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Tiggare 
utmanar
Hur kan vi möta vår 
nästa på gatan - utan 
att ge?

Bästa sommar-
psalmen
Vår församlings-
musiker ger sin syn på 
musikens roll. 

KOVIKEN
Vind i seglen på 
Abras sommargård 



Frågan i rubriken är uråldrig, kanske började den med Kains fråga till Gud: ska jag 
ta hand om min bror? Och sedan dess har det fortsatt. Människor frågar sig 
ständigt vilket ansvar man har för varandra. Inte minst kanske för dem man inte 
har vare sig namn eller ansikte på, de man bara stöter på i farten eller inte ens har 
i sin närhet. Är det mitt, vårt gemensamma eller deras eget ansvar att de får mat 
för dagen eller blir omhändertagna?
 Som jag förstår det så säger alla större religioner att de fattiga och de be-
hövande är allas vårt ansvar. Inom islam handlar den tredje grundpelaren om att 
man ska ge viss del av sin inkomst till dem som har det sämre. Inom hinduismen 
och buddismen finns det liknande tankar. I Gamla testamentet läser vi om att vi 
måste behandla faderlösa och änkor väl, annars kommer det att gå illa för oss. Och 
i Nya testamentet har vi den välkända berättelsen om den barmhärtiga samariern. 
”Gå du och gör som han”, svarade Jesus den frågande farisén. 
 Det finns till och med en uppmaning från Jesus till en rik man att sälja allt han 
ägde för att ge åt de fattiga. Vi vet också att den första församlingen samlade ihop 
både mat och pengar och delade ut bland de sämst ställda. Jo någonstans inom oss 
vet vi att det är så, kanske är det som en viktig men ibland oskriven regel för oss. 
 Det är länge sedan det fanns så många tiggare i Stockholm som det finns nu. 
Vi möter dem på gatan, i tunnelbanan, och vi har läst om dem i stora reportage i 
dagspressen. De flesta verkar komma från de forna öststaterna. När vi möter dem 
ställs det hela på sin spets. Hur långt sträcker sig egentligen mitt ansvar? Är det 
mitt, deras eller samhällets? 
 Varenda gång jag passerar så hugger någonting till inom mig. Jag väljer ofta att 
titta åt ett annat håll och känner mig lite sämre som män-
niska än jag gjorde för en stund sen. Jag vet att de har de 
verkligen inte har det lätt i sina hembyar. Men det är också 
så lätt att tänka: Varför just här? Varför just mina pengar? 
Frågan är inte helt enkel. Men är det inte så att varje gång 
jag väljer att bara passera, har jag plötsligt, än en gång satt 
upp mina egna regler, mina egna gränser för vart och hur 
långt solidariteten och samhörigheten sträcker sig.

PÄR LEWIN RONNÅS
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Församlingsmusiker 
Elin Lannemyr delar 
några tankar om vad 
musik kan betyda.

Våra gudstjänster i 
Abrahamsbergskyrkan 
innehåller ofta mycket 
musik. Jag tänker att 
musiken i gudstjänsterna 
kan ha flera olika funk-
tioner. Genom psalmsång 
kan den ha en samman-
hållande funktion då vi alla 
samtidigt sjunger samma 
sång, samma text. Kanske 
snuddar vid samma tanke.

Musik kan också hjälpa 
gudstjänstbesökarna att 
förstå texterna, den blir 
ytterligare ett redskap att 
vrida och vända på guds-
tjänsttemat. Musiken kan 
öppna sinnet för vidare 
reflektion och eftertanke 
kring Gud och liv. Jag tror 
att musik kan fungera 
som något som tar vid där 
orden inte längre kan ut-
trycka känslor eller tankar.

Vara i musik
Det kan vara skönt att 
bara få vara i musik, nära 
sig själv och nära Gud. 

Ibland kan det leda till 
tårar, ibland till en djup 
varm lyckokänsla, en 
aning om något större, 
en förnimmelse av något 
vackrare än det vi hittills 
sett eller hört. 

Varje år när vår och 
sommar närmar sig och 
jorden börjar bli grön igen 
dyker en psalmrad upp i 
mig som en påminnelse 
om himlen och vad jag 
hoppas väntar oss:

Ack, är det redan här 
så skönt, på denna jord, så 
härligt grönt, hur skall det 
då ej bliva /i himmelen, där 

Gud berett vad ingen här i 
världen sett och ord ej kan 
beskriva. (PsoS nr 200:5)

För precis ett år sedan 
– försommar i Provence! 
Ett litet kapell i södra 
Frankrike med fönster-
mosaik av Georges 
Braque. Jag får plötsligt en 
ingivelse att börja sjunga. 
Och mitt ressällskap 
sjunger med. Vi sjunger 
en Bachkoral och impro-
viserar sedan vidare. Det 
klingar så vackert mot de 
hårda stenväggarna. 

En slags andakt
Jag vet inte hur länge vi 
håller på, kanske fem 
minuter, kanske femton. 
När vi har slutat känns det 
varmt och ljust inom mig. 
Så skönt att få sjunga, göra 
musik i ett kyrkorum. Det 
blev en slags andakt. Inte 
planerad, inte lång, inga 
ord mer än sångens, men 
ändå en djupt andlig upp-
levelse. Och musikalisk. 

För mig går andlighet 
och musik hand i hand. 
Utan det ena blir det andra 
fattigt.

/ELIN LANNEMYR

Bortom orden tar musiken vid
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Hur ställer vi oss till 
det ökade tiggeriet? 
Anders Mellbourn 
reflekterar.

Nej, jag ger aldrig pengar 
till tiggare. Jag gör det 
inte i Stockholm och har 
heller aldrig gjort ens i de 
fattigaste länder. Jag tycker 
att jag haft både logik och 
moral i detta. Men jag 
börjar allt mer få problem 
med mitt samvete.

Min generation som 
växte upp samtidigt som 
välfärdssamhället byggdes 
har fått lära oss att inte 
tro på allmosor. Fattig-
dom bekämpas inte med 
enskilda gåvor utan med 
politiska, sociala och 
ekonomiska reformer. 
Ansvaret för medmän-
niskan uttrycker vi genom 
att vilja skapa samhälle-
liga institutioner och för-
hållanden, och betala för 
dem med ordentliga skatt-
er när vi är resursstarka. 

Så tänker också många 
av oss som tror på Jesu 
budskap och vill försöka 
följa honom. Vi känner 
allvaret i maningen att 
ta vara på vår nästa och 
tror att vi bäst följer den 
genom att verka för bättre 
förhållanden i världen. 
Och det gör vi inte genom 

att ge pengar till tiggare. 
När det behövs något 
mer personligt, skänker vi 
pengar till Diakonia eller 
Ny Gemenskap.

Tiggeriet bara förstärker 
den fattiges förnedring. 
Att i dagens Stockholm se 
människor bokstavligen 
sitta på knä med mössa 
i hand är kränkande för 
alla. Att skänka en slant till 
den som blir sittande kvar 
nedtryckt bidrar inte till 
människors upprättelse.

Artikelserie i DN
I vintras kunde Dagens 
Nyheter i en artikelserie 
berätta vilka de nya 
tiggarna i Stockholm är. 
De flesta är romer från 
Rumänien som hemma 
lever under skamligt vid-
riga omständigheter som 
det är svårt att föreställa 
sig att de förekommer i 
dagens EU. 

Deras berättelser 
om handikappade barn 
hemma verkar inte osanna. 
Tiggeri är kanske deras 
bästa möjlighet till något 
slags försörjning. Det är 
visserligen obegripligt att 
tiggandet skulle ge till-
räckliga inkomster för att 
ens täcka vad en bussresa 
till Sverige kostar (1500 
kronor gången enligt upp-
gift). Inte kan det bli något 

över till barnet därhemma. 
Och även om det säkert 
finns enskilda profitörer 
på verksamheten, kan det 
knappast vara exempel på 
någon avancerad maffia-
brottslighet.

Att tro att allt bara är en 
bluff, kan vi inte döva vårt 
samvete med.

Fortsatt diskriminering
Den största skandalen 
bakom tiggeriet i Stock-
holm är förstås att diskrimi-
neringen av romer kan 
fortsätta i Europa och att 
det nya enade Europa över 
huvud taget inte förmår 
åstadkomma en utveckling 
och någorlunda anständiga 
strukturer som skapar väl-
stånd och livsmöjligheter 
för (i alla fall nästan) alla. 
Men ens om vi någon 
gång framöver skulle 
kunna föreverkliga något 
slags välfärdssamhälle i hela 
Europa, (eller världen i stort) 
är det mycket långt dit.

Så vad gör vi då under 
tiden? Att vända sig bort 
och inte ens möta tigga-
rens blick är inte heller 
mänskligt värdigt. Och 
det är inte evangeliskt. 
”Se människan” är ju det 
budskap vi bekänner oss 
till och vill förkunna.

/ANDERS MELLBOURN

Vi tror inte på allmosor – 
men samvetet skaver
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Håkan Kristiansson, 54 år
1. Ja, ibland. Jag ger hellre 
till tiggare som presterar 
något, till exempel säljer 
Situation Stockholm eller 
spelar musik i tunnel-
banan, i motsats till någon 
som passivt sitter med en 
burk i handen.
2. Ja. Jag lägger i bössor 
för Rädda Barnen och 
sätter in pengar till Unicef. 
Våra barn är också 
fadderbarn.

ENKÄT
CHRISTINA STAREBORN

Sara Wallin, 23 år
1. Ja, jag brukar ge pengar 
och bröd, ibland köper jag 
Situation Stockholm. 

Om jag kan avvara en 
slant kanske någon annan 
kan ha bättre nytta av 
mina pengar.
2. Ja, jag är månadsgivare 
för Diakonia och Eriks-
hjälpen. 

Helena Johannesson, 80 år
1. Ibland. Häromdagen 
gav jag en tiggare i Alvik 
pengar. Jag tycker inte om 
att öppna portmonnän 
i tunnelbanan. Jag läser 
inte Situation Stockholm 
men brukar ge en 20-lapp 
till dem som säljer den. 
Det kan kännas svårt att 
gå förbi en tiggare – man 
tänker på den barmhärtige 
samariten.
2. Jag brukar skänka 
pengar i samband med 
gratulationer till Diakonia 
och Läkare utan gränser. 

ENKÄT

1. Ger du pengar till tiggare i Stockholm? 2. Brukar du skänka pengar till någon organisation?

Allt fler tiggare ses på Stockholms gator. 



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 
tar paus under juni, juli och 
augusti. Välkommen åter den 
3 september.

2 SÖNDAG – första 
söndagen efter 
trefaldighet Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson. Mattias 
Mannervik med vänner, sång. 

4 TISDAG  
19.00 Världens modigaste 
kyrka? Ekumenisk samling i 
Tenstakyrkan med Pastorat 
Nordväst.

6 – 9 juni Equmenias 
riksstämma i Göteborg

9 SÖNDAG – andra 
söndagen efter trefal-
dighet Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Camilla Stenman med vänner, 
sång.

12 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås, pastor.

16 SÖNDAG – tredje 
söndagen efter 
trefaldighet Förlorad och 
återfunnen
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Filippa 
Magnusson, sång.

17 juni – 7 juli konfirma-
tionsläger 

18 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken. 

19 ONSDAG
12.00 Konfirmander och 
pensionärer möts på 
Koviken. Anmälan senast 17 
juni till 08-80 20 70.

23 SÖNDAG – Johannes 
Döparens dag Den högstes 
profet
11.00 Gudstjänst. Konfir-
mander och ledare. 

25 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken.

30 SÖNDAG – Apost-
ladagen Sänd mig
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Konfirmationslägrets 
deltagare. 

Kyrkkaffet gör uppehåll från 7 
juli och återkommer söndag den 18 
augusti.

3 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken. 

7 SÖNDAG – sjätte 
söndagen efter 
trefaldighet Efterföljelse
11.00 Högtidsgudstjänst med 
konfirmation. Konfirmations-
ledarna och konfirmanderna. 

10 ONSDAG
13.00 Sommarträff  i 
Abrahams bergskyrkan.

14 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag 
Jesus förhärligad
11.00 Sommarandakt. Lars 
Ingelstam.  

15-20 juli Seglardagar med 
Ny Gemenskap på Koviken.

JULI

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se
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21 SÖNDAG – åttonde 
söndagen efter 
trefaldighet Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. Ylva 
Lofterud och Olle Wester-
lundh. 

22 – 28 juli Vindens vänners 
seglarläger på Koviken

28 SÖNDAG – nionde 
söndagen efter 
trefaldighet Goda förvaltare
11.00 Sommarandakt. Inga-
Lill Schönning. Vindens 
vänner, sång. 

4 SÖNDAG – tionde 
söndagen efter 
trefaldighet Nådens gåvor
11.00 Sommarandakt. Bertil 
Högström. 

7 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. Kaffe 10.30. 
Anmälan senast 31 juli till 08- 
80 20 70 (telefonsvarare). 

11 SÖNDAG – elfte 
söndagen efter 
trefaldighet Tro och liv
11.00 Sommarandakt. Sara 
Furuhagen och Mariana 
Pilenvik. 

18 SÖNDAG – tolfte 
söndagen efter 
trefaldighet Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Thore Kennestad, 
sång. 

25 SÖNDAG – trettonde 
söndagen efter 
trefaldighet Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Maria Öst 
och årets konfirmander.

28 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

30 FREDAG – 31 
LÖRDAG
Samling för församling. Dagar 
på Koviken för alla intresse-
rade. Se notis sista sidan.

1 SÖNDAG – fjortonde 
söndagen efter 
trefaldighet Enheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin 
Ronnås. Kör- och blåsar-
grupp. Söndagsskola.

Abra Ung-grupperna startar 
från vecka 36.

4 ONSDAG
13.00 Mirakeldoktorn Ernst 
Westerlund. Karl-Erik 
Lefwert berättar.

8 SÖNDAG – femtonde 
söndagen efter 
trefaldighet Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Lena Uggla och 
Anna Cederberg-Orreteg, 
sång. 

11 ONSDAG
13.00  93 dagar i havskajak. 
Andreas Öst berättar.

15 SÖNDAG – sextonde 
söndagen efter 
trefaldighet Döden och livet
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Ida Hennerdal, sång.

18 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås, pastor.

22 SÖNDAG – sjuttonde 
söndagen efter 
trefaldighet Rik inför Gud
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Art Song, ledare Thore 
Kennestad. 

25 ONSDAG
13.00 Mitt barndomsland 
Japan. Eva Larsen, pastor.

SEPTEMBER

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

AUGUSTI
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Till och med gräs-
klippning är rofyllt. 
Peter Appelquist i Kov-
ikenkommittén skriver 
om församlingens oas 
på Lovön.

Koviken är den plats där 
Abra som församling sam-
las och andas en stund. 
Många har en relation 
till storstugan, bryggan 
eller fotbollsplanen. Vi 
har sjungit och skrattat 
vid lägerbålsplatsen och 
lyssnat på natten uppe i 
vindskydden. 

Abra Scout tar sig till 
Koviken så ofta det bara 
går, de fl esta onsdagarna 
från april och framåt, och 
hajker under helger när 
som helst på året. Tre 
veckor runt midsommar 
håller konfi rmanderna 
hov, och handikappseglar-
klubben Vindens Vänner 
har varje sommar läger på 
Koviken.

Backstugan förnyad
Nyheten för dig som 
besöker Koviken i år är 
inget du lägger märke till 
om du inte vet om det. 

Backstugans södervägg 
har fått en ansiktslyftning. 

Mörka kvällar samlades 
Kovikenkommittén och 
rev panel, bytte ut papp 
och satte upp den nya 
panelen. Bara en av alla 
insatser som görs. 

Det arbetas under hela 
året. Under vintern ska 
huset ses till en gång i 
veckan. Har något ska-
dats? Har vi glömt vat-
ten på någonstans som 
kan frysa? Är våtutrym-
mena uppvärmda så att 
led ningarna inte spricker? 

Med våren kommer 

Koviken – Abras   sommarparadis

Kovikenkommittén 
Bengt Gustafsson, 
Finn Broman, Henrik 
Nenämaa, Barbro 
Schönning, Daniel 
Nilsson, Ulf  Haag, 
Gösta Eknor, Evert 
Lyckeborg, Agneta 
Jansson, Peter Ap-
pelquist.

Delar av Kovikenkommittén: Barbro Schönning, Peter 
Appelquist, Agneta Jansson, Finn Broman. 
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städningen. Av hus och 
gård. Storstugan och 
bakstugan skrubbas ren, 
i år av Maria Jansson och 
Stina Kilebrand. Porslin 
gås igenom och redskap 
kan behöva kompletteras. 
Håller bord och stolar än? 
Kanske dags att se om alla 
kortlekar är kompletta. 

Runt gården samlas 
virke till valborgsbrasan. I 
år hade brasan dessutom 
en hel väggpanel att stolt-
sera med. 

Med sommaren kom-
mer uthyrningar och det 
riktiga livet till Koviken. 
Tillsynen handlar om att 
ringa på avloppstömning 
och fylla på glassboxen. 
Kanske ta bort ett geting-
bo eller två från seglar-
boden men framförallt att 
njuta och hålla gården fin. 

Och klippa gräset. 
Varje vecka har en ny 
person ansvar för att 
fotbollsplanen och alla 

andra gräsytor hålls fina. 
En större frid är det att 
sitta på gräsklipparen med 
hörselkåporna på (de nya 
från förra året har inbyggd 
radio) och köra varv efter 
varv på fotbollsplanen. 
Som med så många 
stunder på Koviken finner 
man ro. 

Sommaren aktivast
Sommaren är tiden då 
Koviken används som 
flitigast. Uthyrningarna 
avlöser varandra från maj 
till september. Utöver 
Abras egna aktiviteter kan 
vi i år välkomna Solna 
Stads kolloverksamhet 
samt flera olika skolklasser 
och idrottslag. 

När hösten börjar 
falla över Koviken har 
församlingen samlingshelg. 
Människor möts och tar 
de sista andetagen av som-
maren innan vintern slukar 
oss igen. Uthyrningarna 

blir färre och Koviken-
kommittén ser över året 
som gått och året som 
kommer. 

Nästa stora projekt är 
att måla om storstugan 
– jobb som ska planeras 
och budgeteras för. Där 
har vi redan kommit långt.

Ta en tur till Koviken 
en dag i sommar. Jag vet 
att du kommer till en plats 
byggd och levandes av 
kärlek. 

/PETER APPELQUIST

Koviken – Abras   sommarparadis

Hyr Koviken
Koviken erbjuder 35 
sängplatser. Kök och 
storstuga/samlingssal. 
Fotbollsplan, bad-
brygga, bastu m m. 
Kan bokas privat eller 
av föreningar och 
skolor. Hör av dig till 
koviken@telia.com  
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Abra-ung-
grupperna träffas
Småbarnsmusik onsda-
gar 10.00-10.45. Från 
ca 10 månader-3 år.
Scout onsdagar 18.30-
20.00. 8 år och uppåt. 
Körlek torsdagar 16.30-
17.15. 3-6 år.
Barnkör torsdagar 
18.00-18.45. 6-9 år.  
Musikalkör torsdagar 
18.00-19.00. 10-13 år.  
Ungdomskör torsdagar 
19.00-20.30. 15 år och 
uppåt.  
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 
13 år och uppåt.

Tonår våren 2013 har 
varit på en resa runt 
jordens alla hörn: 
Ryssland, Norge, 
Östergötland och 
Mordor. 

Vi drog till England och 
drack te. I Indien fick vi 
lära oss en riktig Bolly-
wood-dans och i Österrike 
hittade vi en joddlande 
pastor vid namn Maria. 

Vad som helst kan 
hända på Tonår. Vissa 
gånger går ledarna in med 
allt de har och inreder hela 
kyrkan efter temat. Andra 

gånger nöjer vi oss med att 
spela kvällens nationalsång 
och håller oss till temat 
på ett mer lättskött vis. 
Tonåringarna verkar dock 
lika glada varje gång!

Att besöka olika länder 
väcker nya frågor. Den 
8 mars besökte Tonår 
Liberia och uppmärksam-
made Internationella 
Kvinno dagen tillsam-
mans med församlingen. I 
Saudiarabien delade vi upp 
oss – killar på en plats och 
tjejer på en annan. 

Men varför åkte vi 
till Östergötland av 
alla länder? Det var ju i 
Östergötlandets stora stad 
Linköping som de svenska 
mästerskapen i strump-
krig avgjordes. Abras lag 
krigade väl och knep en 
fi n silverplats. Guldet tar 
vi nästa gång! Guldet ska 
hem till Abra igen.

Programmet på Tonår 

skiftar från gång till gång. 
Det kan vara planerat in i 
minsta detalj eller bara helt 
improviserat. Två saker 
avviker man dock aldrig 
ifrån: Andakt och fi ka. 
Båda välbehövliga på sina 
sätt. En andakt i kyrksalen 
som ger eftertanke efter en 
vecka med skola och jobb. 
Fika som ger ytterligare 
anledning att prata med 
varandra.

För det gör vi på Tonår 
– vi pratar. Vi möts och 
lär känna varandra. Vi 
växer på våra egna sätt. 
Både deltagare och ledare. 
Vi lär oss om ansvar och 
vänskap. Abras tonåringar 
står aldrig still, slutar aldrig 
att fråga och utvecklas. 
De testar och utmanar sig 
själva. Tänk om alla kunde 
vara tonåringar!

PETER APPELQUIST

Tonår reser jorden runt
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Vårmarknaden en succé 
Ett omfattande förberedelsearbete gav resultat. Under 
några timmar lördag den 20 april såldes möbler, tavlor, 
husgeråd, handarbeten, böcker, barnkläder, leksaker 
med mera. Tillsammans med kaféverksamheten kom 
det in nästan 
50 000 kro-
nor. Inräknat 
efterförsäljning 
under den 
följande veckan 
blev det till slut 
53 502 kronor.

/LARS BORG, KASSÖR

Utfl yttade medlemmar
MOA MELLBOURN flyttar sitt 
medlemskap till Västerkyrkans 
församling i Lund.

Nya medlemmar
KLARA ELIASSON, Wadköpings-
vägen 3, 168 39 Bromma, tel 
08-806882.

ALICE HAMMARSTEDTH, Renstigen 
1, 163 54 Spånga, tel 08-360907

MOA IWARSSON, Islandsvägen 
26, 168 53 Bromma, tel 08-
57970418

ELINA LYCKEBORG, Rosbacken 56, 
165 71 Hässelby, tel 08-381239.

HARALD BÄCKLUND, Vantörs-
vägen 105, 125 57 Älvsjö, tel 
072-7322353

RAGNHILD och HANS LINDERYD, 
Ålstensgatan 26, 167 65 
Bromma, tel 08-252364, från 
Västerortskyrkans församling

Equmeniakyrkan 
blev nya namnet

Efter två års namndebatt 
antog kyrkokonferensen 
i Karlstad under Kristi 
himmelsfärdshelgen ett 
nytt namn för Gemensam 
Framtid. Med 81 procents 
majoritet beslutades om 
Equmeniakyrkan (slutgiltig 
stavning är ännu inte 
beslutad) som vår kyrkas 
nya namn. 

Vidare valdes kyrkole-
dare för de sju regionerna i 
landet.

Även Svenska Missions-
kyrkan hade en kortare kon-
ferens. Där togs fl era beslut 
om att föra över tillgångar 
från SMK till Equmenia-
kyrkan. Där beslutades 
också att föra över våra 
folkhögskolor till den nya 
kyrkan samt att SMK-
församlingar ska vara fort-
satt dubbelanslutna så länge 
det gamla samfundet fi nns 
kvar.

Som ombud från Abra-
hamsbergskyrkan åkte 
Peter Appelquist, Ida Haag, 
Pontus Hennerdal och Pär 
Lewin Ronnås.

/PÄR LEWIN RONNÅS

”Hej, kan du berätta lite 
om Abrahamsberg?”

Louise Becker som 
ringde höll på med ett 
hobbyprojekt som gick ut 
på att kartlägga 100 olika 
områden i Stockholms 
tunnelbanenät för att 
lägga ut på pod cast. Nu 
hade hon varit i Abra-
hamsberg och som enda 
sevärdhet hittat Abraha-
msbergskyrkan. När hon 
googlade på kyrkan fann 
hon en livaktig verksam-
het och ville veta mer.

Jag berättade om 
Abras omfattande barn- 
och ungdomsarbete, om 
musiklivet, torsdagssoppa 

och höst- och vår-
marknad. Om en kyrka 
med låga trösklar.

Och jag berättade om 
Alva och Gunnar Myrdal 
som jag hört bodde en 
bit från kyrkan, mot 
Stora Mossen till, i 
fordom tid. ”Något om 
folkhemmet”, tänkte 
Louise då.

I dagarna kommer in-
slaget om Abrahamsberg 
att fi nnas på nätet. Sök på 
”100 stationer” eller gå 
in på länken 100stationer
.podomatic.com. Kanske 
är Abrahamsbergskyrkan 
nämnt då?

/MARIA DAHL

Abrahamsberg i pod cast
FOTO: LARS UGGLA
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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 ungdomsrum: 08-25 80 73
E-post: abra@abrahamsbergskyrkan.se
Hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se

Kontakt: hemsida@abrahamsbergskyrkan.se 
Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen

Eftersom Livet distribueras gratis är en frivillig 
prenumerationsavgift välkommen. Kan sättas in på 
församlingens konto. Märk ”Livet”.

Församligens bankgiro: 
5360-2330

Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
Abra ung: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4,
Equmeniakyrkan,
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 överenskom-
melse på 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)
Vikarierande musikledare Elin 
Lannemyr: 08-80 20 70

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

Abrahamsbergskyrkans 
ungdoms ordförande
Elin Branteby, tel 08-760 10 52

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

Sensommar på Koviken
Missa inte samlingshelgen på Koviken den 31 augusti-1 september! Segla, skapa konst-
verk, ut i skogen, nära samtal, fördjupningar, lek, reserapport, skattjakt, bara vara - det 
finns något för alla. Håll utkik på hemsidan efter program och hur du anmäler dig.

FOTO: LARS UGGLA


