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I somras firade jag nattvard i ett växthus. Det var härligt att dela bröd, vin och ge-
menskap bland olika blommor och plantor. Kanske kan vi tänka så om nattvarden, 
som ett växthus där vår tro, gemenskapen med Jesus Kristus, får extra näring. Kanske 
kan vi tänka så om församlingen, som ett växthus för vår tro. Fast jag föredrar nog 
bilden av en blomsterrabatt i ständig växelverkan med omgivningen. Vackrast är det 
när man ser mångfalden av olika sorter och färger.

Att vara medlem i en församling är att vara en del av mångfalden. Som anställd har 
jag fått förmånen att lära känna, och samarbeta med, många olika delar av församlin-
gen. Jag har verkligen njutit av mångfalden! 

Jag började arbeta som diakon i Abrahamsbergskyrkan i januari 2003. Det var nog 
en tisdag och jag fi ck börja lära känna den lilla gemenskapen kring ljusgloben. Vilka 
människor som samlats där har skiftat men samtalen där och kring förmiddagskaffet 
har varit nära och viktigt. 

Det har blivit många gudstjänster genom åren, intima sommarandakter och pam-
piga gudstjänster då kyrkan varit full av människor. Det har varit perioder av kvälls-
gudstjänster, fasteandakter och samtalsgrupper. 

Många onsdagar har jag fått träffa er som levt längre och delat era tankar på mitt-
på-dagenträffar. I mötet med olika grupper har jag fascinerats av hur lika frågorna 
inför livet och tron är även om vi använder lite olika ord. 

När jag tänker tillbaka på åren i Abra så har konfi rmandarbetet en särskild plats. 
Alla ni tonåringar som jag har mött och delat frågor och andakter, trötta morgnar, 
toaköer, spöknätter, lektioner och mycket mer med på Koviken. Mångfalden av möten 
bär jag med mig. Och allt detta har varit möjligt tack vare det förtroende ni har visat 
mig. 

Jag har lärt mig otroligt mycket dessa år. Vissa gånger var jag självsäker. Andra 
gånger har jag chansat, hoppat och för det mesta ändå landat med fötterna nedåt. 

Nu fortsätter jag läsa på Teologiska högskolan. Fast som medlem står jag kvar i 
Abrahamsbergskyrkans prunkande rabatt.

Till sist: Ett stort och varmt tack för att jag har fått ert förtroende att vara er diakon 
dessa år! 

/KARIN FRITZSON

Samordnare Maria Dahl, 0706-58 47 50  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73

Layout Magnus Höij  Omslagsfotot på vår ordförande Helena Höij: Lars Uggla
Nästa Livet kommer i början av december. Manusstopp 26 oktober 2012 

E-post livet@abrahamsbergskyrkan.se 
Tryck Hallvigs reklam
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Mångfald i rabatten 
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Ett energiknippe byts 
mot ett annat. När 
Sofia Karsberg lämnar 
Abra kommer nyexade 
pastorn Maria Öst i 
hennes ställe. 

27-åriga Maria Öst blev 
i våras färdig med sina 
studier vid Teologiska 
Högskolan och ordin-
erades till pastor vid den 
senaste kyrkokonferensen.

För Maria är Abrahams-
bergskyrkan en inte helt 
ny plats. Under vintern 
och våren 2012 gjorde hon 
praktik i församlingen och 
när tjänsten som barn- 
och ungdomsansvarig blev 
ledig så tog det inte lång 
tid innan Maria sökte. 

Under sommarens 
konfirmationsläger på 
Koviken har Maria varit 
med som ledare. Konfir-

manderna har redan fått 
en nära relation till henne 
och snart får alla SMU-
deltagare och församlings-
medlemmar lära känna 
henne.

Maria Öst börjar sin 
tjänst som pastor med 
barn- och ungdomsin-
riktning den 1 september. 

Hon installeras vid gud-
stjänsten i Abrahamsberg-
skyrkan den 9 september.

Vi önskar Maria varmt 
välkommen till Abra!

/PETER APPELQUIST

Praktikant tillbaka som pastor

Sofia Karsberg 
tackar för sig

Tack för presenter, fest 
och fina ord! Tack för åtta 
fantastiska år då jag som 
anställd i Abrahamsbergs-
kyrkan fått samarbeta 
med och möta er alla i 
olika sammanhang. Tack 
för goda samtal – runt 
ljusgloben, vid köksbor-
det, på ledarsamlingar, 

på torsdagsmiddagar, på 
Koviken. 

Tack för alla musikupp-
levelser i kyrksal och 
bäverkula. Tack för tonårs-
häng och strumpkrig. 
Tack för gudstjänstupplev-
elser med söndagsskola, 
scouter, körer, barnmusik, 
tonår, konfirmander. Tack 
för spännande möten 
med UR och olika projekt-
grupper. Tack för allt jag 

fått vara del i. 
Abra sprudlar av liv och 

energi och jag är stolt och 
tacksam över att ha fått 
vara anställd mitt i denna 
levande kyrka.

Nu flyttar jag och 
familjen till Grekland i 
några år. Men Abra finns 
alltid i våra tankar och 
hjärtan.

Allt gott

/SOFIA KARSBERG

MARIA ÖST VAR MED 
PÅ KONFALÄGRET I SOMRAS
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Manligt nätverk fi xar 
utan förpliktelser
Första måndagen i varje 
månad träffas ett gäng 
gubbar för en morgon-
fi ka i Abra. Nätverket 
har nu funnits i två 
år och förutom olika 
småprojekt fi nns planer 
på att arrangera en 
matlagningskurs i egen 
regi.

I köket är kaffet på gång 
och Olle Hagberg har re-
dan förbrett lite upp gifter 
på gula post-it lappar inför 
dagens träff. Trots att gub-
bgruppen är ett nätverk 
och egentligen inte åtar sig 
några speciella upp drag 
så jobbas det flitigt på 
måndagarna. 

– Vi var några stycken 
65+:are som saknade 
snacket om fotboll under 
fi kat på jobbet, berättar 

Olle som är initiativtagare 
till nätverket. 

Gubbgruppen, som 
den till vardags kallas, är 
främst ett socialt nätverk. 
Ett tiotal gubbar ses en 
gång i månaden för fi ka, 
umgänge och arbete under 
lättsamma former. 

Två av medlemmarna 
är vicevärdar i Abrahams-
bergskyrkan så det fi nns 
ett naturligt intresse för 
praktiskt arbete i grup-
pen. Omläggning av rör, 
rensning av avlopp samt 
snöskottning är exempel 
på projekt. Rena fi xar-
uppgifter kan vara att 
reparera möbler eller städa 
ungdomsrummet i källar-
våningen. 

– Många har gått 
igenom svåra saker och 
vi delar liknande erfaren-
heter. Hit kan man komma 
med problem, stora som 

små, och sitta länge utan 
att titta på klockan. Vi har 
också upptäckt att 
nätverket har en viktig 
uppgift för nyinfl yttade 
män i vårt närområde, 
säger Olle Hagberg.

– Alla behöver bli sedda 
och efterfrågade.

Olle berättar också 
roat att männens fruar är 
mycket entusiastiska – det 
är skönt att bli av med 
gubben en stund och de 
förstår vikten av träffarna 
och nätverket.

/CHRISTINA STAREBORN

Gubbgruppen i 
Abra
Möts första måndagen i 
varje månad.
Tid: 09.00.
Nya medlemmar är 
välkomna!

Sökes: Lägerutrustning 
Scoutläger – tält, lägerbål, 
lekar, friluftsliv. Ett läger 
kan vara bland det bästa 
som finns. Men för den 
som glömde sovsäcken, 
saknade regnkläder eller 
bra skor kan det bli riktigt 
jobbigt. Det tänkte vi 
scoutledare råda bot på! 

Därför behöver vi er 
hjälp. 

Vi tänkte bygga 
upp ett litet lager av 
sovsäckar, liggunderlag 
och friluftskläder som 
behövande scouter kan 
använda. Så om du har en 
extra sovsäck, ett över-

blivet (fullt fungerande) 
regnställ eller något annat 
som kan vara bra att ha 
med sig på en hajk eller 
ett läger hör av dig till 
scout@
abrahamsbergskyrkan.se! 

Var redo!
Scoutledarna i Abra 
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OLLE HAGBERG OCH BERTIL HÖGSTRÖM FIKAR OCH FIXAR



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

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

Morgonbön runt ljusgloben 
– tisdagar kl. 9.00.

31aug. – 1sept. 
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. Se notis om 
program och anmälan!

2 SÖNDAG – trettonde 
söndagen e. trefaldighet 
Medmänniskan
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås, 
Kör-och blåsargrupp.

SMU-grupperna startar från v. 
36

4 TISDAG
9.00 Morgonbön. Samling 
kring ljusgloben.
 

5 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal. Pär Lewin 
Ronnås, pastor.

9 SÖNDAG – fjortonde 
söndagen e. trefaldighet 
Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Installation 
av pastor Maria Öst.
Distriktsföreståndare Helen 
Friberg. Matt.5:15, sång.

12 ONSDAG
13.00 Misstagssonaten av 
Hjalmar Söderberg. Liselotte 
Höjman, skådespelare.

16 SÖNDAG – femtonde 
söndagen e. trefaldighet 
Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Lars Ingels-
tam. Jenny Nilsson, sång. 

19 ONSDAG
13.00 Cittragrupp 74 från 
Järfälla.

19.00 Öppet samtal utifrån 
predikotexten och gudstjänsten den 
30 sept. (se notis)

23 SÖNDAG – sextonde 
söndagen e. trefaldighet 
Döden och livet 
11.00 Gudstjänst. Ingrid Eng-
back och Pär Lewin Ronnås. 
Körgrupp ur Art Song. 

26 ONSDAG
09.30 Obs tiden! Utfärd till 
Strängnäs. Anmälan senast 
19/9 till Helena Johannesson, 
tel. 585 009 09.  

19.00 Palestina och Israel, en 
introduktion. Historia och nutid. 
Göran Gunner. 

30 SÖNDAG - Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Canta Felice. 

3 ONSDAG
13.00 Kaféträff. Tag med dig 
din favoritdikt! 

7 SÖNDAG – artonde 
söndagen e. trefaldighet 
Att lyssna i tro
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Fredrik Jäderling, sång. 

10 ONSDAG
13.00 Katolska kyrkan i 
Sverige. Anna Axberg, 
arkitekt, berättar.

14 SÖNDAG – nittonde 
söndagen e. trefaldighet  
Trons kraft
11.00 Scoutgudstjänst. Maria 
Öst.

17 ONSDAG
13.00 Besök på Ekumeniska 
centret i Alvik.
Anmälan senast 15/10 till tel. 
80 20 70.

21 SÖNDAG – tjugonde 
söndagen e. trefaldighet 
Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Barnkören Abraka-
dabra. 

24 ONSDAG
13.00 Världsböndagen 
– behövs den? Ragni Lantz, 
redaktör.

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se

SEPTEMBER
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25 TORSDAG
19.00 Den humanitära situ-
ationen i Palestina, och har 
den något med oss att göra?
Joakim Wohlfeil, Diakonia.

28 SÖNDAG – 
tjugoförsta söndagen e. 
trefaldighet Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Petter Jako-
bsson. Maria Börjesson, sång.  

31 ONSDAG
13.00 Allhelgonadag - 
allhelgonatid. Per-Magnus 
Selinder, pastor.

19.00 Öppet samtal utifrån pre-
dikotexten och gudstjänsten den 11 
nov. (se notis)

3 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Lars Ingelstam, sång.  

4 SÖNDAG – söndagen 
e. alla helgons dag Vårt 
evighetshopp
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Bertil Högström. Ulrika 
Westerberg, violin. 

7 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

10 LÖRDAG
Höstmarknad. Adolf  Fredriks 
flickkör och Allsångskonsert. 
Se notis!

11 SÖNDAG – tjugo-
tredje e. trefaldighet 
Förlåtelse utan gräns
9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Jenny Nilsson och 
Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Anders Lyckeborg, 
sång.   

14 ONSDAG
13.00 Gamla och nya sånger 
med Brommagänget.

18 SÖNDAG – söndagen 
f. Domssöndagen 
Vaksamhet och väntan
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Matt.5:15, sång.  

21 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås, pastor.

25 SÖNDAG – Doms-
söndagen Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Canta Felice, jazzmässa.  

29 TORSDAG
12.00 Obs dag och tid! 
Adventssånger i S:ta Birgitta 
kyrka. Anmälan till tel. 35 69 
75 senast den 23/11.

19.00 Diakonia i Palestina. 
Om att bygga demokrati under 
belägring. Cecilia Karlstedt, f  d 
regionchef  för Diakonia. 

2 SÖNDAG – första 
söndagen i advent 
Ett nådens år
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Adventskör och 
blåsare. Jonas Eliasson. 

5 ONSDAG
13.00 Lidman och Pethrus 
och den härliga väckelsen. 
Ivar Lundgren, författare.

9 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent
11.00 Missionsgudstjänst. 
Bernt Jonsson. Bisi Kongo.

12 ONSDAG
15.00 Luciasånger med 
barnkören. Obs tiden!

15 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert.  
Barnkören och ungdoms-
kören.

16 SÖNDAG – tredje 
söndagen i advent 
Bana väg för Herren
11.00 Julmusikal med musikal-
gruppen. Julen sjunges in. 
Söndagsskolan, Canta Felice 
och Allsångsorkestern.

NOVEMBER

DECEMBER

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.
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Styrelsen – en energikick
Det sägs vara kul att 
sitta i styrelsen för 
Abrahamsbergskyrkan. 
Valberedningen har inte 
svårt att få kandidater 
att ställa upp.

– Det är ett gemensamt 
arbete och åtagande, säger 

Helena Höij som är ny 
ordförande sedan i vintras. 
Vi fördelar arbetsuppgifter 
och hugger i. Det ger 
väldigt mycket energi.

I Abra delar styrelsen 
ansvaret med försam-
lingsföreståndaren och 
kollegiet. Föreståndaren är 
kallad och direkt vald av 
hela församlingen och står 

för verksamheten.
– Vi ska skapa 

förutsättningar och 
möjliggöra verksamhet, 
understryker Helena och 
jämför med en traditionell 
föreningsstyrelse som ska 
leda och fördela arbetet 
och fatta beslut. 

– Visst har vi ett ansvar 
men vi styr inte allt.

Forne talmannen Helena 
Höij är ny ordförande i 
Abrahamsbergskyrkan. 
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Styrelsen i Abrahams-
bergskyrkan utser ord-
förande inom sig själv och 
för Helena Höij är det 
viktigt att hon är ord-
förande just i styrelsen, 
inte i församlingen.

– Jag är inte redo att 
ställa mig själv som ytter-
sta ansvarig för en för-
samling. Men leda styrelse-
arbete, det kan jag.

Har erfarenhet
Som många i Gemensam 
framtid (som Abrahams-
bergskyrkans kyrkosam-
manhang kallas sedan Mis-
sionskyrkan gått ihop med 
baptister och metodister) 
har Helena förenings-
erfarenhet ända sedan 
scoutåren. Som teknolog 
i Linköping engagerade 
hon sig i studentkåren. 
Det slutade med att hon 
blev ordförande i Sveriges 
förenade studentkårer, 
SFS. Sedan drogs hon med 
i politiken och Kristde-
mokraterna. Det i sin tur 
slutade med att hon blev 
riksdagens tredje vice tal-
man 2002–2006.

Som politiker brann 
hon ofta för organisa-
tionsfrågor, även om det 

givetvis blev mycket debatt 
också.

– Jag är inte den här 
jätteagitationstypen, säger 
hon och erkänner att hon 
nog kunnat vara aktiv i 
mer än ett parti.

Men lite stolt är hon att 
som ledamot av skatte-
utskottet ha varit med 
om att argumentera för 
avdragsrätt för hushålls-
nära tjänster och avskaffad 
fastighetsskatt i dess gamla 
form.

Lämnat politiken
Nu har hon lämnat 
politiken och söker en ny 
roll med arbete i skärn-
ingspunkten där offentlig, 
ideell och privat näring-
slivsverksamhet möts. Hon 
har tagit högskolepoäng i 
”corporate social responsi-
bility” under våren.

Om Abrahamsbergskyr-
kans framtid känner hon 
sig trygg.

– Jag är inte orolig 
för något när det gäller 
församlingen, slår hon 

fast med trygg ordförande-
auktoritet. Församlingen 
har många gånger visat att 
den kan klara av svårig-
heter. Vi tar tag i det som 
behöver göras och löser 
det. Vi ser möjligheter i 
stället för problem.

Hon tror inte heller att 
föreningsformen för kyrka 
och kristen verksamhet 
tillhör det förgångna. Det 
går att finna frivilliga för 
verksamheten. 

Andra former
Men insatserna kan ta an-
dra uttryck, ändra karaktär 
och få andra arbetssätt.

– Folk växer inte längre 
in i folkrörelserna.

Själv är hon ”oerhört 
tacksam” att hon och 
hennes familj hittade 
Abrahamsbergskyrkan när 
de flyttade till Bromma 
och sökte en kyrka där 
deras son kunde döpas. 

– Det är en kyrka där 
mina grundvärderingar 
stämde. Jag är inte så 
säker att jag fått ett sam-
manhang annars. Abra-
hamsbergskyrkan är inte 
utbytbar. 

/ANDERS MELLBOURN
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I över 20 år har små barn 
och deras föräldrar kom-
mit till Abrahamsbergskyr-
kan för att sjunga, dansa, 
ramsa och spela. Och i 
höst fortsätter småbarns-
musiken som vanligt. 
Jenny Nilsson, som har 
vikarierat som musikans-
varig i Abra sedan i janu-
ari, är ledare. 

Jenny har stor erfaren-
het av barnmusik sedan 
hon jobbade som musiker 
i Göteborg. 

Jenny kommer också 
(med stor sannolikhet) att 
leda körlek, tillsammans 
med Linda Armyr och 
Klara Eliasson. Och hon 
kommer att fortsätta att 
leda barnkören, ungdom-
skören och vuxenkören. 

Ellen Gunner och Elina 
Lyckeborg fortsätter att 
leda musikalkören. 

Boka in söndag 11 no-
vember kl 9.30. Då är det 
Musikgudstjänst med små 
och stora, en gudstjänst 
med mycket musik, dans 
och rörelse. Jenny Nilsson 
leder gudstjänsten. 

/SOFIA KARSBERG

Onsdagar Småbarnsmusik. 9.30 för barn över ca 10 
månader. 11.00 för barn 0-ca 10 månader. Drivs som 
studiecirkel. 10 ggr. 400kr. OBS! Anmälan till Jenny 
Nilsson. Start 19 september. 

Torsdagar 16.30-17.15 Körlek för barn ca 4-6 år. 
Start 6 september.

Torsdagar 18.00-18.45 Barnkören Abrakadabra 
för barn från och med förskoleklass. Start 6 septem-
ber.

Torsdagar 18.00-19.00 Musikalgrupp från åk 4. Start 
6 september.

Torsdagar 19.00-20.30 Ungdomskören Matt.5:15, 
därefter fika. Från ca åk 9. Start 30 augusti.

Tisdagar 19.00- 21.00 vuxenkören Canta Felice. 
Start 4 september.

På torsdagar kl 17.15-19, 
när många av våra körer 
träffas, serveras pasta och 
soppa för en billig pen-
ning i Abra. Kom gärna 
hela familjen och ät innan 
eller efter kören. Mid-
dagsserveringen drivs med 
ideella krafter, så hjälp 
gärna till i den mån du har 
möjlighet. Laga soppa och 
/eller diska en torsdag och 
njut av lagad mat resten av 
torsdagarna. Ju fler som 
hjälps åt desto bättre.

För frågor om körer och våra andra barn- och ungdomsaktiviteter 
hör av er till Jenny Nilsson, församlingsmusiker 
(jenny.nilsson@abrahamsbergskyrkan.se) eller till Maria 
Öst, pastor med barn- och ungdomsinrikting: 
(maria.ost@abrahamsbergskyrkan.se). 

Körlek, barnkör, musikal-
grupp och ungdomskör 
drivs genom Abrahams-
bergskyrkans barn- och 
ungdomsförening. För att 
delta betalar man medlem-
savgiften på 300kr per 
kalenderår, och då får man 
delta i så många SMU-
verksamheter man vill. 
Ingen anmälan krävs, men 
gärna ett mejl till Jenny 
med deltagarens namn, 
personnummer, adress och 
telefon, och mejladress 
till förälder för körlek och 
barnkör. 

Musiken i Abra i höst
Precis som vanligt kom-
mer musikverksam-
heten att vara en viktig 
del av Abrahamsbergs-
kyrkan. 



FÖRSAMLINGSBOKEN

Till Guds vila 
JOHAN POLLACK, född den 3 juli 
1973, avled den 7 juni 2012. 

ERLAND HENRIKSSON, född den 13 
juni 1924, avled den 8 augusti 2012. 
Pastor och församlingsföreståndare 
i Abrahamsbergskyrkans församling 
mellan 1972-1989.

Dop
ELIAS EDBERG, född den 9 juni 1997, 
döptes på Koviken den 1 juli 2012

Ny adress
ULLA MARIE, GÖRAN, SIMON OCH 
ELLEN GUNNER, Tegnergatan 4, 2tr. 
113 58 Stockholm. 
Tel 08 739 15 75

Konfi rmation
Vid sommarens konfi rmationsläger 
på Koviken med högtidsguds-
tjänst den 8 juli deltog: HARALD 
BÄCKLUND, BJÖRN DANIELSSON, ELIAS 
EDBERG, KLARA ELIASSON, ELLEN 
HEILING, KAJSA HÖIJ, THEO INGELSTAM, 
LYDIA NYSTRÖM-ÖHLIN, KATARINA 
PRASSO, OSCAR PRYBIL, HILDA RÜTSCHE 
SCHÖNNING, VERA SUNDEN-CULLBERG, 
SEBASTIAN SÖDERBLOM, SAM TJERNBERG, 
TERESE TONNVIK. 

Nytt telefonnummer
PÄR LEWIN RONNÅS och BIRGITTA 
RONNÅS, 08-768 22 18

Läsning och reflektion av 
”Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred” 
Tillsammans med några andra kyrkor i vårt närområde kom-
mer vi under den närmaste tiden att läsa och reflektera över 
Kyrkornas Världsråds dokument om en rättfärdig fred. Up-
plägg och datum är än så länge inte fastställt, men det återkom-
mer vi om. Vill du vara med? Varför inte börja läsa redan nu! 
Det spännande och utmanande dokumentet finns att hämta i 
kyrkans foajé.  

En yttre och inre 
resa till Israel/
Plaestina
Under hösten och 
vintern inbjuder vi till 
några öppna träffar för 
att fördjupa oss lite om 
historia och nutid för 
Israel och Palestina. 
Höstens samlingar:

Onsdag den 26 septem-
ber kl.19.00 kommer 
Göran Gunner och ger 
en introduktion.

Onsdag den 20 
oktober kl.19.00 berät-
tar Joakim Wohlfeil, 
Diakonia, om den 
humanitära situationen 
i Palestina och hur den 
berör oss.

Torsdag den 29 novem-
ber kl.19.00 gästas vi av 
Diakonias f  d region-
chef  i Mellansöstern 
Cecilia Karlsetdt: ”att 
bygga demokrati under 
belägring”. 

Vi hoppas också 
kunna erbjuda en 10-
dagarsresa till området 
tillsammans med Stud-
ieförbundet Bilda. Den 
kommer att ske någon 
gång under mars-april 
2013. Intresserad? 
Hör av dig till Mariana 
Pilenvik, 0736 361 278, 
eller Pär Lewin Ron-
nås, exp. 80 20 70 helst 
före 15 september. En 
subvention kan utgå till 
studerande. 
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Samtal om gudstjänst
Under hösten inb-
juder vi till två träffar 
då vi utifrån tema 
och predikotext sam-
talar om en kommande 
gudstjänst. Vi delar våra 
tankar om tro och liv och 
funderar över hur det kan 
gestaltas i gudstjänsten. Denna 
modell tänker vi ska ersätta våra 
tidigare gudstjänstgrupper. 
Onsdag den 19 september kl.19.00 
möts vi inför gudstjänsten den 30 sept.
Onsdag den 21 oktober kl.19.00 möts vi inför gudstjän-
sten den 11 nov. 

Pär Lewin Ronnås
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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
Hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se
Kontakt: hemsida@abrahamsbergskyrkan.se 

Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen

Församligens bankgiro: 
5360-2330

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

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon.  Tis, tors, fre 
klockan 10-12

Samtal med pastor enl över-
enskommelse per telefon. 

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 22 18

Barn- och ungdoms-
ansvarig
Pastor Maria Öst
Exp: 08-80 20 70

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Marie Torseng (tjl till 1 jan 2013)
Vikarierande musikledare Jenny 
Nilsson, tel: 070-39 89 381

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 0704-94 01 94 
eller 08-26 28 81

SMU:s ordförande
Elin Branteby, tel 08-760 10 52

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

Välkommen till Höstmarknaden!
”Förväntan” är det ord som poppar upp 
i huvudet på Elisabeth Axelsson när 
hon tänker på höstmarknaden. Eliza, 
som hon kallas, är med i arbetsgrup-
pen på nio personer som ser till att 
höstmarknadsmaskineriet fungerar som 
det ska. Gruppen jobbar aktivt med att 
få rätt person att göra en insats på rätt 
plats. Det har blivit lättare att få folk att 
ställa upp de senaste åren, berättar hon. 

Höstmarknaden 
innebär också möten 
– i arbetsglädje för ett 
gemensamt mål och med 
alla besökare. Både igen-
känning och förnyelse 
är viktigt, påpekar Eliza. 
Brödbod ska det vara, men man kanske 
ska arrangera den på ett nytt sätt?

En riktigt lyckad höstmarknad ger 
mycket pengar till församlingen men 
känslan av delaktighet är inte minst 
viktig, tycker Eliza.

Missödena har hon förträngt. Som 
översvämningen i Bäversalen i källaren 
för ett par år sedan när det var osäkert 
in i det sista om det skulle bli någon 
höstmarknad. Men det blev det! Och 
snart är det dags igen. 

Inlämning av prylar till försäljningen,
torsdag- och fredagkväll innan 
marknaden.
Färdiglagad mat i mängd i behövs.
Kontaktpersoner: Elisabeth Haag, 
801409 & Elisabeth Axelsson, 256708

innebär också möten 
– i arbetsglädje för ett 
gemensamt mål och med 
alla besökare. Både igen-
känning och förnyelse 
är viktigt, påpekar Eliza. 
Brödbod ska det vara, men man kanske 
ska arrangera den på ett nytt sätt?

mycket pengar till församlingen men 
känslan av delaktighet är inte minst 

LÖRDAG
10 NOVEMBER
kl 10.00-15.00


