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En kväll, hösten 1999, åkte jag småhungrig hem från Tenstakyrkan, där jag var 
pastor. Vid Rinkebykorset på E18 svängde jag in till Rinkebygrillen för att köpa en 
korv. Ett antal medelålders turkiska män satt och åt och pratade livligt. Jag blev 
kvar i grillen och åt. Korvförsäljaren och jag började prata. ”Var kommer du ifrån?” 
frågade han mig. ”Från Stockholm”, svarade jag. ”Ja, ja men från början?” fortsatta 
han. ”Jag eee från Stockholm förtydligade jag.” ”Så du är svensk, helsvensk.” sa 
han. ”Ja båda mina föräldrar är födda i Stockholm och deras föräldrar är svenskar 
också.” ”Men någon utlänning finns väl i din släkt!” ”Nej”, sa jag. ”Men tänk efter…
”. ”Jo”, sa jag. ”Min mormors farfar hade ett franskt namn och hans förfäder var 
valloner, som kom till Sverige från Belgien på 1600-talet.”Hör ni! Han är en av oss! 
Han är också invandrare.”, utropade korvförsäljaren. ”Där ser du! Du har också 
invandrarbackgrund.” Jag fick klappar på axeln och omfamningar.

Han är en av oss. Det kändes mycket fint. Tack vare min mormors bakgrund blev 
jag en av dem i Rinkebygrillen. 

Min mormor, som dog för trettio år sedan, tyckte om ordentliga bekväma prom-
enadskor och att plocka nypon.  Våren var inte hennes årstid. Det vackra i naturen 
gjorde henne nedstämd. 

För en del av oss kan det nog vara så att våren blir för mycket. Jag gläds verkligen 
av våren, särskilt strax innan allt slår ut. Psalm 202 är en av de finaste psalmerna, 
inte bara på våren utan även under andra tider. 

En dag i maj 1919, då allt var vackert, fyllde min mor fem år. Den dagen dog hennes 
lillasyster, som blev två år. Vi har ett litet svart-vitt foto med mormor, min mor och 
hennes lillasyster i en prunkande trädgård i Duvbo. Bilden måste vara tagen strax 
innan mormors lilla dotter dog. För mormor kanske våren mer stod för den stora 
sorgen än för det nya livet, som växer fram.

Mormor betydde mycket för mig. Vi pratade mycket med varandra. Men hon hade 
hemliga rum, som jag tror ingen kom in i. 
När jag läser eller sjunger vers två av psalm 202 om att ”mana sommarns hagar” 
så tänker jag ibland mer på sensommaren, då nyponen har kommit. Att ”…skåda 
Gud i evig sommarskrud.” blir då mormors möte med sin lilla dotter, som hon 
bara hann leva två av sina drygt 88 år med.

/LENNART RING
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Gud och amerikansk politik
Det går inte att komma 
undan Gud i amerikan-
ska presidentval.

Många har känt en lättnad 
de senaste åren då den 
mycket speciella ameri-
kanska kristna högern 
verkar ha tappat det 
märkligt stora inflytande 
den ända sedan 1980-talet 
haft i amerikansk politik. 
Som kristen har det varit 
plågsamt att se och höra 
hur kristen tro utmålats 
som detsamma som värsta 
amerikansk krigspatrio-
tism och inskränkt moral-
syn. Det var en lättnad 
för ett år sedan då alla 
de tre då ledande de-
mokratiska presidentkan-
didaterna framträdde i ett 
mer utåtriktat och socialt 
öppet väckelsekristet sam-
manhang. Särskilt Barack 
Obama imponerade med 
sin utläggning om person-
lig kristen tro och samhäll-
sansvar.

Nu har vårens sista 
månader av demokratisk 
primärvalskampanj lika-
fullt handlat om Gud och 
politik, om man så vill 
om kristen vänster i stäl-
let för höger. Scenen har 
dominerats av den radikale 
pastorn Jeremiah Wright 
i Chicago och Barack 
Obamas beroende av 
honom.

Pastor Wrights svavel-
doftande kritik av ameri-
kansk utrikespolitik, 
hans tal om svart makt 
och och drastiska retorik 
har skrämt upp Genom-
snittsamerika. När han i 
predikningar från de sen-
aste åren talar om att Gud 
förbannar, inte välsignar 
Amerika för krigspolitiken 
reagerar många våldsamt, 
även om den underlig-
gande bedömningen att 
kriget mot terrorismen i 
mycket skapat de hot som 
det skulle undanröja i dag 
inte är så kontroversiell 
ens i USA.

Pastor Wright har också 
fått stöd från många svarta 
kyrkoledare i USA som 
försvarar hans retorik som 
ett uttryck för den profe-
tiska och starkt samhälls-
kritiska traditionen i de 
svarta kyrkorna alltsedan 
slavtiden. Denna uppslut-

ning har kanske blivit det 
mest chockerande för 
många vita amerikaner 
som inte velat se hur seg-
regerat USA fortfarande 
är.

Och Barack Obama 
som ville vara en presi-
dentkandidat för en ny 
tid, bortom tidigare klass-, 
köns- och rasgränser i 
USA, har blivit en kandi-
dat som framför allt har 
stöd från svarta, ungdo-
mar, välutbildade och de 
som inte går i kyrkan. 
Men hans tal för ett år 
sedan tillhör fortfarande 
det klokast som sagts om 
kristen tro och samhällsen-
gagemang.

/ANDERS MELLBOURN

Se och läs själv på 
http://blog.beliefnet.com/
godspolitics/2007/06/video-
highlights-from-candidates-
forum.html

Barack Obama och Jeremiah Wright
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Det har fastnat papper i kopiatorn 
på församlingsexpeditionen i Abra hams-
bergs kyrkan och någon ringer Ulla Marie 
om hjälp. Men nu får det vara för Ulla 
Marie Gunner som just gjort första 
arbetsdagen på nya jobbet i Svenska Mis-
sionskyrkans centrala ledning.

Ska man hålla reda på allt som pastor och 
församlingsföreståndare?
– Nej. Men det är så mycket som man 
bara vet efter alla år, säger Ulla Marie 
som med några korta års avbrott tjänst-
gjort i församlingen i 20 år, först som 
ungdomspastor och sedan församlings-
föreståndare. 

– Många i en församling vill nog få 
en bekräftelse från sin pastor, säger Pär 
Lewin Ronnås som nu går in som Ulla 
Maries efterträdare. Frågor har ofta fl era 
bottnar, också en önskan att få  bli sedd 
och bekräftad att man är med.

Länge såg man ju upp till prästen eller 
pastorn som en auktoritet i samhället. 

Hur är det att vara en auktoritet?
– I Missionskyrkans fi nns givna ord-

ningar om vad det innebär att vara pastor. 
Det fi nns en viss auktoritet i rollen som 
man har nytta av, betonar Ulla Marie. Du 
ska predika Kristus, förvalta sakramenten, 
idka själavård… Det ger både Dig själv 
råg i ryggen och riktning för församlin-
gen. När Du kommer till delarna i rollen 
bortom detta, blir det svårare. Du måste 
vara trogen Dig själv, uppmuntra, vara 
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Samtal mellan Ulla Marie Gunner och Pär Lewin Ronnås vid 
skiftet av församlingsföreståndare i Abramhamsbergskyrkan. 

”Ett värdskap i 
församlingen”

öppen. Jag är glad över att under åren i 
Abra både ha fått bekräftelse av kolleger 
och medlemmar och ha fått växa som 
människa, pastor och ledare.

Pär jämför med att vara chef  i andra 
sammanhang. De senaste åren har han 
varit enhetschef  i omsorgen:

– Jag tror att jag kommer att ha glädje 
av vad jag lärt mig där. Också i en förs-
amling måste man hantera konfl ikter. Att 
vara chef  är att utforma ett värdskap i 
sin organisation, har det sagts. Det gäller 
också för en församling om den vill växa.

Och det är i en församling han vill 
arbeta:

– När jag slutade som pastor kände 
jag först en befrielse. Men efter ett par 
år hörde jag mig säga att ”jag är egent-
ligen pastor men jobbar som…” Under 
några år har jag nu hjälpt till som konfi r-
mandlärare i Abra och känt att det här är 
ju jag. Här vill jag försöka gå på djupet, 
stöta och blöta, med Gud i ryggen, inte 
någon företagsfi losofi .

– Att få predika förlåtelse varje söndag, 
bara en sån sak, understryker Ulla Marie.

I sin sista predikan i Abrahamsbergs-
kyrkan som församlingsföreståndare 
talade hon med väldig glädje om försam-
lingen som gemenskap:

– Abra är världens roligaste församling. 
Du får så mycket hjälp och uppmuntran. 
Här fi nns både ständiga resonemang och 
hjärta, omtanke, omsorg. 

Och Pär tillstår att han nästan gått 
och väntat på möjligheten att få arbeta i 
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Abrahamsbergskyrkan.
– Man vågar tänka själv utan att bli 

ifrågasatt. 
Kan ändå  inte gemenskapen ibland bli för 

tät och då uteslutande?
– Det är alltid en fara, säger Pär. Du 

kan enkelt märka det om Du kommer sist 
ut från kyrksalen till kyrkkaffet och alla 
börjat prata vid alla borden. Men glädjen 
är ändå att någon nästan alltid möter upp.

– Och här behöver man inte vara duk-
tig, tillägger Ulla Marie.

Men många är duktiga i Abra och tar stort 
ansvar redan i tonåren?
– Jo, man får förtroende och blir tidigt en 
del av församlingen, säger Pär. Alla som 
känner sig hemma i församlingen utgör 
församlingen.

Finns några krav för hur man ska tro?
– Jag har gärna välkomnat den som 

medlem som säger att hon inte riktigt vet, 
berättar Ulla Marie. Men jag skulle säga 
nej, om någon vill vara med men samti-
digt säger att hon inte vill ha med Jesus 
att göra. Det går inte.

– Om Kristus är i centrum och om 
människor inte hindras att närma sig 
Kristus, är församlingen densamma. I en 
församling finns bara ett centrum, inga 
gränser.

Det var Pärs budskap vid ett första 
bibelstudium med tonår sedan han tackat 
ja till församlingens kallelse att bli pastor i 
Abrahamsbergskyrkan.

Ulla Marie blir kvar i församlingen 
och flyttar nu ned till övriga familjen i de 
bakre kyrkbänkarna. Tillsammans får vi 
alla fortsätta att uvecklas i tron i Abra, 
att brottas med Gud och att brottas med 
tillvaron.

/ANDERS MELLBOURN

FOTO: LARS UGGLA
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Församlingens studier och kulturprogram sker 
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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1 SÖNDAG – Andra e. 
tref. 
Kallelsen till Guds rike
11.00 Högtidsgudstjänst 
med pastorsinstallation. Pär 
Lewin-Ronnås, distrikts-
föreståndare Helen Friberg, 
Vuxenkören. 

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

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.

17 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Kov-
iken

18 ONSDAG
12.00 OBS tiden! Samling på 
Koviken. Konfirmander och 

JULIpensionärer möts. 
Anmälan senast 13 juni till 
tel. 80 20 70.

20 FREDAG – Midsom-
marfi rande på Koviken
16.00 Midsommarstången 
reses – dans och lekar mm. 
Se notis på baksidan. 

22 SÖNDAG – Jo-
hannes döparens dag 
Den högstes profet
11.00 Gudstjänst. Konfir-
mationsledarna. Sång av 
konfirmanderna.

24 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Kov-
iken

25 ONSDAG
Resa till Steninge Slott, 
Sigtunastiftelsen och Maria-
kyrkan i Sigtuna. Informa-
tion om kostnad, tider mm 
lämnas på tel. 28 48 32.

29 SÖNDAG – Sjätte e. 
tref. 
Efterföljelse
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Pär Lewin-Ronnås. Konfir-
mander och ledare.

Kyrkkaffet gör uppehåll från 6 
juli och återkommer söndagen 
den 17 augusti.

1 TISDAG
19.00 Idrottskväll på 
Koviken

6 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag. 
Jesus förhärligad
11.00 Konfirmationshögtid. 
Pär Lewin-Ronnås, Sofia 
Karsberg, konfirmander och 
ledare. Förfriskningar på 
kyrkbacken.

8 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Kov-
iken

9 ONSDAG
13.00 Sommarträff  på kyrk-
backen.

13 SÖNDAG – Åttonde 
e. tref. 
Andlig klarsyn
11.00 Gudstjänst. Lia An-
dersson. Filippa Magnusson, 
sång. 

20 SÖNDAG – Nionde 
e. tref. 
Goda förvaltare
11.00 Gudstjänst. Helena 
och Magnus Höij. Emilia 
Sjöberg, sång.

JUNI
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17 SÖNDAG – Tret-
tonde e. tref. 
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Ring. Matilda Wåhlin, sång. 

 Återsamlingshelgshelg för kon-
firmationslägret på Koviken 22 
– 24 aug.

24 SÖNDAG – Fjor-
tonde e. tref. 
Enheten i Kristus
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Pär Lewin-Ronnås. Konfir-
mander och ledare.

31 SÖNDAG – Fem-
tonde e. tref. 
Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Lena 
Liman. Ellen Gunner och 
Alice Hammarstedt, sång.

3 ONSDAG 
13.00 Sill-och surström-
mingsfest. Anmälan senast 
27 augusti till tel. 80 20 70.

5-6 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. Se notis på 
baksidan av tidningen för 
program och anmälan.

Läs mer på hemsidan: www.abrahamsbergskyrkan.se

Biltjänst. Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring tel 37 10 87. 

7 SÖNDAG – Sextonde 
e. tref. 
Döden och livet
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin-
Ronnås. Kör- och blås-
grupp.

SMU-grupperna startar vecka 
37.

10 ONSDAG
13.00 Kyrka för 2000-talets 
människor – hur är den? 
Klas Eriksson, pastor. Eku-
menisk samling i Kyrkan vid 
Brommaplan.

14 SÖNDAG – Sjut-
tonde e. tref. 
Rik inför Gud
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Tuija Hilding-
Rydevik och Ann Titus, 
sång.

17 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin-Ronnås. 

Morgonbön runt ljusglo-
ben – tar paus under juni, 
juli och augusti. Välkommen 
tillbaka den 9 september..

AUGUSTI

21-27 juli 
Seglarvecka med Färingsö 
kriminalvårdsanstalt på Kov-
iken.

23 ONSDAG
13.00 Sommarträff  på 
kyrkbacken

27 SÖNDAG – Tionde e. 
tref. 
Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst. Hans Wer-
meling. Fredrik Wermeling, 
trombone.

28 juli – 3 aug. 
Vindens vänners seglarläger på 
Koviken

3 SÖNDAG – Elfte e. tref. 
Tro och liv
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Vindens vänner.

6 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. Kaffe 10.30. Lunch 
13.30. Anmälan senast 30 juli 
till tel. 80 20 70. 

10 SÖNDAG – Tolfte e. 
tref. 
Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Lars Ingels-
tam. Sara Kristiansson, sång.

SEPTEMBER



En lördag i april bryts 
vårfriden ute på Ekerö av 
ljudet från en motorsåg. 
Vid infarten till Kovik-
ens fritidsgård står en av 
eldsjälarna bakom arbetet 
vid Koviken, Bengt Gus-
tafsson, med motorsåg i 
högsta hugg. 

Sen januari har fyra 
till fem personer besökt 
Koviken en gång i veckan. 
De har arbetat ideellt med 
att renovera och rusta 
upp gården inför som-
marens aktiviteter. Den 
största förändringen är 
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Abrahamsbergskyrkans fina anläggning på 
Koviken bygger om för att bland annat bli ännu 
mer handikappanpassat. 

den nya utbyggnaden 
av gårdshuset som bygg-
bolaget Bo Hertzberg 
AB började med hösten 
2007. Där finns det nu en 
handikappanpassad dusch 
med toalett, ett städförråd 
och ett grovkök. Den nya 
utbyggnaden är på tjugo-
fem kvadratmeter och är 
finansierat med pengar 
från Allmänna arvsfonden, 
Victoriafonden och från 
en anonym givare. 

För att hålla kostnad-
erna nere har allt arbete 
inomhus gjorts ideellt. 

Koviken bygger ut

Väggar har rivits och dör-
rar flyttats för att göra det 
lättare att ta sig fram med 
rullstol. 

– Kovikenkommittén 
har pratat många gånger 
om att bygga ut men inte 
haft råd. Så vi sökte bidrag 
från olika fonder som ger 
stöd för att hjälpa han-
dikappade, säger Henrik 
Nenämaa. 

- Min fru, Gudrun Pet-
tersson, har från Vindens 
Vänners sida övertalat Vic-
toriafonden att bidra med 
50 000 kronor. 



Koviken bygger ut Seglarklubben Vin-
dens Vänner för rörelse-
hindrade besöker ofta 
Koviken under sommaren. 
Den nya tillbyggnaden gör 
det möjligt, trots funk-
tionshinder, att vistas flera 
dygn på gården. Idéen är 
att funktionshindrade ska 
kunna delta i aktiviteterna 
på samma vilkor som alla 
andra. 

/SIMON HJÄLMEFJORD

Idrottskvällar på Koviken
I sommar anordnas idrottskvällar på Koviken varje tis-
dag. Möjlighet ges att spela fotboll och volleyboll och 
leka olika lekar. Det går också bra att bara promenera 
och umgås och bada i sjön eller bada bastu. Varje kväll 
avsluts med fika och andakt. 

Idrottskvällarna är varje tisdag under följande 
datum: 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7 med start klockan 
19.00 och avslutning runt 21.30. 

Cykel ut till Koviken rekommenderas som uppvärm-
ning.  

SAMTLIGA FOTON: ERIK BRONNER
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Tre år av väntan. Tre 
år av planer. Tre år av 
förhoppningar. Och så 
äntligen: fredagen den 
14:e mars gick slutligen 
den första årgången 
av Strumpkrigs-SM av 
stapeln.

I tidernas begynnelse, för 
knappt tjugo år sedan, i 
de värmländska skogarna, 
startades en företeelse 
som sedermera skulle bli 
vida känd under namnet 
”Strumpkrig”.

Under dessa två decen-
nier har spelet färdats över 
Sverige och har på senare 
år kommit att bli en myck-
et uppskattad och årligen 
återkommande aktivitet 
bland Abras tonåringar. 

När sedan vår gamla 
diakon Emma med sin 
man Marcus utvandrade 

till Linköping fördes 
Strumpkriget givetvis 
vidare till denna stads 
SMU-förening. Nu blev 
det äntligen dags för en 
utmaning. 

Fredagskvällen började 
med middag för de nyan-
lända linköpingsborna, lite 
fria lära-känna-försök och 
sedan andakt. Efter denna 
var det ombyte för de som 
så önskade och därefter 
regelgenomgång och tak-
tiska tips, illustrerat med 
ett mycket spektakulärt 

Svenska mästerskapen i strumpkrig

bildspel. Själva spelet tog 
inte sin början förrän 
omkring halv elvatiden, 
men då var det full fart, 
med både gruppspel och 
slutspel, i ett par timmar 
framåt. Efter detta var det 
aktiviteter natten lång och 
utbytet avslutades först 
med en rejäl och mycket 
välsmakande brunch på 
lördagsmorgonen.

Kvällens tävlande 
utgjordes av inte mindre 
än sex lag: två från Abra, 
två från Linköping och två 
med diverse utbölingar.

Abra försvarade hem-
mahedern och tog hem 
det prestigefyllda van-
dringspriset. Vi ser nu med 
glädje fram emot nästa 
kamp, förhoppningsvis 
arrangerad i Linköping 
och mot ännu fl er SMU-
föreningar! Å Abralagens 
vägnar vill jag säga tack för 
ett gäng goda matcher och 
otroligt bra kämpat alla 
deltagare!

/SARA WALLIN
/SARA FURUHAGEN

Kyrkans undervåning 
fungerar som spelplan. På 
denna huserar två lag med 
bo i varsin ände av planen. 

I boet fi nns en trofé. 
Målet är att ta sig till 
andra sidan planen, få 
tag på motståndarlagets 
trofé och föra denna till-
baka till sitt eget bo – allt 
detta utan att bli träffad av 
strumpbollar som kastas 
av motståndarna. Träff  

innebär straffvarv upp till 
övervåningen och ner igen 
bakom eget bo. 

Varje match pågår i cir-
ka tio minuter och under 
denna tid kan trofén tas 
obegränsat antal gånger. 
Laget får en poäng för 
varje för varje gång trofén 
tagits och fl est poäng i 
slutet vinner matchen. 
Men självklart gäller även 
mottot: SMU – alla vinner!

FAKTA: STRUMPKRIG
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Dop
NILS ROBERT POLLAK, född den 8 
januari 2008, son till KARIN och 
JOHAN POLLAK, döptes i guds-
tjänsten den 20 april 2008.

Ledare för 
ungdoms 
musiken 
Kalle Sjöholm har anställts 
att vara ungdomsledare 
med musikinriktning på 
halvtid under hösten 2008 
och våren 2009. Försam-
lingen och ungdomsrådet 
gör då en särskild pro-
jektsatsning på musik och 
tonår.

Kalle Sjöholm har länge 
varit aktiv i Immanuels-
kyrkan och studerar nu 
på Musikhögskolan i 
Stockholm. Han kommer 
att leda ungdomskören, 
samordna de rockband 
som övar i kyrkan och i 
övrigt vara engagerad i 
tonårsarbetet i stort.

Linda Carlberg återvän-
der samtidigt som musi-
kansvarig i Abrahamsberg-
skyrkan efter barnledighet. 

Christer Andreas som 
vikarierat avtackades i 
samband med ungdom-
skörens bejublade vårkon-
sert “För kärlekens skull” 
18 maj. 

Annons??
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Tack...
...för alla goda år som anställd i Abrahamsbergskyrkan 

och tack för alla gåvor i samband med min avtackning. 
Den fi na tavlan pryder sin plats och så hoppas jag att de 
insamlade pengarna ska göra kyrksalen till en ännu mer 
tillgänglig och inbjudande plats för möten både med 
Gud och med varandra.

    Ulla Marie Gunner



B

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 

Plusgiro-konton:
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
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 85-2

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
Lennart Ring (vik)
Mobil: 0709-504 376

Pär Lewin Ronnås börjar 
som pastor och 
föreståndare 
den 9 juni

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

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

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

Varmt välkomna!

Församlingens 

samlingshelg 

5-7 september.
Som vanligt samlas vi fredag 
och lördag på Koviken. Håll utkik 
efter mer info i kyrkan eller på vår 
hemsida: abrahamsbergskyrkan.se
SMU-aktiviteterna

startar med ny energi från och 
med vecka 35.

midsommar 
på 
koviken!

16:00 
 Vi reser stången.
 Dans och lekar.
 Fika finns till 
 försäljning.

ca 18:00 
 Musik och lyrik i
  sommarkvällen.


