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Såg du vad bilden på framsidan av förra numret av församlingstidningen 
föreställde? Tanken var att den skulle förställa en snöängel, fast bilden blev 
ganska otydlig. Detta fick mig att börja fundera på änglar. Jag tänker inte 
särskilt ofta på änglar. Gör du det?

Den otydliga bilden fick mig att undra hur tydliga änglar egentligen är? Kan-
ske måste man titta flera gånger för att upptäcka vad det är man ser. Och 
kanske måste man ha en förväntan för att överhuvudtaget notera dem. I 
Gamla Testamentet är de ibland väldigt lika vanliga människor. Är det tre 
änglar som besöker Abraham och Sara (1 Mos. 18)? Kanske möter vi änglar 
oftare än vi förstår. 

När jag skriver detta är det några veckor sedan jag packade ner vår jul-
krubba. Julens änglar dyker upp oväntat där på ängen utanför Betlehem. 
De kom till herdarna med budskapet om att Messias fötts, något nytt hade 
börjat.

Den nionde mars firar vi Marie bebådelse, Marias oväntade möte med än-
geln Gabriel (Luk. 1) Jag tänker mig att mötet och budskapet totalt ändrade 
Marias liv. Något nytt var på väg, för Maria och för hela mänskigheten.

Samtidigt är vi i fastan, på väg upp till Jerusalem. Vi vandrar tillsammans med 
Jesus och hans lärjungar mot påsken. Efter korsfästelsen, efter sabbaten 
går kvinnorna till graven där man lagt Jesus kropp. De möts, enligt Mat-
teusevangeliet, av en ängel som berättar att Jesus har uppstått. Mitt i sorgen 
och saknaden möts de av det oväntade. Ängeln berättar för kvinnorna, för 
lärjungarna och för oss alla att något nytt och avgörande hänt. Döden har 
inte längre sista ordet. Livet är starkare.

Änglar – mitt i det vardagliga, oväntat med budskap om helt nya möjlighet-
er. Tydliga eller otydliga. Änglar – hur tänker du?

                                               /KARIN FRITZSON, DIAKON

Samordnare Gunvor Martinson, 08-564 312 22  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73

Layout Magnus Höij  Omslag Lars Uggla
Manusstopp 6 maj Nästa Livet kommer i juni

E-post livet@abrahamsbergskyrkan.se 
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Kongo i fokus
Äntligen drar det igång 
– året som vi talat om 
ett tag: Kongo 2008.

I Abrahamsbergskyrkan 
vill vi vidga vår värld 
genom att fokusera Kon-
gostaterna på olika sätt. 
Varför Kongo? Självklart 
beror det på Missionskyr-
kans långa engagemang i 
det här området. 

Vi har systerkyrkor där 
– många har genom åren 
arbetat som missionärer 
och volontärer. En del av 
dem finns i vår egen för-
samling i Abrahamsberg. 
Genom sånggruppen Bisi 
Kongo träffar vi männis-
kor med rötter i området 
– de hjälper oss med 
musiken ibland och övar 
också regelbundet i vår 
kyrka. Vi vill också lära oss 
mer för att kanske kunna 
påverka. I massmedia får 
vi inte mycket kunskap 
om det här området – då 
behövs fler kanaler. Kan vi 
bidra?

I vår blir det fyra sam-
lingar i projektet. För da-
tum se kalendariet i mitten 
av detta nummer av Livet. 
Vi börjar med ett förfat-
tarbesök. Lennart Hager-

fors, själv missionärsbarn, 
berättar om Vårt Kongo eller 
Varför gråter Finn. Försam-
lingens tidigare pastor och 
föreståndare Per-Magnus 
Selinder, som arbetat med 
pastorsutbildning i Kongo, 
predikar på Bönsöndagen 
i slutet av april. I maj blir 
det fokus på Kongos stora 
naturresurser men också 
en kväll kring Missionens 
historia. 

Till hösten blir det en 
framtidsdag kring mis-
sion och bistånd med 
representanter från 
vår församling, Sven-
ska Missionskyrkan och 

biståndsorganisationen 
Diakonia. Boka gärna in 
11 oktober redan nu. Vi 
kommer också att ha en 
samling med två av våra 
medlemmar, Bernhard 
Sakaoyabo och Rigobert 
Nkodia, om Livet, musiken, 
färgerna. Dessutom kom-
mer kyrkans körer att ha 
ett musikprojekt tillsam-
mans med Zifa, musiker, 
sångare, missionärsbarn 
med mera.

För mer detaljerad in-
formation se vår hemsida 
www.abrahamsbergskyrk
an.se. 

/ULLA MARIE GUNNER
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En söndag i september 1962 klockan 
10.30 samlades en grupp människor 
till andakt i skogen bakom Abrahams-
bergskyrkan. Kyrkans klockstapel skulle 
invigas. Med denna händelse kan man 
säga att bygget av den nya missionskyr-
kan i Bromma avslutades sju år efter det 
att kyrkan invigdes på Allhelgonadagen 
1955.

Abrahamsbergskyrkan var bland de första 
missionskyrkorna i vårt land som fick 
kyrkklockor. Möjligen var det den första 
kyrka som planerades med en klockstapel 
eftersom den ingick i ritningarna av kyr-
kan från början, men färdigställandet av 
den hade skjutits upp av olika skäl. Med 
hjälp av gåvor från enskilda medlem-
mar hade klockstapeln blivit byggd och 
klockor införskaffats som tidigare använts 
i en av Svenska kyrkans församlingar, 
vilket var ett uttryck för ekumenik.

Genom att kyrkklockor började tas i bruk 
i Svenska Missionsförbundet i början av 
60-talet anslöts sig samfundet till en lång 
kyrklig tradition. Det är känt att kyrk-
klockor har använts av den kristna kyrkan 
sedan 500-talet, men antagligen fanns de 
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Abrahamsbergskyrkan var bland de första frikyrkorna 
i Sverige som fi ck kyrkklockor. Och deras betydelse är 
fl era. 

Klockorna ringer in

ännu tidigare. Den äldsta kyrkklockan 
i vårt land är från 1100-talet. Länge var 
kyrkklockan i socknen eller staden ett 
viktigt kommunikationssätt. De ringde 
till gudstjänster, men också i samband 
med högtider, helger, då fara hotade eller 
i samband med dödsfall, vilket numera 
görs i samband med att dödsfall tillkän-
nages i gudstjänsten.

Att Abrahamsbergskyrkan planerades 
med klockstapel var ett av många uttryck 
för en ekumenisk nyorientering i Svenska 
Missionsförbundet. Samfundet anknöt 
på ett annat sätt till de rötter de har från 
tiden före 1800-talets väckelse. Försam-
lingarna såg sig mera som en del av en 
stadsdel och ville markera sin närvaro och 
sin delaktighet av stadsdelens liv. Man 
kan notera att kyrkklockor har använts 
i samfundets yttre mission ända sedan 
1900-talets början, till exempel i Kina och 
Kongo.

I samfundets senaste kyrkohandbok från 
2003 finns en akt för invigning av kyrk-
klockor. Där står det om kyrkklockor att 
de skall ”ljuda och förkunna Guds lov, 
inbjuda människor till gudstjänst, samla 
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Klockorna ringer in

till eftertanke, ge röst åt sorg och glädje”. 
Klockringning berättar att nu inleds en 
gudstjänst som firas både för de som 
deltar i den och för hela världen. Det 
har hänt att personer sökt sig till Abra-
hamsbergskyrkan därför att de har hört 
klockringningen.

På en av församlingens kyrkklockor står 
bland annat: ”Till Guds ära skall jag 
ropa.” Genom klockornas klang uttrycker 
församlingen sin tro på Guds kärlek till 
alla människor och hela skapelsen. 

/ARNE FRITZON

FOTO: LARS UGGLA
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Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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2 SÖNDAG – Midfas-
tosöndagen Livets bröd
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Carolina Stigvall, flöjt.

5 ONSDAG
13.00 Gör ni då inte åtskill-
nad? Svenska kyrkor och 
apartheid. Rune Forsbeck, 
pastor.

7 FREDAG
18.00 Världsböndagen. Guds 
vishet ger ny insikt. Guds-
tjänst i Sofia kyrka.
19.00 Musikkafé med Swing 
and Beat Big Band. Inträde.

9 SÖNDAG – Jungfru 
Marie bebådelses dag
Guds mäktiga verk
10.00 (Obs. tiden) Gudstjänst 
för små och stora. Sofia 
Karsberg, Ulla Marie Gun-
ner. Barnkören Abrakadabra. 
Provpredikan. Offerdag för 
pastorsutbildningen.
12.00 ca. Barnens år – en 
inspirationsdag för oss i 
Mälardalens distrikt. 

12 ONSDAG
13.00 Sången mellan skratt 
och gråt. Lars Åke Lundberg, 
präst och tonsättare.

15 LÖRDAG
15.00 Församlingsmöte. 
Ärende: Ny pastor och för-
samlingsföreståndare.

16 SÖNDAG – Palm-
söndagen Vägen till korset
11.00 Nattvardsgudstjänst. 

APRIL

Ulla Marie Gunner, avskeds-
predikan. Körgrupp.  
Vid kyrkkaffet avtackas Ulla 
Marie Gunner.
15.00 Årsmöte för Vindens 
Vänner.

19 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Ulla 
Marie Gunner 

20 TORSDAG - 
Skärtorsdagen Det nya 
förbundet
19.00 Nattvardsgudstjänst. 
Lennart Ring, Karin Fritz-
son. Ungdomskör Matt.5:15.

21 FREDAG – 
Långfredagen Korset
11.00 Gudstjänst. Text läsning 
och musik. Tuija Hilding-
Rydevik, Bertil Högström 
och Ulrika Westerberg, violin.

23 SÖNDAG – Påskda-
gen Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson, Lennart Ring. 
Körgrupp. 

24 MÅNDAG – Annan-
dag påsk Möte med den 
uppståndne
11.00 Gudstjänst i Immanu-
elskyrkan.

26 ONSDAG
13.00 Utveckling av hjälp-
medel för äldre. Helena 
Höij, ordf. i styrelsen för
Hjälpmedelsinstitutet.

30 SÖNDAG – 2:a 
söndagen i påsktiden
Påskens vittnen

11.00 Gudstjänst. Lars In-
gelstam. Lena Liman, sång.

2 ONSDAG
13.00 Familjen förr och nu. 
Kerstin Schönning, so-
cionom.

6 SÖNDAG – 3:e sönda-
gen i påsktiden Den gode 
herden
11.00 Gudstjänst med SMU. 
Ungdomskören Matt.5:15. 
Bibelutdelning till konfir-
mander. Söndagsskola.

9 ONSDAG
13.00 Bland diplomater och 
statsråd. Dan Svanell, f.d. 
pressekreterare i regerings-
kansliet berättar om sina tio 
år i maktens korridorer.

11 FREDAG
20.00 OnStage.

12 LÖRDAG
15.00 Församlingsmöte

13 SÖNDAG – 4:e 
söndagen i påsktiden 
Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Missions-
föreståndare Göran Zetter-
gren. Vuxenkör, Christer 
Andreas. Offerdag för mis-
sion i Sverige.
18.00 Gudstjänst i Väster-
ortskyrkan, arr: Pastorat 
Nordväst. Vuxenkör.
16 ONSDAG
13.00 Hur en kokbok kom-
mer till. Barbro Lindgren, 
författare.

2 SÖNDAG – Midfas-

MARS
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19 LÖRDAG
15.00 – 17.30 Vårt Kongo eller 
Varför gråter Finn? Litteraturaf-
ton med Lennart Hagerfors, 
författare till bl.a. Längta Hem. 

20 SÖNDAG – 5:e i påsk-
tiden Att växa i tro
9.30 Musikgudstjänst för små och 
stora. Sofia Karsberg.
11.00 Lovsångsgudstjänst. Natt-
vard. Lia Andersson. Bonuskören, 
Linda Carlberg.

23 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Lennart 
Ring.

26 LÖRDAG
10.00 Diakonal frukost. Bä-
vertjänst – att hjälpas åt. Hur 
man gjort i Jakobsbergskyrkan. Se 
särskild notis.

27 SÖNDAG - Bönsöndagen 
Bönen
11.00 Gudstjänst på temat: Bön 
som omspänner världen. Om öm-
sesidighet mellan kyrkor i Kongo 
och Sverige. Per-Magnus Selinder. 
Rigobert Nkodia m.fl. 

30 ONSDAG
19.00 Valborgsmässofirande på 
Koviken. Vårtalare: Christer An-
dreas, musiker.

1 TORSDAG - Kristi himmel–1 TORSDAG - Kristi himmel–1 TORSDAG - Kristi himmel–
färds dag Herre över allting
8.00 Ekumenisk morgon-
gudstjänst vid klockstapeln, 
Bromma kyrka.

4 SÖNDAG – Söndag f. 
pingst Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Ellen Gunner och Alice 
Hammarstedt, sång.
12.30 ca. Församlingsmöte.

6 TISDAG
18.30 Kongos naturresurser. 
Studiekväll i samarbete med 
Diakonia. Swedwatch och 
Joakim Wohlfeil.

7 ONSDAG
13.00 Besök i formgi-
varen Karin Erikssons 
keramikverkstad och butik,
Överjärva gård. Anmälan se-
nast 30 april till tel. 80 20 70.

Konfirmationshelg 9-11/5

11 SÖNDAG – Pingstda-
gen Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Barnkör. Söndagsskola.
  
14 ONSDAG
13.00 När åren blir många. 
Åldrandets realitet och kon-
sekvenser. Lennart Helldén, 
psykoterapeut och pastor.

18 SÖNDAG – Heliga 
trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Arne Fritzson. Sofia Björin, 
Linda Carlberg, Kalle Prembäck 
och Agnes Svensson, sång.
18.00 Vårkonsert. Ungdoms-
kören Matt 5:15.
Tema:Ted Gärdestad. Chris-
ter Andreas avtackas.
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Biltjänst. Behöver du skjuts till 
kyrkan? Ring tel 37 10 87. 

21 0NSDAG
13.00 Bibelsamtal med 
Lennart Lagerquist.
18.30 Missionens historia 
– Kongo i fokus. Studiekväll 
med Torbjörn Bådagård, 
Lidingö Folkhögskola.

25 SÖNDAG – Första 
e. tref. Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Bonuskören, Annette 
Olofsson.

28 ONSDAG
13.00 Utfärd med RPG.

1 SÖNDAG – Andra e. 1 SÖNDAG – Andra e. 
tref. Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst på Ko-
viken med söndagsskolan. 
Sofia Karsberg.

4 ONSDAG
13.00 Det mångreligiösa 
Sverige. Sven Halvardsson, 
högskolelektor.

8 SÖNDAG – Tredje e. 
tref. Förlorad och återfunnen
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Susanne Wilhelmsson, 
trombone.

10 TISDAG
19.00 Idrottskväll, Koviken.

15 SÖNDAG – Fjärde e. 
tref. Att inte döma
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Petter Jakobsson. Liselotte 
Andersson och Johannes 
Schönning, sång.

Morgonbön runt ljusgloben – varje tisdag klockan 09.00.

MAJ

1 SÖNDAG – Andra e. 1 SÖNDAG – Andra e. 

JUNI



Datorn blir en allt själv-
klarare del av vår vardag. 
Och länge har vi kunnat 
skicka elektroniska med-
delanden till varandra, 
e-post, liksom vi med 
Internets hjälp kunnat 
hitta information, boka 
biljetter och skötta våra 
bankaffärer. 

Men det är inte slut där. 
Datorn och Internet hjälp-
er oss att hålla en löpande 
kontakt med omvärlden på 
många fler sätt. 

Nu är det olika typer av 
nätverk eller forum som 
står i fokus. 
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Att skiljas är att dö en smula, sägs det. Ändå är 
mötesplatserna viktigare än någonsin. Och 
tekniken hjälper till: Internet erbjuder nya möj-
ligheter att hålla kontakt och att samverka.

Under flera år har yngre 
använt sig av det som 
kallas sociala nätverk på 
Internet. Nätverken har 
också mer eller mindre 
uttalat riktat mot en yngre 
målgrupp. På dessa har 
man kunna lägga upp 
bilder, diskutera, kom-
municera och skaffa nya 
vänner. 

Det har också under 
flera år funnits liknande 
tjänster också för lite äldre, 
men som då ofta varit 
smalare, mer specifika. 

Det kan vara mötes-
platser på nätet för äldre, 

Digitala mötesplatser
föreningar, kyrkorna eller 
liknande.

Dessutom finns det 
flera olika tjänster för att 
hålla en professionell kon-
takt med kollegor. 

Men 2007 hände något. 
Det amerikanska nätverket 
Facebook dök upp här i 
Sverige och för första gån-
gen fanns en mötesplats 
som fungerade för nästan 
alla. 

Idag används Facebook 
av både äldre och yngre, 
och det finns mötesplatser 
i mötesplatsen som för en 
mängd olika intressen och 
organisationer. Missions-
kyrkan har en egen grupp 
på Facebook, liksom 
nystartade Equmenia. 

Framgången för 
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del skräp (och värre saker) 
på nätet är obestridligt. 

Dock är Internet i 
stor utsträckning främst 
en funktion av oss män-
niskor, med allt det goda 
och onda vi tar med oss. 
Internet blir varken bättre 
eller sämre än vad vi gör 
av det. 

De digitala mötes-
platserna har skapat fler 
mötesplatser, skapat fler 
möten och utbyten av 
erfarenheter och tankar. 
Rätt använt kan det skapa 
en ännu bättre värld. 

Att mötas är att leva en 
smula, kanske. 

 /MAGNUS HÖIJ

Digitala mötesplatser

Community – ett 
mångbottnat ord
Det engelska begrep-
pet för socialt nätverk 
är ”community”. Ordet 
community används också 
i Sverige, för att beskriva 
digitala nätverk. 

Ordet kommer från 
latinets communis, som 
betyder gemensam, något 
som delas av många. 

Begreppet ”commu-
nion” används inte sällan 
för att beskriva nattvarden 
i engelskspråkiga länder. I 
romersk-katolska kyrkan 
talar man inte sällan om 
kommunionen och menar 
då det den protestantiska 
kyrkan kallar nattvarden. 

Simon Gunner, du håller 
i Abrahamsbergskyrkans 
forum, som är kopplat till 
hemsidan. Vad användas 
det till? Vilka är det som 
använder forumet?

– Från början var 
tanken och är fortfarande 
att alla ska kunna dis-
kutera vad som händer i 
SMU, vad som har hänt 
eller olika idéer till saker 
som ska ske och mycket 
annat. Nu är det mycket 
planering av spex och 
allmänna diskussioner som 
forumet används till. Det 

är mest tonåringar som 
använder forumet men det 
borde gå att involvera alla.

Är det svårt att använda? 
Vad behöver man för att 
komma igång?
– Jag tycker att det är 
enkelt att använda forumet 
och jag tror att många 
andra tycker det också.

Vad tycker du själv om 
nätverkande via datorn? 
– Jag tycker det är ett bra 
sätt att kommunicera med 
andra om man inte har 
tid att åka och träffas eller 

om man bara har en liten 
fråga. Om du sitter på 
ett forum så kan du kolla 
olika diskussioner och 
information när man har 
tid. Informationen finns 
där och är markerad så att 
man ser vad man läst eller 
inte. Jag tror inte att detta 
leder till att man träffas 
mindre i verkligheten. 

Jag tror att det kan vara 
en fördel för många att 
kunna hålla kontakten 
med varandra om man bor 
långt ifrån varandra eller 
nära.    /MAGNUS HÖIJ

Facebook ligger delvis i 
enkelheten. Det är väldigt 
lätt att komma igång, även 
om man är ovan vid att 
nätverka via datorn. 

Framgången ligger ock-
så i öppenheten mot en 
sorts ”entreprenörsskap” 
inom ramen för Facebook. 
Det är lätt för vem som 
helst att bygga egna små 
tjänster som kan läggas till 
Facebook. 

Kritik saknas inte. 
Internet kan upplevas som 
kallt och anonymt. Många 
ser det som laglöst och 
tekniskt komplicerat. Och 
att det förekommer en hel 

”Varför har Abra ett forum?”
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Equmenia: SMU, SBUF 
och MKU´s vision om en 
riksfederation har äntligen 
genomförts efter många 
års arbete. Den bildades 
den 17 november 2007 på 
ett extra riksmöte och går 
under namnet Equmenia. 

Equmenias styrelse 
består av nio ledarmöter, 
tre från varje förbund, 
ordförande för federa-
tionen är Sara Flodquist 
som studerar till pastor på 
THS. 

Ordförandens uppgift 
är att leda federationens 
arbete tillsammans med en 
anställd generalsekreter-
are. Equmenias kontor är 
placerat på Tegnérgatan 8, 

i samma lokaler som SMU 
och Missionskyrkan. 

Equmenia kommer att 
ta över SMU´s verksam-
het på riksplan den 1 
september 2008, men här 
på lokalplanet kommer vi 
inte att märka några större 
skillnader inom de när-
maste åren och vi kommer 
fortfarande att heta SMU 
fast vi är en del av federa-
tionen. 

Målet med federationen 

Equmenia samlar ungdomarna
är att ungdomsförbun-
den så småningom ska gå 
samman till en gemensam 
organisation och under 
en övergångsperiod har 
federationen bildats. 

Denna övergångspe-
riod sträcker sig fram 
till år 2012 då den ska 
utvärderas och man ska ta 
ställning till ett eventuellt 
samgående av SMU, SBUF 
och MKU.

/SARA FURUHAGEN

Bävertjänst 

Att 
hjälpas 

åt
Hur har man gjort i 
Jakobsbergskyrkan?

Diakonala Rådet bjuder in till 
frukostmöte och samtal. 

Diakon Inger Briselius ger 
glimtar från Jakobsbergskyr-
kans engagemang för att bryta 
ensamhet och främja känslan 
av delaktighet och samman-
hang.

Lördag 26 april kl 10-12. 
Frukost till självkostnadspris!

Fynda basvaror och pre-
senter i Abra och bidra till 
en rättvisare värld! 

Försäljning av Rätt-
visemärkt vid fl era kyrk-
kaffen under våren. Vi har 
bl a te, choklad, kakao, 
marmelad, snabbkaffe, 
cashewnötter m.m.

Är du intresserad av att 
hjälpa till att sälja vid 
något eller några tillfällen? 
Du är mer än välkommen!
Kontakta Moa Mell-
bourn, 0709/148 034 
eller till e-post: moa_
mellbourn@hotmail.com 
för mer information. 

Köp rättvisemärkt! 

Kakaobönor på torkning. I 
soligt väder sex dagar. 

Foto: Rättvisemärkt
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Barnvälsignelse
NILS HANSSON PODAL, född den 
18 september 2007, son till SO-
FIA HANSSON och THOMAS PODAL, 
välsignades i gudstjänsten den 
13 januari 2008.

CAROLINA och CHARLOTTA 
JAKOBSSON, födda den 1 juni 
2007, döttrar till PETTER och 
KRISTINA JAKOBSSON, välsignades i 
samband med gudstjänsten den 
3 februari.

Dop
PER EKNOR, född den 2 augusti 
2007, son till DIVINE och GÖSTA 
EKNOR, döptes i gudstjänsten 
den 6 januari 2008

OLLE ELIASSON, född den 9 
november 2007, son till BRITTA 
och JONAS ELIASSON, döptes i 
samband med gudstjänsten den 
10 februari. 

Till Guds vila
MARTA BERGSTRÖM, född den 
22 augusti 1914, avled den 24 
november 2007. Begravnings-
gudstjänst i Färentuna kyrka 
den 28 december. 

Utfl yttad
ARNE FRITZSON, till Sollentuna 
missionsförsamling

LARS SUNDBOM, till Blidö mis-
sionsförsamling

Utträde
LEENA LINDÉN ENGSTRÖM

Nya adresser
JAN GRANSTRÖM, Hildebergsvä-
gen 18, 117 62 Stockholm

BERNHARD BERGSTRÖM, Thoman-
ders väg 5:1105, 224 65 Lund

MARIANA PILENVIK

Fredrikslundsvägen 19
168 34 BROMMA

Ulla Marie Gunner har 
utsetts till biträdande na-
tionell missionssekreterare 
i Svenska Missionskyrkan 
från 21 april. Hon lämnar 
då tjänsten som pastor och 
föreståndare i Abrahams-
bergskyrkan som hon in-
nehaft sedan 1999. Under 
åren 1988-1996 var hon 
också ungdomspastor i vår 
församling.

Styrelsen föreslår som 

Zettergren på 
besök
Missionsföreståndare 
Göran Zettergren besöker 
oss den 13 april. Han 
predikar i gudstjänsten 
och finns också med vid 
kyrkkaffet. Samtidigt har 
vi insamling till Mis-
sionskyrkans mission i 
Sverige. Passa på att lyssna 
till Göran och kom med 
frågor till honom.

Sofi a på fl er stolar
Sofia Karsberg jobbar 
30% på SMU riks under 
våren med projektet Barn-
ens år.

Med andra ord job-
bar hon 70% av sin tid i 
Abrahams bergskyrkan.

ny pastor och församlings-
föreståndare Pär Lewin-
Ronnås. Han kommer att 
provpredika den 9 mars 
för att församlingsmötet 
ska kunna ta ställning den 
15 mars. 

Vid gudstjänsten på 
palmsöndagen 16 mars 
avskedspredikar Ulla Marie 
och avtackas vid kyrk-
kaffet. I nästa nummer 
av Livet som kommer till 
sommaren blir det en or-
dentlig intervju med Ulla 
Marie och en presentation 
av vår nya pastor. 

I väntan på ny försam-
lingsföreståndare vikarier-
ar Lennart Ring på halvtid 
som pastor i församlingen. 
Kontakta honom gärna på 
mobil 0709-504 376. 

Pastorsbyte
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

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

Telefon till kök och SMU-rum 
08-25 80 73

e-post: abra@abrahamsbergskyrkan.se

Abras hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se
Kontakt: webbmoster@abrahamsbergskyrkan.se 

Postgiron
Församlingen: 19 20 42-0

SMU: 35 25 64-9

Missionskonto: 50 69 60-4,
Svenska Missionskyrkan,
ange församling nr 2502

Koviken: 24 94 22–7

Pensionärsföreningen: 
32 60 22-1

Adressändring meddelas 
skriftligt till expeditionen

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon. 
Tis, tors, fre 10-12

Samtal med pastor eller 
diakon enl ö k per telefon

Pastor och 
församlingsföreståndare
Ulla Marie Gunner
Lennart Ring (vik)
Mobil: 0709-504 376

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

Barn- och ungdomsansvarig
Sofi a Karsberg
Bost 26 42 81
Mobil 073-972 07 82

Vikarierande musiker
Christer Andreas
Mobil 070-220 50 41

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 

SMU:s ordförande
Sara Furuhagen, tel 08-37 30 73

Pensionärsföreningens ordf
Jan-Erling Larsson, 
tel: 08-580 357 47

PORTO BETALT

 

Påsken i Abra 
Onsdag 19 mars
13.00 Den sista och 
första måltiden
Nattvardsgudstjänst. 

Torsdag 20 mars
19.00 Det nya förbundet
Nattvardsgudstjänst.

Långfredag 21 mars 
11.00 Korset
Gudstjänst med textläsning och 
violinmusik. 

Påskdagen, söndag 23 mars
11.00 Kristus är uppstånden
Gudstjänst.


