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Ny vice 
Uppdraget som 
vice församlings-
föreståndare är lite 
hemligare än andra. 

Luthers arv
Luther hade ingen am-
bition att starta en ny 
kyrka, men hans teser 
blev starten på mycket.

Konfa för alla
I sommar är det dags 
för konfirmation igen. 
En unik möjlighet att 
utvecklas.   
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Lär oss att be!
”Jesus sade: ’Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk?’”
När Jesus undervisar om templet och det som senare skulle vara det hus som vi 
kallar kyrkan, så betonar han att kyrkans uppgift är att vara ett bönens hus. Jesus 
sätter ett tydligt fokus på bönen och det blir uppenbart att en av kyrkans viktigaste 
uppgifter är att undervisa om bön och bereda plats för bön. 
 Bönen är viktig för att det är så vi bygger en relation med Gud och i det öppna 
hjärtats bön förstår vi också mer om oss själva. Det är som om bönen öppnar 
kanaler både uppåt och inåt. Mot Gud och in i oss själva. Bönen utvecklar oss som 
människor och hjälper oss att förstå livet på ett annorlunda sätt.
 Här blir kyrkan så viktig: att be kommer sig inte alltid naturligt. Det kan till och 
med vara svårt att be, svårt att hitta tid, svårt att hitta ord. Därför behöver vi hjälp.
 Jesu lärjungar tydliggör denna svårighet. När de efter en tid ser vilken kraft och 
glädje Jesus hämtar ur sin bön, sitt samtal med fadern, då kräver lärjungarna att få del 
av samma glädje och de utbrister: lär oss att be! 
 Lärjungarnas önskan borde ropas in i våra kyrkor för vi delar deras behov – att 
lära oss att be! Om kyrkan fungerar som den ska så är hon en böneskola där vi kan 
få tid, hjälp och inspiration med detta svåra – att be!
 Därför behöver söndagens gudstjänst vara fylld av bön. Bönerna som vi ber får 
gärna vara av olika karaktär, uttalade eller tysta, skrivna eller fria böner, formulerade 
av kyrkofäderna eller uttryck för våra behov av Gud just nu. Det viktiga är att de 
utgör stommen i gudstjänsten. 
 Vi behöver också komma bort från att bön måste vara på ett speciellt sätt. Fina 
ord och fina formuleringar är ingen nödvändig måttstock för bönen. Hjärtats sanna 
bön är den bön som upprättar kontakt mellan oss och Gud och faktiskt också 
upp rättar oss som individer.  Det finns så mycket skrivet och sagt om bön att det 
egentligen inte behöver skrivas något ytterligare. Nu är det i stället tid för bön, rent 
konkret i Guds kyrka, i våra liv och i vår värld. Herre, 
lär oss att be!
 Till sist vill jag sända med dig ett av mina mest äls-
kade bibelord inför den tid som ligger framför.
”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka 
då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall 
Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan 
och era tankar skydd i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:6-7

Lars Åberg
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Abrahamsbergskyrkans församling har 
en vice församlingsföreståndare. Under 
årtionden hette han Bertil Högström. 
Sedan församlingens årsmöte i mars har 
Ingrid Engback trätt in i uppgiften.

Den vice församlingsföreståndaren 
sitter inte i styrelsen och är inte pastor. 
Men det är ett förtroendeuppdrag som en 
församling i Equmeniakyrkan ska ha. 

Hur beskrevs uppdraget när du fick 
frågan, Ingrid?  

– Jag blev uppringd redan i höstas av 
församlingens dåvarande pastor Pär Lewin 
Ronnås som frågade mig om att bli vice 
församlingsordförande. Jag blev helt tyst; 
det fanns inte i min föreställ ningsvärld. 
Men jag fick ingen beskrivning av upp
draget förrän vi träffades för att samtala 
om det kring nyår. 

Till dess läste Ingrid på i normalstad
garna och förstod att det gäller att vara 
en samtalspartner till pastorn och för
samlingsföreståndaren, inte minst i frågor 
om det andliga tillståndet i församlingen. 
Hon känner att hon har erfarenhet av 
och fallenhet för att lyssna och samtala. 

Under sin ungdom var hon i tio år ledare 
för ungdomskören i Linköpings baptist
församling och hade då ett förtroendefullt 
samarbete med två ungdomspastorer. Un
der sina mer än 40 år som lärare har hon 
också samtalat med och lyssnat till både 
elever, föräldrar och kolleger för att lösa 
konflikter och hjälpa dem att gå vidare.

– Efter ett tag blev inte frågan om att 
bli vice församlingsföreståndare orimlig 
längre. Det blev självklart. Jag kunde inte 
hitta skäl att säga nej.

I Abrahamsbergskyrkan har hon fun
nits med sedan hon kom till Stockholm i 
början på 1980talet för att studera musik 
vid dåvarande Betelseminariet. Samti
digt läste Lasse Vallmoss på seminariets 
bibellinje. De känner till varandra sedan 
dess men har aldrig tidigare samarbetat i 
gemensamma uppgifter. 

När hon tog uppdraget som vice 
för samlingsföreståndare visste hon inte 
vem som skulle bli ny föreståndare i 
Abrahams bergskyrkan från i höst.

/aNDers MeLLbOUrN

Det okända uppdraget

Nu tar Ingrid Engback över som vice församlingsföreståndare efter Bertil Högström. 
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Både Martin Luther och Paul Petter 
Waldenström är helt centrala för att 
förstå Equmeniakyrkan av idag.  Arne 
Fritzon ger en bakgrund. 

Året var 1517, den 31 oktober närmare 
bestämt. Det sägs att en relativt ung aka
demiskt skolad munk i den tyska staden 
Wittenberg spikade upp en text som 
omfattade 95 teser på dörren till slotts
kapellet. Martin Luther, som munken 
hette, inbjöd samtidigt till en disputa
tion, en debatt, om dessa teser. Det han 
diskuterade var en praxis, handeln med 
avlatsbrev, som i princip var lika vanligt i 
det dåtida västeuropeiska samhället som 
trisslotter är i Sverige idag. Om han verk
ligen spikade upp teserna på kyrkporten 
vet vi inte, men historien är så charmig 
att den lever med oss fortfarande. Vi säger 
ännu att en doktorsavhandling spikas 
då den offentliggörs och man pålyser en 
disputation. 

I tidskriften ”Pietisten” skrev 1872 en 
relativt ung präst, Paul Petter Walden
ström, en predikan till den tjugonde 
söndagen efter Trefaldighet. I den predi
kan presenterade Waldenström fem teser 
om försoningen i Jesus Kristus. Detta 
blev början till en teologisk debatt som 
fick det smått fantastiska namnet ”förson

ingsstriden” och har beskrivits som den 
då mest uppslitande teologiska lärostriden 
i Sverige sedan 1500talet.

Varken Luther eller Waldenström hade 
en aning om att de skrev historia när de 
offentliggjorde sina teser, svensk historia 
i Waldenströms fall och världshistoria i 
Luthers. När vi läser dessa teser idag kan 
vi undra vad det var som var så utmanan
de med dem. Men de ifrågasatte sådant 
som för många var självklarheter och de 
utmanade sina tiders auktoriteter. Vem 
har rätt att säga vad som är rätt och fel 
om kristen tro?

Konsekvenserna av dessa publi  ce
ringar är numera historia. I världen 
finns en familj av lutherska kyrkor och 
Waldenström kom att ses som grundaren 
av Svenska Missionsförbundet, som så 
småningom blev ett av Equmeniakyrkans 
bildarsamfund. Detta trots att varken 
Luther eller Waldenström ville bilda nya 
kyrkor i utgångsläget. Båda herrarna var 
frånvarande under formativa skeenden för 
deras respektive kyrkobildningar.

Så om de kyrkopolitiska dimension
erna inte var de drivande bakom dessa 
kyrkobildande skeenden, vad var det då 
som drev dessa herrar att skriva texter 
som mer eller mindre avsiktligt formade 
kyrkohistorien? Det var bland annat att 
båda ville ge människorna i sin samtid 

Nåden först 
för både Luther och Waldenström



5

en fördjupad bild av Guds nåd. Båda 
hade läst sin bibel noga och båda hade 
uppmärksammat ord i Romarbrevet.

I Luthers fall Rom 1:17: ”I evangeliet 
uppenbaras nämligen en rättfärdighet 
från Gud, genom tro till tro, som det står 
skrivet: Den rättfärdige skall leva genom 
tron.” För Waldenström var orden i 
Rom 5:20 viktiga: ”Men där synden blev 
större, där överflödade nåden än mer.”

Både Luther och Waldenström såg den 

befriande potentialen i att radikalisera 
den kristna förkunnelsen om Guds nåd. 
Båda ville hjälpa sina medmänniskor att 
tolka sina liv i ljuset av den nåd som finns 
i Guds kärlek. Den tanken bar dem båda 
genom den kyrkohistoriska turbulens som 
de hamnade i. I år är det 500 år sedan 
Luther spikade upp sina teser och 100 år 
sedan Waldenström dog. Båda har lämnat 
arv efter sig som är värda att vårda.

arNe FritzsON

Nåden först 
för både Luther och Waldenström

iLLUstratiON: NicOLiNa HOLMgreN
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Biltjänst: Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring 87 38 64, 
fam. Stigwall, eller 87 52 73, 
fam. Högström några dagar i 
förväg.

Morgonbön runt ljusgloben 
tar paus under juni, juli och 
augusti. Välkommen åter den 
29 augusti.

4 SÖNDAG – Pingstdagen 
Den heliga Anden
11.00 Familjegudstjänst på 
Koviken. Nicolina Holmgren, 
Britta Ingmarsdotter. All
sångs orkestern.

6 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på Koviken

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

13 TISDAG
19.000 Idrottskväll på  
Koviken

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

16 FREDAG
8.15 Utfärd med buss till 
Sparreholm och Malmköping. 
Arr: Bromma ekumeniska 
pensionärsråd, (BEPR).
Avresa från Brommaplan. 
Anm. senast 1 juni till 
tel.0736 36 03 88 el. 08
371693. 

18 SÖNDAG – första 
efter trefaldighet Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Deltagare i 
konfirmationslägret.

20 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken

23 FREDAG  
Midsommarafton
16.00 Midsommarfirande på 
Koviken. 

25 SÖNDAG – andra 
efter trefaldighet 
Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Deltagare i  
konfirmationslägret.

27 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken 

Kyrkkaffet gör uppehåll 
från 2 juli och återkommer 
söndagen den 27 augusti.

 
2 SÖNDAG – tredje efter 
trefaldighet Förlorad och 
återfunnen
11.00 Högtidsgudstjänst med 
konfirmation. Lasse Vallmoss 
och deltagare i konfirma
tionslägret.

5 ONSDAG
13.00 Sommarfika och 
gemenskap i Abrahamsbergs
kyrkan. (BEPR).

9 SÖNDAG – fjärde efter 
trefaldighet  
Att inte döma
11.00 Sommarandakt.  
Margareta och Lars Ingelstam. 

16 SÖNDAG –  
Apostladagen Sänd mig
11.00 Sommarandakt.  
Torbjörn Stenbeck tillsam
mans med Bertil Högström.

23 SÖNDAG – sjätte 
efter trefaldighet  
Efterföljelse
11.00 Sommarandakt.  
Gunbritt AdolfssonThorsson 
med flera.  

25–29 juli Seglardagar med 
Ny Gemenskap på Koviken.

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

31 juli–5 augusti Seglarläger 
med Vindens vänner

6 SÖNDAG – åttonde 
efter trefaldighet  
Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt med 
vindens vänners Seglarläger

6

JULI

AUGUSTI 

JUNI
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13 SÖNDAG – nionde 
efter trefaldighet Goda 
förvaltare
11.00 Sommarandakt. Karin 
Fritzson.

20 SÖNDAG – tionde 
efter trefaldighet  
Nådens gåvor
11.00 Sommarandakt. 

22 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken    

23 ONSDAG
12.00 Koviken – för seni
orer (obs tiden) Lunch och 
gemenskap. Pris 100 kr.  
Anmälan senast 16 aug. 
till 073 6360388 el. 08
58500909 (BEPR)  

25 – 27 augusti konfirma-
tionslägerträff på Koviken. 

27 SÖNDAG – elfte efter 
trefaldighet Tro och liv
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Deltagare från konfirma
tionslägret.

29 TISDAG
09.00 Morgonbön. Samling 
vid ljusgloben.
19.00 Idrottskväll på Koviken

1 FREDAG- 2 LÖRDAG
Samling för församling. Kväll 
i Abra och dag på Koviken för 
alla intresserade. Se notis om 
program och anmäl Dig!

3 SÖNDAG –  tolfte efter 
trefaldighet Friheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Installation av 
pastor Lasse Vallmoss som 
också predikar.
Kör och blåsargrupp. 

AbraUng-grupperna startar 
från vecka 36.

6 ONSDAG
13.00 Ögonblink, Återblink, 
Utblink  tankar ur mina tre 
böcker. CarlOtto Beckvid.

10 SÖNDAG – trettonde 
efter trefaldighet  
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Maria Öst.

13 ONSDAG
1300 Kristen TV når män
niskor i Mellanöstern och 
Nordafrika. LarsGöran och 
Agneta Gustafsson berättar 
om SAT7.

17 SÖNDAG – fjortonde 
efter trefaldighet  
Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. 

20 ONSDAG
13.00 Pianomatiné, en 
konsertvandring från Chopin 
till Bach med Thore  
Kennestad.

24 SÖNDAG – femtonde 
efter trefaldighet  
Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Lasse Vallmoss.

27 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Lasse Vallmoss. 

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

SEPTEMBER

Samlingssöndag 
med välkomnande 
av församlings
föreståndare

Söndagen den 3 sep
tember kl. 11.00 firar 
vi samlingssöndag. I 
år är har vi dessutom 
en extra anledning att 
fira tillsammans då vi 
har den stora glädjen 
att hälsa församlingens 
nya föreståndare pastor 
Lasse Vallmoss välkom
men. 

Vi firar nattvard och 
har en riktigt härlig 
söndag tillsammans i 
kyrkan.  

Alla är varmt 
välkomna!
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lKonfirmation
Snart drar det igång, årets 
konfaläger på Koviken! 
På många sätt så likt alla 
andra år, men samtidigt – 
ett helt unikt läger. Denna 
gång är det nämligen 14 
nya unika konfirman
der, som gör konfaläger 
tillsammans med ett nytt 
unikt ledargäng med olika 
erfarenheter av konfa, 
läger och Koviken. 

Förväntningarna är 
höga både bland dem som 
har förmånen att få vara 
med men också bland alla 
andra som finns runt om 
och som vet vad konfaläger 
kan betyda för ungdomar 
och för Abrahamsbergs
kyrkan. Abra har länge 
prioriterat konfalägret. 
Det kostar – både pengar 
och ledarinsatser – ibland 
mer än vad ekonomi och 
tjänster egentligen räcker 
till för. Men det ger trots 
allt mer än vad det tar, så 
så får det vara. 

Många ungdomar 
får med sig minnen och 
erfarenheter för livet, och 

även om långt ifrån alla 
stannar kvar i Abrahams
bersgkyrkan efter det, vill 
vi ändå ge ungdomarna 
denna upplevelse. Vad är 
det då som gör dessa läger 
så fantastiska? Lever lägret 
upp till alla förväntningar 
som finns? 

Kanske är det så att 
konfaläger är så annor
lunda mot det som annars 
händer i livet, att det inte 
riktigt går att veta vad 
man ska förvänta sig. När 
vi frågar konfirmanderna 
före lägret vad de ser fram 
emot, brukar det handla  
om att de hoppas på 
mycket lek och bus, att 
lära känna nya kompisar, 
att bada mycket och att 
chilla i solen på härliga 
Koviken. De flesta brukar 
vara nöjda på den punkten 
efter lägret. Det blev som 
de hade tänkt sig. Men de 
har också med sig andra 
upplevelser, som de inte 
hade kunnat föreställa sig 
innan. 

När vi frågar konfir

manderna efter lägret 
vad som har varit viktigt 
eller har lämnat avtryck, 
kan det vara saker som 
”att ha en halvtimme i 
enskild tystnad varannan 
dag”, ”när vi fick gå runt 
på en tro och tvivelvan
dring och prata med olika 
ledare och insåg att det 
fanns flera sätt att tro på”, 
”an dakterna på kväl
larna”, ”att träffa kyrkans 
pensionärer och få prata 
med dem om allt mellan 
himmel och jord”, ”att 
diska tillsammans i olika 
grupper”, ”att få höra alla 
dramatiska berättelser från 
Gamla testamentet”.  

Temat för våra kon
faläger är treenigheten. 
Första veckan är temat 
Fadern, andra veckan 
Sonen och den tredje 
veckan Den heliga anden. 
Inom detta tema ryms det 
mesta som har med livet 
och döden att göra. 

Första veckan rymmer 
frågor som ”Varför finns 
vi?” och ”Vad är en männi

Än finns det plats 
på konfalägret

FOtON: Kajsa WaLLiN
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ska?” Andra veckan börjar 
med att vi får följa Jesus 
under en dag, från det att 
han föds tills han dör, och 
vad som händer sedan. 
Under resten av veckan 
finns det plats för prat och 
reflektion runt vad Jesus 
menade med sina liknelser. 
”Hur ska man leva?” – 
moral och etik. Men också 
”Vad är under?” och ”Vad 
är bön?” En temadag om 
relationer finns med här 
också. Under tredje veckan 
handlar det om döden och 

livet och evigheten. 
Dagarna startar 

klockan 8 och slutar 
(förhoppningsvis) vid 
23tiden. Däremellan fylls 
tiden av samtal, grupp
arbeten, musik, berättelser, 
fritidspass, temadagar, 
mat, andakter, bad, vand
ringar, besök, disk och 
städning. Konfirmanderna 
och ledarna umgås ”dygnet 
runt” och jag brukar säga 
att det inte riktigt går att 
dela upp tiden i lektioner 
och fritid. Lektionen är en 

resa som börjar när lägret 
startar och fortsätter lägret 
ut. Och förhoppningsvis 
ett bra tag till. 

sOFia Karsberg
KONFirMatiONssaMOrDNare

Ta chansen!
Intresserad? Är du född 
2002 eller 2003? Än 
finns det platser kvar på 
årets konfaläger!  
Kontakta sofia. 
karsberg@ 
abrahamsbergskyrkan.se

FOtON: Kajsa WaLLiN
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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 
19.0020.00. 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.  

AbraUnggrupperna träffas

En vanlig vecka ordnar vi 
i Abrahamsbergskyrkans 
ungdom massor av olika 
aktiviteter. Allt från sång och 
musik till scouter, tweenies, 
tonårskvällar och diskus
sionsgrupper för olika åldrar. 
Oavsett om en är deltagare 
eller ledare i någon verksam
het, om en är församlings
medlem eller bor i området 
och bara har hört om våra 
verksamheter, så kan det 
vara svårt att ha koll på alla 
aktiviteter. 

Så lördagen den 22 april 
slog Abrahamsbergskyrkans 
ungdom upp portarna till 
AbraUngDagen och välkom
nade alla intresserade att 
pröva alla de aktiviteter vi 
har under en vecka, men nu 
komprimerat till endast tre 
timmar. 

Vi började med sånger 
och rörelser som riktade 
sig till de minsta och på 

en timme hade vi 
sjung it oss ålder
smässigt ända fram 
till ungdomskören. 
Under scouttimmen 
åts det korv och vi 
grillade pinnbröd, 
tränade första 
hjälpen och mycket 
annat. Sista tim
men då vi testade 
tweenies, tonår och 
våra diskussions
grupper fikades det 
givetvis en hel del 
innan den avslutande 
andakten i kyrksalen.

Så roligt att få visa 
upp all vår verksamhet och 
det var fantastiskt inspi
rerande att se alla ledare i 
sina roller, men även uppleva 
allt stöd vi fick från försam
lingsmedlemmar med korv
grillande, blommor, hejarop 
med mera. 

Vi tror och hoppas att 

AbraUngDagen kan bli 
något återkommande för 
att öka synligheten av vår 
verksamhet inom AbraUng, 
gentemot församlingen och 
gentemot alla som ännu inte 
hittat till Abrahamsbergskyr
kan.

PONtUs HeNNerDaL

Hela veckan –  
på tre timmar

Körsång under Abraung-Dagen.  
Foto: Elina Lyckeborg
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Byte av församling
Pär Lewin ronnås till Åbybergskyrkan i Vallentuna, 
DanieL niLsson till Immanuelskyrkan, Stockholm. 
Karin Fritzon till Immanuelskyrkan, Stockholm.

Barnvälsignelse
I gudstjänsten den 2 april välsignades tage Öst, son 
till anDreas och Maria Öst.

Barndop
Den 20 maj döptes eLMer Furuhagen , son till sara 
Furuhagen och Mats Forsberg.

Till Guds vila
britta DahLberg avled den 22 februari. Begravnings-
gudstjänsten hölls den 21 mars i Abrahamsbergs-
kyrkan.

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.

Sensommarfest

AbraUng under sommaren och 
terminsstart
Under sommaren är ni varmt välkomna 
ut på Koviken för idrottskvällar. Dessa 
sker på tisdagarna den 13, 20 och 27 juni 
klockan 19. Håll även utkik på abraung.se 
för eventuella fler datum, ändringar eller 
annan information. 

Terminen startar som vanligt i höst 
vecka 36. Vi kickar igång tillsammans 
med övriga kyrkan med Samlings helgen 
13 september. Varmt välkomna även då! 

All information om vår verksamhet 
finns alltid att hitta på hemsidan.

Vårkonsert!
I maj ordnades en vårkon
sert för alla körer i kyrkan,  
från stora till små. Det var 
god uppslutning i bän
karna och en stor bredd i 
sånger och arrangemang. 

Till hösten välkom
nar Abrahamsberg
skyrkans församling 
Lasse Vallmos 
som ny pastor och 
föreståndare. Han 
presenteras och 

intervjuas i nummer 3 av Livet som kommer 
ut i månadsskiftet augustiseptember.  

Vi tackar Lars Åberg som under senvin
tern, våren och försommaren varit mycket 
uppskattad vakanspastor i Abra (och därmed 
ledarskribent i detta nummer av Livet).

Välkommen 
Lasse!

FOtO: britta iNgMarsDOtter
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

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

E-post: 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 Adolfsson-Thorson
tel: 073-636 03 88

Församligens bankgiro: 
5360-2330
Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
AbraUng: 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
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 0704-94 01 94 
eller 08-26 28 81

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

Denna helg är speciellt  
viktig eftersom vi får 
välkomna och lära känna 
församlingens nya pastor och 
föreståndare Lasse Vallmoss.

Håll utkik på för sam
lingens hemsida abrahams
bergskyrkan.se. Det kommer 
även mer information per 
post om programmet,  
hålltider m.m. 

Alla är varmt välkomna till 
denna festhelg! 

Fredag kväll samlas vi i kyrkan 
för knytis och På Spårettävling 
och lördagen är vi på Koviken. 
Som vanligt blir det en fantastisk 
helg med möjlighet till seminarier 
utifrån helgens tema, umgänge, 
segling, nära samtal, lek, god mat 
och fika m.m. och så bara få vara. 

Temat för helgen är den sista 
rubriken i Abrahamsbergskyrkans  
vision: “Vi vill att gudstjänsten ska 
få vara ett tillfälle där vi möter Gud 
och varandra, hämtar kraft och får 
undervisning.”

Samlings 
helg  

 
på Koviken  

1-3 september
Även i år blir det samlingshelg då vi möts efter att 
ha återvänt från sommar och förhoppningsvis sol 
och värme. Vi får se fram emot en ny termin till-
sammans. 


