Taket består av 
46 000 skifferplattor och renoveringen kostar drygt 1,4 
miljoner, alltså 30 kronor per platta. Innan sommaren när 
renoveringen börjar och vi ska börja betala behöver vi få 
ihop en ”grundplåt” på 400 000 kr. Så här kan du hjälpa 
till:
• Köp ett vykort för 30 kr som bidrar till bytet av en platta
• Ge bort ett gåvobrev i valören 300 kr motsvarar 10 plat-
tor, en idealisk present på födelsedagar
• Gåvor till kyrkans takfond, plusgiro 19 20 42-0 tas 
emot med tacksamhet. Märk insättningen med ”takfond”

Mer information fi nns i kyrkan.

Fortsättningskonfa upp till 26
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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
Tjänstledig

PORTO BETALT

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

Församlingsmusiker 
Marie Torseng
08-80 20 70

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
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Nya styrelsen i Abra
1: Pär Lewin Ronnås, 2: Lars Axels-
son, 3: Lars Borg, 4: Sara Furu-
hagen, 5: Helena Höij, 6: Örjan 
Wallin, 7: Christina Stareborn och 
8: Olle Stigwall.  (Saknas på bilden: 
Britta Eliasson och Klara Ekelund)

FOTO: MAGNUS HÖIJ


