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Barnruta på plats
Nu är det ännu 
enklare att ta med 
barnen till kyrkan. 

Pär på uppdrag
Vår pastor åker till 
Palestina i januari för 
ett intensivt arbete i tre 
månader. 

Seniorernas bas
Abras pensionärer har 
fått en ny ordförande. 
Läs om vad hon vill se 
mer av.  
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Maria hjälper mig förstå
När jag i Lukasevangeliet läser om hur Maria fick besök av ängeln Gabriel 
fylls jag av så många frågor: varför just Maria, vad hade hänt om hon sagt nej, 
hade hon något val? Ängeln hälsar henne: ”Du har funnit nåd hos Gud”. 
 Jag tänker på mitt eget liv och hur jag lever med en längtan att få vara till 
hjälp för Gud och andra, att få vara använd och att mitt liv ska ha haft en 
stor betydelse. Vi vet inget om Marias tidigare böner om hur, eller om, hon 
ville bli använd av Gud. Vi vet bara att hon svarar med stor överlåtelse till 
Guds vilja och med en självklar tjänarinstinkt. 
 När det stora hon ska få vara med om på riktigt går upp för henne, 
brister hon ut:

”Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte. (Luk.1:46-50)

I sin lovsång verkar Maria omfamna hela Guds tanke genom den uppgift 
som lagts på henne, och hon blygs inte när det ger ära till Gud. Hennes liv 
och framgång är helt i Guds hand. 
 Att få härbärgera något av Gud inom sig och vänta till dess födelse är en 

långsam och ibland smärtsam process, men så värd sitt pris. 
 Av Maria förstår jag att jag är sedd av Gud, när jag inte ens 
förstår eller är medveten om det. Jag kan bara önska och be 
att min respons på Guds godhet mot mig ska vara lik Marias 
lovsång av tacksamhet. Gud vet allt. Är detta för underbart att 
ens våga tro på? 

”Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit 
säga henne skall gå i uppfyllelse.” (Luk.1:45)

 God advent!

/LOUISE ZETTERHEIM 
VIKARIERANDE BARN- OCH UNGDOMSANSVARIG
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Gunbritt Adolfsson-Thor-
son kom till Bromma och 
Abrahamsbergskyrkan 
som pensionär för fem år 
sedan. Hon och maken 
Göran flyttade från 
Västergötland för att 
komma närmare barn och 
barnbarn i västra Stock-
holm.

De flesta pensionärer i 
Abrahamsbergskyrkan har 
varit med länge i samman-
hanget. Men Gunbritt 
kom in i full fart och med 
stort engagemang. Nu är 
hon ordförande för Abra-
hamsbergskyrkans senio-
rer som gruppen kallas.

Seniorerna träffas varje 
onsdag eftermiddag. 

Ibland kan de vara upp 
emot 50, ibland bara 15.

Dagens pensionärer 
– inte minst i Bromma 
och Abrahamsbersgs-
kyrkan – är oftast friska 
och aktiva. Målgruppen är 
särskilt dem i åldern 65-74 
år. Många av dem är stötte-
pelare i kyrkans övriga 
verksamhet. Går det att få 
dagens seniorer till träffar 
för daglediga som det 
ibland kallats?

– Visst är många upp-
tagna, säger Gunbritt. Men 
ett par timmar en onsdag 
kan man nog ändå avvara 
för kyrkan och vännerna 
där. Och framför allt vill 
vi ju nå äldre som annars 

Gunbritt leder 
Abras seniorer

inte söker sig till kyrkan. 
Många är ensamma och 
borde få en möjlighet att 
finna gemenskap.

Gunbritt är gammal 
mellanstadielärare och 
vet hur man kan skapa 
kontakter. Hon försöker 
få ut information genom 
biblioteken och notiser i 
lokaltidningen. Däremot 
är det inte med alla port-
koder och ”ej reklam”-
skyltar så lätt att komma in 
i folks brevlådor.

Abra Seniors vision 
för församlingens äldre-
arbete är att den ska vara 
en träffpunkt som ger 
utrymme för gemenskap 
och glädje och bryter 
ensamheten. Alla ska bli 
sedda och allas tankar ska 
duga i samtalet. Samtidigt 
vill man ha hög kvalitet 
på programutbudet och 
ge nya kunskaper och 
kulturupplevelser.

Sedan når förstås för-
samlingens ansvar för 
äldre långt upp i 100-års-
åldern, då det inte längre 
går att komma utanför 
hem och boende. Gun-
britt betonar det frivilliga 
ansvar som församlingens 
tidigare diakon Helena 
Johannesson fortfarande 
tar. Där behöver flera 
hjälpas åt med besök och 
kontakter.

/ANDERS MELLBOURN
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Barnhörnan introdu-
cerades i samband med 
församlingens årsmöte 
i mars och används nu 
flitigt under söndagens 
gudstjänster av barn-
familjer.

Det är söndagsgudstjänst 
och idag är programmet 
ganska avskalat. Pastor
Pär Lewin Ronnås pre-
dikar evangelium, en 
blåsarkvartett spelar 
kända läsarsånger och det 
är nattvard – men ingen 
söndagsskola. Trots det 
stillsamma programmet 
har barnfamiljer hittat till 
gudstjänsten och några 
barn sitter tillsammans 
med sina föräldrar i den 
nyinrättade barnhörnan.

Att församlingar har 
speciella barnhörnor i kyr-
korummet är vanligt men 
för Abrahamsbergskyrkan 
var det ett helt nytt kon-
cept. Med en kyrksal som 
i princip varit orörd sedan 
den uppfördes på 50-talet 
fanns det en hel del frågor 
kring hur vi på ett naturligt 
sätt skulle kunna inrätta 
hörnan. 

Inredningsgruppen tog 
sig an uppdraget av sty-
relsen med stor entusiasm, 
kreativitet och lyhördhet. 
Färger på möbler och tex-
tilier valdes för att passa 
till den fasta interiören 
– kyrkbänkar, golv och 
väggar. Små stolar, ett runt 
lågt bord med förvaring 
tillsammans med en ljud-
dämpande matta köptes 
in. Leksaker och böcker 
valdes ut för att passa olika 
åldrar – en del av figurerna 
är lite extra mjuka för att 
inte skramla alltför mycket. 

Resultatet har nu blivit 
en egen vrå i kyrksalen 
där barnen tillsammans 
med sina föräldrar kan 
vara en del av gudstjänsten 
och stanna kvar i gemen-
skapen. 

Hur ser då barnfamil-

jerna på den nya hörnan? 
Livet har träffat småbarns-
mamman Klara Ekelund, 
som välkomnar initiativet.

– Vi har en plats i 
gudstjänsten och vi barn-
familjer möts i barnrutan. 
Det är fint möblerat och 
leksakerna är tysta och ro-
liga, säger Klara Ekelund.

 
”Låt barnen komma hit till 

mig och hindra dem inte: Guds 
rike tillhör sådana som de. 
Sannerligen, den som inte tar 
emot Guds rike som ett barn 
kommer aldrig dit in. Och han 
tog dem i famnen, lade hän-
derna på dem och välsignade 
dem.” (Mark. 10:13-16)

Stort tack till interiör-
gruppen!

/CHRISTINA STAREBORN

Barnens oas i gudstjänsten
Underlättar för stora och små

FOTO: MAGNUS HÖIJ



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 ljus-
globen – tisdagar kl 9.00. 
(uppehåll 24/12 och 31/12)

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

3 ONSDAG
13.00 Politik för världens 
bästa äldreomsorg. Andreas 
Linderyd, författare.

7 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent Guds 
rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Gerard Willemsen. Tilly 
Liman, sång. Insamling till 
Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete.

10 ONSDAG
13.00 Kaféträff  med 
föreningsmöte om Abra 
Seniors stadgar.

13 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert. 
Barnkören och musikalkören.

14 SÖNDAG – tredje 
söndagen i advent Bana väg 
för Herren
11.00 Julen sjunges in. 
Louise Zetterheim. Julspel 
med söndagsskolan. 

Canta Felice och Allsångs-
orkestern.

21 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i advent Herrens 
moder
11.00 Nattvardsandakt.

24 ONSDAG – Julafton
11.00 Julbön, fam Eliasson. 
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkören.
Körövning för alla som vill 
kl. 22.00. Gäster från Kyrkan 
vid Brommaplan.

26 FREDAG – Annandag 
jul Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås. Daniel 
Åkerman, sång. Insamling till 
Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete. 

28 SÖNDAG – söndagen 
efter jul Guds barn
11.00 Gudstjänst i Kyrkan 
vid Brommaplan.

30 TISDAG 
13.00 Julkalas med enklare 
servering. Alla välkomna! 
Anmälan senast 22 december 
tel. 80 20 70.

1 TORSDAG – Nyårs-
dagen I Jesu namn
17.00 Ekumenisk fredsguds-
tjänst i Kyrkan vid Bromma-
plan. Helig Fred, Margareta 
Ingelstam. Bromma 
Ekumeniska Råd. 

4 SÖNDAG – söndag 
efter nyår Guds hus
11.00 Gudstjänst med natt-

vard. Lennart Ring. Thore 
Kennestad, sång. Lennart 
Ring välkomnas. Helena 
Höij.

11 SÖNDAG – första 
söndagen e. trettondagen 
Jesu dop
11.00 Gudstjänst. Anders 
Mellbourn. Ingrid Engback, 
sång. 

14 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Lennart Ring.

15 TORSDAG
19.00 En kväll om tiggare. 
(Se notis.)

17 LÖRDAG 
19.00 Abra Ungs julgrans-
plundring.

18 SÖNDAG – andra 
söndagen e. trettondagen
Livets källa
11.00 Gudstjänst. Louise 
Zetterheim. Ellen Gunner, 
sång.

21 ONSDAG
13.00 Kan det bli ett Gott 
Nytt År i världspolitiken? 
Anders Mellbourn.

22 TORSDAG
19.00 Om gudstjänstens 
bibeltexter och kyrkoåret. 
Åke Jonsson. (Se notis.) 

24 LÖRDAG
18.00 Vinterfest med Vin-
dens Vänner.

25 SÖNDAG – tredje e. 
trettondagen Jesus skapar 
tro

30 SÖNDAG – första 
NOVEMBER

6

1 TORSDAG – Nyårs-
JANUARI -15

Söndagsskola.

3 ONSDAG
DECEMBER
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11.00 Ekumenisk gudstjänst. 
Peter Treisk, kyrkoherde i 
Västerleds församling. 
Johannes Schönning, sång.

28 ONSDAG
13.00 Abra Seniors årsmöte.

1 SÖNDAG – Septuag-
esima Nåd och ljus
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Art Song med Thore 
Kennestad, sång.

4 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

8 SÖNDAG – Kyndels-
mässo dagen Uppenbarelsens 
ljus
11.00 Gudstjänst. Louise 
Zetterheim. Elin Lannemyr, 
sång. 

11 ONSDAG
13.00 Bibelstudium. Lars 
Ingelstam.

12 TORSDAG
19.00 Utmanad och tröstad. 
Om predikans ärende i guds-
tjänsten. Sune Fahlgren, Teo-
logiska hög skolan. Se notis.

15 SÖNDAG – Fast-
lagssöndagen Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Canta Felice, sång. 

18 ONSDAG 
13.00 Psalm och visa. Britta 
Ingmarsdotter. 

22 SÖNDAG – Första 
söndagen i fastan Prövnin-
gens stund

11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Filippa 
Magnusson, sång.

25 ONSDAG
13.00 Sund skuld eller kränk-
ande skam? Noomi Tönnäng, 
pastor.  

1 SÖNDAG – Andra 
söndagen i fastan Den 
kämpande tron
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Ida Hennerdal, sång.

4 ONSDAG
13.00 Kaféträff

6 FREDAG (Obs dagen!)
13.00 Världsböndagen. 
Ekumenisk gudstjänst i S:t 
Birgitta kyrka.
18.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Stockholm.

7 LÖRDAG
17.00 Årsmöte för Abrahams-
bergskyrkans Ungdom. 

8 SÖNDAG – tredje 
söndagen i fastan Kampen 
mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Erik Lund, 
THS-student. Matteus 5:15, 
sång. Insamling till diakon- 
och pastorsutbildningen. 

11 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Lennart Ring.

14 LÖRDAG
15.00 Församlingens årsmöte. 

15 SÖNDAG – Midfasto-
söndagen Livets bröd

11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Lennart Ring. Fredrik 
Jäderling, sång.
13.00 Årsmöte för HSK 
Vindens Vänner. 

18 ONSDAG
13.00 En himla massa bra 
program. Abra senior 40 år.

22 SÖNDAG – Marie 
bebådelses dag Guds mäk-
tiga verk
11.00 Gudstjänst för små 
och stora. Louise Zetterheim. 
Barnkören Abrakadabra. 

25 ONSDAG
13.00 Abra Seniorträff. 

29 SÖNDAG – Palmsönd-
agen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Ingrid Eng-
back, sång.

1 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. 
Lennart Ring.

2 TORSDAG – Skärtors-
dagen
19.00 Nattvardsandakt. 
Lennart Ring.

3 FREDAG – Långfreda-
gen Korset
11.00 Gudstjänst med musik 
och textläsning.

5 SÖNDAG – Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring, sång.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

1 SÖNDAG – Septuag-
FEBRUARI -15 pastor.  

1 SÖNDAG – Andra 
MARS -15

1 ONSDAG
APRIL -15



8

Pär Lewin Ronnås åker 
tre månader som en av 
deltagarna i Följeslagar-
programmet.

Konflikten i Palestina och 
i Israel har inte undgått 
någon. Inte heller alla de 
umbäranden och över-
grepp som många får utstå 
på grund av stridigheterna 
och motsättningarna. 

Men det finns de som 
vill göra något åt det. 
Kyrkornas Världsråd och 
Sveriges Kristna Råd till 
exempel. Och vår egen 
pastor Pär Lewin Ronnås. 

På nyår åker han ner till 
det program som initierats 
av just Kyrkornas Världs-
råd, på en uppmaning 

från ett antal kyrkoledare i 
Jerusalem. 

– Redan 2012, när jag 
pratade med några som 
medverkat i detta pro-
gram, kände jag att jag ville 
vara med. Förhoppningen 
är att kunna göra skillnad, 
säger han. 

I tre månader kommer 
han att vara på plats på 
någon av stationeringarna. 
Ännu är det inte klart var 
han kommer att hamna. 

– Arbetsuppgifterna 
varierar beroende på var 
man hamnar. På vissa 
platser handlar arbetet 
om att dokumentera hur 
nya bosättningar olagligt 
byggs upp. På andra kan 
det handla om att se till 
att det fungerar som det 

ska vid någon checkpoint 
intill muren. Det kan 
också handla om att doku-
mentera demonstrationer 
eller husdemoleringar, 
säger Pär Lewin Ronnås.

Han kommer att bo i 
samma område som dem 
han ska jobba med och 
tillsammans med andra 
följeslagare. Totalt finns 
det sju olika stationeringar. 
Fem personer åker från 
Sverige, dessutom trettio 
från andra länder.

Abras pastor till Palestina
TILL OCH MED FÅR MÅSTE PASSERA IGENOM OLIKA PASSAGER NÄR BÖNDER TAR DEM TILL SINA BETESMARKER. FOTO: EAPPI 2013

Pär Lewin Ronnås
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Arbetet pågår sex dagar 
i veckan, bara en dag i 
veckan är ledig. 

– Det går att slå ihop 
två veckors arbete, så att 
man får två lediga dagar 
i följd. Det hoppas jag 
kunna göra och då besöka 
Jerusalem. 

Programmet tar inte 
ställning för någon av 
parterna i konfl ikten. Men 
man är inte neutral när det 
begås brott mot folkrätten. 

– Det sker övergrepp 
hela tiden och vår uppgift 
är att dokumentera med 
kamera och antecknings-
block. 

Jag undrar om arbetet 
är farligt, men Pär är inte 
orolig. 

– Det är aldrig helt risk-
fritt att resa in i en kon-
fl ikt, men detta program 
har stöd av svenska UD 
och fi nansieras av Sida. 

Kontakten med om-
världen sker bland an-
nat via de resebrev som 

han kommer att skriva 
regelbundet. När han 
kommit hem igen efter 
tre månader – kring påsk 
– fortsätter informationen. 
Han kommer att medverka 
eller arrangera minst 10 
informationsträffar för att 
berätta om sina erfaren-
heter.

– Jag känner också 
ett starkt stöd från för-
samlingen för detta. Era 
förböner kommer att bli 
viktiga, säger han. 

Pär Lewin Ronnås 
är givetvis spänd på att 
ge sig iväg – inte minst 
utmaningen med att prata 
engelska hela tiden. Och 
det meningsfulla med att 
jobba med denna kanske 
världens mest svårlösta 
konfl ikt lockar. 

– Men det är såklart ett 
äventyr för mig person-
ligen också. Det ser jag 
fram emot.

/MAGNUS HÖIJ

Lennart på plats 
när Pär är borta
Lennart Ring är för många 
en välkänd pastor, inte 
minst efter sina insatser i 
församlingen tidigare. Med 
Pär i Palestina kommer 
Lennart tillbaka till oss och 
till kollegiet.

Vad är din relation till 
Abra?

– Det är min hemför-
samling, där jag både varit 
scout och aktiv i tonår. Jag 
är uppvuxen i Ålsten. Min 
nuvarande församling är 
Västerortskyrkan.

Du är ju numera pen-
sionär. Vad har du gjort 
under din yrkesverksam-
ma tid?

– Jag har jobbat i försam-
lingar i bland annat Val-
lentuna, Skövde, Tensta och 
senast i Uppsala. Dessutom 
var jag latinamerikaansvarig 
på Diakonia på 80- och 
90-talen.

Vad ser du fram emot 
när du kommer till oss 
efter jul?

– Det ska bli roligt att 
vara en del av kollegiet. Jag 
ser också fram emot att 
leda gudstjänster, vilket blir 
ungefär lika ofta som Pär 
haft dem. Inte minst ser jag 
fram emot att bara vara i 
kyrkan.

/MAGNUS HÖIJ

FAKTA 
Följeslagarprogrammet har en kristen grund, men 
det finns inget krav på de som åker att vara kristna 
eller tillhöra en församling.

Den svenska delen av programmet fi nansieras 
genom Sida samt gåvor. De svenska följeslagarna 
får en ersättning som ska täcka deras omkostnader 
på plats. Utöver det får följeslagarna bidrag till de 
utgifter de kan ha kvar hemma i Sverige.

En av dem som medverkade på den första utsänd-
ningen 2002 var Margareta Ingelstam, också från 
Abrahamsbergskyrkan.

http://foljeslagarprogrammet.se
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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 16.45-
17.30. 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 varannan fredag 
(udda veckor) 19.00

Det är ingen tvekan om 
att Abrahamsbergskyrkans 
scoutkår växer med alla 
nya scouter och ledare 
som började efter som-
maren, men vi vill ändå bli 
många fler. Återstår att se 
om vi når delmålet med 
120 scouter sommaren 
2015, men det går åt rätt 
håll.

Förutom att fortsätta 
med bra program och göra 
reklam för spårar- och 
upptäckarscouter (8-12 år) 
så är en stor tillväxtutman-
ing just nu att utveckla vår 

verksamhet för äventyrar- 
och utmanarscouter (12 år 
och äldre). 

Vi som ser tillbaka 
på tiden då vi själva var 
scouter i den åldern vet 
att det kan vara en jätte-
rolig och utvecklande tid 
att vara scout. Men den 
åldern kräver ännu mer 
äventyr och utmaningar 
för att vara just rolig och 
utvecklande. 

För att möta det be-
hovet har vi dragit igång 
en scoutgrupp som träffas 
udda fredagar (tänkt att 

komplettera Tonår som 
träffas jämna fredagar). Så 
är du 12 år eller äldre och 
är sugen på mer äventyrlig 
och utmanande scouting 
är du välkommen som 
scout eller ledare klockan 
19.00 på udda fredagar. 

Mer info om det pro-
grammet och om vad vi 
gör i Abrahamsbergskyr-
kans scoutkår i stort kan 
du läsa på vår hemsida 
abrascout.se 

/PONTUS HENNERDAL

Äventyr ska locka äldre scouter
Abrahamsbergskyrkans scoutkårs kanothajk 2014. Foto: Pontus Hennerdal

Carl till Kongo
Carl Kristiansson, 20 år, från 
Abrahamsbergskyrkan reste till 
Kongo-Brazzaville som fot-
bollsvolontär i oktober. Han 
stannar ett halvår. 
Volontär arbetet är 
ett sam arbete mellan 
Equmenia och Gothia 
Cup. Vi hoppas få en 
rapport från Carl i 
kommande Livet.

Abra-ung-grupperna träffas
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Avlidna 
GUN-LIS PREMBÄCK, född den 10 
november 1923, avled den 31 
mars 2014. Begravningsguds-
tjänst hölls i Abrahamsbergs-
kyrkan den 28 april 2014.

BIRGIT FUNKE, född den 5 febru-
ari 1921, avled den 28 septem-
ber. Begravningsgudstjänst hölls 
i Abrahamsbergskyrkan den 31 
oktober 2014.

Vigsel 
SUSANNA SKARRIE och DAN 
SVANELL vigdes den 23 augusti i 
Abrahamsbergskyrkan.

Dop 
EINAR EKELUND, son till KLARA 
och PER EKELUND, född den 25 
mars 2014, döptes i samband 
med gudstjänsten den 21 
september 2014.

Adressändringar
PONTUS och IDA HENNERDAL, 
Elias Lönnrots väg 17, 168 46 
Bromma.

IDA HAAG, Lilla sällskapets väg 
58, 127 61 Skärholmen.

Musikvikarie
Jag heter Britta Ingmars-
dotter och vikarierar som 
musikansvarig för Jenny 
Nilsson under hennes 
föräldraledighet. Precis 
som Jenny är jag född 
och uppvuxen i Örn-
sköldsvik. 

Min musikutbild-
ning fi ck jag vid Piteå 
Musikhögskola och 
sedan åtta år tillbaka 
frilansar jag som sånger-
ska, sångpedagog och 
körledare här i Stock-
holm. Oftast hörs jag i 
Romeo & Julia Kören på 
Dramaten. Bilden är från 
en av våra föreställningar. 

Jag bor med min man 
och våra två små barn i 
ett litet radhus med ett 
stort äppelträd i Häs-
selby. Vi ses!

Serien om gudstjänster fortsätter
Torsdag den 22 januari kl 19.00 kommer Åke Jonsson, 
pastor och tidigare lärare på Teologiska högskolan. Åke 
talar om bibelordets funktion i gudstjänsten med an-
knytning till kyrkoåret. Hur är året uppbyggt?

Torsdag den 12 februari kl 19.00 är temat ”Utmanad 
och tröstad”, om predikans ärende. Då kommer Sune 
Fahlgren, docent i praktisk teologi vid Teologiska hög-
skolan.

Välkomna hälsar studierådet.

En kväll om 
tiggarna
De romska tiggarna är 
något som berör oss alla, 
inslaget är nytt för oss 
och vi vet inte riktigt hur 
vi ska hantera det. Ska 
man ge eller inte ge? Hur 
kan vi hjälpa till, här eller 
i deras hemländer? Det 
händer något inom oss 
när vi passerar. Om detta 
vill vi samtala torsdag den 
15 januari kl 19.00. Mer 
om kvällen, medverkande 
m.m. meddelas senare. 

Inget Hassela-
läger 2015
Tyvärr måste vi ställa in 
2015 års Hasselaläger. 
Vår lägergård används då 
till annat och vi anser att 
vi inte hinner hitta något 
alternativ med så pass kort 
varsel. Vi hoppas kunna 
återkomma 2016.

Swisch
Nu finns möjlighet att be-
tala kyrkkaffe, ge kollekt m 
m med betalningstjänsten 
”Swisch”. 
Se församlingens hemsida.
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Mobiltelefon 0704-53 79 47

Telefon till kök: 08-25 80 73 (OBS! Upphör från 
januari 2015)
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 (tjl)
Louise Zetterheim (vik), 
tel: 0739-500 303

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson (tjl)
Britta Ingmarsdotter (vik)

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
Gunbritt Adolfsson-Thorson
tel: 073-636 03 88

Julafton
i Abrahamsbergskyrkan

  11.00 Julbön med familjen Eliasson med flera 
  23.00 Midnattsmässa. 
    Pär Lewin Ronnås med flera. 
    Julkören.

Välkommen!

Equmenia-
kyrkans inter-
nationella 
insamling

Det internationella 
arbetet är och förblir 
en viktig del av att vara 
kyrka. Det handlar om 
trovärdighet och global 
medvetenhet. Och ett 
långsiktigt engagemang 
för hela människan, om 
alla de delar som utgör 
människors livsvillkor. 

Under två gudstjänster 
i december går kollekten 
till vårt gemensamma 
internationella arbete i 
Equmeniakyrkan. Andra 
advent predikar Gerhard 
Wilhemsen som jobbar 
centralt som samordnare 
med Asien och Europa. 
Annandag jul predikar 
Pär Lewin Ronnås.


