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Att vara församling det är att hela tiden ändras en smula. Att liksom hela tiden 
vara på väg. Jag vill gärna tro att förändringen ingår i det att vara just kyrka. Man 
förändras när nya människor kommer till, barn som vuxna. Eller när någon lämnar 
gemenskapen. De finns ett flöde i kyrkan av människor och för varje ny människa 
som kommer så förändas det sammanlagda. Nya personligheter, nya tankar och 
funderingar läggs till det gamla.
 Att vara församling eller kyrka är också att söka sig framåt i former och ut-
tryckssätt. Vi lever i ett samhälle som förändras och ibland måste också kyrkan 
förändras i sina former för att kunna svara upp mot det nya. Det handlar om guds-
tjänstformer, verksamheter, diakonala initiativ mm. 
 Förändring kan vara bra, ja rent av nödvändig, nya former och uttryckssätt kan 
skapa nytt liv och nytt innehåll. Kyrkan har alltid förändrats från tid till tid. Ibland 
till det bättre, men ibland också tyvärr till det sämre. Låt oss fortsätta att samtala 
om det. Den 28 oktober kl.19.00 inbjuder studierådet till en samtalskväll om detta 
under temat ”En kyrka – världens chans”.
 Det är också naturligt att strukturer förändras. Svenska Missionskyrkan (tidig-
are Svenska Missionsförbundet) har funnits sedan 1878. Inom 1,5 år finns nog inte 
detta gamla samfund och varumärke längre kvar. Den 1 januari 2012 räknar vi med 
att den nya kyrkan tillsammans med Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan 
ska vara bildad. Frågan som man måste ställa sig är: känns det som en förlust, som 
ett hot eller som en möjlighet? Det är kanske alltid tråkigt när något gammalt och 
betydelsefullt går i graven. Något som under åren betytt så mycket för så många. 
 Tanken med den nya kyrkan är att det ska bli en ny kyrka. Den ska inte ses som 
en sammanslagning mellan tre gamla, utan just som någonting nytt. Vi kommer med 
tre traditioner, inriktningar och erfarenheter, och tillsammans ska vi försöka bilda 
något som vi alla förhoppningsvis kan känna oss hemma i. I den processen måste vi 
både kunna ge och ta. Vad är omistligt för oss? 
 Nu finns remissen för den nya kyrkans organisation ute. Där finns vår möjlighet 
att vara med och tycka om hur vi vill ha det. Den finns att läsa i kyrkan eller att 
ladda ner på Missionskyrkans hemsida. Läs den gärna och säg vad du tycker. En 
arbetsgrupp finns tillsatt för att förarbeta och förbereda församlingsmötet den 7 
oktober kl.19.00.
 ”Gud för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att 
bygga broar till en okänd morgondag.” Psalm 285.

PÄR LEWIN RONNÅS
PASTOR
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En kyrka i förändring
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1. Vad är det roligaste 
minnet från åren i Abra?
Här har jag döpt mina 
barn och gift mig, stora 
personliga minnen. Projekt 
där åldrar blandas är alltid 
spännande som Musikalen 
”Ogräs i rabatten”. Mäs-
san ”I välsignan och fröjd” 
med alla körer. 

Ett härligt minne är 
vårkonsert med nystartade 
kören Canta Felice. Alla lu-
ciakonserter med barn och 
ungdomskören och fullsatt 
kyrka. Gudstjänsterna och 
allt spännade förarbete i 
kollegiet. Barnkörresan 
till Karlstad är ett härligt 
minne. Konfaläger med 
allt vad det är av intensivt 
arbete med ungdomar och 
nattliga samtal om liv och 
tro med kolleger.

2. Vad tar du med dig? 
Några insikter eller 
lärdomar?
Något om ledarskap, att 
ändå vara sårbar och käns-
lig, att det kan gå hand i 
hand. Styrka och svaghet 
kan ibland byta innebörd. 
Vikten av att söka männi-
skor man kan nätverka och 
vara kreativ med. 

I Abra känner man sig 
ofta välkommen. Det kan 
vara ett fint kvällsfika eller 
lunch på en kördag, med 
extra omtanke. 

3. Om det var 
en sak du skulle 
ändra i Abra, vad 
skulle det vara?
Bäversalen är en sal 
med möjligheter. 
Ett litet fik för folk 
som är hemma 
om dagarna, en 
träffpunkt. Skulle 
också användas 
som körrum och 
babyrytmiksal så 
man inte behöver 
möblera om ett 
rum till varje vecka. 
Jag tror att en fixad 
Bäversal sän-
ker trösklarna, gör 
porten vidare och 
gör det lättare att 
våga komma till en kyrka 
samt blir ett ställe för 
möten och kreativitet.   

4. Om det är något du 
aldrig tycker man ska 
ändra på – vad är det?
Jag vet inte. Allt som lever 
förändras. Det skulle vara 
engagemanget hos försam-
lingen isåfall, för saker 
som både rör det lilla men 
också det som är större. 
Världsfrågor, rättvisa, fred. 
Viljan att ge av sin tid och 
kompetens.

5. Vad är du mest stolt 
över själv att ha åstad-
kommit?

Att jag har kunnat hålla i 
musikverksamheten med 
alla åldrar, från småbarn 
till vuxenkör. Att Canta 
Felice blev av. Jag lämnar 
över en verksamhet som 
inte är beroende av just 
mig.   /MAGNUS HÖIJ

Musik i Bålsta
Linda Maria Carlberg 
(anställdes som Jennervall) 
Ålder: 37 Familj: Gift 
med Stefan. Döttrarna 
Majken, 6, och Tilde, 3. 
Arbete: Har jobbat i Abra 
sen 2001. Jag kommer nu 
att jobba som musiklärare 
i Bålsta på Gröna Dalens 
skola (år 1-6) samt cello-
lärare på musikskolan. 

Fem frågor till Linda
Linda Carlberg lämnar Abra för att flytta ut till Bålsta 
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Sara Wallin har nyss kommit hem 
från Kongo. Här är hennes berät-
telse därifrån. 

”Det blir inte som man tänkt sig, men 
man kan ha mycket roligt ändå!” 

Den frasen är nog den klokaste jag har 
fått höra under det senaste året och jag 
har gjort den lite till paroll för min Kon-
gotid. Inte har jag räddat världen, inte ens 
Kongo. Kanske har jag inte lämnat något 
bestående alls efter mig och förmodligen 
kunde jag ha gjort mycket mer. Det blev 
absolut inte som jag tänkte mig. Men nog 
har jag haft mycket roligt ändå, och på 
det hela taget har det varit det häftigaste 
året i mitt liv. 

Nära band till Missionskyrkan
De båda Kongoländerna har hört nära 
samman med Missionskyrkan ända sedan 
den grundades. Inte minst i vår egen 
församling kryllar det av kopplingar: 
missionärer, missionärsbarn, kongoleser 
och stipendiater. Det finns många i Abra 
som är lite extra engagerade i just Kongo. 
Det märkliga är att jag aldrig hört särskilt 

mycket om Kongo under min abraitiska 
uppväxt. Av någon anledning fastnade jag 
för Kongo ändå, utan att jag kan säga var 
det kommer ifrån. 

För fem år sedan fi ck jag höra talas om 
att man kunde åka som SMU-volontär till 
Kongo efter gymnasiet. Min först tanke 
var ”WOW! Det där ska jag göra!” Det 
har sedan dess varit min dröm! Nu har 
den drömmen gått i uppfyllelse. Under 
föregående läsår har jag bott i Kongos 
huvudstad Brazzaville, som praktikant för 
Equmenia i vår systerorganisation JEEC. 
Fantastiskt. Fruktansvärt. Varmt, högljutt, 
smutsigt. Och väldigt utmanande. 

Ingen bra start
Till en början var det inte alls roligt. 
Jag kastades ut i något stort okänt där 
ingenting väntade mig men allt trängde 
sig på. Jag var vilsen och bortglömd och 
ville inte alls vara kvar. Ingenting funkade 
eller var som jag hade förväntat mig. Men  
allt eftersom tiden går verkar allt kunna 
ordna upp sig och kännas bättre. 

Mot alla odds skedde så även denna 
gång. Sakta, sakta vande jag mig vid det 
nya, upptäckte roliga saker att göra och 

började få personliga 
kontakter och vänner. 
Och till slut, när halva 
min praktikanttid redan 
gått, kändes det som att 
jag kommit hem, och jag 
bestämde mig äntligen 
för att stanna tiden ut. 
Den sista halvan kom 
sedan att bli hur bra som 

Ett omtumlande år i Kongo

Mycket musik och lek 
har det blivit, och väldigt 
mycket gudstjänster. En 
vanlig söndag i Plateau. 
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helst, bättre än jag drömt 
om innan. 

Min församling i Braz-
zaville heter Plateau och 
huserar i Centeraire-kyrkan 
som invigdes strax innan 
EECs 100-jubiléum hösten 
2009. 

Denna nya kyrka är 
snäckformad och sväljer de 
dryga tusen deltagare som samlas varje 
söndag. För tillfället jobbar en stack-
ars pastor med att finnas till för alla i 
denna jätteförsamling, inte många lugna 
stunder. Vår kongolesiska systerkyrka 
EEC (Evangeliska kyrkan i Kongo) är 
aktiv och välbesökt, växande och livlig. 

Mycket annorlunda
I början hade jag svårt att finna mig till 
rätta. Allt var alltför annorlunda för att 
jag skulle känna att jag bara bytt förs-
amling inom samma världsvida kyrka. 
Tungotal och extas har jag fått se mer 
under de här sju månaderna än under 
mina tjugo tidigare levnadsår. 

Något jag beundrar med EEC är att 
man vågar vara aktivt och synligt kristen 
på ett annat sätt än hur det ofta blir i vårt 
sekulära svenska samhällsklimat. 

Hålla syskonrelationen levande
Min roll då? Huvudmålet med praktikant-
programmet är att utbyte mellan svenska 
och kongolesiska ungdomar, att hålla 
syskonrelationen levande och att främja 
internationellt intresse bland unga. Jag 
har delat och tagit in, levt och upplevt. 
Jag har försökt lära mig så mycket som 
möjligt av kultur, språk, arbetssätt och 
idéer. Jag har pratat med folk, varit med 
i körer, tolkat, hälsat på scoutkårer, åkt 
på läger och spelat trummor. Och jag har 

frågat om allt, allt, allt jag inte 
fattar. 

Jag har vuxit, utvecklats och 
förändrats. Jag vet att jag inte är 
densamma som för ett år sen, 
och att mitt nästa äventyr blir att 
se vart det här leder och försöka 
matcha ihop mina nya intryck 
och sidor med de jag redan hade. 

/SARA WALLIN

Ett omtumlande år i Kongo

En konkret sak 
jag lärt mig, eller 

nästan lärt mig 
i alla fall (övre 

bilden)

 
Tillsammans 

med de yngsta 
scouterna i min 

kår i Plateau 
innan vi skiljdes åt 

(undre bilden)

En kväll om Kongo
Välkommen på Musikcafé fre-
dagen den 1 oktober kl.19.00.
Då får vi lyssna till Musikgrup-
pen Besi Kongo och till Sara 
Wallin som berättar om sina 
månader i Kongo.
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SMU startar från v. 35

3-4 FREDAG-
LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. Se notis om 
program och anmälan!

5 SÖNDAG – 14:
e söndagen e. trefal-
dighet Enheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås, Linda Carlberg, 
Lena Liman, Magnus 
Rydevik och Jonas 
Eliasson, sång och blåsar-
grupp. Söndag sskola. 

8 ONSDAG
13.00 En visa för själen. 
Sång-och musikprogram 
med Stefan Jämtbäck, 
trubadur m.m.

10 FREDAG
19.30 Tonår (jämna veckor 
hela hösten)

12 SÖNDAG – 15:
e söndagen e. trefal-
dighet Ett är nödvändigt
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Kars-
berg och Lena Uggla. 
11.00 Gudstjänst. Erik 
Svalfors, distriktssekreter-
are. Filippa Magnusson, 
sång.

17 FREDAG
13.00 Ekumenisk 
höstupptakt i Famnen, 
Brommaplan. Obs. dagen!

OKTOBER

SMU startar från v. 35
SEPTEMBER

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

Morgonbön runt ljusgloben – tisdagar kl. 
9.00.

19 SÖNDAG – 16:e 
söndagen e. trefaldighet
Döden och livet
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Matt.5:15, sång. 
Församlingens nya musiker 
Marie Torseng hälsas 
välkommen. 

22 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med 
Erland Henriksson, pastor.

26 SÖNDAG – 17:e 
söndagen e. trefaldighet 
Rik inför Gud 
11.00 Gudstjänst. Anders 
Mellbourn. Maria Eliasson, 
sång. Söndagsskola. 

29 ONSDAG
13.00 Scout i Kongo, Sara 
Wallin berättar.

30 TORSDAG
19.00 Ett hållbart Abra. 
Abras nya miljöpolicy.

1-3 Distriktets ungdomshelg 
i Sala.

1 FREDAG
19.00 Musikcafé. Kongo 
i ord, ton och bild. Bisi 
Kongo spelar och sjunger 
och Sara Wallin berättar om 
sitt halvår i Kongo.

3 SÖNDAG - Den helige 
Mikaels dag 
Änglarna
11.00 Gudstjänst med scout. 
Scoutledarna och kollegiet. 
Sång och musik, Markus 

Pettersson m.fl. Offerdag 
för Equmenia.

6 ONSDAG
13.00 Genom fromhets-
vallen. Om 1950- och 
60-talen och John Hedlund 
som evangelist. Per-Mag-
nus Selinder, pastor.

7 TORSDAG
19.00 Församlingsmöte. 
Ärende: Remissvar Ny 
gemensam kyrka.

10 SÖNDAG – Tack-
sägelsedagen Lovsång
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Kars-
berg och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Canta Felice.

13 ONSDAG
13.00 Att leva som syn-
skadad. Rolf  Eriksson, 
Synskadades Riksförbund.

15 FREDAG
19.00 Festkväll. SMU 100 
år. Se notis.

16 LÖRDAG
15.00 – 21.00 Fira.nu, 
Distriktsdag i Immanuels-
kyrkan. 

17 SÖNDAG – 20:e 
söndagen e. trefaldighet 
Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst. SMU 
100 år. Pär Lewin Ronnås, 
Sofia Karsberg mfl. Matt 5:
15 Mingel på kyrkbacken, 
barnkörerna sjunger. 
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NOVEMBER

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

DECEMBER

Församlingens studier och kulturprogram 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

20 ONSDAG
13.00 Våra skärgårds-
fåglar. Roland Staav, 
ornitolog.

24 SÖNDAG – 
21:a söndagen e. tref. 
Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Tuija Hilding-
Rydevik, sång.

27 ONSDAG
13.00 Toscana, etrusker 
och runor – vad har dom 
gemensamt? Birgitta 
Sjöberg, bibliotekarie.

28 TORSDAG
19.00 Ny kyrka – världens 
chans! Studierådet inbju-
der till samtal och 
visioner.

31 SÖNDAG – 
22:a söndagen e. trefal-
dighet Frälsningen
11.00 Gudstjänst. Åke 
Jonsson. Fredrik Jäderling, 
sång. 

3 ONSDAG
13.00 Nyfiken på Ferlin? 
Lars Gunnar Wiklund, 
vissångare.

6 LÖRDAG – Alla hel-
gons dag Helgonen
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ron-
nås. Sebastian Sollerman, 
gitarr.

7 SÖNDAG – Sön-
dagen e. alla helgons 
dag Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson. Kören Tonart, 
Thore Kennestad. Musik 
ur ”Requiem” av W.A. 
Mozart. 

10 ONSDAG
13.00 Intryck från en 
resa till Peru och Bolivia 
våren 2010. Ingela Svedin, 
Diakonia-ombud.

13 LÖRDAG
Höstmarknad. Se notis. 
Allsångskonsert.

14 SÖNDAG – Söndag 
före domssöndagen 
Vaksamhet och väntan
9.30 Musikgudstjänst 
med små och stora. Sofia 
Karsberg och Lena Uggla 
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Kalle 
Prembäck m.fl., sång. 
Kyrkornas globala vecka.

17 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal, Pär 
Lewin Ronnås, pastor.

21 SÖNDAG – Doms-
söndagen Kristi åter-
komst
11.00 Gudstjänst. Kollegi-
et, söndagsskolan, Canta 
Felice. 
13.00 Församlingsmöte. 
Ärende: Frågan om sam-
könade äktenskap.

24 ONSDAG
13.00 Hot, hädelse och 
handskakning. Vad innebär 
religionsfrihet och hur ser 
situationen ut i världen? 
Katherine Cash, Svenska 
Missionsrådet. 

28 SÖNDAG – första 
söndagen i advent
Ett nådens år
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Adventskör 
med Jonas Eliasson och 
blåsare.

1 ONSDAG
13.00 Adventssånger. Thore 
Kennestad, musikdirektör. 
Ekumenisk samling.

5 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent
Guds rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Per-Magnus Selinder. An-
ders Lyckeborg, sång. 

8 ONSDAG
15.00 Luciafirande med 
barnkören. Obs.tiden!

11 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert. 
Barnkören, musikalkören 
och ungdomskören. 
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Glädje på barnmusiken
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Kyrkklockorna ringer, 
nattvardsbordet är 
prytt med blommor 
och tända ljus, kollekt 
tas upp. Så ser det 
ut också när de allra 
minsta fi rar gudstjänst. 
Men sedan upphör alla 
likheter.

Ett 30-tal barn och deras 
föräldrar slår sig ner på det 
stora lapptäcket framme 
vid altarrundeln. På slaget 
9.30 ringer klockorna och 
Sofia Karsberg, Abras 
barnmusikansvariga, 
hyschar på den småstojiga 
barnaskaran:

– Lyssna nu …

När klockorna tystnat 
förkunnar hon att det är 
dags att fi ra gudstjänst och 
att dagens tema är ”Vägen 
till livet”.

Bekant sång
Snart sjungs den häl-
sningssång som funnits i 
småbarnmusiken i Abra 
i många år nu. Till Sofias 
trummande klämmer alla 
i ”Hej barn, vad kul att se 
dig, välkommen hit!” I tur 
och ordning får varje barn 
får sin egen vers: Hej Nils, 
hej Amanda, hej Ida …    

Fingerramsor och 
rörelsesånger följer i ett 
högt tempo. CD-musik 
ljuder i högtalarna och 
barn och föräldrar dansar 

runt framme i kyrkan. 
En bit in i gudstjänsten 

säger Sofi a: ”Nu ska vi se 
vad Esmeralda har med sig 
i dag.” Hon plockar upp 
ett stort plyschhjärta med 
armar ur dockan Esmer-
aldas ask. Ett hjärta som 
kan kramas.

Sedan får barnen pap-
pershjärtan att lägga ut 
i kyrkbänkarna, som en 
hälsning till ”vuxengud-
stjänsten” som börjar om 
en stund. 

Silkessjalar delas ut
Alla samlas på lapptäcket 
igen och Sofia delar ut 
silkessjalar i glada färger. 
Poff! Upp med sjalarna i 
luften. Som fjärilar i rosa, 
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Musik för de små
Fyra gånger per 
termin brukar det vara 
gudstjänst i Abrahams-
bergskyrkan för de 
minsta barnen och deras 
föräldrar. 

Varje vecka spädbarns-
rytmik: en grupp för 
0-10 månader och en för 
10 månader och uppåt. 
45 minuter med sånger, 
ramsor och dans. 45 
minuters fika.

En gång per termin är 
det babykonsert.

gult, blått, grönt och or-
ange svävar de mot golvet. 

Barnen ger kollekt i en 
stor jordglob och därefter 
blir det bön. 

– Tack Gud för att du 
lyssnar till oss. Nu skickar 
vi en bön till dig om att du 
ska visa oss vägen till livet, 
ber Sofi a och kastar upp 
en silkessjal i luften.

Ringlade tåg
Så brakar ”Tigertåget” 
igång i högtalarna, och 
ett ringlande tåg av barn 
och vuxna drag iväg, ner 
i kyrkgången, genom 
bänkraderna. Slutstation 
är ljusbäraren längst bak 

i kyrkan. Ny musik: ”Nu 
tänder vi ljuset och sätter 
oss stilla.” 

Efter en livad gudstjänst 
blir det nu verkligen stilla. 
Sofi a Karsberg tänder ett 
ljus för varje barn och 
säger ”ljuset lyser för 
dig”. Flera av barnen tittar 
förundrat på ljuset framför 
dem. 

– Ljuset lyser för alla 
vuxna och för alla barn på 
hela jorden, sammanfattar 
Sofi a. 

Barngudstjänsten är 
slut. Nu väntar fi ka och 
lek en trappa ner. 

/MARIA DAHL

Foton: Maria Dahl
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Svenska Missionskyrkans 
Ungdom fyller 100 år 
2010. Här är två berättels-
er om hur det var att vara 
en del av SMU i Abra.  

Efter en trevlig sommarguds-
tjänst träffar jag Olle Hagberg 
och Örjan Wallin. Båda berät-
tar om sina uppväxter i Abra, 
mycket är likt samtidigt som 
en del skiljer sig. Olle börjar 
med att berätta sin historia.

”Jag växte upp i kyrkan och 
blev liksom kvar. Det var så 
karismatiska ledare! De var 
så naturliga i sina roller att 
man lätt drogs med. Jag blev 
själv ledare och det är kul att 
många av de deltagare jag 
hade, fortfarande är med i 
församlingen och fortfarande 
vill umgås med mig.”

Det är med en stolt het han 
blickar ut över kyrksalen när 
han berättar om sina år som 
ledare. Han drömmar sig till-
baka en stund innan jag väcker 
honom med nya frågor.

”Vi hängde ju samman med 
många andra kyrkor i väster-
ort och även innerstan, vi 
hade många läger tillsammans. 
Det var också ett bra sätt att 
träffa tjejer, och killar, på.”

Föddes in i Abra
Örjan Wallin fortsätter:

”Jag föddes in i Abra, mina 
föräldrar var med och jag har 
för mig att även farmor och 
farfar var med. Egentligen 
har jag aldrig provat på någon 

annan församling, så jag kan 
inte säga varför Abra är bättre, 
men visst har ledarna betytt 
mycket”, säger han. 

”En annan sak som till-
talade mig var den roll som 
Abra hade, kanske beroende 
av sina bra ledare, för Abra 
hördes även på nationell nivå. 
Abra var en viktig församling” 
fortsätter Örjan.

Där Olle berättade om ett 
brett samarbete mellan kyrkor 
så har tiden fram till Örjans 
dagar skapat en större uppdel-
ning.

”I Tonårsgruppen samar-
betade vi en del med Sollen-
tuna Missionsförsamling. Med 
dem arrangerade vi Spöktåg, 
hajker och Höstmanövern, 
en cykelorientering på nat-
ten! Ungdomskören jobbade 
mycket med Västerortskyrkan, 
kanske var det så att den ena 
kören hade många tjejer och 
den andra många killar, men 
vi hade repetitioner varannan 
vecka i Abra och varannan i 
Västerort. Det var väl inget 
direkt sätt att träffa tjejer, det 
gjorde jag på andra ställen.” 

 
Idrotten Förenar
En sak som förenar de båda, 
men som idag mest är mytom-
spunnet, är Racketklubben 
Borgen. Olle satt en period 
som Ordförande och Örjan 
var en flitig deltagare.

”Det började med tennis, 
men de ville ha lite samarbete 
med SMU och kom till oss” 
förklarar Örjan. ”Som mest 

har jag för mig att det fanns 
två herrlag och två damlag i 
seriespel för volleyboll, men 
även ett korplag. På sommaren 
ville man inte spela volleyboll 
inne i en hall utan man drog 
sig ut till Koviken och spe-
lade fotboll, varje tisdag, Hela 
sommaren. I mitten av juli var 
man kanske få, men det höll 
igång.” 

”Kropp och själ var vik-
tigt!”, fyller Olle på.

Abra idag
SMU i Abra av idag har 
kanske tappat lite av idrotten. 
Kvar finns idrottskvällarna 
på Koviken, om än i mindre 
skala än vad som fallet under 
Örjans glansdagar. Fokus 
ligger idag på scouting. Abra 
har en stor kull scouter som 
i stort sett varje vecka ses på 
kyrkans undervåning. Tonår-
gruppen rullar vidare och 
Ungdomskören Matteus 5:
15 sjunger glatt varje torsdag. 
Men inte bara de äldre barnen 
har glädje av Abra. 

De allra yngsta har den 
populära Småbarnsmusiken. 
För de ännu lite äldre barnen 
fi nns Söndagsskolan som 
dyker upp cirka en gång i 
månaden, med den stora 
händelsen vid tredje advent då 
deras Julspel tar över gudstjän-
sten. 

Barnkören Abrakadabra 
och musikalkören Melodie 
repar innan ungdomskören på 
torsdagarna. 

/PETER APPELQUIST

SMU fi rar 100 år i år
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Dop
CAROLINE LARSEN och MELKER 
LIND döptes den 27 juni på 
Koviken i samband konfi rma-
tionslägret.

Årets Konfi rmander 
(Se bild på sista sidan) SAMUEL 
DUREGÅRD, ALICE HAMMARSTEDT, 
MOA IWARSSON, CAROLINA 
LARSEN, MELKER LINDH, HUGO 
LINDROTH, JAKOB MANNERVIK, 

Tack Linda!
Linda Carlberg, församlingens musikansvariga 
de senaste nio åren, slutar sin tjänst nu efter 
sommaren. Linda har under den tiden, på ett 
fantastiskt sätt lett utvecklingen av musiklivet i 
Abrahamsbergskyrkan. Alla vi som haft för-
månen att njuta av hennes musicerande och le-
darskap framför nu ett varmt tack för att vi fått 
ha henne hos oss under dessa år! Tack Linda!

/STYRELSEN GM LARS AXELSSON

... och ersättaren är snart på plats
Den 1 september börjar församlingens nya 
musiker Marie Torseng. Vi får tillfälle att hälsa 
henne välkommen i samband med gudstjänsten 
den 19 september.

Karin tjänstledig i höst
Som ni kunde läsa i för samlingens 
sommarbrev kommer jag vara 
tjänstledig under detta läsår. Jag har 
kommit in på basåret på Teologiska 
Högskolan.

Första juni 2011 börjar jag arbeta 
igen. Jag vill önska er alla allt gott 
under dessa månader.

/KARIN FRITZSON, DIAKON

Körlek för 
3-5-åringar
Torsdagar kl 16-16.45. Start 23 sep-
tember. Ledare: Marie Torseng och 
Sofia Karsberg. För mer info ring 
08-80 20 70.

Fira.nu
Lördagen den 16 oktober 15.00-
21.00 i Immanuelskyrkan är du 
välkommen att fi ra med Mission-
skyrkans församlingar och SMU i 
Stockholm ! 

15.00: fi ra.gudstjänst • fi ra.kyrkkaffe 
mingel och fi ka, barnen inbjuds till 
barnkonferens • fi ra.uppdraget härlig 
stämning i cafémiljö • fi ra.festmåltid 
• fi ra.smu 100 år: tårtkalas! • 
fi ra.framtiden andakt och sändning • 
21.00 fi ra.ung konsert/ ungdomscafé 
fortsätter • Begränsat antal biljetter 
säljs i församlingar efter sommaren. 
Pris 120 kr/vuxen, 60 kr för alla 
under 18 år. 

Mer info kommer: 
www.md.missionskyrkan.se.

SARA OSCARSSON, JOEL OTTOS-
SON, STINA PETTERSSON, JOHANS 
RONNÅS, SVANTE WIRTÉN, NORA 
ZETTERBERG, HANNA ZINGMARK 
HULD, LOVE ZINGMARK HULD. 

Konfi rmationslägret avslutades 
med en högtidlig konfi rmations-
gudstjänst i Abrahamsbergs-
kyrkan den 4 juli. 

Adressändringar
LARS och MARGARETA INGEL-
STAM, Svartviksslingan 
83, 16738 BROMMA

ANDERS, LENA, OTIS, FREJA och 
THEO INGELSTAM, Lilla Västerbron 
4, 112 19 Stockholm

JENNY IWARSSON, Oxford Have 
133, DK-2300 Köpenhamn 
Danmark
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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
Tjänstledig

PORTO BETALT

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

Församlingsmusiker 
Marie Torseng
08-80 20 70

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

Lördagen den 13 novem-
ber är det tid för vår ge-
mensamma höstmarknad! 
Det är tänkt att kännas 
som en fest då vi alla 
bidrar på olika sätt! Den 
behöver förberedas för att 
bli det vi vill. 

Det vi vet är att den 

”färdiga maten” från 
frysen säljs slut första 
timmen, så där behövs 
det mycket mera . Gillar 
Du att skapa så fi nns det 
utrymme för det också. 

Det ni inte använder 
längre brukar passa någon 
annan. 

Alla åldrar ska hitta 
något attraktivt! Både att 
handla och att vinna och 
lyssna till! 

Inbjuningskort med 
program kommer att 
fi nnas i kyrkan i septem-
ber.

/ELISABETH AXELSSON: 25 67 08 
/ELISABETH HAAG: 80 14 09 

Årets konfi rmander
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