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I Johannesevangeliet kan vi läsa om hur den lärde Nikodemus kom till Je-
sus en natt för att samtala med honom. Kanske kom han om natten för att 
han inte ville bli sedd tillsammans med Jesus. Nikodemus var ju både farisé 
och satt i högsta rådet. Men kanske var det bara för att just natten är ett 
bra tillfälle att föra viktiga samtal. Det verkar som att samtalet var viktigt 
för dem båda och att Nikodemus liv förändrades efteråt. 
 På sommarens läger för ”gamla” konfirmander inbjöd vi varje kväll 
till nattliga samtal runt lägerelden ute på Koviken. Oftast satt vi till över 
midnatt och samtalade om allt från etik till kärlek, tro och förlåtelse. Vissa 
kvällar trängdes nästan hela lägret runt brasan, andra kvällar var vi sju-
åtta stycken. Men för oss som var med kändes det som just viktiga tillfäl-
len. Oftast var det som ett lågmält, inlyssnande och igenkännande samtal. 
Ibland som en diskussion då olika åsikter fick brottas med varandra.  Men 
som sagt, viktigt var det.
 Att samtala är viktigt. I samtalen får vi formulera oss, sätta ord på det 
vi tycker och tänker. Ibland får vi också vara med om att sätta ord på nya 
tankar, på tankar vi liksom inte visste att vi hade.  I samtalen får vi också 
lyssna och nicka igenkännande åt andras ord. Det är styrkande att få höra 
när fler tänker på samma sätt. 
 En kyrka där samtalet har tystnat tror jag är illa ute. Om det blir stumt 
mellan medlemmar och kyrkobesökare, då blir också kyrkan stum.  Att 
leva kan vara svårt, och att tro kan också vara det. Om detta måste vi sam-
tala och dela.  Så här är det för mig, hur är det för dig? Alla samtal måste 
inte vara organiserade, långt därifrån. Det spontana samtalet runt kaffebor-
det är minst lika viktigt som det utlysta. 
 I höst vill vi underlätta och inspirera till samtal. Därför inbjuder vi till 
läsaning och samtal av Dietrich Bonhoeffers bok “Motstånd och under-
kastelse” (se artikel och notis). Vi inbjuder också till samtal om världens 
tillstånd med fokus på konflikter och rättigheter (se notis).  Vi hoppas att 
du vill vara med och lyssna, samtala och fundera.  Det är några tillfällen, 
bäddade för samtal. De andra, de spontana samtalen,  de får du vara med 
och forma. Kanske kan det bli som för Nikodemus, något förändras efteråt.

/PÄR LEWIN RONNÅS
PASTOR

Samordnare Maria Dahl, 0706-58 47 50  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73
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Samtal som kan förändra
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I höst startar en 
studiegrupp om Diet-
rich Bonhoeffer. Pastor 
Anders Jonåker, som 
medverkar på den första 
samlingen, berättar här 
om den tyske teologen 
och motståndsmannen. 

Prästen och motståndsman-
nen under andra världs-
kriget, Dietrich Bonhoeffer, 
fängslades 1943 för delak-
tighet i en konspiration mot 
Hitler. Senare visade det 
sig att han var delaktig i 20-
juliattentatet 1944. Tillsam-
mans med en del av den 
tyska militära eliten hängdes 
han i koncentrationslägret 
Flossenburg den 9 april 
1945, endast några veckor 
före krigsslutet. 

Bonhoeffer är mest känd 
för de fängelsebrev han 
skrev till vännen och kol-
legan Eberhard Bethge, som 
1951 publicerade breven i 

Tyskland vilka senare över-
sattes till svenska med titeln 
”Motstånd och underkas-
telse, brev och anteckningar 
från fängelset” (1960). 

Nytt språk för kyrkan
En av Bonhoeffers ambi-
tioner var att försöka hitta 
ett nytt och mera aktuellt 
språk för kyrkan och kristen 
tro. I en värld som blir allt 
mer sekulariserad menar 
han att religionen trängs ut 
ur världen. Kyrkan tenderar 
att bli ett slags reservat 
vid sidan av verkligheten. 
”Världen lämnas åt sig 
själv” och kyrkan har för-
lorat de ’omvälvande ord’ 
och handlingar som befriar 
människor i vår tid. ”Vi går 
en fullkomligt religionslös 
tid till mötes” menade Bon-
hoeffer och kyrkan måste 
göra sig beredd att möta 
denna nya tid. 

Det är vare sig några 
lättsmälta fraser eller enkla 
lösningar Bonhoeffer såg 
framför sig. Men där många 
ryggar tillbaka för sekulari-
seringens effekter, såg han 
faktiskt sekulariseringen 
som en unik möjlighet för 
kyrkan att äntligen möta 
människan där hon befinner 
sig mitt i världens göromål, 
utan att försöka förställa sig 
i ett inbäddat religiöst språk 
och beteende. 

Vem var då Dietrich 
Bonhoeffer? Hur kom det 
sig att hans idéer kom att 
kosta honom så mycket? 
Teologin blev transparent 
utifrån hans egen existens 
där tankarna legitimerades 
genom handling. Ingen 
teologi gjordes för dess 
höga nöjes skull (hur roligt 
detta än kan vara för en pas-
tor och teolog) utan skulle 
prövas där den verkligen 
hör hemma: bland världens 
människor och i livets for-
sande brus.

Avvisade vännerna
När hans vänner beundrade 
hans mod och martyrskap i 
fängelset avvisades de och 
han ville inte ha besök av 
dem. När bomberna fälldes 
över Berlin var det snarare 
medfångarna som han 
drogs till. 

Bonhoeffers teologi blev 
otvetydigt politisk i sin am-
bition att visa kyrkan dess 
rätta plats, mitt i skapelsens 
och världens glädje men 
också utsatthet. Om detta 
kommer jag att berätta mer 
den första studiekvällen. 

/ANDERS JONÅKER
SKRIVER EN AVHANDLING VID UPPSALA 

UNIVERSITET OM KYRKAN I SEKULARISERINGEN 
UTIFRÅN DIETRICH BONHOEFFER

Mer info om studiecirkeln på 
sid 11!

Bonhoeffer – teolog och motståndsman

Dietrich Bonhoeffer
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Bön kan bära genom det svåra
Vad betyder bönen i 
våra liv? Maria Dahl 
skriver om att bära och 
få känna sig buren. 

Tisdag eftermiddag på 
väg hem från jobbet. 
En man på tunnel-

banan sitter med händerna 
knäppta i knät. Han blun-
dar. Han ser koncentrerad 
ut. Undrar om han ber? 

Det händer att även jag 
ber på tunnelbanan eller i 
rulltrappan eller på toa på 
jobbet. Men vanligast är att 
jag ber hemma i min säng, 
tyst, varje morgon och varje 
kväll. Det är inget märkvär-
digt – miljontals männis-
kor gör det – men det är 
en vana som har blivit ett 
behov. Att få börja och sluta 
dagen med Gud. 

För snart två år sedan 
blev min sväger-
ska sjuk i cancer. 

Nästan det första hon sa 
var ”Maria, du ber väl för 
mig?” Hon berättade också 
att hon fått en så fi n rela-
tion med Gud. Varje kväll 
gick hon upp i sovrummet, 
tände ljuset vid sängen och 
”pratade med Gud” som 
hon sa. Vi hade nästan ald-
rig tidigare talat om tro, det 
var liksom aldrig aktuellt. 

Men nu, med den livsho-
tande tumören i kroppen, 
kom frågorna om Gud och 
tron närmare. Att dagligen 
innesluta min svägerska i 
förbön blev en självklarhet. 
Också andra bad. Hon bad 
en arbetskamrat om förbön 
och kollegan sa direkt ”Då 
sätter jag upp dig på listan.” 

Jag tyckte det var ett så 
praktiskt förhållningssätt 
till bön. Och jag insåg att 
jag nog också har en sådan 
lista. Den kan växla över tid, 
men somliga fi nns där för 
jämnan. Människor som jag 
varje dag ber till Gud för.

 

Så fånigt. Har det 
någon betydelse? 
Man kan med 

rätta ställa frågan. För min 
svägerska hade det stor 
betydelse. Hon visste att det 
fanns några som dagligen 
bad för henne; för att hon 
skulle bli frisk, om kraft 
i det svåra, om att känna 
hopp i mörka stunder. Jag 
hade skickat några skrivna 
böner till henne och hon 
plastade in dem och lade 
dem i plånboken. När hon 
åkte in för operation och 
svåra behandlingar skänkte 
dessa böner henne trygghet. 

Första gången jag 
själv, på allvar, erfor 
bönens kraft var 

när pappa gick bort. Han 
hade varit sjuk och orkeslös 
i många år, det var något 
vi hade vant oss vid och 
jag trodde därför att han 
skulle leva tills han blev 
riktigt gammal. Men en natt 
somnade han bara in, han 
blev 67. Döden drabbade 
oss med full kraft.

Jag minns inte om jag 
bad under den här tiden, 
kanske bad jag inte alls? 
Men det jag minns, tydligt, 
är att jag kände mig buren. 
Det fanns en förvissning 
inom mig om att jag och 
mamma och mina syskon 
och deras familjer var burna 
av andras böner. Det går 
inte att ta på och är svårt 
att förklara, men det kändes 
starkt. Jag tror att många 
i missions församlingen 
därhemma bad för oss. Och 
mer: det kändes som om 
hela det lilla samhället bar 
oss i vår sorg.

Så här skriver pastorn 
och författaren Tomas 
Sjödin: ”Jag vet inte 

om det är någon kvalitativ 
skillnad på en bön och en 
tanke. /…/ I trängda lägen 
lovar vi varandra ibland just 
en tanke. ’Jag ska tänka på 
dig’, säger vi. Aldrig någon-
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Bön kan bära genom det svåra
sin har jag känt behov 
av att be någon precisera 
denna tanke. Det enda 
jag vill veta är att jag just 
då finns eller bärs i den 
andres inre. Att tänka på 
någon är ett sätt att vara 
tillsammans.”

Ja, svårare behöver det 
inte vara: Du finns i mina 
tankar, alltså ber jag för 
dig.

/MARIA DAHL

Lennart Schönning, 
63 år:
– Bön är inte bunden till tid 
eller rum. Jag kan be när jag 
sitter i kyrkan, kör bil eller 
ligger i min säng.

– Jesus är mästaren och 
jag får vara hans lärjunge. 
Dessutom är Jesus min vän 
som jag kan föra förtroliga 
samtal med. Det kan ta sig 
väldigt konkreta uttryck. 
Om jag t ex skall ha ett 
svårt samtal med en männi-
ska kan jag be ”Jesus, ge mig 
styrka, vishet och kärlek att 
hantera den här situationen 
på bästa sätt”. 

Ibland ber jag för männi-
skor som drabbats av sjuk-
dom eller andra motgångar. 

Ibland ber jag för någon 
som jag möter på stan och 
som ser ut att ha det svårt. 

Att tacka är också viktigt, 
t ex för fred, hälsa och allt vi 
fått att förvalta. 

Monica Malmås, 76 år:
– Jag ber inte på bestämda 
tider, men bönen finns ändå 
med som en naturlig del av 
livet. Det har jag med mig 
från mitt föräldrahem där 
mamma och pappa varje 
morgon bad för vardagliga 
saker. När jag arbetade natt 
på St Görans sjukhus bad 
jag ofta när jag förflyttade 
mig mellan olika avdelningar. 
Nere i kulvertarna gick jag 
och smånynnade psalmer, 

en favorit var en av Charles 
Wesley: ”Annan tillflykt jag 
ej har. Hjälplös flyr jag nu 
till dig…” Bönen gav mig 
trygghet.

– Jag ber ofta om vägled-
ning, kraft och hjälp. Det är 
vardagsnära saker, som att 
be om kraft att möta en 
sjuk människa på ett positivt 
sätt. 

Markus Pettersson, 
23 år:
– Jag ber väldigt oregelbun-
det och om allt och inget. 
Ibland ber jag med ord, men 
nästan lika ofta bara med en 
tanke eller en känsla. Lite 
flummigt kanske, men det 
funkar bra för mig!

När ber du? Vad ber du om? Tre personer berättar
FOTO: LARS UGGLA



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN
Biltjänst: Behöver du skjuts till 
kyrkan? Ring 87 38 64, fam. 
Stigwall, eller 87 52 73, fam. 
Högström några dagar i förväg.

Morgonbön runt ljusglo-
ben – tisdagar kl. 9.00.

2-3 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. Se hemsidan för 
program och anmälan!

4 SÖNDAG – 11:e sönda-
gen e. trefaldighet Tro och 
liv
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås, 
Körgrupp. Söndagsskola.

SMU-grupperna startar 
från vecka 36

6 TISDAG
9.00 Morgonbön. Samling 
kring ljusgloben.

7 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal. Pär Lewin 
Ronnås, pastor.

8 TORSDAG
16.45-19.00 Torsdagssoppa, 
sedan varje torsdag. Se notis.

9 FREDAG
19.30 Tonår (jämna veckor 
hela hösten).

11 SÖNDAG – 12:e 
söndagen e. trefaldighet 
Friheten i Kristus
11.00 Musikgudstjänst med 
små och stora (OBS tiden). 
Sofia Karsberg och Lena 
Uggla. 

18.00 Musikgudstjänst. Körer 
från Hässelby Missionskyrka 
och Abrahams bergskyrkan 
framför delar ur Tore W Aas 
mässa Credo. Lennart Ring. 

14 ONSDAG
13.00 Kyrka i världen. Sten-
Gunnar Hedin, ordf. RPG.

16 FREDAG
19.00 Från Piazzolla till 
Taube. Musikkafé med sång-
gruppen Melomania från 
Argentina och Holiday Sing-
ers. Inträde.

18 SÖNDAG – 13:e 
söndagen e. trefaldighet 
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Stefan 
Åsander. Helen Åkerman, sång. 

21 ONSDAG
12.30 Obs tiden! Ekumenisk 
samling i S:t Ansgars kyrka 
och därefter i Västerleds för-
samlingshus.

22 TORSDAG
19.00 ”Motstånd och under-
kastelse.” Anders Jonåker 
introducerar Dietrich Bon-
hoeffers lära och liv. Första 
samlingen i en läsecirkel. Se 
artikel och notis.

25 SÖNDAG – 14:e 
söndagen e. trefaldighet 
Enheten i Kristus 
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Sångensemble. 
Söndagsskola. 
12.30 (ca) Församlingsmöte.
18.00 Musik och lyrik. Jonas 
Eliasson, Erik Iwarsson, 
Fredrik Jäderling m.fl.

28 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

29 TORSDAG
19.00 Rättvisa i konflikt. Fred 
och mänskliga rättigheter 
– ett omaka par? Kjell-Åke 
Nordquist och Göran Gun-
ner, lärare på THS. Se notis.

1– 2 okt. SMU i Abra arran-
gerar ”VM” i strumpkrig.

2 SÖNDAG - Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås, Sofia Karsberg m fl. 
Matt. 5:15.

5 ONSDAG
13.00 Mobiltelefonen 
– påverkar den hälsan? Vad 
säger forskningen? Lars 
Mjönes, Strålskyddsmyn-
digheten.

9 SÖNDAG – Tack-
sägelsedagen Lovsång
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Bertil Högström. Sara 
Wallin m.fl., sång.

12 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

13 TORSDAG
19.00 Motstånd och under-
kastelse. Läsecirkel.

14 FREDAG
19.00 Musikkafé. Godbitar att 
spisa och sjunga ur den 
svenska och amerikanska 
sång boken med JazzåÄng by 
och Allsångsorkestern. 

ner, lärare på THS. Se notis.

OKTOBER

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se

2-3 FREDAG-LÖRDAG

SEPTEMBER

6
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NOVEMBER

16 SÖNDAG – 17:e 
söndagen e. trefaldighet 
Rik inför Gud
11.00 Scoutgudstjänst. Ida 
Hennerdal, Equmenia. 
Offerdag för Equmenia.

19 ONSDAG
13.00 Nu är vi släkt – meto-
dister, vilka är de och hur 
tänker de? Ann-Marie 
Johansson, pastor.

23 SÖNDAG – 18:e 
söndagen e. trefaldighet 
Att lyssna i tro
11.00 Gudstjänst. Rättvisa 
i konflikt. Bo Forsberg och 
internationella rådet, Ingrid 
Engback, sång. Söndagsskola.
Efter kyrkkaffet: Om vapen-
export, Bo Forsberg, Diako-
nia. Lars Ingelstam, forskare 
och författare. Desirée Peth-
rus, riksdagsledamot, m.fl.

26 ONSDAG
13.00 Vad står i min mam-
mas kinesiska dagbok? Hanna 
Våglin-Jansson.

27 TORSDAG
19.00 Rättvisa i konflikt. Vad 
händer i Somalia och Sudan? 
Lars Ronnås, chef  för Afrika-
enheten på UD.

30 SÖNDAG – 19:e 
söndagen e. trefaldighet 
Trons kraft
11.00 Gudstjänst. Åke Jons-
son, Johannes Schönning, 
sång.  

2 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

3 TORSDAG
19.00 Motstånd och under-
kastelse. Läsecirkel. (OBS! Ej 
torsdagssoppa denna dag.)

5 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Lars Ingelstam. Tomas 
Kazen, flöjt.

6 SÖNDAG – Söndagen 
e. alla helgons dag Vårt 
evighetshopp
11.00 Gudstjänst. Canta 
Felice m fl sjunger sånger om 
himlen. Pär Lewin Ronnås. 

9 ONSDAG
13.00 Guldkungen som blev 
Missionsförbundets store 
välgörare. Rune W. Dahlén, 
lärare vid THS.

12 LÖRDAG
Höstmarknad. Se notis.

13 SÖNDAG – Söndag 
före domssöndagen 
Vaksamhet och väntan
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Lotta 
Geisler. Lovisa Wennlund 
med sånggrupp.  
Kyrkornas globala vecka.
20.00 Kvällsandakt. Lovsång 
och bön.

16 ONSDAG
13.00 Samtal med ungdomar 
med utgångspunkt från BRIS. 
Petter Iwarsson, kurator.

19 LÖRDAG
Festkväll. Matt.5:15 fyller 40 
år. Se notis.

20 SÖNDAG – Dom-
söndagen Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst. Anders 
Jonåker. Matt.5:15, som firar 40.

23 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

24 TORSDAG
19.00 Motstånd och under-
kastelse. Läsecirkel. 

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

30 ONSDAG
13.00 Adventssånger i Kyrkan 
vid Brommaplan.

1 TORSDAG
19.00 Rättvisa i konflikt. Om 
barns utsatthet. Elisabeth 
Dahlin, generalsekreterare 
Rädda Barnen.

4 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent Guds 
rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Bertil Svensson. Bisi Kongo. 

7 ONSDAG
13.00 Ännu en juvel i Frälsa-
rens krona - Elsa Borgs 
kärlekstjänst i Vita Bergen. 
Nils-Eije Stävare, lärare på 
Kaggeholms folkhögskola.

10 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert. Kyrkans 
barnkörer och ungdoms-
kören.

DECEMBER

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.
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Abras egna undomskör 
Matteus 5:15 fyller 40 
år i höst. Det firar vi i 
november med olika 
festligheter och en 
jubileumsgudstjänst.

Torsten Wilhelmsson, som 
ledde Matteus 5:15 under 
elva år berättar att kören 
började som ett samarbete 
mellan Västerortskyrkan 
och Abrahamsbergs-
kyrkan. Ungdomskören i 
Bromma hade bra tillgång 
på sopraner och altar men 
saknade herrstämmor. 
I kyrkan vid Vällingby 
Centrum var det tvärtom. 
En ihopslagning av båda 
körerna blev en mycket 
lyckad lösning.

Körövningarna al-

ternerades på fredagskväl-
larna mellan kyrkorna och 
därefter följde Senior i 
Abra. Deltagarantalet som 
var som högst under 70-
talet med över 80 personer 
inkluderade  också med-
lemmar från Lidingö Mis-
sionskyrka och Kyrkan vid 
Brommaplan. Det fanns 
också en trogen supporter-
grupp som följde kören på 
sjungningar och resor.

Bibelordet Matteus 
5:15 har följt med kören 
under fyrtio år och nam-
net bestämdes under en 
sångövning. 

”This little light of  
mine” inledde under 
många år konserterna  
och blev tidigt ett slags 
signum för kören. Ljuset 
gestaltades i toner och ord 
och det bar också temat 

på våra affischer, berättar 
Torsten Wihelmsson.

Orden har känts så 
självklara och har funnits 
med i olika låtar under 
skiftande perioder. ”Jag vill 
vara ett ljus” har varit en 
sådan sång för mig, minns 
Lena Uggla, körledare på 
80-talet.

Reportoar och teman 
har varierat under åren 
med betoning på gospel. 
Program har framförts på 
teman som fred och kär-
lek. Kören har samarbetat 
med artister och musiker 
som Cindee Peters, Ivan 
Renliden, Svend Asmus-
sen, Putte Wickman och 
Tomas Boström.

”Vi sjunger överallt där 
glädje behövs”, körens 
motto, har gett många 
olika typer av uppdrag. 
Kyrkor, skolor, sjukhus, 
ålderdomshem, fängelser, 
grötfrukost för hemlösa, 
internatskolor, körfestival-
er, radioandakter är några 
av scenerna. Kören har 
även turnerat i England, 
Norge, Ungern, Åland och 
Österrike. 

Torsten Wilhelms-
son, Lasse Axelsson, Erik 
Svalfors, Lena Uggla, 
Jonas Eliasson, Linda 
Karlberg, Markus Petters-
son är några av körledarna 
genom åren.

Grattis Matt 5:15
1971-2011

Kören anno 1973
FOTO: SVEN-OLOF ORVIK



Idag leds 
ungdomskören 
av Markus Pet-
tersson och i 
höst övertar för-
samlingsmusiker 
Marie Torseng 
Matteus 5:15. 
Kören består av 
cirka 20 med-
lemmar och repertoaren 
är främst gospel. Förutom 
gudstjänster har kören 
medverkat i ett antal olika 
projekt under verksamhet-
såret: luciakonserter, Mässa 
för småfolk tillsammans 
med kyrkans andra körer, 

musikcafé 
mm.

Senaste 
musikcaféet i 
Abra plus en 
körresa till 
Betlemskyr-
kan i Göte-
borg är härliga 
körminnnen. 

Vi hade en gospel work-
shop med över 150 st 
deltagare, det var häftigt, 
minns Markus. 

”Det finns en stolthet i 
Abra för sin ungdomskör, 
man gör allt för att behålla 
den. Körens styrka sitter i 
samvaron och musiken”, 
säger Markus Petterson. 
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Matteus 5:15
Ej heller tänder man 
ett ljus och sätter det 
under skäppan, utan 
man sätter det på 
ljusstaken, så att det 
lyser för alla dem som 
äro i huset.

Fakta 
Ungdomskören övar i 
Abrahamsbergskyrkan 
på torsdagar kl 19.00-
20.30. För åk 9 och 
uppåt. 
Inget inträdesprov. 
Terminen börjar v.36

Firandet
Helgen den 19-20 novem-
ber blir det 40-årskalas i 
Abra. Förutom jubileums-
gudstjänst på söndagen 
tänker vi oss också en 
festkväll på lördagen med 
bilder, sånger, minnen och 
naturligtvis fika! 
Mer info kommer i höst. 
Varmt välkommen!

Kören maj 2011

I Dorchester 1977

Ritad affisch

Affisch för körresa 1977

FOTO: LARS UGGLA
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39 000 scouter smittade av swopping

Under hösten har vi förmånen att få ha 
Martin Zierman, 20 år, från Tyskland hos 
oss. Martin är volontär genom Europeisk 
volontärtjänst och kommer främst att 
vara på Equmenias huvudkontor men 
även här i Abra. Abra är hans värdför-

samling och han kommer att delta i vårt 
SMU-arbete. Han kommer att bo hos 
familjen Lofterud-Appelquist. 

Passa på och bjud hem honom på 
lunch, fi ka, middag eller dyl. och lär 
känna honom.

På jamboreen i Skåne i 
somras fanns ett gäng 
Abrascouter med. 
Ledaren Maria Jansson 
var en av dem.

Nu är jag tillbaka hemma 
i lägenheten efter ett mag-
nifikt läger. I tolv dagar 
har jag bott i en tältstad 
med 39 000 scouter från 
världens alla hörn. På 
gatan utanför kunde det 
ena stunden komma ett 
gäng med 40 sjalbärande 
tjejer som dansade och 
sjöng, och hela gatan 
började applådera och 
försökte hänga på, och 
stunden efter ett följe av 
säckpipespelande, kilt-
bärande skottar. 

Åkte som ledare
Jag åkte till World Scout 
Jamboree, WSJ som 
avdelningsledare, och var 
en av fyra ledare för 36 
scouter i åldern 14-17 år. 
Min avdelning hette Vasa 
och vi var indelade i fyra 
patruller. Min patrull hette 
Knäckebröden, lite fyndigt 

tyckte vi.  
En sak som jag 

upptäckte på lägret är 
swopping. Swopping bety-
der att man byter märken, 
halsdukar, skjortor eller 
annat. Som svensk var jag 
rätt främmande inför detta 
men jag smittades snabbt 
av swoppingkulturens 
spänning. Swoppingen ger 
ytterligare en möjlighet 
till att ta kontakt med nya 
vänner. 

Mitt i lägret hade vi 
Cultural Festival Day, 
en heldag då alla länder 
visade upp sig. Svenskarna 

på lägret hade lucia- och 
midsommarfi rande och 
vi serverade kaviar och 
knäckebröd. Kvällen avslu-
tades med en stor konsert.

Jag tycker det är riktigt 
tråkigt att vara hemma 
igen. Jag saknar gemen-
skapen, all positivitet och 
den öppenhet som fanns 
bland deltagarna. Läger-
låten som kördes i lägerra-
dion och på alla scenfram-
trädanden under lägret 
hette Changing the World 
– och det hoppas jag att vi 
scouter gör! 

/MARIA JANSSON

Volontär från Tyskland hos oss under hösten
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Till Guds vila
MARGIT INGELSTAM, född den 27 ok-
tober 1910, avled den 7 maj 2011. 
Begravningsgudstjänsten skedde  i 
Abrahamsbergskyrkan den 28 maj.

Vigslar
INGELA SVEDIN och PER EINAR 
TRÖFTEN vigdes i Abrahamsbergs-
kyrkan den 21 maj 2011.
IDA HENNERDAL och PONTUS ERIKS-
SON vigdes i Västerås den 18 juni 
2011. Paret heter nu HENNERDAL.

BARBRO SCHÖNNING och MANFRED 
MERTEN vigdes i Sparreholm den 
24 juni 2011. BARBRO heter nu 
BARBRO MERTEN SCHÖNNING. Deras 
nya adress: Pumpedal Lilla Tappnäs, 
640 34 Sparreholm. 
Telefon: 0157 301 04 

Nya medlemmar
ANNA-MARIA OLOFSGÅRD, Albygatan 
119, 172 63 Sundbyberg, tel. 08 
122 060 48, 0735 290 202. 
Krets 6.

GÖTE EID, Hässelbytorg 2, 165 55 
Hässelby, tel. 08 471 71 30. Från 
Södermalms Baptistförsamling. 
Krets 6. 

Dop
HAMPUS HAAG, född den 7 juli 
2010, son till Anna Jonsson och 
Olov Haag, döptes i Abrahams-
bergskyrkan den 2 juli 2011.

FÖRSAMLINGSBOKEN
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Motstånd och underkastelse
Under hösten inbjuder studierådet till samtal och 
läsning av Dietrich Bonhoeffers bok “Motstånd 
och under kastelse”. Den innehåller ett antal 
brev och anteckningar från hans fängelsevistelse 
i Nazityskland. Vi koncentrerar oss på de brev 
som är från den 30 april 1944 fram till hans 
avrättning 1945. Första gången, den 22 septem-
ber, kommer pastor Anders Jonåker och berättar 
om Dietrich Bonhoeffers liv och teologi. 

De övriga samlingarna är 13 oktober, 3 no-
vember och den 24 november. Samtliga kvällar 
är torsdagar och vi ses kl 19.00. Ingen föran-
mälan. 

Boken går att köpa eller beställa genom Gum-
mesons Bok och musik för 198 kr. 

Läs om Bonhoeffer på sid 3!

Rättvisa i konflikt
I höst inbjuder vi också till några spännande samlingar 
under temat ”Rättvisa i konflikt”. Rubriken är hämtad 
från Diakonias pågående kampanj med samma tema. 

29 september kl 19.00 Fred och mänskliga rättigheter 
– ett omaka par? Kjell-Åke Nordquist och Göran Gun-
ner, lärare på THS.

23 oktober kl 11.00 Gudstjänst med Bo Forsberg, 
Diakonia, m.fl . Efter kyrkkaffet samtal och diskussion 
om vapenexport. 

27 oktober kl 19.00 Vad händer i Somalia och Sudan? 
1 december kl 19.00 Om barns utsatthet.
26 januari kl 19.00 Vad betyder Rättvisa i konfl ikt för 

mig? En samtalskväll.
Läs mer i kalendariet! 

Välkomna! hälsar internationella rådet.

Torsdagssoppa
Under hösten fortsätter vi med vår pop-
ulära Torsdagssoppa med start den 8 sep-
tember. Mellan kl 17.00 och 19.00 finns 
det en soppa och en pastarätt fram dukad. 
Kom och ät till självkostnads pris, på väg 
hem från jobbet eller till en aktivitet i 
kyrkan. Om du tänkt gå på några av stud-
iekvällarna, varför inte äta soppa innan? 

Välkommen!
PS. Vilja du laga maten någon gång? 

Meddela Sofi a Karsberg vilken torsdag 
som passar bäst: 08-80 20 70. E-post: 
sofi a.karsberg@abrahamsbergskyrkan.se

Boka in lördagen 
den 12 november
Då det är tid för vår gemen-
samma HÖSTMARKNAD, en 
angelägen dag för Abras vän-
ner då vi har den för att bidra 
till kyrkans ekonomi.

Inbjudningskort kommer 
att fi nnas på hemsidan och i 
kyrkan under hösten.

Vill du bidra med bakat eller 
prylar? Kontakta Elisabet 
Axelsson, tel 25 67 08 eller 
Elisabeth Haag tel 070 338 22 
68 

Det är tänkt att kännas som 
en fest då vi alla bidrar på olika 
sätt!

Varma hälsningar, kommittén
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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

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

I sommar var det inget 
vanligt konfaläger på 
Koviken, däremot 
ett läger för gamla 
konfi rmander. Nora 
Zetterberg var en av 
deltagarna. 

Precis som för väldigt 
många andra före mig så 
var konfalägret på Ko-
viken något unikt. En 
gång i livet, endast. Man 
kan inte upprepa det. Men 
om man får chansen till 
ett nytt läger så är det klart 
man tar den! 

Återkonfan var som 
konfan, fast inte alls. 
Planeringen var ganska 
öppen och mycket av an-
svaret vilade på deltagarna. 
Det var inte heller helt 
säkert att man såg samma 
människor vid frukosten 
som vid middagen efter-
som deltagarna kom 

och gick ungefär som de 
ville. Vi var omkring 20 
deltagare från 16 år och 
uppåt.

Diskussion och tro
På lektionspassen arbetade 
vi med texten ”Jesus går 
på vattnet” (Matt 14:22-
33). Vi tolkade den genom 
sånger, statytolkningar, 
bibliodrama och diskus-
sioner.  Vi diskuterade 
vår tro, andras tro, döden, 
livet, att be om hjälp och 

att gå på vattnet. 
Tillsammans arbetade 

vi även fram en gudstjänst 
som avslutning på lägret, 
i stället för en traditionell 
konfi rmationsgudstjänst.
Och trots att det var som 
en fortsättning på konfi r-
mationslägret så var det ett 
helt unikt läger och om det 
blir ännu ett åter-återkon-
faläger, då är jag nog där.

Nora Zetterberg

Återkonfa på Koviken


