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Pär går vidare 
Pär Lewin Ronnås 
lämnar över stafett
pinnen. Han summer
ar sina år hos oss. 

Musiken i påsk
Julen har sina sånger, 
men det har även 
påsken. Vilka är dina 
favoriter?

 Vinternatt i Abra
Åter har vi öppnat 
kyrkans lokaler för 
EUmigranter under 
vintern. 
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Kyrkan är gemenskap
I vår församlingsordning uttrycker vi att församlingen är Kristi kropp, där gudom
ligt och mänskligt möts. Samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan är för
samlingen självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet. 
Just nu genomförs en utbildning i konsensusmetoder inom Equmeniakyrkan.   Att 
fatta beslut med konsensmetoder betyder absolut inte att vi måste tycka lika, inte 
heller att vi alltid kommer att bli överens. Utan det innebär att vi försöker hitta 
det som är bäst för gemenskapen. Nu i årsmötestider stöter och blöter vi våra 
åsikter och funderar på vad som är bäst för församlingen. I Abrahamsbergskyrkan 
är det sällan vi räknar röster. Oftast hittar vi konsensus.
 Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina grän
ser. Det länkar oss samman med det som varit och det som kommer och gör att 
vi hör ihop med den världsvida kyrkan. Samtidigt förändras vår gemenskap ständigt. 
Människors sökande, växt och möten med Gud tar sig skiftande vägar och former. 
Detta bidrar till församlingens mångfald, tro och uttryck.
 Abrahamsbergskyrkans församling vill vara en fri och öppen kyrka för alla  
människor och välkomnar till sin gemenskap alla som vill vara församlingens 
vänner. När vi har glädjen att ta emot nya medlemmar ber vi Gud att vi ska vara 
beredda på att församlingen förändras.
 När detta skrivs har vi just tackat av vår pastor och församlingsföreståndare 
sedan nio år, Pär Lewin Ronnås. Vi känner stor glädje och tacksamhet för den 
tid vi haft tillsammans och för det Pär gjort och gett 
oss. Trots allt som han lämnar efter sig så kommer det 
vara ett litet hål i gemenskapen där han stått.
 Nya personer kommer att ta vid och vi ber och 
tror att vi som församling ska ta emot dem med 
öppenhet och vara beredda på att utvecklas. 
 ”Gud för uppbrott och förvandling, lär oss 
glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar 
till en okänd morgondag.” Psalm 285

 Helena Höij
 Församlingsstyrelsens ordförande
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Abrahamsbergskyrkan öppnar åter 
sina dörrar för EUmigranter. 

För tredje året i rad har Abrahamsbergs
kyrkan erbjudit sovplatser på helgerna för 
romer. Det är ett samarbete med Kyrkan 
vid Brommaplan. Projektet bär namnet 
Vinternatt, Stockholms stad står bakom 
och Ny Gemenskap och flera försam
lingar är med.

Kyrkan har tillstånd för tolv nattgäster, 
som sover i Bäversalen. De kommer sju 
på kvällen och lämnar kyrkan senast åtta 
nästa morgon. Här får de en uppblåsbar 
madrass, sängkläder, täcken och kuddar. 
De duschar och äter kvälls och morgon
fika. I år stöttar Bromma Ekumeniska 
Råd, BER, ekonomiskt.

– För våra nattgäster är det en oerhörd 
trygghet att i första hand få en lugn natt, 
säger Arne Prembäck från Diakonala 
rådet, som driver Vinternatt tillsammans 
med Lasse Axelsson.

Arne Prembäck tror att det skulle be
hövas många strukturella insatser för att 
Rumänien och Bulgarien ska ta hand om 
sina medborgare.

– Men det här är diakoni i praktiken, 
vår insats är att lindra nöd. Det är också 
ett praktiskt samarbete mellan oss och 
Kyrkan vid Brommaplan.

I stort sett är det samma personer som 
kommer båda nätterna. Två uppsökare, 
Björn och Moise som är anställda av 
Filadelfiakyrkan i Spånga, plockar ut 
nattgästerna.

– Stämningen är god, men det är svårt 
att kommunicera. Björn och Moise har 
romskt ursprung så de kan hjälpa till att 
tolka. 

Siffror från förra året visar att 65 
personer sov i kyrkan under totalt 265 
gästnätter från nyår till påsk. Något färre 
har det varit denna vinter. 40 personer 
har arbetat som volontärer. Två har 
kvälls passet och två är där på morgonen. 
En person sover i Bäverkulan.

Vad tänker du i gudstjänsten när du 
jobbat ett av passen?

– Det är klart att man får många 
tankar, kanske speciellt om det är riktigt 
dåligt väder när de går iväg på morgonen, 
i snö och många minusgrader.

Erika WErmEling

”Vår insats är att lindra nöd”
Foto: arnE PrEmbäck
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I generationer har man 
sjungit: Nu är det jul 
igen och nu är det jul 
igen och julen varar väl 
till påska. Det var inte 
sant och det var inte 
sant, för där emellan 
kommer fasta. 

När du läser detta är 
vi troligen mitt inne i 
just fastan, de veckor då 
kyrkan förbereder sig 
för påsken. Många av 
oss tänker på påsk också 
genom musik och psalmer. 
Kanske är det tonerna och 
psalmtexterna som hjälper 
oss att förstå påskens dra
matiska händelser. 

Jenny Nilsson, Abra
hamsbergskyrkans för
sam lingsmusiker, säger: 
”Musiken talar till oss 
på ett helt annat sätt än 
orden. Den når känslor 
och tankar som vi knappt 
visste att vi hade.”

Under fastan vill jag, 
helst söndag efter söndag, 
sjunga: Se, vi går upp till 
Jerusalem i heliga fastetider 
att skåda hur Jesus Krist, 
Guds Son, i syndares ställe 
lider. (Nr 135, vers 1 
i Psalmer och sånger.) 
Den förbereder mig inför 

påskens känslo storm. Ton
erna och texterna i försam
lingssången ”guidar” oss 
genom skärtorsdagens 
gemenskap som övergår 
i ensamhet och ångest, 
långfredagens död och 
påskdagens jubel. 

Några medlemmar i 
församlingen fick frågan 
om favoritpsalm under 
påsktiden. Olle Stigvall 
väljer nummer 74, Du 
som gick före oss och 
berättar: 

”Att vi i Abra hams
bergs kyrkan sjunger den 
här psalmen visar att vi 
också ser livets svårigheter 
och en trasig värld. För 
mig är det viktigt att 
tilltalet inte är glättigt. 
Livet kan för många vara 

Påskens psalmer hjälper oss förstå

Olle Stigvall
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svårt att leva, inte minst 
för sjuka och fattiga. 
Jesus kallas i andra stro
fen vårt hjärtas fred och i 
tredje strofen livets bröd 
så att när vi i fjärde och 
sista strofen ber om att 
bli sända ut i världen med 
fred och bröd finns där en 
dubbeltydighet. 

Jag tror att vi behöver 
både en Getsemanestund, 
Jesu lidande på lång
fredagen och det glada 
påskdagsbudskapet för 
att förstå uppståndelsens 
omvälvande storhet, och 
att denna gäller för alla.”

Musiken på skärtors
dagen är stillsam. På lång
fredagen väljer man ofta 
bort orgeln, den blir alltför 
pampig mot texterna om 

livets utsatthet och dödens 
brutalitet. Kanske sjunger 
vi: Du bar ditt kors, o Jesu 
mild, då dödens väg du 
trädde, till frälsning för den 
värld som vild och full av 
hat dig hädde*. (Nr 140) 
Jenny Nilsson lyfter fram 
vikten av att tillåta oss att 
vara i det svåra för att fullt 
ut uppleva påskdagen. 
Jesus finns med också i 
mörkret. 

Men påskens huvud
budskap är påskdagens 
jubelrop: Jesus är uppstån
den. Ja, han är sannerligen 
uppstånden. 

Helena Johannesson 
väljer påskpsalm 146, 
Vad ljus över griften! Han 
lever, o fröjd! Fullkomnad 
är skriften, o salighets höjd! 
Just orden om skriften är 
viktiga. Med psalmen jub
lar vi och samtidigt pekar 
sångtexten på att det vi 
upplever är något vi läser 
om i evangelierna. Jenny 
kommenterar psalmen: 
”Den är verkligen fylld av 
hopp och syre i lungorna”.

Maja Floberg väljer 
också en av påskdagens 
psalmer. Uppstått har Jesus, 
hurra, hurra, han lever, 
han lever, han lever än. (Nr 
520) Maja skriver: ”Jag 
gillar den både för att det 

är en så härlig melodi (den 
ska vara riktigt glad och 
med lite fart) och för det 
glada budskapet! Det är 
ett framtidsperspektiv som 
jag älskar, att vi kommer 
att få leva med Gud, att 
Jesu död räddat oss undan 
den eviga döden och Gud 
förnyar oss och världen.”

Om det stillsamma 
präglar skärtorsdag och 
långfredag så får glada och 
rytmiska melodier hjälpa 
oss att brista ut i jubel över 
uppståndelsen. I år sätter 
kören Canta Felice ton på 
jublet under påskdagens 
gudstjänst.

karin Fritzson

(* hädde = uttrycka kraftig 
ringaktning/förakt.)

Påskens psalmer hjälper oss förstå

Helena Johanesson Maja Floberg
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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.

11 LÖRDAG
15.00 Församlingens årsmöte.

12 SÖNDAG –andra 
söndagen i fastan  
Den kämpande tron
11.00 Gudstjänst. Petter Jako
bsson. Ungdomskören.
Bön för dem som valdes på 
årsmötena för församlingen, 
Abra Ung, Abra Senior och 
Vindens Vänner. Bibelutdeln
ing till årets konfirmander.
Bön och offerdag för diakon 
och pastorsutbildningen.

15 ONSDAG
13.00 Lyckan att vara lärare. 
Ingrid Engback.

19 SÖNDAG – tredje 
söndagen i fastan Kampen 
mot ondskan
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Lars Åberg. Daniel 
Åkerman, sång. 

22 ONSDAG
13.00 Astrid och jag. Maria 
Dahl, guide i Astrid Lindgrens 
hem, berättar om sin favorit
författare.

23 TORSDAG
19.00 Hur förebygger man 
mobbning och kränkningar 

hos barn och ungdomar? 
Johan Rahm, Friends, i samar
bete med S:t Lukas. (Se notis)

26 SÖNDAG – Jungfru 
Marie bebådelsedag  
Guds mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Gästpre
dikan av förslaget till ny 
pastor och församlings
föreståndare. Samtal och 
frågestund under kyrkkaffet. 
Abrakadabra, Musikal kören 
och Canta Felice.

29 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Lars 
Ingelstam.

30 TORSDAG
Församlingsmöte med beslut 
om att kalla pastor och för
sam lingsföreståndare.

2 SÖNDAG – femte sön
dagen i fastan Försonaren
11.00 Gudstjänst för alla 
åldrar. Nicolina Holmgren. 
Ungdomskören.  

5 ONSDAG
13.00 Sopplunch. 

9 SÖNDAG – Palm
söndagen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög
ström. Allsångsorkestern.

12 ONSDAG
13.00 Nattvardsfirande i stilla 
veckan

13 TORSDAG – Skärtors
dagen
18.00 Nattvardsandakt. Lars 
Åberg. Markus Pilenvik.

14 FREDAG – Långfredagen
11.00 Gudstjänst med textläs
ning. Thore Kennestad spelar.

16 SÖNDAG – Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Lars Åberg. 
Canta Felice.

17 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den 
uppståndne
11.00 Gudstjänst i Im
manuels kyrkan i Stockholm.

19 ONSDAG
13.00 Angår Kristin Lavrans
dotter oss? GunBritt Sund
ström berättar om Sigrid 
Undsets roman, som utgavs 
i ny översättning av henne 
hösten 2016.

22 LÖRDAG 
11.00 AbraUngDagen. Se 
notis på sid 11 för mer info.

23 SÖNDAG – andra 
söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen
9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel
stam, sång Chris toffer Kars
berg. Insamling till Equ menia
kyrkans nationella arbete.

26 ONSDAG
13.00 Lyckan att njuta av 
klassisk jazz. Temporarily Jazz 
Band, Johan Wennlund m.fl. 

30 SÖNDAG – tredje 
söndagen i påsktiden  
Den gode herden
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Lars Åberg. Anders 
Lyckeborg, sång.

6
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19.00 Valborgsmässofirande 
på Koviken, körsång. Vårtal 
av Svante Zettergren.

3 ONSDAG
13.00 Till världens ände, 
forskningsrön om världskartor 
och hur vi förstår dem.
Pontus Hennerdahl.

6 LÖRDAG
10.0014.00 Vårmarknad (se 
notis på baksidan)

7 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i påsktiden  
Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Ingrid 
Engback. Ungdomskören.  

10 ONSDAG
13.00 Naturvandring runt 
Kyrksjön (BEPR) Bertil Hög
ström och Krister Iwarsson.  

14 SÖNDAG – femte 
söndagen i påsktiden  
Att växa i tron 
11.00 Gudstjänst med nat
tvard. Lars Åberg. Erik  
Iwarsson, instrumentalist.
16.00 Vårkonsert med kör
erna i Abrahamsbergskyrkan. 

17 ONSDAG
13.00 Ekologiskt – varför då? 
Johan Ununger, vd för Saltå 
kvarn.

Konfa-helg 19–21 maj på 
Koviken

21 SÖNDAG – Bön
söndagen Bönen
11.00 Gudstjänst. Lars Åberg. 

Sång av årets konfirmander.

24 ONSDAG
13.00 Sopplunch.

24-28 maj Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens i Vårgårda.

25 TORSDAG – Kristi 
himmelsfärds dag
8.00 Gudstjänst vid klock
stapeln, Bromma kyrka. 

28 SÖNDAG – söndag 
före pingst  
Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Anders 
Mellbourn. Emilia Åkerman, 
sång.

31 ONSDAG
13.00 Boule och tårta.

4 SÖNDAG – Pingstdagen 
Den heliga Anden
11.00 Familjegudstjänst på 
Koviken. Nicolina Holmgren. 
Allsångsorkestern.

6 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på Ko viken.

7 ONSDAG
Ev. resa med BEPR, resmål 
och dag meddelas senare. 

11 SÖNDAG – Heliga 
trefaldighets dag Gud – 
Fader, Son och Helig Ande.
11.00 Gudstjänst. Lars Åberg. 
Bisi Kongo, sång.
12 juni – 1 juli Konfirmation-
släger på Koviken (se notis).

13 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på Ko
viken.

14 ONSDAG
12.00 Obs tiden! Seniorer 
möter konfirmander på Ko
viken.

18 SÖNDAG – första 
söndagen efter trefal
dighet Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Deltagare i 
konfirmationslägret.

20 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken

23 FREDAG Midsommar
afton
16.00 Midsommarfirande på 
Koviken. (Måste bekräftas!)

25 SÖNDAG – andra 
efter trefaldighet  
Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst med nat
tvard. Deltagare i konfirma
tionslägret.

27 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Ko viken.

2 SÖNDAG
11.00 Högtidsgudstjänst med 
konfirmation. Ledare och del
tagare i konfirmationslägret.

5 ONSDAG
13.00 Sommarträff i Abraha
msbergskyrkan för seniorer. 
BEPR.

 MAJ

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

JULI

JUNI
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Vår pastor Pär Lewin 
Ronnås byter försam
ling. Hans ifrågsättande 
och problematiserande 
tar han med sig till  
Vallentuna.

Söndag den 12 februari 
avskedspredikade Pär 
Lewin Ronnås inför en 
fullsatt kyrka. På kyrk
kaffet efteråt fick han ta 
emot många varma och in
nerliga tack från både för
samlingen och från präster 
och pastorer i närområdet. 
Abra Ung förärade honom 
en guldfärgad kaftan – så 
att han ska vara snygg 
på nya jobbet. Och nya 
jobbet, det är Åbybergs
kyrkans församling i 
Vallentuna. Att Pär Lewin 
Ronnås går vidare till en 
ny pastorstjänst är det 
tydligaste beviset för att 
han haft goda år i försam
lingen.

När Pär kom till Abra 
för snart tio år sedan, hade 
han tagit paus i pastors
gärningen några år och 

arbetat socialt med männi
skor med arbetshinder och 
Aspergers syndrom. Han 
hade börjat tro att han nog 
inte skulle komma tillbaka 
som pastor mer. Men så 
blev han först medlem 
i församlingen, sedan 
tillfrågad om att vikariera 
som konfirmationslärare 
och så pastor och förs
amlingsföreståndare när 
tjänsten blev ledig.

– Jag förstod att just här 
fanns den församling som 
jag skulle kunna komma 
tillbaka till som pastor, 
säger Pär när vi försöker 
summera erfarenheterna. 

– Abra är en upp
muntrande och varm 
gemenskap. Här finns en 
historia och trygghet att 
veta vem man är och sam
tidigt ett kritiskt tänkande 
att inte bara det självklara 
gäller.

Efter åren här vågar han 
därför nu pröva ny tjänst 
som pastor. 

– Jag är egentligen inte 
färdig med Abra. Men Val
lentuna, ett sammanhang 

likt Abra med engagemang 
för samhälle och sociala 
frågor, var en bra möj
lighet och man behöver 
inte vara färdig för att gå 
vidare.

Efter Abraåren känner 
han sig tryggare i sin roll 
som pastor. Han säger att 
han egentligen inte förstår 
innebörden av ”andligt 
ledarskap” som det talas 
mycket om numera. I Abra 
har han funnit en innebo
ende styrka i församlingen 
att inte behöva ha starka 
ledare.  

– Pastorn ska vara med 
i allt men inte alltid som 
ledare. En herde går med, 
inte före. 

Som predikant är Pär 
ofta ifrågasättande och 
problematiserande med ge
nomtänkt formulerade och 
ordentligt skrivna manus.

– Ja, jag drar inte evan
geliet medhårs. Ska man ta 
evangeliet på allvar, ha ett 
angeläget budskap och visa 
att evangeliet har med livet 
idag att göra, måste man 
problematisera.

Pär vågar ett steg 
till som pastor
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I det ligger också att 
hysa tilltro till den som 
lyssnar. 

– Vill man skapa tro, 
måste man låta den som 
tar del av förkunnelsen 
själv ta de sista stegen.

Därför säger Pär gärna 
att han är ”gudstjänstkon
servativ”.

– Man leker inte med 
gudstjänsten. Människor 
ska inte behöva komma till 
kyrkan och fråga sig vad 

de hittat på idag.
Själv ser han sig också 

som förvaltare, en som 
vidareutvecklar mer än en 
som kommer med egna 
nya idéer.

– Men efter mig kan 
Abra nog behöva någon 
som är litet mer visionär.

Hur kyrkorna som de 
nu är, ska klara sig i fram
tiden, är han inte så säker 
på men heller inte så oroad 
över.

– Människan kommer 
alltid att ha en längtan att 
inte vara ensam. Hon är 
och kommer att vara in
nesluten i Guds kärlek.

Den övertygelsen består 
efter åren i Abrahams
bergskyrkan hos en pastor 
som för inte så länge sedan 
trodde att han skulle göra 
något annat.

andErs mEllbourn 
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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.  
Tweenies varannan fredag 
(jämna veckor) 18.00

20.00. 1012 år. 
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 år 
och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors
dagar ojämna veckor kl 
19.0021.00.  

AbraUng-grupperna träffas

Den 18 februari 
hade Abrahams
bergskyrkans 
ungdom sitt 
årsmöte. Under 
mötet lades 2016 
års verksamhet 
med stigande 
medlemssiffror 
och nya verksam
heter till handlin
garna. 

Förutom 
plenum för
handlingar fanns 
ett påverkanstorg 
i miniformat där årsmötes
deltagarna fick möjlighet 
att mingla runt, diskutera 
styrelsens förslag och prata 
med varandra. 

Under mötet beslutades 
det om riktlinjer och mål 
för det kommande året. 
AbraUng ska bland annat se 
över sina olika verksamheter 
och övergångarna däremel
lan för att skapa en naturlig 
fortsättning allt eftersom 
deltagarna blir äldre och 
utvecklas. 

Vi vill också, för andra 

året i rad, jobba för att 
samlingshelgen ska bli mer 
av en uppstartshelg även 
för AbraUngs medlemmar. 
Föreningen kommer även ar
rangera en AbraUngdag den 
22 april. Dagen är öppen för 
familjer, församlingsmed
lemmar och andra nyfikna 
och syftar till att sprida 
information om AbraUngs 
verksamhet och göra de 
olika grupperna synliga för 
varandra. 

Förutom att besluta om 
mål och riktlinjer valde 
årsmötet ett antal personer 

till olika förtroendeuppdrag. 
Elina Lyckeborg valdes om 
som AbraUngs ordförande, 
därtill består föreningens 
styrelse nu av Moa Ivarsson, 
Anders Lyckeborg, Emilia 
Åkerman, Pontus Henner
dal, Tilda Jönsson, Karin 
Persson, Emilia Henriksson 
(nyval), David Höij (nyval) 
och Hanna Karsberg (nyval).

Det var ett roligt årsmöte 
med mycket pepp, fram
tidstro och godis. Kvällen 
avslutades med gemensam 
pizzamiddag och Melodifes
tivalstittande. 

Årsmöte med pepp och nya mål

Nya styrelsen fr vänster: Karin Persson, Moa Ivarsson, Hanna Karsberg, Elina 
Lyckeborg (ordförande), Britta Ingmarsdotter (ej i styrelsen), Pontus Henner-
dal, Tilda Jönsson, David Höij, Emilia Åkerman och Emilia Henriksson. 
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Till Guds vila
IngrId Sundblad, född den 22 april 1915, avled den 
22 december 2016. Begravningsgudstjänst hölls den 
16 januari i Altorps kapell. 

KerStIn Kullgren, född den 6 mars 1935, avled den 
6 januari 2017. Begravningsgudstjänst hölls den 27 
januari i Abrahamsbergskyrkan.

Hur förebygger vi mobbning 
och kränkningar bland barn 
och ungdomar?

Torsdagen den 23 mars kl 
19.00 kommer Johan Rahm, 
kommunikationschef på 
Friends, för att visa oss hur situ
ationen är idag och vad vi som 
föräldrar och ledare kan göra. 
Friends arbetar i skolor, för
skolor och idrottsföreningar för 
att skapa en trygg miljö för barn 
och unga – fri från kränkningar, 
trakasserier och mobbning. 

Arrangemanget är ett samar
bete mellan Abrahamsbergskyr
kan och St Lukas.  

Är du född 2002 eller 2003 och är sugen på konfirmation
släger redan nu i sommar är du varmt välkommen att vara 
med. Nästa konfirmationsläger kommer att äga rum som
maren 2019 för ungdomar födda 2003 och 2004. Alltså, 
det blir inget konfirmationsläger sommaren 2018. 

Sommarens läger startar på Koviken måndag den 2 juni 
och slutar med en konfirmationsgudstjänst i Abrahams
bergskyrkan söndag den 2 juli. Mer information om lägret 
finns på www.abrahamsbergskyrkan.se. Du kan också 
kontakta mig på sofia.karsberg@abrahamsbergskyrkan.se.

soFia karsbErg
konFirmationslägErsamordnarE

AbraUngDagen
Är du nyfiken på Abraha
msbergskyrkans ungdoms 
alla verksamheter? Då är du 
varmt välkommen lörda
gen den 22 april kl 1114, 
då körsångare, scouter, 
tweenisar, tonåringar och 
20+:are bjuder in till öppet 
hus. Där får du chansen att 
prova på alla våra aktiviteter 
samt träffa deltagare och 
ledare.

Sensommarfest på Koviken 
onsdagen den 23 augusti 
kl. 12.00. BEPR. Anmälan 
senast 16 aug. tel. 0736 36 
03 88 eller 08 80 20 70.

Hur förebygger vi 
mobbning?

Sensommarfest

Konfirmationsläger på gång!

Välkommen Lars
Under våren och sommaren kommer Lars Åberg 
att vara vakanspastor i Abrahamsbergskyrkan. Lars 
kommer närmast från en tjänst i Södertälje och bor 
till vardags på Östermalm. Vi är glada och tacksam
ma över att Lars vill vara en del av vår gemenskap 
och önskar honom varmt välkommen till försam
lingen.      Helena Höij, orDföranDe
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 0880 20 70
Mobiltelefon 070453 79 47

Epost: abra@abrahamsbergskyrkan.se
Hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se

Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen

Eftersom Livet distribueras gratis är en frivillig 
prenumerationsavgift välkommen. Kan sättas in på 
församlingens konto. Märk ”Livet”.

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Gunbritt AdolfssonThorson
tel: 073636 03 88

Församligens bankgiro: 
53602330
Plusgirokonton:
Församlingen: 19 20 420
AbraUng: 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

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
Lars Åberg (vakanspastor) 

Pastor med barn- och 
ungdomsinriktning
Pastor Maria Öst 
(tjänstledig)

PORTO BETALT

Vikarierande barn- och ung-
domsansvarig
Britta Ingmarsdotter 0706688706 
Nicolina Holmgren 0721597758
Sofia Karsberg 

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson, tel 0703 98 93 81

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

Abrahamsbergskyrkans  
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 076860 70 68

Välkommen till 
VÅRMARKNAD

Lördag 6 maj kl 1014

LOPPIS
Café med våfflor och hembakt

11.30 Abrakadabra och  
Musikalkören

Vill du vara med och hjälpa 
till? Det behövs folk både tors
dag, fredag och lördag. Hör 
av dig till Elisabeth Axelsson, 
0707614993,  
eliza.axelsson54@gmail.com
Elisabeth Haag, 0703382268, 
elisabeth@haag.nu 
Loppisen är även öppen 
söndag 7 maj kl 1214

Prylar tas tacksamt emot, både 
till loppisen och till kvalitetsbord. 
Det kan vara hemtextil, mindre 
möbler, hushållsartiklar, böcker, 
trädgårdsredskap, barnkläder 
med mera.
Inlämning torsdag 4 maj kl 17
20 samt fredag 5 maj kl 1821. 
Eller ta kontakt!.


