
Miljömedvetet
i Abra

En volym-
fi xerad grupp 

Konfa ger 
glädje

i Abrahamsbergskyrkan

3/09

Konfa ger 
glädje

Miljömedvetet
i Abra

En volym-
fi xerad grupp 



l
I sommar har jag fått se skapelsen från dess bästa sida. Fyra veckor på vår fritids-
gård Koviken, med dess närhet till både skog och sjö. Sedan Blekinge skärgård och 
några dagar i Smålands djupa skogar. Och när jag skriver detta sitter jag i parken 
vid Drottningholms slott. 

Gång på gång slår det mig. Världen är vacker. Guds skapelse är god. Ja sommaren är, 
trots det ibland lite mediokra vädret, en tid som berättar om det sköna i skapelsen 
för oss. Något för oss att komma ihåg i slutet av november. 

På samma gång läser vi om hot över oss. Isarna som smälter. Regnen som blir allt 
kraftigare. Torkan som blir allt torrare. Vi läser om det, men det är svårt att se och 
förstå, nu när sommaren är så vacker. 

Senare i höst hålls det så kallade Köpenhamnsmötet, där världens makthavare träf-
fas för att försöka komma överens om vad som kan göras för klimatet. En del har 
kallat det ”Vår sista chans”. Låt oss be och hoppas att vi som mänsklighet tar den. 

I Abrahamsbergskyrkan vill vi under rubriken ”Ett hållbart Abra – En 
hållbar värld” sätta fokus på det hållbara. Det handlar om skapelsen, 
om livsstil och om relationer. Vi samlar kunskap, vi samtalar och 
söker alternativ och försök till vägar framåt. 
Vi börjar under samlingshelgen i september, fortsätter sedan med 
en kväll med Stefan Edman i oktober och en samtalskväll i novem-

ber. Fler samlingar följer under vintern och våren. 

Vi har fått en värld att förvalta och att lämna över till dem som kommer 
efter oss. Frågan till oss är, hur kommer den att se ut?

Kristen tro säger oss att vara människa är någonting stort. I psaltaren 8 läser vi.

 Du gjorde honom nästan till en gud,
 med ära och härlighet krönte du honom.
 Du lät honom härska över dina verk,
 allt lade du under hans fötter:
 får och oxar, all boskap,
 och markens vilda djur,
 himlens fåglar och havets fi skar,
 allt som vandrar havets stigar.”

Det är någonting mycket stort, och det innebär ansvar. 

/PÄR LEWIN RONNÅS
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Att konfirmerar sig 
innebär både personlig 
utveckling, grupparbete 
och – mycket mat. 

Konfirmation: 
glädje och kunskap

Vi sitter i solskenet ute på 
Koviken och samtalar med 
Kalle och Sara Kristians-
son. Kalle deltar i som-
marens konfirmationsläger 
och storasyster Sara var 
med sommaren 2007. 
Båda har en positiv känsla 
av sina läger (i alla fall än 
så länge, tilläger Kalle). 
Det händer saker hela 
tiden, roliga fritidspass 
varje dag och undervis-
ningen är blandad, det är 
lektioner typ föreläsningar, 
men det är också mycket 
annat som rollspel och 
grupparbeten. 

Det Sara minns bäst 
är lektionerna om etik 
och moral, men också 
då ledarna berättade den 
gammaltestamentliga 
berättelsen under en hel 
förmiddag.

– Det var så härligt att 
bara få sitta ute i solskenet 
och lyssna, säger Sara. 

För både Sara och Kalle 
var det självklart att de 
skulle vara med just på 
Kovikenlägret. De hade 
hört så mycket gott om lä-
gret, inte minst Kalle, både 

genom storasyster, men 
också genom ungdomsar-
betet i kyrkan där han varit 
med under några år. 

Sara minns sitt läger 
som roligt och utveck-
lande. Hon menar att hon 
under lägret växte som 
person. Sara kände ingen 
när hon kom dit, men 
fick flera vänner som hon 
fortfarande träffar. Lägret 
blev också en ingång till 
gemenskapen i Abrahams-
bergskyrkans ungdomsar-
bete. 

Både Kalle och Sara ta-

lar varmt om andakterna. 
Skönt med en tid för lys-
snade, sång och eftertanke 
på kvällen. De nämner 
också maten, det är gott 
och det är mycket 

– Det kändes som om 
vi åt hela tiden, säger Sara.

På frågan om varför 
man ska konfirmera sig på 
Koviken säger båda, för 
gemenskapen, glädjen och 
kunskapen. 

/PÄR LEWIN RONNÅS
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På församlingshelgen den 4-6 septem-
ber kommer Mariana Pilenvik och Frida 
Sandström att hålla i ett pass som heter 
”miljöbovar och trädkramare”. Det är 
en inledning på året som kommer, där 
fokus är ett hållbart Abra i en hållbar 
värld. Både Mariana och Frida är engag-
erade i miljödebatten och studerar inom 
området. Mariana har en kandidatexamen 
i miljövetenskap. Frida är civilingenjör i 
fysik samt lärare och sitter med i kyrkans 
studieråd.

Vad innebär hållbar utveckling?
Hållbar utveckling är ett rättvisebegrepp. 
Begreppet började användas efter att det 
defi nierats i en FN rapport 1987. Man sa 
då att hållbar utveckling är ”en utveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillgodose sina behov”.

Man talar om att hållbar utveckling 
innefattar tre olika delar som alla hänger 
samman och påverkar varandra- den 
ekologiska, ekonomiska och sociala. Det 
betyder att ekonomisk tillväxt inte får ske 
till priset av ett ojämlikt samhälle och en 
förstörd miljö.

Att vara miljövänliga förknippar 
många bara med att köpa krav-märkt och 
ekologiskt. 

– Det är synd tycker jag, för det är en 
skev bild, säger Frida. 

Ett hållbart Abra hur skulle det kunna se ut 
tycker ni?

– Ett hållbart Abra tar ner de globala 
frågorna till vardagen, säger Frida. 

– Vi ska fortsätta att källsortera och 
tänka energisnålt, men inte glömma bort 
att vi som en församling fungerar som 
ett socialt nätverk. Det är viktigt att visa 
att här fi nns en plats där vi tar hand om 
varandra. Både genom att vi inte vill 
förstöra naturen och genom att vi inte 
tystar ner den som har en åsikt.

Mariana tillägger:
– Jag tror att det fi nns två olika om-

råden där Abra kan arbeta på ett hållbart 
sätt. Dels handlar det om vad som händer 
i byggnaden. Det kan vara praktiska saker 
som att vi har rättvisemärkt kaffe, att vi 
sorterar våra sopor, att vi införskaffar 
lågenergilampor. 

– Men framförallt tycker jag att 
ett hållbart Abra är ett Abra som 
uppmuntrar människor till att tänka 
miljömedvetet, vilket även innefattar om-
tanke om människor runt hela vår jord. 

Det är viktigt, poängterar Mariana, att 
miljödiskussionen inte skuldbelägger, vi 
ska stötta varandra istället och där tror jag 
att kyrkan kan spela sin roll. 

Varför tycker ni att det är viktigt att Abra job-
bar med miljömedvetenhet?
– Jag tycker att varje människa har ett 
ansvar för att vår värld ska må bra. 
Församlingen möjliggör att vi kan hjälpas 
åt och därför har kyrkan ett ansvar. För 
mig är det kärnan i kristen tro, att vi ska 
ta ansvar för våra medmänniskor och 
jorden, säger Mariana. 

– Ja, Gud skapade världen och vi ska ta 
hand om den, instämmer Frida.

Det blir mycket fokus på miljö och hållbarhet i höst i Abrahamsbergskyrkan. 
Drivande är bland andra Mariana Pilenvik och Frida Sandström. 

Hållbart Abra  
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Kan ni avslöja vad ni ska göra på församlings-
helgen?
– Deltagarna ska få spela ett spel runt 
jorden. Under spelets gång kommer vi att 
landa på olika platser i världen och fördjupa 
oss i en rad olika miljöproblem. Vi kom-
mer till exempel att stanna vid Östersjön 
och fråga oss varför den är så grön av alger 
under sommaren och i Sydamerika för att 
fundera över varför krav-bananerna är go-
dare än andra.

/TEXTER. HANNA RONNÅS

Fyra frågor till 
Stefan Edman
Varför är det så svårt att komma överens i 
klimatfrågan?
Därför att det i grunden handlar 
om rättvisa. Stora klimatbovar som 
USA, Japan och EU måste skära ned 
sina utsläpp betydligt mera än länder 
som har mindre påverkan (men 
kanske själva påverkas desto mer 
av torka, översvämningar, fattig-
dom etc!). Om de stora utsläpparna 
vägrar – eller gör för lite – kommer 
u-länder och nationer som Kina, 
Indien och Brasilien att bli mindre 
villiga till egna insatser.

Hur kan en församling som Abrahams-
bergskyrkan verka på ett hållbart sätt?
Klimatfrågan kräver storpolitiska 
överenskommelser – om ny teknik, 
högre marknadspriser på kol och 
olja osv. Men dessutom behövs en 
ändrad materiell livsstil i världens 
medelklass. Kyrkorna kan fungera 
som gräsrotsrörelser som ger insikt 
om rikedomen i en enklare livs-
föring. 

På vilket sätt lever du ett liv förenligt med 
hållbar utveckling?
Åker extremt mycket tåg till mina 
frilansjobb runtom i landet, har 
biogasbil, bergvärme till huset – och 
aptit på klimatsmart och närpro-
ducerad mat!

Tror du att Jesus var miljömedveten?
Ja, i den meningen att han levde 
materiellt enkelt – och inskärpte att 
vi alla är älskade av Skaparen och 
duger som vi är utan att behöva 
bekräftelse genom yttre rikedom 
prakt (”viktigare att vara än att ha”).

Stefan Edman kommer till Abrahams-
bergskyrkan den 7 oktober. 

  och värld
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SMU startar i v. 36

1 TISDAG
9.00 Morgonbön runt ljus-
globen.

2 ONSDAG
13.00 En naturfotografs ka-
mera Curt Bjerhagen, pastor.

4-5 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. Se notis om 
program och anmälan!

6 SÖNDAG – 13:e efter 
trefaldighet Medmänniskan
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås, Kör-och blåsar-
grupp. Söndagsskola. 

9 ONSDAG
13.00 Johannes, fiskarpojken, 
blev teolog och författare 
med miljardupplagor, hur 
kunde detta ske? Carl-Axel 
Axelsson. Ekumenisk samling 
med lunch i S:ta Birgittakyr-
kan. Anm. senast 2 sept. tel. 
26 49 14.

13 SÖNDAG – 14:e efter 
trefaldighet Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Johannes Schönning, 
sång

16 ONSDAG
13.00 Är du glad, sjung av 
hjärtat, sjung! Torsten Lilje-
mark, pastor.

20 SÖNDAG – 15:e 
efter trefaldighet Ett är 
nödvändigt. 
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Anders 
Lyckeborg, sång. 
Efter gudstjänsten, kyrk-
kaffe och familjedag vid 
Dragontorpet. Barnkören 
sjunger. 

23 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Er-
land Henriksson, pastor.

24 TORSDAG
19.00 Boken om Jesus av 
Jonas Gardell. Introduk-
tion för läsecirkel. Se notis!

27 SÖNDAG - 16:e 
efter trefaldighet
Döden och livet 
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Ungdom-
skören Matt.5:15. 

30 ONSDAG
13.00 Erikshjälpen 
– bistånd i Sverige och 
världen. Per Ekelund, bitr. 
butiksföreståndare.

4 SÖNDAG - Den he-
lige Mikaels dag  Barnet 
inom oss
11.00 Gudstjänst med 
SMU. Johan Nilsson, 
ordförande i Equmenia. 
Barnkörer från Abrahams-

bergskyrkan och Hässelsby 
missionskyrka. Nying-och 
scoutinvigning. Insamling till 
SMU-riks.

7 ONSDAG
13.00 Var sak har sin tid, att 
ge och ta emot. Diakon Inger 
Briselius från Jakobsberg-
skyrkan berättar om deras 
besöksverksamhet.
19.00 Klimatkrisen – en 
politisk och andlig utmaning! 
Stefan Edman, biolog och 
författare talar om hot, hopp 
och kyrkans ansvar. 

9-11 oktober, Distriktsung-
domshelg i Enköping

10 LÖRDAG
Ungdomsråd och styrelsen 
träffas på Koviken

11 SÖNDAG – Tacksä-
gelsedagen Lovsång
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Hanna Stenström. 
Helen Åkerman, sång. 
Söndagsskola. Vernissage för 
”Kvinnorna runt Jesus”. 

13 TISDAG
19.00 Nattvardsandakt. Canta 
Felice, sång. Samtal om ut-
ställningen Kvinnorna kring 
Jesus. Bilda.Jesus. Bilda.

14 ONSDAG
13.00 Vad är Friskis & Svet-
tis? Anna Iwarsson, gener-
alsekreterare.

18 SÖNDAG – 19:e efter 
trefaldighet Trons kraft 

4 SÖNDAG - Den he-

Jesus. Bilda.Jesus. Bilda.OKTOBER

SEPTEMBER

Biltjänst: Behöver du skjuts till kyrkan? Ring 
tel. 08-80 20 70 några dagar i förväg. 

Morgonbön runt ljusgloben 
– tisdagar kl. 9.00.
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4 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.

7 LÖRDAG
HÖSTMARKNAD med 
konsert – se särskild notis!

8 SÖNDAG – 22:e efter 
trefaldighet Frälsningen
11.00 Gudstjänst. Carl-Hen-
rik Svanell. Ungdomskören 
Matt.5:15. Söndagsskola. 

11 ONSDAG
13.00 Ljus i november. 
Sång- och musikprogram, 
Maria Langefors, pastor.

19.00 Bilen, Biffen och 
Bostaden. En samtalskväll 
om miljön och vardagslivet.

14 LÖRDAG
Grandios, gemensam ung-
domssamling i Immanuels-
kyrkan. 

15 SÖNDAG – Söndag 
före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-
berg och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Lia An-
dersson. 

15 – 22 november, Kyr-
kornas globala vecka.

18 ONSDAG
13.00 Ny president i USA 
– Har vi fått en ny världsor-
dning? Anders Mellbourn, 
chefredaktör.

DECEMBER

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

19 TORSDAG
19.00 Nattvardsandakt. 
Ungdomskören Matt.5:15. 
Avslutning av läsecirkeln.

21 LÖRDAG
16.00 Körkonsert. Schola 
Cantorum, dir. Östen Wall.

22 SÖNDAG – Doms-
söndagen Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst. Rune 
Forsbeck.

25 ONSDAG
13.00 Det nya biståndet. 
Lena Ingelstam, chef  för 
team Civila Samhället, SIDA.

29 SÖNDAG – 1:a i ad-
vent Ett nådens år
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Adventskör med 
Jonas Eliasson och blåsare.

2 ONSDAG
13.00 Ekumenisk samling 
med adventssånger. Tid och 
plats meddelas senare.

6 SÖNDAG – 2:a i ad-
vent Guds rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Lennart Halfvarson, 
kyrkostyrelsen, Tuija Hild-
ing-Rydevik, sång. 
9 ONSDAG
15.00 Obs tiden! Luciafi-
rande tillsammans med 
barnkören Abrakadabra.

12 LÖRDAG
18.00 Luciafirande med 
Abrakadabra och Matt.5:15.

11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Varmisar och kalla 
kårar. Barnkören Abrakadabra 
och musikalgruppen.  

21 ONSDAG
13.00 Besök i Tulpanens hus, 
Åkeshovs gårdsväg 6. 
Orkidéutställning. Entré 40 
kronor. Anmälan senast 19 
oktober till tel. 80 20 70.

23 FREDAG
19.00 Musikkafé med Ung-
domskören Matt.5:15.

25 SÖNDAG – 20:e efter 
trefaldighet Att leva tillsam-
mans
11.00 Gudstjänst. Margareta 
Björn, diakonisekreterare i 
Svenska Missionskyrkan, dia-
konala rådet, Kalle Prembäck, 
sång. 

28 ONSDAG
13.00 Hur mötte Jesus kvin-
norna? Vad hände med dem? 
Samtal utifrån en tavelutställn-
ing. Elisabeth Haag, Bilda och 
Pär Lewin Ronnås.

31 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Ljuständning. 
Pär Lewin Ronnås. Eva Udd, 
sång.

1 SÖNDAG – Söndag efter 1 SÖNDAG – Söndag efter 1 SÖNDAG – Söndag efter 
alla helgons dag Vårt evighets-
hopp
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Karin Fritzson, Canta Felice, 
sång.

1 SÖNDAG – Söndag efter 1 SÖNDAG – Söndag efter 1 SÖNDAG – Söndag efter 

NOVEMBER

Församlingens studier och kulturprogram 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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Klockan är elva en 
söndagsförmiddag i 
Bromma. 

Du har satt dig bekvämt 
(nåja?) tillrätta i kyrk-
bänken i Abra. Efter 
ingångspsalmen går Pär 
eller någon annan upp i 
predikstolen och inleder 
med några välkomstord. 
Genom kyrkans högtalare 
strömmar ljudet ända ner 
till sista bänkraden. Vid 
mixerbordet längst ”ner” i 
mittgången i kyrkan sitter 
Lars-Johan, Örjan, Kalle, 
Gunnar eller Svenne, eller 
någon av reserverna, och 
har just dragit upp reglaget 
för mik nr 1, som är just 
den i predikstolen. 

En stund senare ska 
församlingen få lyssna 
till en solosång. Dags för 
ljudteknikern att skjuta 
upp reglage nr 6 eller 7 
precis så lagom mycket att 
det hela blir en behaglig 
upplevelse för alla. 

I början av juli varje är 
det högtidlig konfirmation 

i en fullsatt Abrahams-
bergskyrka. Då vandrar 
mikrofonerna mellan 
konfaledarna framme vid 
altaret för att fånga upp de 
personliga förbönerna för 
varje konfirmand – ingen 
släkting vill väl missa kara-
kteristiken av sin 15-åring.

Hes make? 
Visst finns det sångare med 
så stark röst att det skulle 
höras någorlunda utan mi-
krofonförstärkning. Och 
visst skulle Pär kunna höja 
rösten i några minuter och 
tala till församlingen, men 
vad Birgitta skulle tycka 
om att få en hes make i 
flera dagar kan vi bara 
spekulera i. 

Vad gäller konfirma-
tionen, så skulle inte 
många i kyrkan ha större 
behållning av denna än av 
en gammaldags stumfilm 
– om inte ljudtekniken 
fanns där för att interagera 
med Abras i sig utmärkta 
akustik. 

För personer med ned-
satt hörsel finns i vår kyrka 
en så kallad hörslinga, med 
tillhörande lurar, som kan 
lånas vid behov under 
gudstjänsterna. Det är bäst 
att sitta på predikstolssidan 
i kyrkan för att effekten av 
hörslingan ska kunna up-
plevas. En förbättring av 
hörslingan är planerad till 
hösten 2009.

Fem i gruppen
Ljudtjänstgöringen delas 
mellan ljudgruppens fem 
fasta medlemmar och 
några reserver. Av dessa 
brukar några ta särskilt 
ansvar för ungdomsar-
rangemang typ ”Onstage”, 
då för övrigt en annan 
mixeranläggning brukar 
användas. Ljudgruppen tar 
också fram förslag till för-
bättringar av den tekniska 
utrustningen. 

Vi tycker nog alla att 
det är en rolig och tacksam 
uppgift att ”ratta” ljudet 
i kyrkan då och då – tänk 
vilket inflytande man har 
(– att kunna få pastorn 
tyst…). Vårt mål inför 
nästa årsmöte är ändå att 
bli några fler i gruppen. 

Det kan påpekas att 
man faktiskt inte behöver 
vara särskilt tekniskt 
begåvad för uppgiften. 
Viktigare är att vara 
vaken och alert. Har du 

Gudstjänst – 
och hör sen
Ljudet i kyrkan handlar inte bara om akustik och 
om myndiga och kraftfulla stämmor. Det handlar 
också om rattar och spakar. Kyrkans ljudgrupp 
påverkar mer än man kan tro. 
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detta på din CV, ja då 
är du välkommen med 
i ljudgruppen – gärna 
kvinnliga kandidater!

När Ulla-Marie slutade 
för något år sedan gjordes 
som bekant en insamling 
till förbättring av ljudet i 
kyrkan. Insamlingen gav 
en bra grundplåt till mod-
ernisering av ljudtekniken 
och styrelsen har således 
beslutat att påbörja en 
sådan investering, bland 
annat en slinga (inklusive 
fler lurar) och mixerbord.  
Vad gäller nya högtalare 
och förstärkare är finan-
sieringen ännu inte klar. 

I gott skick
Rolf  Ingelstam har 
förtjänstfullt byggt och 
hållit den befintliga 
anläggningen i gott skick 
under 30 år. En moder-
nare anläggning förväntas 
bland annat ge ett tydligare 
ljud både via slingan och 
högtalarna för lång tid 
framöver samt kan bidra 
till att rekrytera fler yngre 
krafter till ljudgruppen, 
vilket vore välkommet. 
Ombyggnaden av lju-
danläggningen har startat 
med förberedelser för 
kabeldragning mm. Nästa 
steg är alltså förbättring 

av hörslingan och därefter 
står förhoppningsvis ny 
högtalaranläggning på tur.

Vi i ljudgruppen är 
alltid tacksamma för dina 
kommentarer. Kom förbi 
oss direkt efter gudstjän-
sten och säg vad du tyckt 
om ljudet idag.  

Vi hörs! 
/SVEN O ORVIK 

SAMMANKALLANDE I GRUPPEN

Övriga i ljudgruppen: Gun-
nar, Lars-Johan, Kalle, Ör-
jan, Simon, Tobias, Erik, 
Markus, Jakob och Rolf.
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Kul med 
scout i 
Abra...

Vi har scout varje onsdag 
och vi gör roliga saker hela 
tiden.

Vi åker på ungefär ett 
scoutläger per år, och un-
gefär två hajker per år.

– Scoutläger är det 
roligaste som fi nns!, säger 
Jakob och Klara.

Vi har tre olika patruller 
just nu: Scorpions, Cool-
trastarna och tonårspatrul-
len: Ramlösa. Vi har också 
nyingpatrullen: Mumierna.

– Vi har roligt hela 
tiden och gör massa roliga 
aktiviteter! Scoutlägret var 
roligt!, säger Jakob och 
Klara.

På årets sommarläge 
Galax09 åkte man ut i 
rymden med professor G. 
A. Lax och hans assisten-
ter. Det var många aktiv-
iteter som hade ett vanligt 
ursprung, men som nu var 
omgjorda till Intergalak-
tiska lekar.

Efter kl. 15.00 så hade 
man vila fram till läger-
bålet som började 20.00. 
På Galax09 var vi ungefär 
700 personer från Stock-
holms distrikt.

– Vi har mycket snälla 
och duktiga ledare i Abra! 
De hjälper till med olika 
uppgifter, det är bara 
att fråga om hjälp, säger 
Jakob och Klara.

/JAKOB MANNERVIK, KLARA ELIASSON.

Abrahamsbergskyrkans 
barnkörer träffas varje 
torsdag.  Vi sjunger, gör 
musikaler och har kul. Vi 
sjunger om allt mellan 
himmel och jord. Ibland 
åker vi på körläger, det är 
roligt!

– Kören är bra och kul, 
säger Tilly.

– Jag tycker musikalerna 
är roliga, säger Lovisa.

– Kören blir rolig med 
Linda som körledare, säger 
Emilia. 

Linda Carlberg är ledare 
för Melody och Abraka-
dabra (som körerna heter).

’’Ibland har vi marängs-

viss - tävling. Då delar vi 
upp oss i lag. Och det lag 
som gör den godaste och 
fi naste marängsvissen vin-
ner. Sen får alla lag dela på 
varandras marängsvissar’’ 
säger Lovisa.

LOVISA KARSBERG, EMILIA ÅKERMAN OCH 
TILLY LIMAN.  

... och med barnkören
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Till Guds vila
KERSTIN KARLSSON född den 24 
november 1928, avled den 15 
juni 2009. Begravningsguds
tjänst i Abrahamsbergskyrkan 
den 30 juni 2009.

PAUL PATRICISUS född den 1 
maj 1947, avled den 17 juli 
2009.  Begravningsgudstjänst i 
Bromma kyrka den 21 augusti 
2009. 

BRITT KRANTZ född den 7 maj 
1920, avled den 4 juli 2009. 

Begravningsgudstjänst i Abraha-
msbergskyrkan den 27 augusti 
2009. 

Döpta
LINNEA EDBERG, DIANA HOLTES 
och FELIX TJÄRNBERG döptes på 
Koviken den 28 juni i samband 
med sommarens 
konfi rmationsläger. 

Adressändringar
BERTIL och CHRISTINA HÖGSTRÖM, 
Gustav III:s väg 78, 168 37 
Bromma, tel. 87 52 73 

ULRIKA SUNDLER LYCKE, Rosen-
gatan 12 B, 172 70 Sundbyberg, 
tel 0709107469

LARS och MARIA RONNÅS, 
Lingonbackarna 67, 142 64 
Trångsund, tel 08-771 53 53

Ny tel. till CAROLIN TAMM är 
0709-22 54 10

Nya medlemmar
GUNHILD RING, Galonvägen 40, 
168 73 Bromma, tel. 25 09 51.

Gudstjänsten berör fler 
och blir mer relevant när 
olika människor bidrar 
med sina tankar! 

Vill du vara med?
I gudstjänstgrupperna 

samlas vi ett par gånger 
per termin tillsammans 
med den som ska predika. 
Vi samtalar om texterna. 
Vad handlar de om och 
hur tolkar vi det idag? Hur 
blir de relevanta för vår 
vardag? 

Det är bra för den som 
ska predika att få fl era 
olika infallsvinklar. Vi talar 

om möjligt guds-
tjänstupplägg och psalm-
val. Några i gudstjän-
stgruppen kanske vill 
medverka i gudstjänsten 
men det är absolut inget 
krav för att vara med.

Under hösten kommer 
vi att göra om grupperna. 
Vi hoppas att du och 
många andra vill vara med 
och lyssna, samtala och 
bidra till gudstjänstarbetet 
i Abrahamsbergskyrkan.

Anmäl dig till Anne-
Christine Stigwall 
tel. 87 38 64.

Bävertjänst 
fortsätter
Du som behöver hjälp vid 
enstaka tillfällen med en 
trasig söm, att byta gardin-
er eller liknande. Du som 
känner att det vore trevligt 
att då och då få sällskap 
på en promenad eller över 
en kopp kaffe. Det finns 
personer som vill möta dig 
och hjälpa till. Tala med 
mig om det.

Du som har lite tid 
över, du som vill möta an-
dra människor. Kom och 
var med i Bävertjänst.

/KARIN FRITZSON, RING ELLER MAILA.

Har du läst ”Om Jesus”?
Vilken bok har du läst i sommar? Jag har 
lästa Jonas Gardells ”Om Jesus”. Det finns 
mycket att diskutera och kanske filosofera 
över i den boken. 

Författaren har ägnat tio år åt research 
och sedan under två år sammanställt sina 
resultat samt infl ikat egna kommentarer. 

Om du inte har köpt boken än – gör det! 
Du är välkommen att vara med och samtala 

- fyra torsdagar kl. 19 under hösten. 

Läs angivna kapitel inför samlingen.
24 sept. kap. 1 – 10 
15 okt. kap.11 – 21
5 nov. kap.22 – 33
19 nov. Vi sammanfattar och 

ställer egna frågor
Anmälan sker till Pär Lewin Ronnås 

eller Ingrid Engback.

Nya gudstjänst-grupper
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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 

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
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 89 92

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

PORTO BETALT

Barn- och ungdomsansvarig
Sofi a Karsberg
Mobil: 073-972 07 82

Församlingsmusiker 
Linda Carlberg 
Mobil: 070-722 52 77.

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 

SMU:s ordförande
Moa Mellbourn, tel 0709-148 034

Pensionärsföreningens ordf
Helena Johannesson, 
tel: 08-585 009 09

Ett tillfälle att lysa upp höst-
mörkret! Du kan möta vänner 
vid fika och lunchbord, handla 
vid de olika stånden, lyssna 
och delta vid de olika kultur-
programmen. 

Det fi nns möjlighet att bidra 
på olika sätt i stort som smått. 
Arbetsinsats eller materiellt. 
Före, under tiden eller efter. 
Allt uppskattas. Ju fl er vi är ju 
roligare blir det.

Höstmarknad 7 november 
Hembakat och färdiglagat
Överraskningar
Somliga vinner på lotteri
Trevligt tillfälle att umgås
Mötesplats av bättre sort
Arbetsinsatser uppskattas
Roligt att arbeta och träffa folk
Konditori och lunchservering
Nytt och gammalt
Allsångskonsert, underhållning
Du bidrar med din närvaro

Kontakta Elisa-
bet Axelsson tel 
256708 
eliza.axelsson@
glocalnet.net

Välkommen!

Hur påverkades livet för de kvinnor som 
mötte Jesus?

Konstnären Roland Hansson, Gävle, 
har i skulptur, måleri och reliefer låtit sig 
inspireras av bibelns texter om möten 
mellan Jesus och kvinnor. En färgstark 

utställning som inspirerar till samtal. 11-
28 oktober har vi utställningen i Abra-
hamsbergskyrkan och temat kommer 
att aktualiseras i gudstjänster och olika 
program under den tiden.

Kvinnorna och Jesus - utställning i kyrkan


