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Hur vet jag att jag tror?
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Så står ännu en jul framför oss. En period som jag tror varje år väcker mycket fun-
deringar. För en del är det en underbar tid, fylld med gemenskap och glädje. Men 
för andra kan den vara jobbig, inte bara att vi ska hinna så mycket, göra och köpa 
så mycket. Det kan också handla om att inte vilja fira, eller att inte ha några att fira  
julen med. Julen väcker tankar och väcker känslor. Det är mycket i våra liv som 
under julen blir extra tydligt. Det är lätt fundera på vad vi har gjort med det. 
 För mig är julen en fin tid, en tid jag absolut inte bara kan låta passera. Det har 
inte bara med vårt firande, eller med gemenskap och ledighet att göra. Under julen 
blir orden i inledningen från psalm 25 i psalmboken så verkliga. Gud blir männi-
ska! Född på ett sätt som nog ingen av oss skulle vilja födas på. Så delar Gud våra 
liv och villkor. Att Gud blir människa i Jesus Kristus är 
ett centralt tema i kristen tro, som följer oss under hela 
kyrkoåret. Men under Julen blir det ju så extra tydligt. 
 Nej, egentligen ska ingen längre behöva tveka eller 
fundera på var Gud finns. Svaret gavs i Betlehem för 
2000 år sedan, han finns mitt ibland oss. Många av oss har 
säkert mer än en gång stått och tittat upp i stjärnhimlen 
och då både känt och fascinerats över Guds storhet. Barnet i krubban föddes för 
att berätta för oss vad och var Gud är. Och i hans fortsatta liv, genom hans ord 
och handlingar, kommer Guds ord och väsen till oss. I Jesus får Gud ett ansikte i 
världen… men i mänskovimlet är du bland oss, Gud. 
 Sökandet är inte över för det. För en del är han en självklarhet, och inte längre 
bort än att man behöver sträcka ut handen för att nå honom. För andra, kan det 
ta ett helt liv att få ana närvaron. Men som väl är, är hans närvaro inte beroende av 
vår förmåga att se, känna eller uppleva. Och jag tänker på de vackra orden i Hjal-
mar Gullbergs förklädd Gud. Ord som jag själv ofta återkommer till. 
 Lägger som himmelsk läkning
 för djupa själasår, 
 en vän, fri från beräkning,
 sin hand i vår,
 synes en ljusglans sprida
 sig kring vår plågobädd -
 då sitter vid vår sida
 en gud förklädd.

/PÄR LEWIN RONNÅS
PASTOR
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Gud mitt ibland oss

”Högt i stjärnehimlen 
kan vi dig ej fi nna,
men i mänskovimlet 
är du bland oss, Gud”
(psalm 25)
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Sverige har ett gener-
ellt förbud mot export 
av krigsmaterial, ändå 
är vi en av världens tio 
ledande exportörer av 
vapen! Hur går detta till? 

Sverige har en ganska strikt 
lagstiftning som reglerar 
vilka länder som inte får 
köpa krigsmaterial, länder 
där mänskliga rättigheter 
kränks, diktaturer eller 
länder i eller på väg in i 
konflikt är uteslutna. Ändå 
dyker svenska vapen upp 
i konflikter. Det är helt 
enkelt svårt att kontrollera 
vart vapnen hamnar när de 
lämnat Sverige. 

All vapenexport från 
Sverige är ett undantag 
från det generella förbudet. 
Undantagstillstånd kan ges 
av säkerhetspolitiska skäl. 
Men ändå har verksamheten 
kunna växa med 400% de 
senaste tio åren.

Under 2009 var de största 
köparna av svenska vapen: 
På första plats Holland, på 
andraplats Sydafrika och 
som nummer tre Pakistan.

En av de största vap-
enaffärer Sverige gjort var 
försäljningen av 28 ”JAS 39 
Gripen”-plan till Sydafrika 
1999. Den affären illustrerar 
många av problemen som 
vapenexport skapar även 
om vapnen aldrig kommer 
till användning i konflikter. 
Två saker kan man säkert 

säga om vapenäffären 
med Sydafrika: vapen stjäl 
resurser från viktigare sam-
hällsområden, vapenaffärer 
verkar ha en inbyggd för-
måga att skapa korruption 
med de enorma värden som 
står på spel.

Sverige hade efter apart-
heidregimens fall 1994 ett 
enormt förtroendekapital i 
det nya demokratiska Syd-
afrika. Detta utnyttjades för 
att driva igenom en jättelik 
affär där Sydafrika köpte 
28 stridsplan. Flygplanen 
utgjorde ungefär hälften av 
en jättelik vapenbeställning 
idag värd över 60 miljarder 
kronor. 

Affären genomdrevs 
under starka protester från 
det civila samhället i Sydaf-
rika. Sydafrika behövde så 
mycket annat än vapen och 
stridsflygplan. Redan här 
har exporten av vapen tagit 
många människors liv när 
man beaktar alla de broms-
mediciner, sjukvårdssats-
ningar, bostadsbyggen eller 
skolor som aldrig blev av.

Affären har blivit sym-
bolen för den korruption 
som nu sprider sig i landet. 
Den förre presidenten 
Thabo Mbeki har fått lämna 
sin post och den nuvarande 
presidenten, Jacob Zuma, 
anses ha kopplingar till mu-
tor i samband med affären. 

I Sverige lades utred-
ningen om mutbrott mot 
Saab, som med statliga 

bidrag tillverkar flygplanen, 
ner förra året på grund av 
resursbrist. 

 I september i år polis-
anmälde några svenska 
organisationer, däribland 
Diakonia, SAAB för 
korruptionsbrott. Tidigare 
utredningar har som sagt 
lagts ner men nu har mer 
information kommit fram. 
Dock har det svenska poli-
tiska etablissemanget hittills 
försvarat svenskt agerande. 

I samband med 
Kyrkornas globala Vecka 
2010 säger en sydafrikansk 
aktivist: ”Kampen för 
rättvisa och demokrati 
måste fortsätta. Vi kan 
aldrig ge upp och vi måste 
samarbeta globalt för att 
ordna detta. Problemen är 
större än någonsin. Men det 
är inte lika enkelt som på 
1980-talet. Nu är det inte en 
ond regim som måste bort 
utan det är korrupta proces-
ser som måste kritiseras och 
ansvar som måste krävas. 
Vi måste kräva ansvar av 
våra sydafrikanska politiker 
och företag. Men ni måste 
också kräva ansvar av era! 
Det enda rimliga vore att ni 
upphäver försäljningen och 
tar tillbaka era flygplan. Vi 
vill inte ha dem.”

PETTER JAKOBSSON/DIAKONIA

Söndagen den 12 december 
inbjuder församlingens 
internationella råd till gudstjänst 
på temat.

Krigsmateriel på export
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 Hur vet jag att jag tror?
Mabel 
Mattson, 97
Hur vet du att du tror? 
- Jag vet inte.
Men du tror?
- O, ja!
Jag träffar Mabel i hennes 
lägenhet i Abrahamsberg, 
där pianot i vardagsrummet 
har en självklar plats. Innan 
vi skiljs åt spelar hon ett par 
evergreens.  

Mabel har trott på Gud i 
hela sitt långa liv, alltsedan 
hon som barn gick i svenska 
söndagsskolan i Minnesota, 
Amerika, och lärde sig om 
Gud. Motgångar eller annat 
har aldrig någonsin fått henne 
att tvivla.

För Mabel är Gud en 
älskad far som vet allt om 
henne. Till Gud kan hon 
komma med det som tynger, 
be om hjälp och tacka. Ju mer 
de egna förmågorna avtar 
– synen, hörseln – ju viktigare 
blir relationen med Gud, och 
bönen inte minst.

Det andliga intresset, 
som följt henne genom livet, 
blir allt intensivare. Hon vill 
tränga djupare in i Bibeln, 
samtala med andra om trons 
frågor.

Mabel Mattson skulle nog 
kunna benämnas ”skriftlärd” 
– hon har läst hela Bibeln 

– men hon ser inte på sig själv 
så. Nej, det är den tillitsfulla 
barn-far-relationen som bety-
der något. 

– Gud har inte mycket 
till övers för visdom. Jesus 
framhåller barnen. Och sådan 
är jag – jag är barnet, inte den 
skriftlärde.

Som det 97-åriga Guds 
barn hon är, törstar hon ändå 
efter mer.

– Jag önskar att jag hade 
haft det här intresset när jag 
var lite yngre och hade mer 
tid på mig.

Mabel kan inte tänka sig att 
leva en enda dag utan tanken 
på att Gud fi nns. Och om 
livet efter detta säger hon:

– Jag ser fram emot det 
med spänning!

/MARIA DAHL

Räcker 
min tro?
Hur ofta måste jag 
känna något?
Vad händer med mig 
när jag tror?
Hur märks det att jag 
tror?
Får jag tvivla?

Välkomna till några 
samlingar om din tro.

Söndagen den 13/2
Fredrik Jäderling, sång

Tisdag 22/2 kl 19.00 
Britta Hermansson, 
evangelist

Söndag 6/3 kl 11.00 
Bertil Högström, sång 
Lägerkör och blås-
ragrupp

Söndag 13/3 kl 11.00 
Anna Lähnn, sång

Söndag 20/3 kl 11.00 
Pär Lewin Ronnås, 
sång Canta Felice

Söndag 3/4 kl 11.00 
Mässa för småfolk, 
kyrkans alla körer
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Britta 
Hermansson
evangelist i Svenska 
Missionskyrkan, är gäst 
vid den första samlin-
gen. Vi ställde ett par 
frågor till henne. 
Ja, hur vet man att man 
tror? 
“För mig är tron att leva 
i ett äventyr av kärlek, 
sårbarhet och en hel del 
frågor. Man kan få kasta 
sig ut i en kärleksrelation 
som kanske bär, kanske 
upplevs som den brister 
och som så småningom 
kan  mynna ut i tillit.”

Vad säger du till någon 
som vill, men absolut 
inte kan, tro?
”Låt det vara... Det du 
behöver bli övertygad om 
för att tro, kommer du 
troligen ändå inte att hitta 
på det sätt du tänkt. Släpp 
taget om tron och se vad 
som händer. Jag tror att 
Gud överraskar den som 
inte kan, men vill. Men att 
släppa taget är ingen fara. 
Gud är alltid större och 
utforskar våra djup.”

 Hur vet jag att jag tror?
Fredrik 
Beckius, 18
Hur vet du att du tror?
Först blir det tyst en lång 
stund. Vi sitter på ett kafé på 
Sveavägen. Det är mörkt ute 
och regnet rinner nerför de 
höga fönstren. Folk runt oss 
sorlar medan Fredrik funderar. 
Sedan säger han, eftertänk-
samt:

– Jag vet att jag tror för att 
när det är helt tyst och tomt 
och ingen i närheten – då kän-
ner jag att det finns något mer.

För Fredrik, eller Beckius 

som han kallas i Abra, bör-
jade det med konfaläger på 
Koviken. Konfirmeras skulle 
man ju, i rent allmänbildande 
syfte, tyckte Fredrik. Men där, 
på andakterna, märkte han 
att gemenskapen, bönerna, 
sångerna talade till honom. 
Och sedan dess har Gud och 
tron allt mer blivit en självklar 
del av livet.

Hur får tron näring?
– Jag tycker mycket om att dis-
kutera. Att ta in det andra tror 
är ett sätt att finna sin egen 
personliga tro. Det är nog 
svårt att på egen hand aktivt 
söka tro.

Det händer att Fredrik 
tvivlar, eller snarare inte tror 
lika starkt alla dagar. Han har 
aldrig mött något som fått 
tron i gungning, men tror att 
det skulle krävas mycket för 
att han skulle anklaga Gud för 
något.

– Tvivel är i alla fall inget 
farligt.

Tron kan man inte bli fär-
dig med, tror Fredrik, och inte 
är det något att sträva efter 
heller. 

– Tron är något som man 
aldrig kan sluta att utforska, 
och eftersom det är så stort 
och det bara är små bitar man 
kan greppa, behöver jag inte 
ha bråttom. 

/MARIA DAHL
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DECEMBER

Morgonbön runt ljusgloben – tisdagar kl. 9.00.

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. Anders 
Lyckeborg, sång. Insamling 
till Missionskyrkans interna-
tionella arbete

8 ONSDAG
15.00  Luciafirande med 
barnkören. Obs. tiden!

11 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert. Abraka-
dabra, musikal-grupp och 
ungdomskören matt. 5:15 
kyrkans körer.

12 SÖNDAG – 3:e sönda-
gen i advent
Bana väg för Herren
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
11.00 Fredsgudstjänst. Bo 
Forsberg från Diakonia, In-
ternat. rådet, sånggrupp. 

15 ONSDAG
13.00 Trivselträff. Vi delar 
minnen från ungdomens dagar.

19 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i advent
Maria – Herrens moder
11.00 Gudstjänst. Julen 
sjunges, Canta Felice och 
Allsångsorkestern. Söndags-
skolans julspel. Försam-
lingsmöte: viktig ekonomisk 
fråga. 

24 FREDAG – Julafton
11.00 Julbön. Familjerna Eke-
lund och Mellbourn.
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkören med 
Thore Kennestad.
Körövning för alla som vill 
kl. 22.15. 

26 SÖNDAG – Annandag 
jul Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. So-
fia Camnerin. Marie Torseng, 
sång. Insamling till Missions-
kyrkans internationella arbete

29 ONSDAG 
13.00 Julmiddag med sång- 
och musikprogr. Pris: 100 kr. 
Anmälan senast 23 december 
tel. 80 20 70.

1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 
I Jesu namn
17.00 Ekumenisk freds-
gudstjänst i Bromma kyrka. 
Anders Mellbourn. 

2 SÖNDAG – söndag e. 
nyår Guds hus
11.00 Gudstjänst. B Hög-
ström. Elina Lyckeborg, sång. 

9 SÖNDAG – 1:a sönda-
gen e. trettond Jesu dop
11.00 Gudstjänst. Lars Ingels-
tam. Ingrid Engback, sång. 

12 ONSDAG
13.00 Lina Sandells sånger 
och psalmer. Anna-Lina 
Sandell Janner, församlings-
musiker.

15 LÖRDAG
19.30 SMU:s julgransplun-
dring, inträde.

16 SÖNDAG – andra 
söndagen e. trettondagen 
Livets källa
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Kalle Prembäck, 
Kalle Sjöholm, sång.

19 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.

20 TORSDAG
16.30 – 19.00 Torsdagsmid-
dag, sen varje torsdag under 
resten av terminen. 

23 SÖNDAG – tredje 
söndagen e. trettondagen 
Jesus skapar tro
11.00  Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås, Trad. jazzgrupp.
Söndagsskola

26 ONSDAG
13.00 Pensionärsföreningens 
årsmöte. 

29 LÖRDAG
Workshop 10.00 -16.00 
och konsert 18.00 med Bisi 
Kongo. Se notis

30 SÖNDAG – fjärde 
söndagen e. trettondagen 
Jesus är vårt hopp
11.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Västerledskyrkan. OBS ingen 
gudstjänst i Abrahamsbergs-
kyrkan
13.00 SMU:s Årsmöte 

2 ONSDAG
13.00 Alla dessa dagar som 
kom och gick... Ingemar 
Eliasson, f.d. riksmarskalk, 

1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 1 LÖRDAG – Nyårs dagen 

JANUARI -11

2 ONSDAG

FEBRUARI -11



VINTERN 2010-2011

7

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se

Församlingens studier 
och kulturprogram sker i 
samarbete med Studieför-
bundet Bilda.

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

landshövding mm.

4-6 februari, ungdomskören på 
resa till Göteborg

5 LÖRDAG
18 Vindens Vänners vinterfest.

6 SÖNDAG – Kyndels-
mässo d. Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Rune 
Forsbeck, Marie Torseng med 
vänner, sång. Söndagsskola
Kyrkkaffe i kretsarna med 
samtal inför församlingens 
årsmöte. 

9 ONSDAG
13.00 Guds detektiv. Kristine 
Falk, ansvarig för Frälsning-
sarméns eftersöknings-
verksamhet berättar.

12 LÖRDAG
15.00 Församlingens årsmöte, 
efteråt Räkfrossa.

13 SÖNDAG – sjätte 
söndagen e. trettondagen 
Gud verkar nu
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Ungdomskören Matt.5:15. 
Förbön för de valda. 
Efter kyrkkaffet första träffen 
i ”Lust att skriva.” Se notis! 

16 ONSDAG
13.00 Röntgen genom tide-
rna. Olle Stigwall, läkare.
19.00 Trumbygge, för-
äldrasnack och fika. Vi 
bygger trummor för barn och 
musikverksamheten. 

19 LÖRDAG
16.00 Tunga sinnen och 

spirande hopp. Konsert med 
Danilo Perusina, piano och 
Adina Sabin, cello. Musik av 
bl.a. Brahms, Beethoven och 
Webern. Inträde: 150 kr. 
(konserten sker i egen regi)

20 SÖNDAG – septuag-
esima Nåd och tjänst 
11.00 Musikgudstjänst m 
Musikalgruppen o Barnkören 
Abrakadabra, kollegiet.

22 TISDAG 
19.00 Hur vet jag att jag tror? 
Britta Hermansson, riksevan-
gelist leder oss i samtal. Se 
notis och intervju.

23 ONSDAG
13.00 Att vara kyrka i världen. 
Sten-Gunnar Hedin, pastor, 
förbundsordförande för RPG.

Söndag 27 februari – torsdag 3 
mars, Tillsammansläger i Hassela. 
Se artikel och notis!

27 SÖNDAG – sexage-
sima eller reformationsda-
gen Det levande ordet
11.00 Gudstjänst. Karin Fritz-
son. Jonatan Mannervik, sång. 

2 ONSDAG2 ONSDAG
13.00 Vatten och klimat i Hi-
malaya. Mats Eriksson, fil.dr., 
geograf.

4 FREDAG
18.00 Världsböndagen. Eku-
menisk gudstjänst i St Peters 
metodistkyrka, Upplands-
gatan.

6 SÖNDAG – Fastlags sön-
dagen Hur vet jag att jag tror?
11.00 Temagudstjänst. 

Bertil Högström. Trombone-
kvartett. Sång av deltagare i 
Hasselalägret.

8 TISDAG
19.00 Internationella Kvinno-
dagen. Ingrid Engback och 
Kerstin Schönning. Knytkalas. 

9 ONSDAG
13.00 Ljuset övervinner 
alltid mörkret. Konstutställ-
ning med Gunnel Krantz 
Engqvist.
19.00 Repris av ovanstående 
program Se artikel. 

13 SÖNDAG – första 
söndagen i fastan Hur vet 
jag att jag tror?
11.00 Temagudstjänst. Anna 
Lähnn. Fredrik Jäderling, 
sång.
Söndagsskola. Insamling till 
Diakon och Pastorsutbildn.

16 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.

20 SÖNDAG – andra 
söndagen i fastan
Hur vet jag att jag tror?  
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla
11.00 Temagudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Canta Felice.
13.00 Årsmöte för HSK Vin-
dens Vänner.

2 ONSDAG2 ONSDAG
MARS 2011
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Marie: vår nya församli  ngsmusiker
Vem är du och vad har 
du för bakgrund? 
Sedan barnsben har jag 
varit en sprallig och glad 
hälsingetös. Jag tycker om 
att träna, musicera, vara 
i naturen, umgås med 
familj och vänner. Jag är 
uppväxt i Söderhamn. Jag 
flyttade efter gymnasiet 
till Härnösand för att 
studera sång på folkhög-
skola, därefter blev det 
musikhögskolan i Örebro 
där jag läste till sång och 
rytmikpedagog. 

Direkt efter min utbild-
ning blev jag anställd vid 
ett sång- och musikprojekt 
i Söderhamns missions-
församling, samtidigt var 
jag musiklärare på Ingrid-
skolan i Solna. 

När jag träffat min då 
blivande man David som 
var bosatt i Bromma var 
det dags att hoppa ur 
resväskan för att bosätta 
mig i Stockholm. En vän 
tipsade mig om arbetet i 
Abrahamsbergskyrkan, 
såg jag det som ett Guds 
tecken och sökte.

Vad blir dina huvudsak-
liga arbetsuppgifter i 
kyrkan? 
Det är en bra fråga. Jag 
ser mina huvudsakliga up-
pgifter som att ansvara 
för och bygga vidare 
på musiken och den 
musikverksamhet som 
redan finns och spelar en 
central roll i Abrahams-
bergskyrkan. Leda körer 
i olika åldrar tillsammans 
med Sofia Karsberg, 
Markus Pettersson m.fl. 
Vara med och utveckla 
musiken som finns som en 
viktig del i Gudstjänsten, 
genom musiken kan text 
och budskap förstärkas 
och bidra till en rikare up-
plevelse. Tillsammans med 
musikrådet ansvara för 
konsertverksamheten.

Vad skulle du vilja 
utveckla? Något du 
brinner för speciellt? 
Det första målet jag har 
är att försöka se och ta 
tillvara på det rika musikliv 
och alla de duktiga 
musiker som redan finns i 

Marie Torseng i korthet
Kaffe eller te? Te
Fisk eller kött?  Kött
E-post eller brev? Brev är trevligare men det blir mest 
e-post
Sommar eller vinter? Sommar
”Idol” eller ”Så ska det låta”  50/50
P1 eller P4? P4
Favoritpsalm?  ”Jag lyfter ögat mot himmelen”
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Marie: vår nya församli  ngsmusiker
Bea Schönning berättar 
om senaste sportlovs-
lägret i Hassela.

Första kvällen när sängarna 
är bäddade, pjäxorna står i 
fläktrummet och skotrarna 
är hämtade samlas vi i 
allrummet. Stämningen 
är förväntansfull. Alla är 
där, från barnfamiljer till 
ungdomsgäng till gamla 
vänner och bekanta. Vissa 
är där för första gången, 
andra är inne på sitt 
sextonde år. Vissa har inte 
lärt sig säga sexton än. 
En varm stämning i det 
kalla vintermörkret skapas 
lätt med lite choklad och 
lära känna – lekar, och en 
andakt med tända ljus så 
klart.

En händelserik dag i den 
kyliga luften tar mer på 
krafterna än man tror, 
vid varje väckning känns 
det som om man precis 

gått och lagt sig. Trots 
det sitter man samlad vid 
frukostborden en kvart 
senare där några morgon-
pigga hjältar har kokat 
gröt. Efter frukost, disk, 
städ och letande efter 
borttappade vantar töms 
stugan på skidåkare. Strax 
därpå följer pulkaåkare 
och skoteråkare. 

Vissa föredrar att tillbringa 
dagen inomhus i värmen 
med en tidning, några 
spel och gott sällskap. 
Vid tolvtiden brukar dock 
de flesta mötas upp för 
gemensam lunch ute i so-
len nedanför skidbacken. 
Halvfrusen gurka och 
brännhet choklad har 
aldrig smakat bättre. Det 
är något unikt med Has-
sela, aldrig förr har jag 
upplevt människor i så 
olika åldrar som knyter en 
så stark gemenskap. 

/BEA SCHÖNNING

Hassela är unikt
församlingen. Därefter kan 
jag kanske se vad jag eller 
vi (församlingen) tillsam-
mans skulle vilja utveckla 
mer. Till våren sätter vi 
upp en mässa då många 
utav musikgrupperna i 
kyrkan samarbetar. 

Jag brinner för mötet 
med människor i olika 
åldrar då speciellt i sam-
band med musik. 

Jag har erfarenhet av att 
arbeta med många barn 
med funktionshinder samt 
barn som befinner sig i 
svåra situationer, detta 
brinner jag särskilt för och 
kanske det skulle kunna 
vara något som jag vill 
spinna vidare på i fram-
tiden?

Vad är dina första 
intryck av församlingen?
En positiv, öppen och 
välkomnande försam-
ling. Det finns ett stort 
engagemang från många 
olika personer som tagit 
sig an viktiga arbetsupp-
gifter i församlingen. 

Jag känner en glädje 
över alla människor som 
hela tiden rör sig i kyrkan, 
gamla och unga. Det tyder 
på värme och en god 
gemenskap. Många har 
välkomnat och lyckönskat 
mig i min nya situation 
vilket känns fint. 

/MAGNUS HÖIJ

Snart är det dags igen
Tillsammansläger i Hassela 27 februari – 3 mars 
2011

Ett läger för alla åldrar, med eller utan 
funktionshinder. 

För mer information se folder i kyrkan, ring 08-
80 20 70 om du vill ha den hemskickad. 
Eller gå in på www.abrahamsbergskyrkan.se. 

Välkomna!



Cirka kvart i sju den 15 
oktober börjar de första 
deltagarna inför kvällens 
firande droppa in. Vissa 
sätter sig i den nedre 
foajén och andra stannar 
ute runt scoutelden som 
sprider ljus och värme i 
den kalla oktoberaftonen. 
Många är uppklädda och 
alla har tagit med sig sitt 
bästa humör: ikväll är det 
fest, vi ska fira att SMU 
fyller hundra år!

Klockan sju är park-
eringen breddfylld med 
bilar och alla deltagare, 
även de frusna, får samlas 
utomhus vid scoutelden. 
Det blir lägerbålsrop och 
sen är lägerbålet igång. 
Sara och Örjan Wallin 
är värdar för kvällen och 
hälsar välkomna. Några 
improviserade sketcher 
och några planerade 
varvas med rörelsesång 
för att hålla värmen uppe, 
vi bjuds bland annat på 
”radioteaterns: mordet 
i spiraltrappan”. Efter 

en stund går vi in för att 
mingla, se på bildspel 
och lyssna. Bäversalen 
fylls nästan till bredden 
och vi får uppleva en 
resa genom SMU i Abras 
historia genom berät-
telser från många epoker 
sedan starten. Historierna 
berättas genom sånger och 
sketcher, och det är både 
tidigare medlemmar som 
kommit hit från olika delar 
av landet och nuvarande 
tonåringar, scouter och 
körsångare som framför 
dem.

Senare samlas alla i 
kyrksalen, där gamla som 
unga deltagare får gå fram 
och sjunga i jubileum-
skören. En uppskattad 
aktivitet där uttryck som 
”nostalgihysteri” nämndes. 
Stunden i kyrksalen 
fortsätter med att den 
nuvarande ungdomskören 
sjunger och avrundas 
med att pastor Pär håller 
andakt.

I församlingssalen 

dukas det sedan upp till 
klassiskt SMU-fi ka med 
te, kaffe, limpa och kakor i 
massor. Stämningen är på 
topp och alla delar med sig 
av historier från den närm-
sta veckan eller tiotals år 
sedan. 

Insamlingslådan till 
renoveringen av Bäver-
salen skramlar runt bland 
borden och fylls på. När 
klockan närmar sig mid-
natt börjar det så sakteliga 
tunnas ur i församlings-
salen – många tycker att 
det trots allt är bäst att 
komma i säng. Kvar blir 
ett muntert gäng tonårin-
gar och tonårsledare som 
spenderar natten med att 
återuppleva gamla spex 
och uppfi nna nya. 

På söndagen fortsatte 
fi randet med jubileums-
gudstjänst. Vi har fi rat 
SMU:s hundraårsjubileum 
i Abrahamsbergskyrkan, 
och vi har gjort det med 
glans! 

/DANIEL NILSSON, FREDRIK BECKIUS

SMU fi rade 100

Workshop med BISI 
KONGO 
Lördagen den 29 jan kl 10.00 
-16.00 är alla välkommen till en 
workshop för alla åldrar med 
sång, rytm och rörelse från 
Kongo och Sydafrika. Inga 
förkunskaper krävs. Dagen 
avslutas med en konsert kl 18.00

Plats: Abrahamsbergskyrkan
Anmälan till marie.torseng@ 

abrahamsbergskyrkan.se. 

Utställning 
”Ljuset övervinner alltid mörkret”

9 mars – 3 april
Målningar av

Gunnel Krantz Engqvist 

Gunnel är född och uppvuxen i Bromma och Abra-
hambergskyrkan. Tonåringarna hade en konstklubb, 
”Die Plumpe”, i ett fönsterlöst rum i Abra. Där 
var det jazz och konst. Hon säger att hon alltid har 
tecknat och målat och  är nyfi ken. Kameran är inte 
alltid det bästa sättet att komma nära människor, så 
pennan och blocket har blivit de bästa kompisarna.



Församlingsboken

Nya medlemmar
IDA HENNERDAL, Kungsklippan 20, 
112 25 Stockholm. Tel. 0730- 768 
866 från Enköpings Missionsför-
samling. 

MARIE TORSENG, Stopvägen 110, 
16836 BROMMA, tel. 08-420 24 
960 från Söderhamns missionsförs. 

FREDRIK BECKIUS, Skattegårdsvägen 
425, 162 45 Vällingby, tel. 070 
3080522. 

BEA SCHÖNNING,  Grönviksvägen 18, 
167 71 Bromma, tel. 08 25 65 37, 

TORBJÖRN PETTERSSON, Herr Stens 
väg 30, 125 30 Älvsjö, tel. 076 
7734659. 

Lämnat församlingen
MAGNUS AXELSSON

Vigda 
MARIE GUNNARSSON och DAVID TORS-
ENG vigdes i Söderhamn lördagen 
den 4 september. Paret har tagit sig 
namnet TORSENG

KALLE PREMBÄCK och FRIDA SAND-
STRÖM vigdes i Lovö kyrka lördagen 
den 18 september. Paret har tagit 
sig namnet PREMBÄCK

Till Guds vila
OLLE LJUNGGREN, född den 3 juni 
1922, avled den 10 oktober 2010. 
Begravningsgudstjänst i kretsen av 
de närmaste. 

NILSERIC WEDELIN, född den 17 
januari 1937, avled den 14 novem-
ber 2010. Begravningsgudstjänst i 
kretsen av de närmaste.

Adressändingar
STEFAN WIRTEN, Ludvigsbergsvägen 
34, 852 34 SUNDSVALL, tel. 060 
122110

PER, KLARA, AXEL och SIRI EKELUND 
Ångermannagatan 36 16264 
VÄLLINGBY, tel. 08 437 637 15

SARA WALLIN, Rörläggarvägen 24, 
2tr, 168 33 Bromma

Är du ovan, men vill testa 
att skriva? Brukar du skri-
va, men har svårt att hitta 
tiden? Oavsett anledning 
– välkommen till en kurs 
där ord blir till text!

Tillsammans under-
söker vi skrivandet, leker 
med språket, skriver och 
läser för och med varandra. 
Kursen börjar på efter-
middagen söndag den 13 

februari 2011 i Abrahams-
bergskyrkan och fortsät-
ter helgen 9–10 april på 
Koviken. Ledare är Maria 
Lannvik Duregård, journal-
ist och före detta sven-
sklärare.

Välkommen att anmäla 
dig till Sofi a Karsberg eller 
Pär Lewin Ronnås, avgift 
till självkostnadspris. 08-80 
20 70

Fortsättningskonfa
2011 kommer vi inte att anordna 
något vanligt konfirmations-
läger. Istället inbjuder vi nu till 
fortsättningskonfa, för dig som är 
under 26 år och är konfirmerad. 
Start lördagen den 11 juni på 
eftermiddagen och avslutning 
den 19 juni med gudstjänst i 
Abrahams bergskyrkan. Vi kom-
mer att dela in oss i åldersgrup-
per diskussioner, samtal och 
övningar. Självklart också lek och 
fritid. 

Kostnaden för veckan är 700 
kr. Anmäl dig snabbt så har du 
större chans att få en sängplats. 
För övriga blir det tält. 

Vi vill träffa alla deltagare på 
en förkväll den 17 maj kl.19.00 i 
Abrahamsbergskyrkan.

Anmäl dig genom att sätta 
in avgiften på pg 19 20 42 - 0 
Abrahamsbergskyrkan senast den 
15 maj. Skicka också ett mail till 
Sofi a Karsberg, sofi a.karsberg@ 
abrahamsbergskyrkan.se. 

Mer information fi nns så 
småningom att hämta i kyrkan 
eller på abrahamsbergskyrkan.se

På torsdagar övar våra tre 
barnkörer och vår ungdoms-
kör. Mellan klockan 16.30 
och 19 serverar vi därför 
enkel middag – soppa och 
pasta – i Abra till självkost-
nadspris. Vi är några stycken 
som turas om att laga mat 
och vill gärna bli fl er. Skulle 

du vilja koka soppa/pasta 
en torsdag i vår? Ring eller 
maila Sofi a Karsberg. 08-80 
20 70. 
sofi a.karsberg @ abrahams-
bergs kyrkan.se

Ps. Välkommen också 
förstås att äta. Torsdagar 
16.30-19. 

Soppkokare sökes

Lust att skriva

Våra årsmöten 2011
SMU:s årsmöte 20 januari kl. 13.00
RPG:s årsmöte 26 januari kl. 13.00
Församlingens årsmöte 12 februari kl. 15.00
Vindens vänners årsmöte 20 mars kl. 13.00
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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


