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Konferens igen! 
Snart är det åter dags 
för kyrkokonferens i 
Equmeniakyrkan. I år 
är Stockholm värd.  

Nattvardens mening
Brödet och vinet, den 
sista måltiden, är cen-
tral i kyrkan. Men vad 
betyder den? 

Uppgift: blåslampa
Petter Jakobsson brin-
ner för Diakonia. Och 
för att rädda världen.   



”Hur många gudstjänster har du gått på?” frågade en konfirmand mig en gång. Han 
skulle gå på 15 gudstjänster under konfa-året, vilket nog framstod som oändligt 
många. Jag hade naturligtvis inget exakt svar på det, bara att jag hade gått på guds-
tjänst nästan alla söndagar under min uppväxt. Det var det vi gjorde på söndagarna. 
Åkte till kyrkan, räknade tegelstenar i kyrksalsgolvet, löste korsord där svaret blev 
”Jesus” på söndagsskolan och lekte ”Under hökens vingar” i källaren när man ätit 
upp kyrkfikat. Det var en del av veckan.  Av livet. 
 När Mose och Aron gick till farao för att förmedla Guds budskap handlade det 
inte om att släppa det judiska folket från slaveriet, utan om att de skulle få gå ut i 
öknen och fira gudstjänst. För det är det Guds folk gör, de firar gudstjänst. Judarna 
firar fortfarande uttåget ur Egypten med en festmåltid med bröd och vin varje  
sabbat och vid deras påskhögtid.
 I Apostlagärningarna står det att när den första församlingen försöker hitta sina 
former, så samlades man i templet varje dag, delade brödet och höll måltid tillsam-
mans i jublande, uppriktig glädje. För det är det Guds folk gör, de firar gudstjänst. 
 Lär vi oss något varje gång vi firar gudstjänst, vi som gör det ofta? Nej, antagligen 
inte. Vi kan berättelserna, vi kan sångerna. Ibland får vi med oss något särskilt att 
tacka för, grunna på, eller stångas mot. Ibland inte. 
 Men det är inte heller meningen med guds-
tjänsten att vi som individer ska informeras. 
Meningen är att vi som Guds församling ska 
formeras. Formeras av bibelberättelserna, av 
sångerna, av bönen, av predikan, av varandra, av 
Gud. 
 Det är väl anledningen till att det inte blir 
irrelevant att gå på gudstjänst, trots att det 
är samma gamla texter vi läser och sånger vi 
sjunger. De följer med i livet, vart än livet tar 
oss. Om vi vågar formas av dem så håller de i 
längden, hur många gudstjänster vi än går på.

Maria Öst
pastor
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Gudstjänsten – en  
plats att formas
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Dags för kyrkokonferens
För tredje gången 
håller Equmeniakyrkan 
i vår kyrkokonferens i 
Stockholm. Ombuden 
samlas denna gång i 
Kistamässan under 
Kristi Himmelfärds-
helgen som numera är 
den vanliga konferens-
tiden.

Equmeniakyrkan är det 
samfund som Abrahams
bergskyrkan tillhör natio
nellt och som grundades 
för fem år sedan då 
dåvarande Baptistsam
fundet, Metodistkyrkan 
och Missionskyrkan (där 
Abra hörde hemma) gick 
samman. 

I år kommer kyrkokon
ferensen att få ta ställning 
till en ekumenisk överens
kommelse mellan Svenska 
Kyrkan och Equmenia
kyrkan. En huvudpoäng 
med den är att det ska bli 
möjligt att ingå loka
la avtal om samverkan 
mellan enskilda försam
lingar i de två kyrkorna. I 
Bromma har Abrahams
bergskyrkan och Västerleds 
församling redan många 
kontakter. 

Samhörigheten med 

biståndsorganisationen 
Diakonia (se sid 89) blir 
tydlig, när snart avgående 
direktorn Bo Forsberg 
kommer att predika 
vid den internationella 
högtiden.

Kyrkokonferensen anses 
vara Sveriges kanske största 
beslutande församling. I år 
ska ombuden bland annat 
ta ställning till motioner 
om stöd till arabisktalande 
pastorer i församlingarna, 
en särskild utbildnings
satsning om islam inför 
församlingarnas möten 
med muslimska flyktingar, 
stöd till kristna i Palestina 
och om nej till kärnvapen 
på svensk mark.

Samtidigt vill kyrkoled

ningen pröva nya 
beslutsformer där beslut 
bereds så att de kan fattas 
i konsensus mer än med 
majoritetsbeslut.

Equmeniakyrkan är 
stark i Västerort med fem 
medlemsförsamlingar – 
Abrahamsbergskyrkan, 
Kyrkan vid Bromma
plan, Västerortskyrkan 
i Vällingby, Hässelby 
missionskyrka och Tensta
kyrkan. I Åkeshov finns 
Teologiska högskolan och 
Bromma folkhögskola 
med Equmeniakyrkan som 
huvudman. Och så ligger 
kyrkans centrala kan
sli i ekumeniska centret i 
Alvik.

/Anders Mellbourn

Foto: KAjsA WAllin
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-Kristi kropp för dig 
utgiven.
-Kristi blod för dig 
utgjutet. 

Den sista kvällen 
Jesus tillbringade 
tillsammans med 

sina lärjungar åt de tillsam
mans, en måltid med bröd 
och vin som benämns 
”den sista måltiden”. Där 
uppmanar han sina vänner 
att i fortsättningen dela 
bröd och vin till hans 
minne. 

I varje nattvard läser 
vi därför instiftelseorden: 
Den natten då herren Jesus 
blev förrådd tog han ett 
bröd, tackade Gud, bröt 
det och sade: ”Detta är 
min kropp som offras för 
er. Gör detta till minne 
av mig.” Likaså tog han 
bägaren efter måltiden och 
sade: ”Denna bägare är det 
nya förbundet genom mitt 
blod. Var gång ni dricker 

av den, gör det till minne 
av mig.” (1 Kor.11:2325) 

När de första försam
lingarna bildades kom 
bordsgemenskapen att bli 
en naturlig och viktig del 
av samvaron. Jesu efterföl
jare gjorde precis det Jesus 
enligt berättelserna hade 
sagt åt dem att göra: De 
åt bröd och drack vin till 
minne av Jesus. Sedan dess 
har kristna firat nattvard 
över hela världen. 

Att förklara vad som 
händer i nattvarden 
är inte helt lätt. 

I olika kyrkor har man 
också olika innebörder 
och förklaringar. Brödet 
och vinet smakar som det 
brukar göra, på samma 
gång som det i symbolisk 
mening blir någonting helt 
annat. Någonting viktigt 
händer, det är ett myste
rium, men i brödet och 
vinet får vi ta emot Jesus 
själv. 

I Abrahamsbergskyrkan 
behöver man inte vara 
vare sig medlem eller döpt 
för att ta emot nattvar
den, alla som vill får vara 
med. Vi brukar betona 
att alla som vill tro och 
söka gemenskap med Jesus 
Kristus är välkomna. Ingen 
tro är för liten. 

Man skulle kunna säga 
att nattvarden står bortom 
ord och djupa reflektioner, 
här möter oss smaker 
och upplevelser. Ingen 
ska förvägras eller behöva 
stå utanför detta, därför 
är också barnen varmt 
välkomna, om föräldrarna 
vill. 

Betoningen på 
gemenskap är 
viktig för oss under 

nattvarden, det är något vi 
gör individuellt men också 
tillsammans. Vi gör det 
tillsammans som guds
tjänstfirande församling, 
men också tillsammans 

Därför firar vi natt  vard
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med hela den universella 
kyrkan. Det är en akt av 
gemenskap med alla 
troende över hela världen, 
i nattvarden blir vi ett. 
Och när vi bryter brödet 
så säger vi: ”Eftersom 
brödet är ett enda är vi, 
fast många, en enda kropp. 
För alla få vi del av ett och 
samma bröd.”

I Abrahamsbergskyr
kan tar vi oftast emot 
brödet och vinet 

framme vid knäfallet. Då 
det är halvcirkelformat är 
det som om en osynlig del 
skulle kunna fortsätta ut 
och bilda en cirkel med 
det som finns utanför, mot 
samhället. 

På ett symboliskt sätt 
blir då också världen 
indragen i det som sker, 
det blir som en uppman
ing till oss att dela brödet 
i världen och bära budska
pet om försoningen vidare. 

//Pär leWin ronnås

Därför firar vi natt  vard



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.

20 SÖNDAG – Palmsön-
dagen Vägen till korset
11.00 Familjegudstjänst. 
Maria Öst. Abrakadabra och 
Musikalkören.

23 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås.

24 TORSDAG – Skärtors-
dagen Det nya förbundet
18.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås. 

3 FREDAG – Långfredagen 
Korset
11.00 Gudstjänst med musik 
och textläsning. Ulrika West
erberg, violin. 

27 SÖNDAG – Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Daniel Åkerman, 
sång. 

28 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den upp-
ståndne
11.00 Gudstjänst i 

Immanuels kyrkan i Stock
holm.

30 ONSDAG
13.00 Se solnedgången. Att 
leva med en synskada.
Tina Hansson, Kristna syn
skadades förening ”Syskon
bandet”, berättar.

3 SÖNDAG – andra 
söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Tradjazzgrupp med 
Johan Wennlund.  

6 ONSDAG
13.00 Armenier – ett folk i 
landsflykt. Göran Gunner. 

9 LÖRDAG 
Besök av kör från Göteborg.

10 SÖNDAG – tredje 
söndagen i påsktiden  
Den gode herden
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Maria Öst. Kör från 
Göteborg, sång.

13 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

14 TORSDAG
19.00 Kristen tro och förnuft. 
Lars Ingelstam.(se notis)

16 LÖRDAG
10.00 – 14.00 Vårmarknad. 
Se notis!

17 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i påsktiden  
Vägen till livet
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små. Sofia Karsberg 
m fl.
11.00 Gudstjänst. Ida 
Henner dal. Elina Lyckeborg, 
sång.

20 ONSDAG
13.00 Våra kära pappers
bonader. Ett kultur och 
musikprogram med Gunnel 
Lavesson och Roland von 
Malmborg.

24 SÖNDAG – femte 
söndagen i påsktiden  
Att växa i tro
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Anders Lyckeborg, 
sång. 
13.00 Församlingsmöte.

27 ONSDAG
13.00 Vad vill den moderna 
konsten säga oss? Bo Lund
gren, konstvetare, tolkar och 
berättar. 

30 LÖRDAG
19.00 Valborgsmässofirande 
på Koviken, körsång. Vårtal av 
Torbjörn Bådagård.
Körsångare samlas 18.00
 

1 SÖNDAG – bön-
söndagen Bönen
11.00 Gudstjänst med natt
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vard. Maria Öst. Klara  
Eliasson, sång. 

12.30 Samtal om dagens 
guds tjänst och predikan. 

4 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

5 – 7 maj Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens i Kistamässan.

5 TORSDAG – Kristi  
himmelsfärds dag  
Herre över allting
8.00 Gudstjänst vid klock
stapeln, Bromma kyrka.
Bertil Högström.

8 SÖNDAG – söndagen 
före pingst  
Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Predikant från 
kyrkokonferensen. Canta 
Felice, sång.   

11 ONSDAG
13.00 Bibelstudium med Lars 
Ingelstam.  

15 SÖNDAG – Pingst-
dagen Den heliga Anden 
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Ingrid Engback, 
sång. 
16.00 Vårkonsert med kör
erna i Abrahamsbergskyrkan.

18 ONSDAG
13.00 Vårutflykt. Naturvan
dring vid Kyrksjön. BEPR.

Konfa-helg 20 – 22 maj på 
Koviken

22 SÖNDAG – Heliga 
trefaldighets dag Gud-Fader, 
Son och Ande
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Art Song med Thore 
Kennestad.
12.30 Samtal om dagens 
guds tjänst och predikan. 

25 ONSDAG
13.00 Boule och bulle. Vi 
möts på kyrkbacken.

29 SÖNDAG – första 
söndagen efter trefal-
dighet Vårt dop
11.00 Familjegudstjänst på 
Koviken Maria Öst. Allsångs
orkestern.
19.00 Konsert med ”The Klas 
Lindquist nonet” Inträde. 

1 ONSDAG
13.00 Pilgrimspromenad i 
Abrahamsbergskyrkans när
miljö med Inger Krantz.

5 SÖNDAG – andra 
söndagen efter trefal-
dighet Kallelsen till Guds rike 
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Lovisa Karsberg sång. 

12 SÖNDAG – tredje 
söndagen i trefaldighet 
Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst. Karin  
Fritzson. Ingrid Engback, 
sång.

13 juni – 2 juli Konfirma-
tionsläger på Koviken.

15 ONSDAG
12.00 Obs tiden! Seniorer 
möter konfirmander på  
Koviken.

19 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i trefaldighet  
Att inte döma
11.00 Deltagare i konfir
mationslägret.

Sommarträff för 
seniorer i Bromma i 
Abrahamsbergskyrkan 
onsdagen den 6 juli 
kl.13.00. BEPR.

Sensommarfest på 
Koviken onsdagen 
den 24 augusti kl. 
11.00. BEPR.
Anmälan senast 17 
aug. tel. 0736 36 03 
88 eller 08 80 20 70.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

JUNI
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I flyktingströmmens 
spår har många för-
samlingar gått från ord 
till handling. Petter  
Jakobsson på Diakonia 
ser en nytändning i 
arbetet för en bättre 
värld.

– Väldigt många försam
lingar är nu intensivt 
mitt inne i en diakonal 
verksamhet. Det är 
underbart. Jag tror att 
det kommer att förnya 
församlingarna. Försam
lingen kommer att bli 
mer självklar i varför den 
behövs, säger han.

På Diakonia möter  
Petter Jakobsson ett stort 
och handfast engagemang 
för flyktingar. 

– Varje församling som 
svarat mot ett behov har 
fått energi av det, säger 
han.

Diakonias uppgift är 
att få församlingarna att 
samtidigt med soppkök 
och natthärbärgen lyfta 
blicken till de bredare sam
manhangen. Varför flyr 
människor? Engagemanget 
behövs både lokalt och 

globalt.
För Diakonia är kli

matet en av flera priori
terade frågor. Fattigdom 
och klimat är intimt för
knippade med varandra.

– När man skrapar lite 
på ytan visar det sig att 
nästan alla flyktingström
mar har en ingrediens av 
klimatpåverkan, säger  
Petter Jakobsson och 
fortsätter:

– Två år innan den 
arabiska våren kom till 
Syrien var det en extrem 
torka i landet. Mellan 80 
och 90 procent av djuren i 
jordbruket dog och en till 
två miljoner människor 
var tvungna att ge sig av 
till städerna. Det var en av 
gnistorna till den sociala 
oro som sedan eskalerade.

Nu när klimattopp
mötet i Paris är över vidtar 
politisk vardagspåverkan 
för Diakonias del. Arbetet 
för att göra avtalet till 
verklighet har bara börjat. 
Petter Jakobsson ser posi
tivt på skrivningarna om 
att länder som fått per
manenta skador till följd 
av klimatförändringarna, 
som försaltning, smälta 
glaciärer eller översvämn

ingar, ska ersättas för det. 
Men i praktiken behövs 
mycket stöd till organi
sationer som kan hjälpa 
till med uppbyggnad och 
före byggande satsningar. 
Diakonia stöttar 400 
organisationer i över 30 
länder.

– Det kan handla om 
ganska enkla saker. I 
Bangladesh stöder vi en 
organisation som hjälper 
personer att organisera sig 
för att bygga hus som  
bättre står emot över
svämningar och att bygga 
vallar.

Mycket av Diakonias  
arbete handlar om att 
bidra till stabila demo
kra tiska samhällen. Om 
samhället fungerar och 
stater gör sitt jobb är 
länder bättre rustade inför 
väderkatastrofer som till 
exempel hotar att slå ut 
landets matproduktion.

– Det har varit en 
fantastiskt bra utveckling 
de senaste åren, folk tjänar 
mer och fler barn kan gå i 
skola. Men nu hotas allt av 
vädret. Begränsar vi oss till 
en temperaturhöjning på 
1,52 procent så går det. 

Diakonia vill ha en gen

Petters jobb: blåsl  ampa
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Petters jobb: blåsl  ampa
erös flyktingpolitik men 
vänder sig mot att pengar 
till flyktingmottagande tas 
från biståndsbudgeten. 

– Jag ser fortfarande 
frikyrkan som en bastion 
mot fascism och höger
populism. Det finns en 
ryggmärgsreflex i frikyr
kan som gör att vi håller 
en rågång mot rasistiska 
tendenser och det ska vi 
värna, säger han.

Vad behövs för att göra 
det?

– Kyrkans roll är att 
påminna politiker om att 
man måste stå fast vid 
sina värderingar, inte bara 
när det är lätt eller i en 
högkonjunktur utan hela 
tiden. Grundvärderingar 
är extra viktiga när det blir 
krisläge.

Gör kyrkan tillräckligt 
tycker du?

– Nej, kanske inte helt 
om jag ska vara helt ärlig. 
Kyrkorna i landet mani
festerar att de bryr sig när 
de tar emot flyktingar. 
Det är ovärderligt. Det 
har gjorts ett ekumeniskt 
upprop om idkontroller 
men det har inte fått så 
stort genomslag. 

//eriKA WerMeling

Petter Jakobsson
Ålder: 52.
Är: Pastor och 
biståndsvetare.
Gör: Handläggare för 
för samlingar och folk
bildning på Diakonia. 
Intresserad av: Jakt, leka 
med barnen, åka skidor 
och gå i fjällen. Skän
ker egenjagat – kli
matsmart – viltkött till 
kyrkans höstmarknad.

Diakonia
Drivs av Svenska 
Alliansmissonen och 
Equmeniakyrkan.

Arbetar med bistånd 
i ett 30tal länder 
genom att stötta lokala 
organisationer. 
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Småbarnsmusik onsdagar 
10.0010.45. För föräldrar 
med barn i åldern 03 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.  

Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 år 
och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors
dagar ojämna veckor kl 
19.0020.30.  

Abra-ung-grupperna träffas

De är inte så många till 
antalet, men deras glädje, 
kreativitet och energi väger 
upp det med råge. Ni kan 
nyligen ha sett Musikalkören 
i produktioner som musi
kalen Veckopengen, Lucia
konserten, Julspelet och 
senast i gudstjänsten den 7 
februari på temat Kärlekens 
väg. 

Till den gudstjänsten hade 
Musikalkörmedlemmarna 
själva funderat på hur man 
kan välja att gå kärlekens 
väg i vardagen, utifrån deras 
egna erfarenheter, bibel
berättelser och sånger. 

Tillsammans med 
körledaren Britta Ingmars
dotter skapade de utifrån 
detta fyra ”minimusikaler”, 
små dramatiseringar med 
tillhörande sånger som blev 
huvuddelen i gudstjänsten. 

För att vara med i Musi
kal kören ska du gå i årskurs 
48. Kören övar på torsdagar 
18.0019.00. Ibland har 
Musikalkören föreställ
ningar själva och ibland 
tillsammans med barnkören 
Abrakadabra. 

Om ni vill se Musikal
kören i vår så rekommen
derar vi familjegudstjänsten 
på palmsöndagen den 20 
mars och vårkonserten på 
pingstdagen den 15 maj.

//MAriA Öst

Missa inte Musikalkören!
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Till Guds vila
Sture ÖSterberg, född den 4 feb-
ruari 1918, avled den 11 novem-
ber 2015. Begravningsgudstjänst 
hölls i Abrahamsbergskyrkan den 
9 december 2015.

LiSbet LagerquiSt, född den 19 ok-
tober 1932, avled den 23 novem-
ber 2015. Begravningsgudstjänst 
hölls i Abrahamsbergskyrkan den 
18 december 2015.

guniLLa anderSSon, född den 

12 augusti 1947, avled den 30 
november 2015. Begravningsgud-
stjänst hölls i Abrahamsbergskyr-
kan den 29 december 2015.

Nya medlemmar 
Lene och HanS Lindén, 
Östersundsgatan 7, 162 74  
Vällingby, tel. 08 968435.
Mobil, Lene: 0703-614718, Hans: 
0701-909013.

Vincent Lindén, Bävervägen 44, 
168 30 Bromma, tel: 0736-208331

KerStin och Sture KuLLgren, 
Markvägen 43, 162 24 Vällingby. 
08-36 96 80

nicoLina HoLmgren, c/o Sundin, 
Barkaby Smedstorpet 32, 178 93 
Drottningholm

Byte av församling
Jenny och anderS arnerLÖf flyttar 
sitt medlemskap till Södertälje 
Missionsförsamling.

I samband med påsklovet är 
det dags för mig att slå ihop 
mina notböcker och lämna 
tillbaka musikledaruppgiften 
till Jenny Nilsson. 

Nästan ett och ett halvt 
år har det blivit för mig i 
Abra och jag är så glad att 
jag har fått möjligheten att 
göra detta arbete och så 
tacksam för den öppenhet 
och värme ni visat mig och 
mina idéer. Vad jag ska göra 
den närmaste tiden tror jag 
att de flesta av er räknat ut 
vid det här laget. I april blir 
jag mamma för tredje gången 
och det känns både spän
nande och fint.

Jag vill passa på att tacka 
alla ideella krafter som hjälpt 
mig med musikarbetet: Klara 
Eliasson, Emilia Åkerman, 
Krister Iwarsson och Elina 
Lyckeborg, samt Markus 
Pilenvik och Jonas Eliasson 
som ställt upp som musiker 
vid många tillfällen. Utan 
er hade detta arbete varit 
mycket svårare (och tråkig
are).

I ryggsäcken stoppar jag 
nu alla goa bebiskramar, 
ketchupindränkta torsdags
eftermiddagar och härliga 
skratt med Canta Felice. 
Hoppas att vi ses igen och att 
jag snart får komma tillbaka 
och sjunga med och för er!

//brittA ingMArsdotter

Tro och vetande 
En ekumenisk serie i Brom
ma för föredrag och samtal. 
Tillfällen att bearbeta frågor 
om tro, vetenskap och tvivel. 
Torsdag 14 april kl. 19.00 
Vetenskap, förnuft och 
kristen tro. Lars Ingelstam, 
professor emeritus. Lokal: 
Abrahamsbergskyrkan. 
Måndag 2 maj kl. 19.00  
Religion och vetenskap i 
tonårsperspektiv. Lars Naes
lund, professor emeritus. 
Lokal: Famnen, Stopvägen 
120.

VALBORGS 

MÄSSO 

AFTON 
19.00 Valborgsmässo
firande på Koviken, 
körsång. 
Vårtal av Torbjörn 
Bådagård. 
Körsångare samlas 
18.00.

Tack – och på återhörande!

Prat om guds tjänsten 
och predikan
Två söndagar i vår vill 
vi efter kyrkkaffet, ca 
12.30, inbjuda till ett 
enkelt samtal om dagens 
gudstjänst. 1 maj med 
Maria Öst, 22 maj med 
Pär Lewin Ronnås. 



B

Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Fax 08-80 20 73
Mobiltelefon 0704-53 79 47

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
Abra senior: 32 60 22-1
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 85-2

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

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 22 18

Pastor med barn- och 
ungdomsinriktning
Pastor Maria Öst 
Tel: 073-950 03 03

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson (tjl)
Britta Ingmarsdotter (vik), tel 
070-66 88 706

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

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

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Gunbritt Adolfsson-Thorson
tel: 073-636 03 88

Vårmarknad 
med loppis i Abrahamsbergskyrkan

Vi tar emot det du vill avvara och som vi 
tror att någon annan skulle ha nytta av. 
Både till loppisbord och kvalitetsbord.

Det kan vara hemtextil, mindre 
möbler, porslin, hushållsartiklar, CD, 
böcker, fritidsartiklar, redskap, verktyg, 
”trädgård”, leksaker, barnkläder med 
mera. 

Du kan lämna in ditt bidrag torsdag 
16 april från kl 17, samt fredag 17 april 
kl 1821.

Vi vill ha många ”medarbetare” under 

torsdag, fredag och lördag. Dag och 
kvällstid funkar båda lika bra. Ju fler vi är 
som delar på arbetet desto roligare kom
mer vi att få!

Behållningen går till kyrkans verksam
het och underhåll. 

Vill Du arbeta med oss eller har frågor, 
hör av Dig!
Elisabeth Axelsson tel 070761 49 93
eliza.axelsson54@gmail.com
Elisabeth Haag tel 070338 22 68
elisabeth@haag.nu

Lördag 16 april kl 10-14
Café med Kulturinslag • Försäljning även söndag kl 12-14


