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Favoriterpsalmerna
Vår kantor Jonas 
Eliasson har spanat i 
psalmboken. Vi sjung-
er långt ifrån allt. 

30 år på sjön
Syskonen Erik och 
Anna om vad Vindens 
Vänner betytt. 

Fler tog till orda
Abra Ung testade 
nya former för årets 
årsmöte.  



I våras fick jag möjlighet att besöka fängelseön Robben Island utanför Kapstaden 
i Sydafrika. Den ö som gått till historien för att Nelson Mandela fick sitta där 
tillsammans med flera andra antiapartheidkämpar. Ön som var karg och kändes 
ogästvänlig innehöll bland annat ett stenbrott där fångarna användes som arbets-
kraft. Fängelset hade flera rastgårdar och rum för tortyr. 
 I den minimala cell där Mandela suttit fanns toaletthink, ett litet bord, tallrik och 
mugg samt en mycket tunn madrass som lågt direkt på golvet. 
 Nelson Mandela var länge företrädare för en fredlig kamp med ickevålds-
metoder, men efter Sharpevillemassakern 1960, då 69 personer dödades och 180 

skadades under en demonstration, blev han indragen i och en av 
ledarna för den väpnade och våldsförespråkande kampen. Han 
fängslades 1962 och frigavs 1990. 
 På ön frågade vi oss: hur är det möjligt att efter sammanlagt 
27 års fängelse, varav 18 på Robben Island, komma ut som en hel 
människa och förespråka försoning, samexistens och ett Sydafrika 
som är till för alla oavsett hudfärg? Hur lyckas man bevara sig från 
hat, bitterhet och hämndbegär?
 Mitt i allt, mitt i våldet, hatet och uppdelningen mellan män-
niskor finns det andra som visar oss på en annan väg och Nelson 
Mandela är sannerligen en av dem. Tillsammans med Sydafrikas 
president F. W. de Klerk fick han 1993 Nobels fredspris. 
 Människan är inte till för att vara liten och rädd. Mänskligheten 
är inte till för att delas upp i vi och dem. Människan är inte till för 
att våldföra sig på sin nästa. Människan är en storhet, till för att 
älska och älskas. 
 ”Ni har hört att det blev sagt: 
Du skall älska din nästa och hata 

din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och 
be för dem som förföljer er; då blir ni er himmel-
ske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över 
onda och goda och låter det regna över rättfärdiga 
och orättfärdiga.” Matt 5:43-45

Pär Lewin Ronnås
Församlingsföreståndare
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Vägen till Abrahams-
bergskyrkan ser sanner-
ligen olika ut, men för 
Jenny Arnerlöf från USA 
har den varit sällsynt 
krokig. 

– Jag jobbade på en advo-
katbyrå när jag träffade 
Anders, som då jobbade 
på Ericsson i USA. Det 
dröjde inte länge innan jag 
följde med honom till både 
Sverige och till hans upp-
drag i Asien, säger Jenny 
Arnelöf. 

Efter vistelser i både 
Kina och Malaysia sökte 
sig familjen hem till 
Sverige. 

– Redan 2001 köpte 
vi ett riktigt renoverings-
objekt på Färingsö och 
började då leta efter en 
kyrka. 

Jenny fann sin egen tro 

när hon var ung. Under 
åren utomlands var Jenny 
och Anders aktiva i bland 
annat en presbyteriansk 
kyrka i Kuala Lumpur. 

De kyrkor som låg när-
mast hemmet på Färingsö 
visade sig dock vara 
mindre passande: familjen 
Arnerlöf  var en av väldigt 
få familjer med barn i för-
samlingen. När Jenny bör-
jade läsa på THS i Bromma 
kom hon i kontakt med 
Abrahamsbergskyrkan. 

– För oss var det viktigt 
med liturgin under guds-
tjänsten, säger Jenny, som 
upplevde att en del frikyr-
kor saknade delar av detta. 

En avgörande faktor 
med Abra var också att 
det fanns familjer i samma 
ålder och med liknande 
livssituationer. Dessutom 
ville Jenny själv känna sig 
delaktig i kyrkans arbete. 

– Just det har fungerat 
bra på många sätt i Abra, 
bland annat genom att jag 
varit med i barnrutan och 
som kyrkvärd, säger hon. 

Som ny i en församling 
kan det vara svårt att bli 
inkluderad, men Abras 
pensionärer är duktiga på 
att se och välkomna nya 
som dyker upp, tycker 
Jenny Arnerlöf. 

– Det har fungerat bra, 
men jag tror att vi kan bli 
ännu bättre. Jag tror att fler 
familjer kan bli ännu bättre 
på att bjuda in nya till sina 
kaffebord, säger hon. 

Snart är utbildningen 
på THS klar och då söker 
sig Jenny ut på arbets-
marknaden. Men det lär 
dröja innan det blir nya 
stationeringar ute i världen. 
Nu hoppas Jenny att hitta 
något spännande uppdrag i 
Stockholmsområdet. 

/MAGNUS HÖIJ

FOTO: MAGNUS HÖIJ

Liturgi och delaktighet viktigt

LIVET fortsätter att ta pulsen på våra vänner i Abrahams-
berg och höra hur vi upplevs som församling och kyrka.
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Genom Vindens Vänner 
har vi fått vänner för 
livet. Det säger sysko-
nen Erik Wernström 
och Anna Nordgren 
som varit med i handi-
kappseglarklubben 
sedan starten 1984.

Det började för mer än 30 
år sedan på ett vinter läger 
i Transtrand för personer 
med funktionsnedsättning. 
Erland Henriksson, pastor 
i Abrahamsbergskyrkan, 
hoppade med kort varsel 
in som lägerchef. Med på 
lägret fanns familjerna 
Wälivaara-Fritzson och 
Pettersson/Nenämaa som 
blev goda vänner. Den 
gemensamma nämnaren 
var båtliv och familjerna 
fortsatte att segla tillsam-
mans under semestrar. 

De bestämde sig för att 
leda ett sommarläger med 
segling som tema och kalla 
seglarklubben för Tranan, 
efter Transtrandslägret. 
Efter en tid ändrades nam-
net till Vindens vänner 
efter Per Harlings psalm 
”Våga vara vindens vän-
ner” och sången har blivit 
ett signum för klubben 
under alla år.

Abras fritidsgård Ko-
viken blev tidigt en bas för 
klubben. Båtar, anpassade 

för personer med funk-
tionsnedsättning, köptes 
in. Varje år har det hållits 
seglarläger. Och även 
andra grupper har fått 
komma och segla – in-
terner från kriminalvården 
och hemlösa.

Värme och glädje 
För syskonparet Anna 
Nordgren och Erik Wern-
ström har lägren betytt 
mycket. Familjen kom i 
kontakt med tillsammans-
lägren i Transtrand 1982 
genom Arne Fritzons 
familj och har sedan dess 
deltagit i många vinterläger 
i Transtrand och Hassela 
och på Kovikens seglar-
läger. 

– Jag var sex år när 
jag åkte på mitt första 

tillsammansläger och 
det är en hjärtlig värme 
som man saknar ibland, 
berättar Erik, som har ett 
funktions hinder. 

– Lägren har gett oss 
fi n gemenskap, mycket 
glädje och härliga minnen. 
Genom Vindens Vänner 
har vi mött många fi na 
människor och vi har fått 
vänner för livet, säger 
Anna och Erik. 

Stunderna på fjället, 
lägerbål på Koviken och 
seglingar är minnen som 
dyker upp under vårt 
samtal. 

Konfa och kör 
Abra har funnits med i 
kulisserna så länge jag 
minns, säger Erik, och 
båda syskonen har kon-
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Vindens vänner 30 år: Nu seglar de vidare

Erik Wernström, 37 år, är administratör på DHR (Förbundet 
för ett samhälle utan rörelsehinder) och Anna Nordgren, 41 

år, är förskollärare. Foto: Kajsa Wallin



5

firmerats på Koviken. 
Erik och Anna har varit 
lägerledare på klubbens 
läger var sitt år tillsam-
mans med Carin Eriksson 
som varit lägerledare för 
många seglarläger genom 
åren.

Anna berättar också 
om ett starkt engagemang 
i Abra som körmedlem i 
ungdomskören Matt. 5:15 
och som nyingledare.

Fick fint pris
Klubben är fortsatt aktiv 
och erbjuder olika aktiv-
iteter för personer som 
har en funktionsned-
sättning och deras familjer 
i äkta Transtrands anda. 
Verksamheten är något 
som Abrahamsbergs-
kyrkan är väldigt stolt 
över och vill prioritera 
trots att det egentligen 
inte finns några formella 
band mellan klubben och 
församlingen. Men genom 
att många av klubbens 
medlemmar också är 
aktiva i kyrkan så finns det 
en naturlig koppling. 

I fjol fi ck Vindens 
Vänner mottaga ett pris 
av socialnämnden i Ekerö 
kommun för sitt arbete. 
Nu väntar nya äventyr i 
klubbens regi.

/CHRISTINA STAREBORN

Vindens vänner 30 år: Nu seglar de vidare

Besökskväll på Koviken under ett seglarläger med HSK 
Vindens Vänner. Foto: Anna Nordgren

Handikappseglarklubben 
Vindens Vänner firar 
30-årsjubiléet i samband 
med Abrahamsbergs-
kyrkans samlingshelg 
på Koviken den 6-7 
september. 

På lördag den 6 sep-
tember fi nns det möj-
lighet att segla med klub-
bens alla båtar och träffa 

gamla vänner och på 
kvällen äter vi ju bileums-
middag på Koviken. 

På söndag den 7 
september deltar vi i 
gudstjänsten i Abraha-
msbergskyrkan och vid 
kyrkkaffet visar vi bilder 
från klubbens olika läger. 

Mer detaljerad infor-
mation skickas ut senare.

30-årskalas i september



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Biltjänst: Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring 873864, 
fam. Stigwall, eller 875273, 
fam. Högström några dagar i 
förväg.

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

1 SÖNDAG – söndagen 
före pingst Hjälparen 
kommer
11.00 Gudstjänst. Ida Henner-
dal. Filippa Magnusson, sång. 

4 ONSDAG
09.30 Utflykt med Bromma 
ekumeniska Pensionärsråd. 
(Se vidare info i kyrkan!)

8 SÖNDAG – Pingstdagen 
Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst med 
söndagsskolan på Koviken. 
Allsångsorkestern.

12 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

15 SÖNDAG – Heliga tre-
faldighets dag Gud – Fader, 
Son och Ande
11.00 Gudstjänst. Kajsa Wer-
ling. Elin Lannemyr, sång.

16 juni – 6 juli konfirmations läger 

17 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken. 

18 ONSDAG
12.00 OBS tiden! Konfir-
mander och pensionärer möts 
på Koviken.
Anmälan senast 14 juni till 
08-80 20 70.

20 FREDAG
Midsommarfirande på 
Koviken.

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

24 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken.

29 SÖNDAG – Andra 
söndagen efter trefal-
dighet Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Konfirmationslägrets 
deltagare. 

Kyrkkaffet gör uppehåll från 6 
juli återkommer söndagen den 17 
augusti.

1 TISDAG1 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken. 

6 SÖNDAG – tredje 
söndagen efter tre faldighet 
Förlorad och återfunnen
11.00 Högtidsgudstjänst med 
konfirmation. Konfirmations-
ledarna och konfirmanderna. 

9 ONSDAG
13.00 Sommarträff  i 
Abrahams bergskyrkan.

13 SÖNDAG – fjärde 
söndagen efter trefal-
dighet Att inte döma
11.00 Sommarandakt. 
Jenny och Anders Arnerlöf. 

20 SÖNDAG – 
Apostladagen Sänd mig
11.00 Sommarandakt. 
Margareta och Lars Ingelstam.

21-25 juli Seglardagar med Ny 
Gemenskap på Koviken.

27 SÖNDAG – sjätte 
söndagen efter trefal-
dighet Efterföljelse
11.00 Sommarandakt. 
Bertil Högström. 

29 juli – 3 augusti HSK Vindens 
Vänners seglarläger på Koviken.

6

JUNI

1 TISDAG

JULI
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3 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag Jesus 
förhärligad
11.00 Sommarandakt. Inga-
Lill och Lennart Schönning. 
Vindens Vänner, sång. 

6 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest 
på Koviken. Kaffe 10.30. 
Anmälan senast 31 juli till tel. 
802070 (telefonsvarare). 

10 SÖNDAG – åttonde 
söndagen efter trefal-
dighet Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. 
Helena och Magnus Höij. 

17 SÖNDAG – nionde 
söndagen efter trefal-
dighet Goda förvaltare
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Ellen Gunner, sång.  

24 SÖNDAG – tionde 
söndagen efter trefal-
dighet Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås, årets konfirmander 
och ledare.

31 SÖNDAG – elfte 
söndagen efter trefal-
dighet Tro och liv
11.00 Gudstjänst. Karin Fritz-
son. Rebecka Borg, sång.

3 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

5 FREDAG - 6 LÖRDAG
Samling för församling. Dagar 
på Koviken för alla intresse-
rade. Se notis om program 
och anmälan.

7 SÖNDAG – tolfte 
söndagen efter trefal-
dighet Friheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ron-
nås. Kör- och blåsargrupp. 
Söndagsskola. 

AbraUng-grupperna startar från 
vecka 36.

10 ONSDAG
13.00 Leander, Brandelius 
och Dan Andersson. Vi 
sjunger tillsammans med Sven 
Johannesson.

14 SÖNDAG – trettonde 
söndagen efter tre-
faldighet Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. 
Jenny Arnelöf. Elina Lycke-
borg, sång.

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

21 SÖNDAG – fjortonde 
efter trefaldighet Enheten i 
Kristus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Anders Lyckeborg, 
sång. Söndagsskola. 

23 TISDAG
19.00 Att vara kyrka för Fair 
Trade. Eva-Maria Munck, 
Sveriges Kristna Råd. Interna-
tionella rådet.

24 ONSDAG
13.00 RPG 40 år! Vi blickar 
bakåt och framåt i tiden till-
sammans med Inger Lund-
berg, ny förbundssekreterare 
i RPG.

28 SÖNDAG – femtonde 
efter trefaldighet Ett är 
nödvändigt
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Blåsarkvartett. 

AUGUSTI

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

SEPTEMBER
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Vad sjunger vi på gudstjänsterna 
i Abrahamsbergskyrkan? 
Organisten Jonas Elisasson ger 
en guidning.

I vår psalmbok finns 868 psalmer, 
men bläddrar man i den så är det 
antagligen många man inte känner 
igen, även om man är musikintresse-
rad och ofta går på gudstjänsterna. 

För en tid sedan roade jag mig 
med att gå igenom hela psalm-
boken och försöka bedöma hur 
ofta vi sjunger olika psalmer i 
Abrahamsbergskyrkan. Den första 
oväntade upptäckten var att det var 
nära hälften som jag inte minns att 
vi någonsin sjungit. 

Jag har spelat på de flesta guds-
tjänster i snart 20 år, och visserligen 
är jag glömsk, men det måste ändå 
betyda att dessa sällan sjungs i vår 
kyrka. De populäraste psalmerna är 
desto vanligare. De 30-40 vanligaste 
står för ungefär 40 procent av allt 
vi sjunger – titlar som ”Blott i det 
öppna”, ”Gud från ditt hus” och 
”För att du inte tog det gudomliga”. 

Många sjungs sällan
Lägger man till 40-50 psalmer täcker 
man två tredjedelar av allt vi sjunger. 
Men sedan blir det större variation: 
den sista tredjedelen består av unge-
fär 350 olika psalmer som vi sjunger 
då och då – en eller kanske ett par 
gånger om året. 

Man anar en tanke hos dem 
som väljer psalmer: både den som 
kommer ofta och den som kommer 
sällan ska få sitt. Å ena sidan räcker 
det att kunna ett 30-tal sånger för 
att kunna sjunga med för det mesta. 
Å andra sidan är det nästan varje 
söndag någon sällsynt psalm, så 
även den som kommer varje söndag 
får lite omväxling. 

Psalmerna i psalmboken är inde-
lade i 53 teman. Räknar man efter 
vilka teman vi oftast väljer psalmer 
från anar man vår missionsför-
bundiska tradition: ”Tillsammans i 
världen” och ”Vittnesbörd – tjänst 
– mission” är överlägset populärast, 
med 20 procent av de sjungna 
psalmerna. ”Jesus, vår Herre och 
broder” och ”Förtröstan – trygg-
het” är också storleverantörer. 

Lägger man till hit-avdelningar 
som ”Nattvard”, ”Advent” och 
”Fastan”, med förklarligt höga 
andelar, täcker man hälften av allt 
som sjungs. I många teman är det 
alltså glest med populära psalmer – 
”Framtiden och hoppet”, ”Vaksam-
het – kamp – prövning” och ”Helg 
och gudstjänst”(!) levererar inte 
mycket. 

Melodin ger framgång
Vad är det då som gör en psalm 
populär? Gemensamt för de popu-
läraste psalmerna är att de har en 
bra och någorlunda originell melodi 
som understryker texten. Bra musik 

Melodin det som lyfter 
de bästa psalmerna 
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verkar faktiskt vara det 
som skiljer de verkliga 
vinnarpsalmerna från 
mängden, snarare än 
extraordinärt bra texter. 

Det fi nns många 
psalmer med bra 
texter; lägsta nivån är 
genomgående hög (kan-
ske för att psalmboks-
kommittén innehöll fl er 
teologer än musiker). 
Men lägstanivån bland 
melodierna är sannerli-
gen inte hög. Det fi nns 
hundratals melodier som 
knappast gör någon glad 
eller berörd, och det är 
svårt för en psalm med 
aldrig så bra text att bli 
en favorit om inte melo-
din lyfter. 

Men så fi nns då 

ett hundratal psalmer 
som inte bara har bra 
text utan också fått en 
melodi som är originell 
men ändå sångbar, som 
överraskar men ändå 
känns självklar, som 
understryker texten och 
som framför allt vill 
någonting och är på väg 
någonstans. 

Det är dem vi sjunger 
så ofta vi kommer åt: 
”Öppna mig för din 
kärlek”, ”Våga vara den 
du i Kristus är”, ”Var 
inte rädd, det fi nns ett 
hemligt tecken”. Efter 
25 års orgelspelande blir 
jag fortfarande nöjd när 
jag ser dem på psalm-
tavlan. 

JONAS ELIASSON

Jonas om sin favorit-
sommarpsalm
Det är utan tvekan ”I denna ljuva 
sommartid.” Genial i sin sken-
bara enkelhet: ett tydligt och lite 
överraskande driv framåt redan i 
tredje takten (”…och GLÄD dig 
vid”), följt av ett elegant avhugget 
frasslut (två takter för kort!). 

Sedan en härlig stegring i ”se 
hur i prydning jorden står…”, där 
det verkligt vackra är harmoniken 
runt höjdpunkten ”… och MIG 
hon får…” – det är C7-ackordet 
på ”hon” som får det att ila i ma-
gen, som nerförsbacken i en berg-
och-dalbana, följt av en snabb 
inbromsning på ”…så underbara 
håvor”. 

Och till skillnad från berg-och- 
dalbanor får man åka igen, för det 
är massvis med verser kvar!

FOTO: KAJSA WALLIN



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. 13 år och 
uppåt.  
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 
13 år och uppåt.

Scout handlar om att få lära sig 
nya saker och upptäcka något 
nytt om sig själv. Att få kom-
pisar och uppleva äventyr. Att få 
möjligheter att upptäcka Gud. 

Vi vill låta fl er få den chan-
sen. Genom Projekt Tillväxt 
siktar vi på att inom tre år vara 
ungefär 300 scouter i Abra Ung.

För att nå målet kommer vi 
att göra rekryteringssats ningar 
på skolor. Men det behövs 
också fl er ledare. Vi tänker 
att många kan bidra med det 
de kan bäst. Det kan handla 
om att vara värdar och hälsa 
scouter och föräldrar välkomna. 

Eller att vara patrulledare och 
tillsammans med en liten grupp 
scouter genomföra bra verksam-
het. Eller ansvara för planering 
av programmet och se till att det 
funkar för patrulledarna. Eller 
något annat…

Om du känner att detta är 
något för dig  – tveka inte att 
höra av dig till oss scoutledare. 
Mejla till 
scout@abrahamsbergskyrkan.se.

Även äldre ledare är så klart 
välkomna. Hjälp oss göra det 
möjligt för många fl er att bli 
scouter i AbraUng! 

/SCOUTLEDARNA

Den 8 mars hade Abrahams-
bergskyrkans ungdom sitt 
årsmöte, och i år såg upp-
lägget lite annorlunda ut. På 
ett så kallat påverkanstorg 
gick mötesdeltagarna runt 
och diskuterade med varan-
dra istället för att ha vanliga 
förhandlingar. 

Equmenias riksstämma har 

använt sig av påverkanstorg 
i många år och nu prövade 
vi det i Abra Ung. Det blev 
mycket lyckat och många nya, 
kreativa förslag på vad Abra 
Ung ska göra under året kom 
upp. Här blev det lättare för 
fl er att säga sin mening, ställa 
sina frågor och prov-tänka 
högt inför andra. 

Nu är det den nyvalda 
styrelsen, med den nya ord-

föranden Elina Lyckeborg i 
spetsen, som ska se till att allt 
det som årsmötet beslutade 
uppfylls. 

Du som läser detta får 
gärna vara med och stötta 
styrelsen genom bön och 
glada tillrop! Eller lägg en 
lapp med förslag på vad vi 
ska göra i förslagslådan vid 
anslagstavlan på nedervånin-
gen i kyrkan. 

Hjälp oss bli 300 scouter!

Styrelsen, övre raden från vänster: Maria Öst, Klara Eliasson, Ellen Gunner, Ellen Heiling, Gunvor 
Martinson. Undre raden från vänster: Pontus Hennerdal, Sara Furuhagen, Elina Lyckeborg, Anders 
Lyckeborg, Moa Iwarsson. Foto: Kajsa Wallin

Annorlunda förhandlingar och ny styrelse i Abra Ung 
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Ny medlem 
DANIEL ARMYR, Grenljusbacken 
13, 117 65 Stockholm, tel. 0730 
383097. Infl yttad från Immanu-
elskyrkan, Stockholm.

Utfl yttade 
ANNA-MARIA OLOFSGÅRD och 
JONATAN OLOFSGÅRD flyttar sitt 
medlemskap till Västerkyrkan 
i Lund.

Dop 
RUTH IRIS KENNESTAD, född den 2 
september 2013, dotter till MIA 
och MATTIAS KENNESTAD, döptes 
i samband med gudstjänsten 
den 23 mars.

Barnvälsignelse 
NILS ARMYR, född den 16 no-
vember 2013, son till DANIEL 
och REBECKA ARMYR, välsignades i 

samband med gudstjänsten den 
6 april

Adressändring
ÅSA LUNDGREN, Tullhagsvägen 11, 
624 48 Slite, 0762913900

MARIA DAHL har nytt telefon-
nummer: 0706 584750

Församlingens årsmöte ägde rum den 15 
mars 2014. Resultat- och balansräkning 
för församlingen och Koviken fastställ-
des. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2013 och budget för 2014 
beslutades. 

Till kyrkans styrelse för år 2014 valdes: 
Helena Höij ordförande, Lars Axelsson vice 
ordförande, Lars Borg kassör, Olle Stigwall 
sekreterare, Christina Stareborn sekreterare, 
Gabriella Beckvid Henriksson, Sara Furuha-
gen, Lena Ingelstam och Örjan Wallin.

Under årsmötet arrangerades en work-
shop där det gavs tillfälle att lista olika 
fokusområden inför kyrkans framtidsarbete 
och Abrahamsbergskyrkan Vision.

Övriga frågor som behandlades:
• Vikariefrågan under ungdomspastor Maria 
Östs föräldraledighet. 
• Anonyma Alkolister (AA) och gudstjänstfi-
rare från Sri Lanka är nya grupper i kyrkan.
• Nya Barnhörnan presenterades och mö-
blemanget visades upp för årsmötet. 
• Ljudgruppens arbete under 2013.
• Scouts tillväxtmål för 2015.
• Senaste nytt kring byggprojektet Seniorgården.
• Diakonala fonden. 

Efter årsmötet serverades soppa följt av 
kaffe och semlor.

/CHRISTINA STAREBORN

Årsmöte med workshop Välkommen mötes-
plats även i värmen
Även om Bromma och stora delar 
av Stockholm töms på folk under 
sommarmånaderna finns behovet 
av möten kvar. Och församlingens 
verksamhet tar inte helt paus under 
sommarmånaderna.

Förutom Kovikens olika 
träffar och konfi rmationsläger 
öppnas kyrksalen för andakt varje 
söndag klockan 11 under hela 
sommaren. Från midsommar fram 
till mitten av augusti är formerna 
enklare, antalet besökare naturligtvis 
något färre än under högsäsong. 
Kyrkkaffet tar paus och andakterna 
leds av församlingens medlemmar, 
inte av kollegiet. Varje gång har det 
varit meningsfullt med en stunds 
eftertanke och bön. 

Ibland bara mitt i sommarvärmen, 
ibland kopplat till större händelser 
som berört oss. Terrordåden på 
Utöya och församlingsmedlemmars 
bortgång har hamnat precis inför vår 
sommarandakt. Då har mötesplat-
sen i Abrahamsbergskyrkan – mitt i 
värmen – varit extra välkommen och 
angelägen.

Hoppas vi ses i sommar. Det är 
som vanligt extra trevligt om vi blir 
många. 

/MAGNUS HÖIJ
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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: 69 59 27-4
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
tel 0739-500 303

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson

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

Abrahamsbergskyrkans 
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 0768-60 70 68

Pensionärsföreningens ordf
Gunnbritt Adolfsson-Thorson
tel: 073-636 03 88

Samlingshelg: 

5-6
september

Missa inte samlingshelgen 
på Koviken den 5-6 sep-
tember! I år firar Vindens 
Vänner 30-årsjubileum 
och det kommer att synas i 
programmet. 

För övrigt blir det något 
för alla – segla, skapa, 
ut i skogen, nära samtal, 
fördjupning, lek, skattjakt, 
bara vara. 

Håll utkik på hemsidan 
eller i kyrkan efter pro-
gram och hur du anmäler 
dej.


