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Ju mer vi vet, desto fler detaljer ser vi. Ju mer vi vet, desto fler frågor finns det att 
ställa. Den trädgårdskunnige ser mer än ”bara” blommor och den fågelkunnige hör 
mer än ”bara” kvitter. 

Som kristna har vi förmånen att få brottas med de stora frågorna. För visst är 
det en förmån att känna svindeln över djupen i frågan som människor ställt sig i 
tusentals år? Frågor som hur vi ska förstå treenigheten, ifall Jesus var sann Gud och 
sann människa hela tiden eller om tungotal kan uppkomma i vilken miljö som helst.

Jag har haft förmånen att under ett läsår få läsa teologi på Teologiska Högskolan 
Stockholm. Ja, det är verkligen en förmån att stanna upp och få ägna frågorna tid. 
Fast finns det några svar att finna? 

Det fascinerande är att till och med vilka frågor som ansetts möjliga att svara 
på har skiftat genom historien. Thomas av Aquino ansåg sig på 1200-talet kunna 
bevisa att Gud fanns. Medan vi idag istället kan ställa historiekritiska frågor till olika 
bibeltexter.

När jag skriver detta har vi precis firat påsk och läst texterna ur Johannesevan-
geliet. Men varför tycks texterna i det evangeliet vara mycket mer fientligt mot 
judar än vad texterna i de andra evangelierna är? Har du funderat på det? Jag 
hade nog inte funderat särskilt mycket över det innan jag läste grundkursen i Nya 
testamentet i vintras. Johannesevangeliet skrevs helt enkelt så sent, troligen på 90- 
eller 100-talet, då brytningen med judendomen och synagogorna höll på att ske. En 
sådan kunskap gör att vi läser texterna på ett annat sätt. Med mer kunskap förstår 
vi nya saker och kan ställa andra frågor.

Vissa undrar om Gud verkligen får plats i den akademiska teologin. För mig 
har detta år gett en större fascination över Gud och kyrkans slingriga väg för att 
förvalta den kristna tron. Urkyrkan valde till exempel gång på gång vägar som be-
varade Guds mysterium framför att godta enkla förklaringar. Så har män, men även 
kvinnor, drivit kyrkan och dess teologi framåt genom historien. 

Vi som känner oss hemma i Abrahamsbergskyrkan idag får vara en del av den 
rörelsen. Våra val, vårt sätt att uttrycka vår tro är en del av kyrkans långa historia. 
För mig är det stort. Det väcker min nyfikenhet att lära mig mer. Ju mer vi vet, 
desto fler detaljer ser vi. 

Jag tror Gud vill locka vår nyfikenhet att dyka ner i livets oändliga frågor. Svaren, 
hur allt ytterst hänger ihop, dem famnar bara Gud. Fast ett och annat ”delsvar” kan 
berika våra liv, vår tro och vår syn på det vi gör i kyrkan.

/KARIN FRITZSON

Samordnare Maria Dahl, 0706-58 47 50  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73
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Teologi – att nyfi ket söka svar
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Den populära tors-
dagssoppan startade 
hösten 2010. Livet var 
med en kväll och 
träffade soppvärdar 
och matgäster.

Det är sen eftermiddag i 
Abra och kyrkan myllrar av 
liv. I hallen är det fullt av 
skor i olika storlekar och 
snart är det dags för den 
första barnkörgruppen, 
körlek, att starta. Det doftar 
gott i köket och på spisen 
puttrar tre olika rätter i stora 
kastruller.

Torsdagssoppan är 
välbesökt. Syftet är enkelt, 
den ska underlätta vardagen 
för alla, berättar kyrkans 
ungdomsansvariga Sofia 
Karsberg. Hon är själv 
barnkörsförälder och en av 
eldsjälarna bakom soppan. 

Dagens värdar Bibbi 
och Arne Prembäck ser 
avspända ut. Hemligheten 
ligger i att laga en del av 
maten dagen innan, berättar 
Arne glatt. Vid femtiden ska 

maten vara klar 
för servering, 
vilket innebär 
att värdarna 
samlas vid 
halvfyratiden 
för att förbereda 
maten. 
Efteråt följer en 
del plock och 
disk. 
Antalet por-
tioner beräknas 
till cirka 60 och 
basvarorna köps 
in centralt av 
kyrkans husmor.

Nu är maten 
klar, och hungri-
ga, förväntans-
fulla matgäster 
strömmar in i 
samlingssalen. 
Det serveras 
soppa för de 
stora och pasta för de lite 
mindre besökarna. Här 
möts olika generationer 
kring samtal vid maten. 
Barnen pratar glatt med 
soppvärdarna och det är 
en avspänd atmosfär vid 
borden.  Efter måltiden sk-
ingras besökarna för vinden 

men nästa vecka syns många 
igen kring soppa, pasta och 
nära samtal.

/CHRISTINA STAREBORN

”Därför äter jag 
torsdagssoppa” – se sid 7 

Soppan som förenklar vardagen

Sökes:
I september drar torsdagsmiddagarna igång igen och då 
behövs det nya matvärdar.

Anmälan: Kontakta Sofia Karsberg (sofia.karsberg@
abrahamsbergskyrkan.se) eller skriv upp dig på anslagen 
lista i kyrkan. Det går bra att anmäla en grupp på 4-5 
personer som delar upp passet.

Kvällens meny
• Lins- och tomatsoppa
• Köttfärssås, pasta
• Quornsås, pasta
• Bröd, smör och ost
• Kaffe, te, dricka
• Pris: 50 kr/familj, 30 
kr vuxen, 20 kr barn, 
ungdom, pensionär

Arne Prembäck fixar torsdags-
soppan i Abras kök. 

FOTO: LARS UGGLA
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Skiffer gör kyrkan som ny
När Gud skapade skiffret för sisådär 
1,9 miljarder år sedan tänkte han 
kanske på Abrahamsbergskyrkan. 
”Den ska ha ett vackert tak”, tänkte 
nog Gud. Taket har hängt med i 55 år 
men nu är det dags för omläggning. 

I mitten av juni drar Takskifferspeciali-
sten från Grythyttan in med husvagnar 
och byggnadsmaterial på kyrkans tomt. 
Hela sommaren, omkring tre månader, 
ska de tre takskifferläggarna Fredrik 
Berglund, Fredrik Sundin och Martin 
Nilsson jobba där uppe. Det blir långa 
arbetsdagar. 

– Vi börjar vid sju på morgonen och 

håller på till sju-åtta på kvällen, berättar 
Fredrik Sundin.

Därmed kortas arbetsveckan och de 
kan dra hem till Grythyttan redan på 
torsdag kväll.

Nya spikar
Hela taket ska läggas om, och alla plattor 
– även de som är hela – plockas bort och 
läggs på stora ställningar som byggts upp 
på taket. Man betar av drygt en meter 
i taget. Även den gamla takpappen tas 
bort. Så lägger man en skiva av vattenfast 
plywood på taket, ny tjärpapp och så på 
med plattorna igen.

Problemet med Abrahamsbergskyr-
kans tak, och många andra skiffertak som 
lades på 50- och 60-talet, är spiken. Man 
använde spik av aluminium och den har 
en tendens att lossna ur träet så smånin-
gom.

Men nu används spik av rostfritt stål. 
Varje platta spikas fast med två spik. Till 
varje kvadratmeter går det åt omkring 92 
plattor. Taket är 500 kvadratmeter. Det 
blir 46 000 plattor och 92 000 spik…

Beständigt material
Bara omkring 10 procent av plattorna 
behöver bytas ut, så bra och beständigt 
är skiffer, enligt experterna. ”Har man 
en gång investerat i materialet så behöver 
det bara kompletteras vid en omläggn-
ing”, skriver Takskifferspecialisten på sin 
hemsida.

Att det blev omläggning nu kan vi 
tacka ”gubbgänget” i Abrahamsbergskyr-
kan för – gänget som tagit som uppgift 

Fakta skiffer
Grythyttan har de äldsta skiffer-
fyndigheterna i Sverige. Den bil-
dades för ca 1,9 miljarder år sedan 
på havets botten. Skiffret är grått 
eller svart beroende på vilket brott 
det kommer ifrån.

Skiffern tillverkades i ett 40-tal 
olika storlekar. Takskiffertill-
verkningen är åter i produktion 
efter att ha legat nere sedan 70-
talet. Det är den svarta skiffern 
som framställs.

Lite yngre skiffer fi nns också 
i Glava i Värmland och i ett par 
socknar i Dalsland. 

Läs mer: 
www.takskifferspecialisten.se
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Skiffer gör kyrkan som ny

FOTO: LARS UGGLA

att sköta om fastigheten. En dag i höstas 
gick ”gubbarna” en lov runt kyrkan och 
upptäckte att skifferplattor ramlat ner. 
De förstod att detta måste åtgärdas och 
Rolf  Ingelstam, en i gänget tillika 
vicevärd och numera Abras egen 
takgeneral, påbörjade upphand-
lingsarbetet. Ganska snart 
kom han i kontakt med 
den firma som nu sätter 
igång att jobba uppe 
på taket.

I vanliga fall 
när kyrkan 
renoveras 
brukar det 
vara fullt 
med frivillig-
insatser, men taket 
är ingen plats för am-
atörer.

– Nej, allt görs av erfarna hant-
verkare, säger Rolf. 

Lång tradition
Att ha skiffertak som huvudbonad delar 
Abrahamsbergskyrkan med ett stort antal 
andra kyrkor i landet, de äldsta från 1700-
talet. Abra, med blott 55 år på nacken, är 
alltså del av en flerhundraårig byggnads-
tradition.

– Det är ett kulturminne värt att vårda, 
säger Rolf  Ingelstam och påpekar att det 
inte skulle bli så mycket billigare att byta 
till ett plåttak och inte skulle det vara så 
roligt heller.

Gud håller säkert med.

/MARIA DAHL

Så går insamlingen
Gåvor fortsätter att komma in, 
men så här ser det ut fram till maj 
månad:
• gåvor - 177 000 kr
• bidrag länsstyrelsen - 141 000 kr
• vårmarknaden - 45 000 kr
• offerdag 8 maj - 18 000 kr
Totalt - 381 000 kr!

Höstmarknaden kommer också 
att ha mycket i skiffer att erb-
juda. Men ytterligare idéer och 
pengar behövs. Om vi inte klarar 
målen betyder det att medel från 
kyrkans olika verksamheter måste 
skjutas till för att betala räntor 
och amorteringar som ett stort 
lån drar med sig.
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JUNI

Morgonbön runt ljusgloben 
tar paus under sommaren. 
Välkommen åter 6 september.

2 TORSDAG – Kristi 
himmelsfärdsdag Herre 
över allting
8.00 Gudstjänst vid klock-
stapeln vid Bromma kyrka. 
Pär Lewin Ronnås predikar. 

2-5 juni Kyrkokonferens i 
Stockholm.

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

7 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken.

8 ONSDAG
13.00 Sommarträff.

11–19 juni ”Fortsättningskonfa” 
på Koviken.

12 SÖNDAG – Pingst-
dagen Den heliga anden
11.00 Gudstjänst på Koviken. 
Kollegiet och lägerdeltagare.

14 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken.

19 SÖNDAG – 
Heliga trefaldighets dag 
Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Kollegiet och 
lägerdeltagare. 

21 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken.

22 ONSDAG
16.00  Sommarcafé på kyrk-
backen, ta gärna med en dikt 
eller text med sommartema.

OBS! I år är det inget midsom-
marfirande på Koviken.

26 SÖNDAG – Johannes 
Döparens dag 
Den högstes profet
11.00 Gudstjänst i Kyrkan vid 
Brommaplan. Filippa 
Magnusson, sång.

Kyrkkaffet gör uppehåll från den 
3 juli och återkommer söndagen 
den 14 augusti.

3 SÖNDAG – andra 3 SÖNDAG – andra 3 SÖNDAG – andra 
söndagen e. tref. 
Kallelsen till Guds rike
11.00 Sommarandakt. Lars 
Ingelstam.

6 ONSDAG
13.00 Sommarträff  i 
Abrahamsbergskyrkan.

10 SÖNDAG – tredje 
söndagen e. tref. 
Förlorad och återfunnen
11.00 Sommarandakt. 
Anna Lähnn. 

17 SÖNDAG – fjärde 
söndagen e. tref. 
Att inte döma
11.00 Sommarandakt. Ylva 
Lofterud och Olle Wester-
lundh, Alice Hammarstedt, 
flöjt.

18-23 juli Seglardagar med Ny 
Gemenskap på Koviken.

20 ONSDAG
13.00 Sommarträff  i 
Abrahamsbergskyrkan.

24 SÖNDAG – femte 
söndagen e. tref. Sänd mig
11.00 Sommarandakt. Helena 
och Magnus Höij. 

25–31 juli Vindens vänners 
seglarläger på Koviken.

31 SÖNDAG – sjätte 
söndagen e. tref. 
Efterföljelse
11.00 Sommarandakt. Anna 
Lähnn. Vindens vänner, sång.

3 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. Kaffe 10.30. 
Anmälan senast 31 juli till tel. 
80 20 70. 

7 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag 
Jesus förhärligad
11.00 Sommarandakt. Karin 
Fritzson. 

14 SÖNDAG – åttonde 
söndagen e. tref. 
Andlig klarsyn
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson.

21 SÖNDAG – nionde 
söndagen e. tref. 
Goda förvaltare
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Michael Pihl, sång.

3 SÖNDAG – andra 3 SÖNDAG – andra 3 SÖNDAG – andra 

JULI
AUGUSTI
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28 SÖNDAG – tionde 
söndagen e. tref. 
Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Ellen Gunner, sång. 

31 ONSDAG
10.15 Utfärd till Stjärnholms 
stiftsgård. Samling vid Hotell 
Scandic, Brommaplan.
Ekumeniskt arr. Anmälan se-
nast fredag 26 aug. till Lisbeth 
Lagerquist, tel. 28 48 32. 

2–3 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. Dagar 
på Koviken för alla intresse-
rade. Se notis sistasidan.

4 SÖNDAG – elfte sönda-
gen e. tref. Tro och liv
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Körgrupp.

SMU-grupperna startar från 
vecka 36.

8 ONSDAG
13.00 RPG Bibelsamtal med 
Pär Lewin Ronnås.

11 SÖNDAG – tolfte 
söndagen e. tref. 
Friheten i Kristus
OBS! Tiderna:
11.00 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
18.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Körer från Hässelby 
missionskyrka och Abrahams-
bergskyrkan. 

14 ONSDAG
13.00 Att vara kyrka i världen. 
Sten-Gunnar Hedin, RPG:s 
ordförande, berättar.

16 FREDAG
19.00 Från Piazolla till Taube. 
Musikkafé med sånggruppen 
Melomania från Argentina 
och Holiday Singers. Inträde.

18 SÖNDAG – trettonde 
söndagen e. tref. 
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Stefan 
Åsander. Helen Åkerman, 
sång. 
Efter kyrkkaffet berättar 
sjukhuspastor Gunilla Wedin 
Halvardsson om sitt jobb på 
Karolinska sjukhuset.

21 ONSDAG
12.30 Ekumenisk samling i 
S:t Ansgars kyrka och därefter 
i Västerleds församlingshus.

2–3 FREDAG-LÖRDAG

SEPTEMBER

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

Varför äter du 
torsdagssoppa i 
Abra?
Karin Nylander, 33 år
Yrke: Förskollärare
Bor: Abrahamsberg
– Vi har barn i kören och 

ser det som ett 
familjeeven-
emang. Vi möts 
upp i kyrkan 
och äter till-
sammans.

Maj Lyckeborg, 75 år
Yrke: Pensionär 
Bor: Hässelby
– Idag har jag 
lämnat gre-
jer till Vår-
marknaden på 

lördag. Samtidigt vill jag 
hälsa på mina barnbarn 
och äta soppa. 

Johan Ronnås, 14 år
Yrke: Studerar
Bor: Trångsund
– Jag ska gå på 
ungdomskören 
ikväll och kom-

mer direkt från skolan. Här 
träffar man kompisar, plug-
gar och äter. 

Gösta Eknor, 58 år
Yrke: IT-yrke

Bor: Vällingby
– Vår dotter 
Zahra, 5,5, går 
på barnkören 
och vår 3-åring 
hänger med. 

Soppan är perfekt när man 
stressat från jobbet för att 
hämta barnen.   

Mer om soppan på sid 3
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Luciafirande, valborg, 
midsommar. Snart har 
utbytesstudenten Jim 
Lindroth från USA 
upplevt alla de svenska 
högtiderna. Här berät-
tar han om skillnader 
och likheter mellan 
länderna.

Många av Abrahams-
bergskyrkans ungdomar 
har under de senaste åren 
brett ut sina vingar och 
upptäckt världen utanför 
Sverige. Åt andra hållet, 
hit till Abra, har det varit 
lite tunnare. Fram till nu. 
Jim Lindroth kom i höstas 
till familjen Henriksson 
i Bromma och har snart 
gått ett läsår på Södra 
Latins gymnasium. I Abra 
sjunger han i ungdoms-
kören och syns ofta på 
gudstjänster och i andra 
sammanhang.

Hur hamnade du här i 
Sverige och Abrahams-
bergskyrkan?
– Flygplanet gick ner så 
här... Nej, men jag är en 
tredjedels svensk, dess-
utom så var min mamma 

utbytesstudent i Sverige 
en gång i tiden. Det är en 
tradition i min familj, min 
bror har varit i Ungern 
och min syster har varit i 
både Frankrike och Tysk-
land.

Hur skiljer sig livet 
i USA, jämfört med 
Sverige?
– Den senaste skolan 
jag gick på i USA bodde 
jag på, ett internat. Man 
vaknade på morgnarna, åt 
frukost tillsammans, hade 
några lektioner. Sedan 
hängde man med vänner-
na och tränade på slagverk. 
Satt en del vid datorn 
också. Det var kanske lite 
mer rutiner.

Du har ju läst alla 
lektioner i skolan på 
svenska, hur har det 
fungerat?
– Det känns bra, helt okej 
just nu. I början var det 
såklart jobbigt, svenska 
och samhälle var de job-
bigaste ämnena att komma 
in i. Och engelska (skratt).

Jim skämtar mycket och 
har nära till skratt. Skäm-
ten blandas dock med 

eftertänksamma utläggnin-
gar om skillnaderna mellan 
Sverige och USA.

– Den största skillnaden 
är att alla i Sverige pratar 
svenska, det gör man inte 
i USA, haha. I USA är det 
kanske lite vänligare. Där 
jag är ifrån, sydstaterna, 
där hälsar alla, man vinkar 
på håll och möter varandra 
med leenden.

Vad finns det för andra 
skillnader mellan de 
båda länderna? 
– Det är liten skillnad i 
hur ungdomsarbetet är 
uppbyggt, i grunden är det 
ganska likt ändå. Männis-
kor samlas i de föreningar 
de känner att de hör mest 
hemma i.

– Inom idrotten är det 
annorlunda, den sköts 
antingen genom skolan 
eller i ett proffslag. I 
Sverige finns det ju ett 
gäng olika föreningar att 
vara med i, i alla olika 
sporter. I USA är det väl 
ett lag per stad.

Vad finns det för skill-
nader i traditioner? 
Saknar du någon ameri-
kansk tradition?

”Svenska julen bättre”
Jim från USA:
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– Jag saknar Thanksgiving! 
Såklart. Jag tycker också att 
det är skönare att fira jul i 
Sverige, det är inte lika kom-
mersiellt som i USA.

Är det mindre kommersi-
ellt i Sverige?
– Ja, i USA är det en massa 

reklam, överallt. Det är 
maraton på TV, en massa 
usla julfilmer på rad. Jag har 
firat valborg och ser fram 
emot midsommar, det har vi 
ju inte i USA.

På tal om svenska tra-
ditioner, du deltog i två 

luciatåg i vintras, både i 
Abra och i direktsänd TV, 
hur var mötet med den 
traditionen?
– Det var jättekul! Kul, för 
att jag fick delta i en stark, 
svensk tradition. Det var 
kanske lite väl likt Ku Klux 
Klan (amerikansk rasist-
grupp) med stjärngosse-
strutarna, men det var kul 
ändå. Sedan är det lättare att 
sjunga än att prata på svens-
ka. Man behöver liksom inte 
forma meningarna själv... 

/PETER APPELQUIST

9

Fakta
Namn: James Daniel Lindroth
Ålder: 19
Bäst med Sverige: Köttbullar
Roligaste svenska ord: Slöjd! Eller löjligaste...
Kommer från: Greenwill, South Carolina
Familj i USA: Föräldrar och tre syskon
Familj i Sverige: Föräldrar och fyra syskon (varav en 
är utbytesstudent i USA)

Jim tillsammans med sina svenska 
”syskon”: Samuel, Ludvig och Emilia 
på Kovikens valborgsmässofirande. 
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 Varje torsdag klockan 
18.00 övar Abras 
yngsta körsångare. 
Körledaren Elina 
Lyckeborg berättar om 
Abrakadabra.

 
Körgångerna börjar oftast 
med att vi sjunger en 
hälsningssång. Den mesta 
tiden går åt till att öva på 
de sånger vi förbereder till 
nästa konsert. Vi brukar 
variera övning med lek, 
eller en rörelsesång av 
något slag. Om vi inte 
gör det blir det oftast sura 
miner eftersom många nog 
tycker att det är det som är 
roligast på hela repet. 

När körgången närmar 
sig sitt slut slappnar vi av 
med en lugnare sång och 
ibland en koncentrations-
lek, för att varva ner och 
be en kort, enkel bön. Det 
är skönt med en stund av 

lugn efter ett 
rep med full 
fart! 

Deltagarna 
är från för-
skoleklass till 
och med klass 
3. Jag pratade 
med fyra av 
dem, Hanna, 
Noel, Svea och 
Hedvig, om hur 
det är att sjunga 
i kör, och varför 
de valt Abraka-
dabra. ”Det är 
roligt att vara 
med i en kör 
för att man får lära känna 
nya vänner och sjunga 
tillsammans”, säger de.

Några av barnen som är 
med i kören har föräldrar 
som är engagerade i för-
samlingen, men många har 
kommit hit genom att de 
har klasskompisar som var 
med i kören. Det är väldigt 

roligt att det sprider sig att 
det är en rolig upplevelse 
att sjunga tillsammans och 
att det inte bara är barn 
med engagerade föräldrar 
som är med, utan andra 
också. 

Att sjunga ska vara ro-
ligt och det tycker jag att vi 
har, varje torsdag klockan 
18.00. 

/ELINA LYCKEBORG, KÖRLEDARE

Abrakadabra varvar lek med sång

Abrahamsbergs-
kyrkan utlyser ett 
stipendium i form 
av resebidrag för 
besök i någon av 
Svenska Missions-
kyrkans systerkyr-
kor eller samar-

betsorganisationer 
utanför Sverige. 

Stipendiets syfte 
är att ge SMU-are 
och yngre försam-
lingsmedlemmar 
upplevelser och 
erfarenheter av 

systerkyrkornas 
arbete och av inter-
nationellt bistånd. 
Erfarenheterna 
delges sedan SMU 
och församling.

Resan förbereds 
och utvärderas i 

samarbete med In-
ternationella rådet.

Ansökan sänds 
till styrelsen för 
Abrahamsbergs-
kyrkans församling 
senast den 1 okto-
ber 2011.

Internationellt stipendium för ungdomar



Till Guds vila
LISBETH LILJA född, den 22 december 
1923, avled den 14 mars 2011. 
Begravningsgudstjänst i Abrahams-
bergskyrkan den 15 april 2011.

Utfl yttade medlemmar
MARIA NILSSON flyttar sitt medlem-
skap till Solna-Sundbybergs mis-
sionsförsamling.
LIA ANDERSSON flyttar sitt medlems-
kap till Gävle missionsförsamling.

Adressändringar
LISA, DANIEL, THEA och MALTE PREM-
BÄCK, Björnbodavägen 16 A, 162 44 
Vällingby

ANN-CAHRLOTTE MELIN, Skattegårds-
vägen 65, 162 62 Vällingby

EYVOR JOHANSSON, Koppargården 
ing. A rum 410, Råckstavägen 100, 
162 54 Vällingby

Församlingsboken
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Vi läser dagbok och brev 
från fånge i Nazi-
Tyskland
Studierådet bjuder under 
hösten in till läsning och 
samtal. Vi tänker läsa den 
tyske teologen Dietrich 
Bonhoeffers bok ”Motsånd 
och underkastelse”. Boken 
innehåller Bonhoeffers brev 
och dagboks anteckningar 
under fängelsetiden i Nazi-
Tyskland, från 1943 till 
avrättningen 1945. Vi kom-

mer att koncentrera oss på de 
som är daterade 30 april 1944 
och framåt.  

Pastor Anders Jonåker 
kommer till den första 
samlingen och sätter oss in i 
Bonhoeffers liv och teologi. 
Vi räknar med fyra samlingar 
under hösten, datum kommer 
i nästa Livet. Vill du börja 
läsa redan nu fi nns boken att 
köpa på Gummesons Bok & 
Musik alternativt på nätet via 
till exempel Bokus. 

Besök av 
sjukhuspastor
Söndagen den 18 
september kom-
mer vi att få besök 
av sjukhuspastor 
Gunilla Wedin 
Halvardsson. Efter 
gudstjänsten får 
vi möjlighet att 
sätta oss ner med 
Gunilla för att höra 
om hennes jobb på 
Karolinska sjukhu-
set. Hur bemöter 
man sjuka och 
anhöriga när livet 
krisar på olika sätt? 
Vad säger man, hur 
gör man?

Välkomna! häl-
sar diakonala rådet.

Sommarcafé 
med dikt och 
musik
Onsdagen den 22 
juni kl 16 inbjuder 
diakonala rådet till 
ett sommarcafé.  
Du som vill och 
har tid är välkom-
men oavsett ålder. 

Vid fi nt väder 
dukar vi upp ute 
på kyrkbacken. Vill 
du så får du gärna 
ta med en text eller 
dikt med sommar-
tema. 

Musikunderhåll-
ning utlovas.

FOTO: LARS UGGLA

Olle Stigwall säljer 
äkta mattor på 
Vårmarknaden. 
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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

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

FOTO: MAGNUS HÖIJ

SAMLINGSHELG!
Notera ”på Koviken” i almanackan! 2-4 
september! För dig, för alla som ibland är 
i Abrahamsbergskyrkan.

Segling, skapande, tonårsövernattning, 
svampplockning, föreläs ningar, djupdyk-
ningar, allsång, barnpassning, lägerbål... 
Välj vad som passar dig! 
Håll utkik efter mer info på hemsidan!


