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Fotboll utomlands 
Carl Kristiansson  
spelar fotboll, men lär 
sig också om livet – i 
Kongo Brazzaville.  

Ungt perspektiv
När 20+-gruppen  
träffas öppnas det för 
nya frågor. Och kanske 
nya svar.  

Samtalet med Gud
Få har tänkt så mycket 
på bönens funktion 
som biskop Caroline 
Krook. 



Sedan millennieskiftet är jag god vän med en muslimsk imam, född i Somalia. 
Vi besökte en högstadieskola tillsammans regelbundet under drygt två år. Vi 
träffades ungefär en gång i veckan. När vi skildes åt sa vi till varandra ”Gud 
välsigne dig!”
 I början tittade vi på varandra och såg lite förlägna ut. ”Undrar vad han 
menar och vad han lägger i orden” såg det ut som om vi tänkte båda två. 
 Skolan hade bett oss komma tillsammans. Vi kände inte varandra. Vi reson
erade inte igenom i förväg var vi stod i olika frågor eller hur vi såg på våra 
två religioner, islam och kristendom. Vi blev vänner efter första kaffekoppen. Vi 
misstrodde inte varandra.
 I skolan, eller rättare sagt skolorna som det blev sedan, mötte vi många olika 
attityder mellan de olika religionerna. En majoritet var muslimer. Det fanns 
djup vänskap mellan kristna och muslimska fotbollsspelare i åttan och en  
undran om Lucia är en kristen högtid som alla kan vara med och fira i skolan.
 Under senvintern gick Sveriges interreligiösa råd ut med en budkavle med 
uppmaningen ”Vägra hata”. Rådet är en mötesplats för olika religiösa ledare 
i Sverige. Representanter för åtta olika religioner i vårt land skrev under 
uppmaningen.
 Kyrkor, judiska institutioner och moskéer vandaliseras och skadas i Sverige. 
Människor som bär religiösa symboler trakasseras.
 Jag tror att troende på något sätt kan göra gemensamma aktioner. Vi som 
tror på Gud, en lära, har en religiös livshållning, kan nog bidra på något sätt att 
skapa rum där hat och misstro inte är det som framträder. Vi behöver inte tro 
lika – inte ens förstå den andra. Men 
vi kan vägra hata.
 Vi kan säga tyst för oss själva 
”Guds välsignelse” när vi ser och 
möter ”andra”. Eller åtminstone 
vägra hata.

Lennart Ring
Vik pastor

l
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Carl Kristiansson från 
Abra är fotbollsvolo
ntär i Kongo Brazza
ville. Här berättar han 
om sina intryck. 

Det handlar om så mycket 
mer än fotboll på fotbolls
skolan som Gothia Cup 
driver i samarbete med 
Equmeniakyrkan. En av 
målsättningarna är att barn 
från olika etniska grupper 
får lära känna varandra 
och skratta och leka till
sammans. Barnen är helt 
underbara, liksom mina 
kolleger!

Och jag är inte enbart 
fotbollsvolontär eftersom 
jag också deltar i de sociala 
aktiviteterna och även i 
gymnastiken och volley
bollen som utöver fot
bollen finns på skolan. 

Jag har en fantastisk 
värdfamilj, familjen Lou
mouamou, som tar hand 
om mig, tar med mig på 
utflykter och hjälper mig 
med det jag behöver. 

Att vara fotbollsvolontär 
innebär mycket mer än 
att bara träna och spela 
fotboll. Jag lär mig mycket 
om mig själv hela tiden. 

Språket tar på krafterna
Det är riktigt häftigt att få 
uppleva den kongolesiska 
kulturen, men det kan 
också ta på krafterna efter

som mycket är så  
annorlunda. Språket, fran
skan, tar också på krafterna 
eftersom jag inte helt be
härskar det. Det jobbigaste 
är när man sitter i kyrkan i 
tre timmar på söndagar och 
försöker förstå vad de säger. 

I början tyckte jag att 
det var otroligt jobbigt att 
man inte respekterar tiden 
på samma sätt som man 
är van vid hemma, och in
effektiviteten när det kom
mer till att få saker gjorda. 
Men efter en tid här förstår 
jag mer och kan enklare 

acceptera vissa grejer. 
Egentligen tycker jag att 

det är något vi bör lära oss 
av kongoleserna. I Sverige 
går tiden och stressar oss, 
medan här kommer tiden 
till en. Det finns fördelar 
och nackdelar med båda, 
men själv hoppas jag att 
jag kan lära mig något av 
Kongo för att inte känna 
mig så stressad när jag 
kommer hem till Sverige. 
Hur det kommer att gå är 
en annan fråga.

/Carl Kristiansson

I Kongo kommer tiden till en

Carl hjälper till och tillagar foufou. 
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En liten grupp ung
domar samlas regel
bundet i kyrkan för 
nära samtal kring tro 
och liv. 

Innan kvällens bibelgrupp 
är det flera av deltagarna 
som valt att gå på Tors
dagskorven i Abra och det 
blir en bra mjukstart inför 
kvällens samling. Ikväll är 
temat ”Gudstjänst – varför 
gör vi som vi gör? Är den 
till för oss eller för Gud?”

Bibelklubben 20+ 
startades av barn och 
ungdomspastor Maria Öst 
med syfte att skapa en 

mötespunkt för målgrup
pen kring samtal om sin 
tro. Gruppen vänder sig 
till ungdomar över 20 år 
som kanske har konfir
merats, vill bygga vidare 
på sin egen trosvandring, 
utmanas och dela varan
dras erfarenheter.

Öppna diskussioner
Medan Maria Öst är 
föräldraledig är det Louise 
Zetterheim, vikarierande 
barn och ungdoms
ansvarig, som håller i 20+. 
Hon inleder samlingarna 
och sedan blir det öppna 
diskussioner. 

Gruppen kommer med 

förslag på ämnen. En 
gång diskuterade man till 
exempel ”varför behövde 
Jesus tvunget vara man – 
kunde inte en kvinna visat 
oss Gud?”.

Med utgångspunkt i 
bibelordet diskuteras det 
aktuella ämnet som knyts 
ihop med frågor som är 
konkreta och livsnära. 
Nutida samhällsfrågor 
utmanar gruppen. Hur 
kan man i vår tid – med 
helt andra normer och 
förutsättningar – förankra 
Bibelns ord? 

Gruppen ger sig också 
ut på olika träffar, nu 
senast på ett föredrag 
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Bibelklubben 20+ lockar till samtal om tron
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Louise Zetterheim håller i samlingarna med 20+. 
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angående Gud och alko
hol.

Hur är det att leda en 
bibelgrupp?

– Det ger utrymme 
för reflektion och vi gör 
Bibeln synlig. Vi utgår från 
bibelordet men det finns 
inga rätta svar, tolkning 
och tanke är helt fri. Min 
uppgift är att förenkla 
snarare än att komplicera 
tron, svarar Louise Zetter
heim.

Hur ser framtiden ut för 
20+?

– Vi kan gärna utforma 
innehållet mer praktiskt 
där studier och samtal 
varvas med upplevelser. 

Vi skulle också kunna 
sam arbeta med studie
rådet kring gemensamma 
satsningar och aktuella 
frågor, säger Louise.

Tillfälle att reflektera
För deltagarna blir det en 
samling som speglar bibel, 
tro och liv:

– Jag går hit en stund 
och funderar kring de lite 
större frågorna. Det är 
ganska sällan man reflek
terar på det här viset, trots 
att jag är i kyrkan ofta, 
säger Ida Hennerdal.

/Christina stareborn

Bibelklubben 20+ lockar till samtal om tron
Fakta

Nätverket består av 
ungdomar 20+ 

Ses varannan vecka, 
torsdagar 19.0020.30

Är du intresserad av 
vara med i Bibel
gruppen? Kontakta  
ungdomsledare Louise 
Zetterheim tel  
0739500 303
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Ida Hennerdal är en av dem som brukar närvara. 



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Biltjänst: Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring tel. 87 38 
64, fam. Stigwall, eller 
tel. 87 52 73, fam. Högström, 
några dagar i förväg.
Morgonbön runt ljusgloben – 
tisdagar kl. 9.00.

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 
mäktiga verk
11.00 Gudstjänst för små 
och stora. Louise Zetterheim. 
Barnkören Abrakadabra och 
Musikalkören. Söndagsskola.

25 ONSDAG
13.00 Abra seniorträff. Len
nart Ring berättar minnen.

26 TORSDAG
19.00 Om bönen i guds tjäns
ten. Biskop Caroline Krook. 

29 SÖNDAG – Palmsön
dagen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel
stam. Ingrid Engback, sång.

1 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Len
nart Ring.

2 TORSDAG – Skärtors
dagen
19.00 Nattvardsandakt. Len
nart Ring. Sånggrupp.

3 FREDAG – Långfredagen 
Korset
11.00 Gudstjänst. Louise 
Zetterheim, Bertil Högström. 
Danilo Perusina, piano.

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

6 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den upp
ståndne
11.00 Gudstjänst i 
Immanuels kyrkan, Stock
holm.

8 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

9 TORSDAG
18.00 ”Fredens hav”, en kväll 
om möjligheten att skapa 
förtroende och säkerhet i vårt 
närområde. Församlingshuset 
vid S:t Ansgars kyrka, Trane
bergsplan. (Se notis!)

12 SÖNDAG – andra 
söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 

Ronnås. Canta Felice. 

15 ONSDAG
13.00 Följeslagare på Väst
banken. Pär Lewin Ronnås 
berättar.

16 TORSDAG
18.00 Öppen studiekväll i 
Församlingshuset vid S:t Ans
gars kyrka, Tranebergsplan.  
(Se notis!)

18 LÖRDAG
10.0016.00  Vårmarknad.

19 SÖNDAG – tredje 
söndagen i påsktiden Den 
gode herden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Johan Wennlund och 
tradjazzgrupp. Söndagsskola. 

22 ONSDAG
13.00 Från läsarsång till Duke 
Ellington. ”TONåringarna” 
från Centrumkyrkan i Tumba, 
Torsten Lindström m.fl.

24 FREDAG
19.00 Musikcafé med Swing 
& Beat Big Band. Inträde.

26 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i påsktiden Vägen 
till livet
11.00 Ungdomsgudstjänst. 
Louise Zetterheim, Elina 
Lyckeborg. Matt.5:15. 

29 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

30 TORSDAG
19.00 Valborgsmässofirande 

6
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på Koviken, körsång. Vårtal 
av Anita Elweskiöld från S:ta 
Birgitta kyrka. 

3 SÖNDAG – femte 
söndagen i påsktiden Att 
växa i tro
11.00 Gudstjänst. Jenny 
Arnerlöf. Markus Pilenvik 
med vänner, sång. Söndags
skola. 

6 ONSDAG
13.00 Från praktikant till 
predikant – från då i Abra till 
nu i Immanuel. ClaesGöran 
Ydrefors berättar. 

7 TORSDAG
18.00 ”Förebyggande och 
fredsbyggande: Vägval för 
Sverige!” Lars Ingelstam, 
Elisabeth Dahlin, Lena Ag 
och Bea Schönning.
Församlingshuset vid S:t  
Ansgars kyrka, Tranebergs
plan. (Se notis!)

9 LÖRDAG
16.00 Vårkonsert med Abras 
körer. Körlek, Abrakadabra, 
Musikalkören, Matt.5:15 och 
Canta Felice.

10 SÖNDAG – bönsön
dagen Bönen
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Pär Lewin Ronnås. Mia 
Eliasson, sång. 

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

14 TORSDAG – Kristi 
himmelsfärds dag Herre 
över allting
8.00 Gudstjänst vi klock
stapeln, Bromma kyrka.

17 SÖNDAG – söndagen 
f. pingst Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Ingemar 
Eliasson. Ingrid Engback, 
sång. 

20 ONSDAG
13.00 Vårutflykt, natur
vandring. 

21 TORSDAG
18.00 Öppen studiekväll. 
Församlingshuset vid S:t Ans
gars kyrka, Tranebergsplan. 
(Se notis!)

24 SÖNDAG – Pingst
dagen Den heliga Anden 
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson. Canta Felice. 
Söndagsskola.

27 ONSDAG
13.00 Att bo och arbeta i 
Botswana. AnnaCarin P. 
Stenbeck berättar.

31 SÖNDAG – Heliga 
trefaldighets dag GudFader, 
Son och Ande
11.00 Gudstjänst på Koviken. 
Pär Lewin Ronnås. Söndags
skolan och Allsångsorkestern.  

3 ONSDAG
13.00 Abra seniorträff.

6 LÖRDAG
18.00 Svensk musik. Körkon
sert med Bromma folkhög
skolas kör. Ledare: Carin 
Åkesson.

7 SÖNDAG – första 
söndagen efter trefal  
dig het Vårt dop
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Pär Lewin Ronnås. Kalle 
och Maja Prembäck, sång.
19.00 Jazzkonsert i Louis 
Armstrongs anda. Björn och 
Hans Ingelstam med gäster. 
Inträde. 

10 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

11 – 18 juni Konfa 2.0. Läger 
på Koviken för tidigare konfir-
mander. Se notis!

14 SÖNDAG – andra 
söndagen efter trefaldig
het Kallelsen till Guds rike 
11.00 Gudstjänst. Karin  
Fritzon. Anders Lyckeborg, 
sång.

17 ONSDAG
Bussresa med Bromma eku
meniska pensionärsråd till 
Grisslehamn.
Avresa från Brommaplan 
09.30. Anmälan till tel. 80 20 
70 senast 10 juni.

Sommarträff för seniorer i 
Bromma i Abrahamsbergs-
kyrkan onsdagen den 8 juli 
kl.13.00.

JUNI

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

MAJ
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Caroline Krook är inte 
bara en välkänd bis
kop. Hon är också en 
av dem som utvecklat 
bönens språk i Sverige. 
I vår kommer hon till 
Abrahamsbergskyrkan. 

Bönen är en helt central 
del av det religiösa livet 
och självklart också i guds
tjänsten. 

I vår har Abrahams
bergskyrkan en serie träffar 
för att belysa olika delar 
av gudstjänsten och just 
bönen har fått en egen 
kväll. 

Den som kommer att 
ge belysning åt bönens his
toria, språk och betydelse 
är tidigare biskopen i 
Stockholms stift, Caro
line Krook. Idag är hon 
pensio när, men föreläser 
ofta och har inte minst 
skrivit mycket om bönen 
ur olika perspektiv, för 
olika målgrupper och för 
olika tillfällen. 

Jag träffar henne i 
hennes hem på Söder
malm för att själv få en 
bättre förståelse för bönens 

roll i det religiösa livet och 
i synnerhet i gudstjänsten. 

– Bönen är hjärtats 
samtal med Gud, säger 
hon när jag frågar efter en 
definition. 

Varje samtal blir olika
Och det samtalet är 
självklart individuellt. 
Varje samtal med Gud 
blir olika. Är det då inte 
lite konstigt att vi har så 
många nedskrivna böner, 
som alla rabblar lika? 
undrar jag.

– Ett samtal blir i 
början lätt stelt. Det gäller 
både med Gud och med 
andra människor. Om du 
träffar någon som du inte 
pratat med innan, så har 
du få samtalsämnen. Men 
när du pratat med någon 
länge är det å andra sidan 
lätt att hitta saker att prata 
om, säger Caroline Krook. 

Just därför är de ned
skrivna och redan formul
erade bönerna en hjälp, i 
synnerhet för dem som är 
ovana vid att samtala med 
Gud. 

Hennes egen insikt 
om detta ökade när hon 
arbetade som präst i 

Lund. Då mötte hon ofta 
människor som drabbats 
av olycka: omkomna i 
mopedolyckor, mammor 
som dött i cancer och 
många andra svåra döds
fall som skapat chock och 
förtvivlan. 

– Då satte jag samman 
olika böner för att hjälpa 
de drabbade att sätta ord 
på sina tankar, ord för att 
kunna bearbeta sin vrede 
och sin frustration. 

Fick viktig roll
Just kyrkan och Gud fick 
en viktig roll för många 
just då, berättar Caroline 
Krook, och då kom även 
bönen att spela stor roll, 
även om många inte hade 
formulerat sin bön själv. 

Efter de åren i Lund har 
hon, som hon formulerar 
det, ”fortsatt att be med 
pennan i hand”. 

Och sedan dess har det 
också blivit ett antal olika 
böcker om bönen. Nu 
senast en bok om Olov 
Hartmans texter. Han var 
tidigare direktor för Sig
tunastiftelsen under åren 
19491971, en institution 
där Caroline nu är ord

Hon ber med  
pennan i hand
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förande. Hennes bok om 
honom heter ”Vanmakt 
och allmakt” (Argument 
förlag). 

Dessutom har hon sam
manställt, som ordförande 
i en kommitté, ”En 
liten bönbok” som går 
att hitta i Svenska Kyr
kans psalmbok, där hon 
både presenterar bönen 
och dess betydelse, men 
också har sammanställt 
över 250 olika böner för 
olika tillfällen. Många av 
bönerna har hon skrivit 
själv. 

Hittar eget språk
Den som pratar ofta med 
Gud lär sig också att hitta 
sitt eget bönespråk, säger 
Caroline Krook. 

– Det är som att lära sig 

ett nytt språk för många. 
Men att skriva böner 

för andra kräver också att 
man använder ett språk 
som målgruppen känner 
sig förtrogen med. 

– Jag tror inte att jag 
hade lyckats med att 
skriva böner för unga 
idag. Mitt språk är helt 
enkelt inte deras språk. 

Bra ny översättning
Men hon var dock väldigt 
glad över den nya bi
belöversättningen, där 
böner som ”Vår fader” 
upp daterades. 

– Jag blev lättad när 
den översättningen var 
klar. Språket har änd
rats fort och då behöver 
även Bibelns språkdräkt 
utvecklas. 

Hon ber själv ofta, 
alltid bordsbön. Vi träffas 
dagen efter terrordåden i 
Paris mot tidningen Char
lie Hebdo. 

– Idag har jag bett bön 
228 i ”En liten bönbok” 
som jag skrev som biskop 
när en annan svår hän
delse inträffat i världen. 

Jag letar upp den när 
jag kommer hem och läser 
första versen. 

 
Herre, när jorden skälver
Och våra röster darrar
Av harm, vrede och rädsla
Kommer vi till dig
I bön om fred och försoning
Hjälp oss att hålla fast
Vid vår tro och vårt hopp

/Magnus höij

Torsdagen den 26 mars kommer Caroline Krook till Abrahamsbergskyrkan. 
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Småbarnsmusik onsdagar 
10.0010.45. Från ca 10 
månader3 år.
Scout onsdagar 18.30
20.00. 8 år och uppåt. 
Varannan fredag (ojämna 
veckor) 19.00. 12 år och 
uppåt. 

Körlek torsdagar 16.45
17.30. 36 år.
Barnkör torsdagar 18.00
18.45. 69 år.  
Musikalkör torsdagar 
18.0019.00. 1013 år.  
Ungdomskör övar vissa 
torsdagar 19.0020.30. 

Kontakta Britta Ingmars
dotter för mer info.  
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 
år och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors
dagar ojämna veckor kl 
19.0020.30.  

”Alla på samma kula är ett sam
lingsnamn för de projekt ung
domsföreningen Equmenia stöttar 
i olika delar av världen. Genom att 
samarbeta med våra kompis kyrkor 
och dela med oss av det vi har, vill 
vi bygga relationer och göra barn 
och unga delaktiga i den världsvida 
kyrkan.” 
Citatet är hämtat från equmenia.se och 
något vi i AbraUng skriver under på. Vi 
ser en poäng i att lära ut en mentalitet 
som säger att det är viktigt och en förmån 
att dela med sig. Vi önskar att detta 
skulle skapa en känsla av delaktighet och 
en förståelse för att vi tillsammans kan 
påverka förhållandena i världen. 

Vi äldre förstår att vi lever i vad många 
skulle kalla ett överflöd och därför skapar 
insamlingen en ödmjukhet till det vi har. 
Vi hoppas att vi bidrar till en igenkänning 
när de barn som stannar kvar i församlin
gen växer upp och lär sig om offrande. 

Här är några exempel på vad Equmen
ia arbetar med internationellt: 

Indien: Målet med projektet ”Restor
ing lost childhood” är att få föräldrarna 
att upptäcka hur viktigt det är att gå 
i skolan, och att de på så sätt ska göra 
allt för att barn som tvingas till arbete 
ska sluta arbeta och få börja i den ”rik
tiga” skolan istället. I Ecuador stöds två 
projekt. Det ena handlar om scouting och 
det andra om att motverka övergrepp mot 
barn.

Equmenia stöder även arbeten i Thai
land, KongoKinshasa och Nicaragua. Se 
gärna på hemsidan equmenia.se, om mer 
detaljer kring detta. Välkommen att bidra 
du också! 

/elina lyCKeborg

”Alla på samma kula”

I år ges möjlighet för en 
veckas ”fortsättningskonfa” 
på Koviken. Den 1118 
juni, alltså veckan då mån
ga skolor har avslutning 
och precis innan midsom
mar. Vi hoppas att många 
vill och kan komma, även 

ni som inte konfirmerats 
här. Om ni måste komma 
en dag senare, eller åka en 
dag tidigare går det också 
bra. 

Vi kommer att dela in 
oss i grupper för samtal 
och undervisning men 

stor del av tiden används 
till gemenskap och skoj. 
Håll utkik efter ytterligare 
info. För frågor och intres
seanmälan, mejla louise.
zetterheim@abrahams
bergskyrkan.se. 

Konfa 2.0 på Koviken

Abra-ung-grupperna träffas
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Avlidna
Inger erIksson, född den 28 feb
ruari 1928, avled den 22 januari 
2015. Begravningsguds tjänsten 
hölls i Abrahamsbergskyrkan 
den 17 februari 2015.

Mabel Mattsson, född den 19 
mars 1913, avled den 23 januari 
2015. Begravningsgudstjänsten 
hölls i Bromma kyrka den 5 
mars 2015.

HIllevI Österberg, född den 
7 augusti 1916, avled den 24 
januari 2015. Begravningsguds
tjänsten hölls i Abrahamsbergs
kyrkan den 20 februari 2015,

VIP-start för kvarteret Bibblan 
Intresset var stort när JM bjöd in intressenter till VIPstart 
den 21 januari i Abrahamsbergskyrkan. 

Över 70 personer besökte Bäversalen där representanter 
från Seniorgården visade upp modell och prospekt över det 
nya kvarteret.

Bostadsföreningen Bibblan kommer att inrymma 32 
lägenheter fördelade på två huskroppar. Abrahamsbergs
kyrkan har som samarbetspart i bostadsprojektet fått förtur i 
VIPhanteringen med en tilldelning om 10 lägenheter. 

Preliminär byggstart sker hösten 2015 och tillträde be
räknas för bostäderna från kvartal 4, 2016. 

/Christina stareborn

Tack
Vi vill tacka 
medlemmarna i 
Abrahamsbergs
kyrkans försam
ling för blommor, 
minnesgåvor, 
brev och samtal i 
samband med vår 
mor Birgit Funckes 
begravning. I mer 
än sextio år var för
samlingen och dess 
arbete en pelare i 
mors liv. Den efter
följande minnes
stunden blev för oss 
ett gott minne, som 
till stor del skapades 
av alla de försam
lingsmedlemmar, 
som hjälpte oss med 
praktiska insatser. 
Tack.

/agneta oCh björn FunCKe

Programserien ”Fredens 
väg”, som är ett samarbete 
mellan Abrahamsbergs
kyrkans församling och 
Västerleds församling 
pågår under hela våren. 

9 april. ”Fredens hav”, 
samtal om att skapa förtro
ende och säkerhet.

Medverkande: An
ders Mellbourn, tidigare 
direktör för Utrikespoli
tiska institutet, Christer 
Daelander, lärare vid THS 

och Margareta Ingelstam, 
redaktör och utbildare. 

16 april. Öppen studie
kväll.

7 maj. ”Förebyggande 
och fredsbyggande, vägval 
för Sverige!” Medverkande: 
Lars Ingelstam, prof em, 
teknik och social föränd
ring, Elisabeth Dahlin, 
gen. sekr. Rädda Barnen, 
Lena Ag, gen. sekr. Kvinna 
till Kvinna och Bea Schön
ning, student i fredsoch 

konfliktkunskap. Värdar 
och samtalsledare: Anita 
Elweskiöld, präst i S:ta 
Birgitta kyrka och Pär 
Lewin Ronnås, pastor i 
Abrahamsbergskyrkan. 

21 maj. Öppen studie
kväll.

Alla samlingar hålls 
i församlingshuset in
vid S:t Ansgars kyrka, 
Tranebergsplan, kl 18.00. 
Soppa serveras kl 17.15 till 
självkostnadspris.

Fredens väg
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 0880 20 70
Fax 0880 20 73
Mobiltelefon 070453 79 47

Epost: 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: 
53602330

Plusgirokonton:
Församlingen: 19 20 420
Abra ung: 35 25 649
Missionskonto: 50 69 604,
Equmeniakyrkan,
ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 274
Abra senior: 32 60 221
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 852

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon: tis, tors, fre. 
Samtal med pastor enl över
enskommelse på telefon. 

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås (tjl till 
och med påsk)
Lennart Ring (vik)

Barn- och ungdoms- 
ansvarig
Pastor Maria Öst (tjl)
Louise Zetterheim (vik),  
tel: 0739500 303

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson (tjl)
Britta Ingemarsdotter (vik), tel 
07066 88 706

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 070494 01 94 
eller 0826 28 81

Abrahamsbergskyrkans  
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 076860 70 68

Abrahamsbergskyrkans 
seniorer
Gunnbritt AdolfssonThorson
tel: 073636 03 88

Välkommen till påskens gudstjänster: 
Ett drama från död till liv
Skärtorsdag 19.00 Nattvardsandakt. 
  Andakten avslutas med att nattvardsbordet dukas av.
Långfredag 11.00 Gudstjänst med textläsning och pianomusik. 
  Det nakna nattvardsbordet pryds av fem röda rosor, symboliserande Jesu fem sår.
Påskdagen 11.00 Gudstjänst. Kristus är uppstånden! 
  Nattvardsbordet dukas på nytt. Ett hav av påskliljor pryder kyrkan.

Foto: Kajsa Wallin


