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Lokal att hyra 
Abra är fullt av liv 
nästan jämt. Och det 
är fler än du tror som 
använder lokalerna.  

Klockan på plats
Vår klockstapel fick ny 
placering. Lyftet gick 
smärtfritt. 
 

Möten på Koviken
Höstens upptakt 
på Koviken rymmer 
många möjligheter för 
alla.  



Sedan jag kom hem efter tre månader som följeslagare i Palestina har jag fun
derat en del över vad frihet är. 
 Här hemma kan göra det jag vill, tänka och säga det jag vill. Jag kan röra 
mig fritt och ta mina skogspromenader. Och ibland klingar orden från i Biskop 
Thomas frihetsvisa i mina öron. 
 ”Frihet är det bästa ting
 som sökas kan all världen kring”. 
Men det är så lätt att se friheten som något självklart. Tankarna går ofta till 

mina vänner som jag i början av april 
lämnade i Östra Jerusalem. Deras högsta 
önskan är just den frihet som jag så ofta tar 
för given. Att kunna resa och röra sig utan 
tillstånd. Att inte längre behöva leva i rädsla 
och osäkerhet. Att slippa leva i skuggan av 
muren, den mur som ibland omger hela ens 

liv och tillvaro. Muren som separerar människor från varandra, ja också hela 
nationer. En mur, byggd just i känslan av osäkerhet och rädsla, en rädsla för den 
andre.

 I Bibeln kan vi läsa att Gud vill föra oss 
människor till frihet, ändå väljer vi att bygga 
nya murar mellan oss istället. I samma bok 
säger Jesus att han har kommit för att ge 
alla de som är förtryckta sin frihet, ändå 
väljer vi att utsätta varandra för nya för
tryck. I grunden tror jag att det handlar om 
rädsla.

 Och jag tänker, att på samma sätt som vi tar vår frihet för given, så är det 
också så lätt att ibland ta orättvisorna som någonting självklart. Nej, det finns 
nog ingen given grundlag om att vi ska utsätta varandra för både det ena och 
det andra. Men det finns osäkerhet och rädsla – och båda går att övervinna. 

Pär Lewin Ronnås
Församlingsföreståndare
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Tankar om frihet och rädsla

Och ändå är det murar oss emellan,
och genom gallren ser vi på varann.
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. 
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.
(Psalm 289, v.3)

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
bland alla mänskor, folk och raser här.
(Psalm 289, v.4)
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 Vid sidan av ordinarie 
verksamhet används 
vår kyrka flitigt till olika 
ändamål. Kören Tonfiss
karna är en av många 
grupper som hyr in sig 
i Abra och de övar i 
Bäversalen på måndags
kvällarna.

Att vår kyrka används 
frekvent för vår egen 
verksamhet är ju bekant 
men under veckorna hyr vi 
också ut till föreningar, an-
höriggrupper, skolor med 
mera. Lokaler hyrs även ut 
för privata fester, barndop 
och bröllop.

– Många återkommer 
år från år och de stora top-
parna är vid avslutningar 
och årsstämmor, berättar 
Kerstin Sjögren engagerat. 
Som bokningsansvarig 
ser hon till att lokaler och 
utrustning finns tillgän-
gliga för de olika hyres-
gästerna.

Kören Tonfisskarna, 

som bildades 1982, har 
övat i Abrahamsbergskyr-
kan i över 10 år och är väl 
hemmastadda i lokalerna. 
Att de hamnade just i Abra 
var genom kontakter och 
Bäversalen fungerar bra 
som repetitionslokal, tycker 
körledaren Mark Lars-
son. Körövningen brukar 
hålla på i två timmar med 
avbrott för en liten ”frukt-
stund”.

– Vi är cirka 30 med-
lemmar i varierande åldrar 
och vår repertoar är blan-

dad med mycket svenskt 
material. Allt från Hasse 
och Tage till Björn Skifs, 
Lina Ekdahl och klassisk 
körlyrik, berättar Mark 
Larsson. 

Tonfisskarna använder 
även Abrahamsbergskyrkan 
till jul-och adventskonsert-
er. Kören övar på månda-
gar mellan18.45-21.00 och 
välkomnar nya medlem-
mar, speciellt basar och 
tenorer.

/Christina stareborn

Lokaler för uthyrning

Bostadsrättsföreningar i 
närområdet
AAkonvent
Anhöriggrupper
Bromma Hembygds
förening, Stora Mossens 
koloniområde, Väster
orts Trädgårdssällskap
Kören Tonfisskarna

Kristen grupp med 
ursprung Sri Lanka
Bromma gymnasium 
med Friendsutbildning 
för kamratstödjare 
Personalträffar ex för
skolor 
Privata fester, barndop 
och bröllop.

Kerstin Sjögren ansvarar 
för uthyrning av lokaler och 
utrustning.

Foto: Kajsa Wallin
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Bäversalen i kyrkans 
nedre plan var under 
vintern öppen för en 
grupp EUmigranter. 

Vi ser EU-migranterna 
varje dag på stan. Ofta kan 
det vara svårt att veta hur 
vi ska möta dem och vad 
vi kan göra för att de ska 
få det bättre. 

Abrahamsbergskyrkan 
valde att bidra på sitt sätt. 
Genom projektet Vinter-
natt2, initierat av Stock-
holms stad, erbjöds en 
grupp tiggande romer eller 
rumäner övernattning och 
mat två kvällar i veckan. 
Abra tog emot en grupp 
som sov i kyrkan nätterna 
mellan lördag och söndag 
samt natten mellan söndag 
och måndag. 

Församlingsstyrelsens 

ordförande, Helena Höij, 
var en av dem som med-
verkade under vintern. 

– Som församlingsmed-
lemmar har vi sett nöden 
hos våra medmänniskor 
och brottats med vad man 
kan och bör göra. Lång-
siktigt måste det förstås 
till andra åtgärder för att 
komma till rätta med den 
extrema fattigdom och 
diskrimi nering som är 
vardag för så många romer 
runt om i Europa. Men vi 
hoppas på detta vis något 
kunna lindra nöden för 
några av våra medmännis-
kor, säger hon. 

Alla är släkt
Det var en grupp på 10-12 
personer som kom och 
övernattade i kyrkans 
lokaler. 

– Alla är på olika 
vis släkt med varandra. 
Bröder, svägerskor, far-
bröder och mödrar. Både 
kvinnor och män i olika 
åldrar, också äldre per-
soner… De som har kom-
mit till oss kommer från 
områden runt Pitesti, en 
större industristad i södra 
Rumänien.

Vinternatt2 ska inte ses 

som en långsiktig lösning 
eller något som tar sikte på 
de bakomliggande skälen 
till tiggeriet. Istället har 
det varit en insats med 
fokus på det huma nitära. 
Helena Höij understryker 
att kyrkan också har ett 
antal satsningar för att 
jobba långsiktigt utöver 
det som görs i Stockholm. 

På Equmeniakyrkans 
hemsida berättas om 
Rut-pro jektet som drivs av 
Baptist unionen i Rumän-
ien. Det omfattar bland 
annat grundskola för rom-
ska barn, vuxenutbildning,  
hälso-och hygienprogram 
med mera. Equmenia-
kyrkan har ytterligare två 
projekt på plats i Rumän-
ien. 

Arbetet med Vinter-
natt2 var ett sam arbete 
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Kyrkan öppnades för 
EU-migranter

Ge en gåva till 
projekt i Rumänien 
genom Equmenia
kyrkans 90konto 
pg 90 03 286 eller 
bg 9003286 
Märk inbetalningen 
Rumänien/Bulgarien 
47700
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med Kyrkan vid Bromma-
plan. 

– Samarbetet mellan 
våra kyrkor har fungerat 
mycket väl! Vi har verkli-
gen uppskattat samarbetet 
och det tror jag de också 
gjort. Inte bara för att vi 
delat på jobbet utan också 
för glädjen i att göra något 
tillsammans, säger Helena 
Höij. 

Delade uppgifter
Abrahamsbergskyrkan stod 
för lokalerna och har tagit 
ansvar för att här finns den 
utrusning som behövs. 
Kyrkan vid Brommaplan 
tvättade handdukarna 
varje vecka. 

– De kläder vi tvättat 

har vi hjälpts åt med. Fri-
villiga att vara här på kväl-
lar och morgnar har kom-
mit både från Abra och 
Kyrkan vid Brommaplan 
och medlemmar från båda 
församlingarna har kokat 
soppa, skänkt mat liksom 
kläder och hygienartiklar, 
säger Helena Höij. 

Personer som övernattat 
har erbjudits mat och rena 
kläder. 

Migranterna själva 
tog emot hjälpen med 
tacksamhet, säger Helena 
Höij. 

– De har ju svårt att 
tvätta och torka kläder och 
har inga garderober med 
extra kläder som de flesta 
av oss andra. Speciellt 
varma underkläder har 
varit uppskattat.

Språkliga problem
Kommunikationen var 
en utmaning eftersom 
flertalet av migranterna är 
dåliga på engelska eller kan 
det inte alls. 

– Dettta har varit svårt, 
det ska vi inte sticka under 
stolen med. Inte bara för 

att vi inte pratar samma 
språk utan för att vi också 
har så lite kunskap om 
deras vardag och kultur. 
Några pratar lite engelska, 
några kan ganska bra span-
ska och så få man använda 
händer, bilder och tele-
fonens översättningspro-
gram. Just i Abra har vi 
haft stor hjälp av en kille 
från Rumänien som är här 
och jobbar. Han är duktig 
på engelska och fungerar 
som volontär.

Mycket talar för att tig-
gandet inte försvinner på 
kort sikt. 

– Tyvärr kommer nog 
lokala insatser att behövas 
även fortsättningsvis. Både 
vi och andra håller nu 
på att utvärdera vinterns 
verksamhet, men eftersom 
det fungerat väl så gissar 
jag att vi på ett eller annat 
vis kommer engagera oss 
när det blir vinter nästa 
säsong.

Cirka 600 personer tig-
ger i Stockholm enligt en 
undersökning från SVT. 

/Magnus höij
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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  
1 september.

3 ONSDAG
13.00 Abra-seniorträff.

6 LÖRDAG
18.00 Svensk musik. Kör-
konsert med Bromma 
folkhögskolas kör. Ledare: 
Carin Åkesson.

7 SÖNDAG – första 
söndagen efter  
trefaldighet 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.

9 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken.

10 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

11 – 18 juni Konfa 2.0 Läger 
på Koviken för tidigare  
konfirmander. 

14 SÖNDAG – andra 
efter trefaldighet Kallelsen 
till Guds rike
11.00 Gudstjänst. Karin  
Fritzson. Sång och medverkan 
av lägerdeltagare.

16 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken.

17 ONSDAG
08.45 OBS tiden! Bussresa 
med Bromma ekumeniska 
Pensionärsråd till Grissle-
hamn. Avresa från Bromma-
plan.
Anmälan senast 14 juni till 
08-802070.

19 FREDAG
Obs inget firande av mid-
sommarafton på Koviken i år.

21 SÖNDAG – Johannes 
Döparens dag Den högstes 
profet
11.00 Gudstjänst. Louise 
Zetterheim. Britta Ingmars-
dotter, sång. 

23 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken.

28 SÖNDAG – fjärde 
söndagen efter trefal
dighet Att inte döma
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Pär Lewin Ronnås.

Kyrkkaffet gör uppehåll från  
5 juli och återkommer söndagen 
den 16 augusti.

5 SÖNDAG – Apostla
dagen Sänd mig
11.00 Sommarandakt.  
Margareta och Lars Ingelstam.

8 ONSDAG
13.00 Sommarträff i 
Abrahams bergskyrkan.

12 SÖNDAG – sjätte 
söndagen efter trefaldig
het Efterföljelse
11.00 Sommarandakt. Helena 
och Magnus Höij.  

19 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag Jesus 
förhärligad
11.00 Sommarandakt. Bertil 
Högström.

20- 24 juli Seglardagar med Ny 
Gemenskap på Koviken

26 SÖNDAG – åttonde 
söndagen efter trefaldig
het Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. Bertil 
Högström. 

28 juli – 2 augusti HSK 
Vindens Vänners seglarläger på 
Koviken

2 SÖNDAG – nionde 
söndagen efter trefal
dighet Goda förvaltare
11.00 Sommarandakt. Pär 
Lewin Ronnås. Vindens  
Vänner, sång. 

6

JULI

AUGUSTI

JUNI
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9 SÖNDAG – tionde 
söndagen efter trefal
dighet Nådens gåvor
11.00 Sommarandakt. Sven 
Orvik, Kerstin Schönning och 
Ingrid Engback

16 SÖNDAG – elfte 
söndagen efter trefaldig
het Tro och liv
11.00 Sommarandakt. Erika 
och Hans Wermeling

23 SÖNDAG – tolfte 
söndagen efter trefaldig
het Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Tradjazzgrupp med Johan 
Wennlund, musik

26 ONSDAG
12.00 Sensommarträff på 
Koviken. Sopplunch med 
kaffe och kaka. (Arr.BEPR)
80 kr. Anmälan till 802070 
senast 21 aug.  

30 SÖNDAG – trettonde 
söndagen efter  trefaldig
het Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Klara Eliasson, sång.

1 TISDAG
09.00 Morgonbön. Samling 
vid ljusgloben.

2 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

4 – 5 september
Samling för församling. Dagar 
på Koviken för alla  
intresserade. Se artikel på 
nästa uppslag om program och 
anmälan.

6 SÖNDAG –  fjortonde 
söndagen efter trefaldig
het Enheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås. Kör- och blåsar-
grupp. Start för söndags-
skolan.

AbraUng-grupperna startar 
från vecka 37.

9 ONSDAG
13.00 Klimatförändringen 
– vår tids ödesfråga. Matts 
Hjertqvist, tandläkare.

13 SÖNDAG – femtonde 
söndagen efter trefaldig
het Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Lars  
Ingelstam. Johannes Schön-
ning, sång.

16 ONSDAG
13.00 Om tradjazz med 
Johan Wennlund.

17 TORSDAG
19.00 Samtal om diakoni. (Se 
notis.)

20 SÖNDAG – sextonde 
söndagen efter trefaldig
het Döden och livet
11.00 Gudstjänst. Maria 
Öst. Elina Lyckeborg, sång. 
Söndagsskola. 

23 ONSDAG
13.00 Bönhuspojkens väg 
från lilla salen ut i världen. 
Eric Björklund, författare.

27 SÖNDAG – sjuttonde 
söndagen efter trefaldig
het Rik inför Gud
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Canta Felice. 

30 ONSDAG 
13.00. En musikalisk  
dramaföreställning. Med-
verkande: Grynet Molvig, 
Paula Ternström och Martin 
Edin, regi: Rune Jakobsson.

SEPTEMBER

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Söndagsskolan 
startar igen
Missa inte att höstens 
söndagsskola drar igång 
igen den 6 september! 
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Dagar fyllda av gemen
skap, vila, skratt. Ellen 
Gunner, 21 år, skriver 
om en helg hon inte vill 
missa.

I början av hösten är en 
helg alltid bokad för något 
alldeles speciellt. Samling-
shelgen. Jag har varit med 
ganska många gånger och 
det är alltid lika trevligt. 
En helg fylld med mas-
sor av olika aktiviteter, 
gemenskap, god mat, 
ett vackert Koviken och 
förhoppningsvis inte allt-
för mycket regn. 

Helgen börjar på fredag 
kväll med ett stort knyt-
kalas med massor av god 
mat. När alla är mätta och 
glada brukar en av mina 
favoriter under helgen dra 
igång: Så ska det låta. Där 
tävlar man i två lag i olika 
musikrelaterade grenar. 
Det brukar bli mycket 
skratt och sång och så lite 
hjärngympa. 

Och det bästa av allt är 
att laget blir bättre ju mer 
blandade åldrarna är! Kul 
att alla åldrar behövs och 
att man känner en sådan 
gemenskap med alla som 
är med. Och hittar man 
inte den rätta låten eller 
artisten kan man alltid 
klämma i för full hals 
ändå, lika roligt det! 

Några övernattar
Efter denna härliga sång-
stund brukar många åka 
hem för att komma till-
baka nästa morgon medan 
andra stannar kvar över 
natten. En övernattning 
som ofta består av spel, 
prat, lekar, fika och kanske 
bad och bastu för den som 
fortfarande tror att det är 
varmt i vattnet. 

Lördag morgon bör-
jar med frukost och 
snabbstädning innan alla 
som inte övernattat börjar 
komma ut till Koviken 
igen. Sedan följer en lugn 
andakt som start på dagen 

innan aktivitetspassen  
sätter igång. 

Sedan min första sam-
lingshelg har jag varit med 
på många olika aktiviteter. 
Jag har målat akvarell, 
seglat, pysslat, paddlat 
kanot, hört om hur det är 
att bo i andra länder, lärt 
mig att jonglera, spelat 
Jeriko, lekt lekar eller bara 
strosat omkring och njutit 
av dagen. Det finns alltid 
spännande saker att välja 
på och det är alltid lika 
roligt när man får reda på 
vad årets aktiviteter blir 
för något. Det svåra är att 
välja vad man ska göra. 

Brett urval 
Jag brukar välja det som 
helt enkelt passar för 
dagen. Det kan bli allt från 
att lyssna på ett föredrag 
om något spännande ämne 
till att segla eller bara sitta 
ner och njuta av Koviken. 
Oavsett vilket brukar det 
bli en väldigt bra dag med 
två aktivitetspass, lunch, 

Kickstart på 
Koviken
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fika, prat och trevliga 
människor. 

Samlingshelgen run-
das av med gudstjänst i 
Abrahamsbergskyrkan på 
söndagen. Efter det känns 
det som att man har fått 
en bra start på hösten.

/ellen gunner

Samlingshelg 4-6 september
Missa inte samlingshelgen på Koviken den 46 
september! I år tänker vi starta på fredagskvällen 
i kyrkan! Tonåringar åker senare på kvällen ut till 
Koviken för övernattning. För övrigt blir det som 
vanligt något för alla  segla, skapa, ut i naturen, 
nära samtal, fördjupning, sång, lek, och bara vara. 
Håll utkik på hemsidan eller i kyrkan efter pro
gram och hur du anmäler dig!
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Småbarnsmusik onsdagar 
10.00-10.45. Från ca 10 
månader-3 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. 3-6 år.
Barnkör torsdagar 18.00-
18.45. 6-9 år.  
Musikalkör torsdagar 
18.00-19.00. 10-13 år.  
Ungdomskör övar vissa 
torsdagar 19.00-20.30. 

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 
19.00-20.30.  

Har du tänkt på att det 
finns ett riktigt träsk på 
Koviken? Det hade inte 
vi scoutledare gjort tills 
för några år sedan, när 
vi under en paddeltur 
undrade hur långt in i 
vassen det gick att  
paddla. Nästan hela 
vägen till fotbollsplanen 
blev svaret, och därmed 
var idén till sommarens 
scoutläger född.

Den 4-9 augusti är det dags 
för Träsket 2015, ett läger 
för över 200 scouter från 
Equmeniakårer runt om i 
Stockholmsområdet. Då 
kommer fotbollsplanen att 
omvandlas till lägeräng med 
tält och ihopsurrade kök, 
storstugan blir matutläm-
ningslokal och lekstugan 
informationscentral. Och 
så träsket förstås, som blir 
själva hjärtat på lägret.

I träsket byggs det både 
före och under lägret spän-
ger, hängbroar, klätternät, 
gungor och linbanor för att 
bli en jättestor lekplats. Det 
blir också en mängd akti-

viteter i träsket, som café, 
laboratorium, utkikstorn 
och boplatser till de scouter 
som vill övernatta i äkta 
träskmiljö med tropiknät 
över huvudet.

Ledorden för lägret är 
”angeläget och på riktigt” 
och ambitionen är att akti-
viteterna ska spegla det. 
Flera utställare kommer 
att hålla i aktiviteter kring 
bland annat klimat- och 
rätt visefrågor, i matplane-
ringen läggs extra vikt vid 
hållbarhet och även många 
av de klassiska scoutlekarna 
kommer att fräschas upp 
för att få mer verklighets-
anknytning.

I augusti fylls alltså 
Koviken av lekar, skratt, 
mygg, utmaningar, vänner, 
eldning, hantverk, vatten-
krig, matlagning, andakt, 
sol, regn och tusen andra 
saker. Det kommer att bli 
kalasbra!

/MarKus PilenviK

PS. Den som vill vara med 
på Träsket kan komma på 
besöksdag den 8 augusti, 
eller vara med som funktio-
när. För mer info, besök 
www.abrascout.se. 

Träsket - på riktigt

Abra-ung-grupperna träffas
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Till Guds vila
Åsa Lundgren, född den 20 
augusti 1946, avled den 30 
oktober 2014. Begravnings
gudstjänsten hölls i Abrahams
bergskyrkan den 25 november 
2014.

roLf ainefeLt, född den 27 de
cember 1934, avled den 5 mars 
2015. Begravningsgudstjänsten 
hölls i S:t Lukas kyrka den 10 
april 2015.

göte ejd, född den 3 juni 1926, 
avled den 22 april 2015. Be

gravningsgudstjänsten ägde rum 
i kretsen av de närmaste. 

Utflyttade
fredrik Backius flyttar sitt 
medlemskap till Betlehemskyr
kan i Göteborg. 

Samtal kring 
diakoni
I församlingens krets-
möten har efterfrågats 
en plan kring vårt 
diakonala arbete. Nu 
erbjuds två tillfällen till 
samtal under hösten 
där vi får möjlighet att 
fördjupa oss i ämnet 
och diskutera det fram-
tida diakonala arbetet i 
församlingen.

Bibelsamtal 17/9
Vi samtalar kring 
diakoni utifrån olika 
perspektiv och behov. 

Diakoni – Vad kan jag 
göra för dig? 29/10
Vi utgår från för-
samlingens vision och 
diskuterar framtida be-
hov, idéer och möjlig-
heter kring diakoni i 
vår församling och vår 
omvärld.

Ur vår vision: ”Vi 
vill utmanas av evange-
liet att i ord och hand-
ling ta ansvar för våra 
medmänniskor och vår 
omvärld.”

Väl mött
Styrelsen i Abrahams-
bergskyrkan

Nyligen avslutade två av våra 
församlingsmedlemmar sin 
utbildning mot pastorer, om 
än i olika faser. Jenny Hack-
man Arnerlöf (till vänster 
ovan) är nu ordinerad pastor. 
Vår tidigare diakon Karin 
Fritzon (till höger) får kalla 
sig pastor, och ska gå ut i det 
som kallas ”vägledningsår”. 

– Inför förra våren införde 
Equmeniakyrkan ett  
”mellanår”, ett vägledning-

sår, mellan studier och or-
dination. Tanken är att göra 
övergången mellan studierna 
och yrkeslivet lite mjukare 
och att studierna ska bli helt 
klara innan ordination, säger 
Karin Fritzon. 

Studenterna som är i 
vägledningsåret får kalla 
sig pastorer och använda 
pastorsskjorta men har inte 
vigselrätt eller juridisk tyst-
nadsrätt.

Två på väg ut i tjänst

Klockan på ny plats

Vid 10-tiden fredagen den 23 maj spändes lyftkranens vajrar 
och klockstapeln, byggd 1962, fördes över från sin plats i 
skogen till sin nya plats, närmare kyrkan. Fint väder och 
glada tillrop från flera i församlingen underlättade arbetet. 
Invigning av ”nya” klockstapeln sker söndagen den 7 juni. 
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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
Bost: 08768 22 18

Barn- och ungdoms- 
ansvarig
Pastor Maria Öst (tjl till 1 
augusti)
Louise Zetterheim (vik till 
30 juni), 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 
seniorers ordförande
Gunnbritt AdolfssonThorson
tel: 073636 03 88

När pastorn har semester…
Det är något särskilt med 
sommarens söndagsguds-
tjänster i Abrahams-
bergskyrkan. De hålls 
som vanligt kl 11 men 
har formen av enklare 
sommaran dakter. Under 
pastorernas semester sköts 
verksamheten av försam-
lings medlemmar som 
annars inte ansvarar för 
gudstjänsterna.

– Det visar på öppen-
het och generositet i 
kyrkan att släppa fram fler 
medverkande, också sådana som inte har 
teologisk utbildning och erfarenhet, säger 
Hans Wermeling som håller i andakten 
den 16 augusti tillsammans med sin  
dotter Erika. 

– Det blir en reflektion över en text 
eller ett tema men ingen predikan, säger 
Hans. Att predika är mer maktpåliggande 
och skulle kräva en teologisk skol ning.

Hans är psykolog i grunden och Erika 

journalist. Deras yrke-
serfarenheter men också 
litteratur – Hans nämner 
särskilt Tomas Tran-
strömers lyrik – ger bilder 
och tankar för vad de kan 
komma att säga. Vem av 
dem som ska tala och vem 
som ska leda eller om de 
ska ha en dialog har de 
ännu inte bestämt.

Temat som Erika och 
Hans har att reflektera över 
är tro och liv. Texten kom-
mer från Lukasevangeliet, 

kapitel 18, och handlar om den självrätt-
färdige som ser ned på andras fromhet. 

Det kan väl vara en tacksam text för en 
lekman?

– Jo, men den är också provocerande 
för den som får ett sådant här tillfälle att 
tala till andra. Det får inte bli pretentiöst.

/anders Mellbourn


