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Nya 
grannar
Gemensam 
Framtid till Alvik

Därför är vi 
medlemmar
Gemenskap och 
öppenhet lockar

Scoutledare 
i fokus
Varje scout är lika 
viktig
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Vi människor har många behov. En del har vi skapat själv och en del är 
fundamentala och allmänmänskliga, det vill säga något som har 
kännetecknat alla människor i alla tider. Bland dem hittar vi behovet att få 
vara tillhörig, behovet av att få tillhöra ett sammanhang. ”Ingen människa är 
en ö, hel och fullständig i sig själv”, skrev den engelske prästen och poeten 
John Donne redan på 1600-talet. 
 Kanske är det så att det inte bara handlar om ett behov, utan till och 
med också om hur vi blir människor.  Vi behöver relatera till andra för att 
kunna utvecklas, för att kunna bli de människor vi är. 
 En del viktiga tillhörigheter är naturligtvis givna oss redan vid födseln; 
familj, släkt och nationalitet.  Andra väljer vi själva senare, och de är minst 
lika viktiga, för vår identitet, hur vi ser på varandra och det som sker runt 
omkring oss. Vilken grupp och vilket sammanhang jag väljer att identifiera 

mig med är inte oviktigt.
 Själv har jag, sedan jag som 10-åring började 
i scouterna, känt mig hemma i kyrkans 
sammanhang. Jag glömmer aldrig ledarna som 
offrade mycket av sin fritid för att jag och 
mina kamrater skulle få göra stora 

upplevelser tillsammans. 
 Jag har haft lätt att känna samhörighet och identifiera mig med de 
församlingar jag har tillhört och dess medlemmar. De har gett mig ett 
sammanhang där jag fått växa som människa tillsammans med andra, skapa 
en tro utifrån mig själv och forma ett sätt att se på och relatera till min 
omgivning.  Vad är det egentligen att vara människa, i vår och på samma 
gång Guds värld? Kanske har jag haft tur som hamnat i de för mig rätta 
sammanhangen, den för mig goda tillhörigheten.
 Också i det här numret av Livet handlar det om församlingen och om 
dess arbete bland barn, ungdomar och äldre. Några berättar varför de har 
valt att just tillhöra. Vi hoppas att du ska bli nyfiken. Församlingen, hela dess 
arbete och verksamhet är öppen för alla som vill. 

PÄR LEWIN RONNÅS
PASTOR

Samordnare Maria Dahl, 0706-58 47 50  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73

Layout Magnus Höij  Omslag: Scouter i Abra Foto: Lars Uggla
Nästa Livet kommer i början av juni   Manusstopp 27 april 2012 

E-post livet@abrahamsbergskyrkan.se 
Tryck Hallvigs reklam

Le
da

re
   

2

livet i Abrahamsbergskyrkan

Om att tillhöra

Alltså är ni inte längre gäster och främlin-
gar utan äger samma medborgarskap som 
de heliga och har ert hem hos Gud.
Ef. 2:19
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Nu har Abra kommit 
nära både ekumeniken 
och vår nya kyrka 
Gemensam framtid. 

I Alviks centrum har det 
ekumeniska centret flyttat 
in och samlat en rad kristna 
organisationer. På två 
våningsplan med samman-
lagt 170 arbetsplatser runt 
en samlande ljusgård samsas 
stora och små och ska i 
gemenskapen inspireras 
till nya idéer och stordåd 
framöver. 

Här finns allt från 
kyrkornas EU-kontor med 
någon enstaka handläg-

gare till Diakonia, Sveriges 
kristna råd och Gemensam 
framtid – där många rum 
och bord ännu står tomma 
i väntan på att befattnings 
havare ska utses och komma 
på plats.

Ungdomarna djärvast
Ungdomsorganisationen 
Equmenia har varit djärvast 
i utformningen av sitt hörn 
i lokalerna. Medarbetarna 
har inga fasta arbetsplatser 
utan tar sina saker från ett 
hyllfack och väljer varje 
arbetsdag ledig arbetsplats 
– vid skrivbord, i en soffa 
eller kanske på kuddar på 
golvet.

Av Gemensam framtids 
medlemskyrkor ligger Abra 
närmast. Flera Abramed-
lemmar arbetar också på 
ekumeniska centret. Helen 
Åkerman som är ny chef  
för sekretariatet för Ge-
mensam framtid och Petter 
Jakobsson på Diakonia är 
båda glada över den nya 
närheten och kontaktmöj-
ligheterna. 

– Att man lär känna 
varandra på ett personlig-
are plan vid lunchbord och 
tekoppar, underlättar också 
i arbetskontakterna, säger 
Helen.

/ANDERS MELLBOURN 

Välkommen, vår nya granne i Alvik

Helen Åkerman från 
Abra är på plats i de 

nya lokalerna.
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Enkät: Därför är vi med i församlingen
I Abrahamsbergs-
kyrkan möts barn, 
unga, medelålders 
och pensionärer. 
Över 700 personer 
deltar på olika sätt 
i för samlingens och 
SMU:s olika aktivi-
teter och samlingar. 
För att ”höra till” 
måste man inte alls 
vara medlem i förs-
amlingen men 
många väljer ändå 
att bli det. Försam-
lingen i Abra har 
ca 350 medlem-
mar, det medlem-
skapet är öppet 
för alla som vill 
tro. Här berättar 
några av dem om 
varför de är med 
i Abrahamsbergs-
kyrkans församling.

Gabriella Beckvid 
Henriksson, 49 år
Idrotts lärare/ sjukgymnast. 
Bor i Stora Mossen.

– För snart 20 år sedan 
besökte jag Abrahams-
bergskyrkan för första 
gången för att delta i 
småbarnsmusiken. Här 
var det högt i tak, en 
tillåtande atmosfär och 
ett personligt tilltal i 
gudstjänsten.

– Jag deltog i vuxen-
konfan i kyrkan, vilket 
blev en viktig tid i mitt 
sökande efter en kristen 
identitet. Det blev en 

naturlig väg in i försam-
lingen. 

– Idag har Abra en 
självklar plats i mitt liv. 
Här hämtar jag kraft och 
livsenergi och här får jag 
tillfälle att refl ektera över 
tillvaron. Jag känner stor 
tacksamhet över att jag 
hittade hit.

Per Ekelund, 35 år
Arbetsledare på Eriks-
hjälpen Second Hand 
Butiker. Bor i Vällingby.

– Jag är med i Abra-
hamsbergskyrkans 
församling för att det 
direkt var en församling 
som jag och min fru fi ck 
kontakt med och kände 
oss välkomna i. I de olika 
barngrupperna har vi till-
sammans med våra barn 
utvecklat denna känsla av 
tillhörighet.

– Jag gick också med 
i församlingen för att 
jag/vi ville ha en kyrka 

nära vårt hem.
– Församlingen bety-

der mycket för mig. Den 
är en livskälla och här 
räknas man och blir sedd 
vilket automatiskt gör att 
man vill bidra till att göra 
församlingen levande.

Funderar du, eller någon 
du känner, på att gå 
med i församlingen? 
Prata med pastor Pär 
Lewin Ronnås.
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Enkät: Därför är vi med i församlingen
Britta Eliasson, 42 år
Planeringsprojektchef  på 
Exploateringskontoret, 
Stockholm stad. Bor i 
Bromma.

– Församlingen bär 
ett hopp och en tro på 
ett gott och sant alter-
nativ. Människor i olika 
åldrar och livssituationer 
möts i detta. I gudstjänsten pejlar jag in mig 
själv i livet och i Guds rike, mitt i en hel 
församling som också ber, sjunger, pejlar 
och möter Gud. 

– Abra passar mig, för jag gillar att umgås 
genom att jobba ihop, som att fixa en höst-
marknad, en gudstjänst eller en scouthajk. 
Här kan jag bidra, men får också ta emot 
och bli buren.

Daniel Nilsson, 20 år
Kock. Bor i Hässelby.

– Det är tack vare 
SMU:s arbete som jag blev 
medlem i församlingen. 
Jag började i scouterna 
och senare under konfir-
mationslägret på Koviken 
döptes jag. Där någon-
stans förstod jag vilken 
väg jag ville gå i min tro. Att jag kände mig 
hemma och hade många vänner i Abra gjorde 
att jag ett år senare gick med just här.

– Församlingen betyder jättemycket för 
mig, jag känner mig hemma, jag kan dela min 
tro med andra, vägleda och vägledas av 
människor som är kloka och kommer att stå 
en nära. 

Arne Prembäck, 60 år
Arbetar i ett företag inom 
vården. Bor i Abrahamsberg.

– Jag har varit mer eller 
mindre aktiv i Abrahams-
bergskyrkan sedan jag 
började scouterna 1961. 
Det var en ny klasskamrat 
som var son till en före 
detta vaktmästare i kyrkan 
som tyckte att vi skulle börja. Nästan hela 
klassen började. Vi är några från den tiden 
som fortfarande är aktiva. 

– Församlingen gick jag med i först för 10 
år sedan. Det tog alltså 41 år innan jag tog 
beslutet att gå med i församlingen. Det var i 
samband med yngsta dotterns konfirmation. 
Församlingen betyder framför allt gemenskap 
och möten med andra människor. 

Susanna Skarrie, 50 år
Chefredaktör Hem & 
Hyra. Bor i Stockholm.

– När jag kom till 
Abra första gången hade 
jag inte varit i kyrkan på 
tio år. Jag visste inte ens 
att jag hade saknat det. 
Men i Abra mötte jag en 
öppenhet som fick mig 
att ändra uppfattning. Här känner jag mig 
alltid välkommen, oavsett hur sällan eller 
ofta jag går hit. 

– Mina tre barn har också fått möta 
samma värme och det är jag mycket tacksam 
för. Det har betytt mycket för oss, att höra 
hemma någonstans där man får vara precis 
som man är. Där man får tycka vad man vill, 
engagera sig så mycket man orkar och ändå 
höra till.



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.

7 ONSDAG 
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås. 

8 TORSDAG
19.00 Vi firar internationella 
kvinnodagen. Med Lusten 
som drivkraft – en kväll om 
kvinnors styrka. Knytkalas. 

11 SÖNDAG – tredje 
söndagen i fastan Kampen 
mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Maria Hed-
man. Matt.5:15. Insamling till 
diakon- och pastorsutbildn. 
Söndagsskola. Bibelutdelning 
till årets konfirmander.

14 ONSDAG
13.00 Glimtar och erfaren-
heter från Latinamerika. 
Lennart Ring, pastor. 

17 LÖRDAG
Barnkördag i Immanuels-
kyrkan. Konsert kl 17.00

18 SÖNDAG – midfasto-
söndagen Livets bröd
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Barnkören Abrakadabra.
13.00 Årsmöte för HSK Vin-
dens Vänner.

20 TISDAG
19.00 Vånda och halleluja i 
missionen. Lennart Henriks-
son, THS.

21 ONSDAG
13.00 Minnen och bilder från 
sommarens stora världsscout-
läger. Sara Wallin.

25 SÖNDAG – Jungfru 
Marie bebådelsedag Guds 
mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Anna 
Kettner. Ingrid Engback, 
sång.

28 ONSDAG
13.00 Kafé-träff

1 SÖNDAG – Palm-1 SÖNDAG – Palm-
söndagen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst med fokus 
på bibeltexten. Eva 
Danneholm. Canta Felice.

4 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås.

5 TORSDAG – Skärtors-
dagen
18.00 Nattvardsandakt. Sofia 
Karsberg. Ungdomsgrupp.

6 FREDAG – Långfreda-
gen Korset
11.00 Gudstjänst. Textläsning 
och musik.

8 SÖNDAG – Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Maria Börjesson, 
sång. 

9 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den 
uppståndne
11.00 Gudstjänst i Immanuels-
kyrkan, Stockholm.

11 ONSDAG
13.00 Bitar av mig själv. Gun-
Britt Sundström, författare.

15 SÖNDAG – andra 
söndagen i påsktiden 
Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson. Ellen Gunner, 
sång.

17 TISDAG
19.00 Vad tar vi med oss in i 
det nya? En samtalskväll om 
vårt arv och vårt bidrag till 
den nya kyrkan. Lisa Plantin 
och Per Lewin Ronnås. 

18 ONSDAG
13.00 I min far, predikantens 
fotspår. Hanz Linderyd.

21 LÖRDAG
11.00 – 14.00 Vårmarknad. Se 
notis!
15.00 Musikkafé med 
Gershwin-tema. Swing and 
Beat Big Band. Inträde. Bilda.

22 SÖNDAG – tredje 
söndagen i påsktiden Den 
gode herden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Lars Ingelstam, sång. 
Söndagsskola. 

25 ONSDAG
13.00 Baptism – historia och 
nutid. Per Westblom, Svenska 
Baptistsamfundet.

26 TORSDAG
16.30 Ngoma – ett trum-, 
dans- och rytmikäventyr med 
Körlek.

MARS

APRIL

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se
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29 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i påsktiden Vägen 
till livet
11.00 Ekumenisk gudstjänst. 
Sånggrupp. 

30 MÅNDAG
19.00 Valborgsmässofirande 
på Koviken, körsång och vår-
tal av Petter Jakobsson.

2 ONSDAG
13.00 Kafé-träff. Ev. utfärd.

3 TORSDAG
18.00 Se mig! Musikal med 
Musikalkören.

6 SÖNDAG – femte 
söndagen i påsktiden 
Att växa i tron
9.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg 
och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Canta Felice.

9 ONSDAG
13.00 Bibelstudium med 
Lennart Lagerquist, pastor.

11 FREDAG – 13 SÖNDAG 
Förträff  med årets konfir-
mander.

13 SÖNDAG – bönsönda-
gen Bönen
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Konfirmandgrupp.
18.00 Vårkonsert med kyr-
kans körer.

17 TORSDAG – Kristi 
himmelsfärds dag Herre 
över allting
8.00 Gudstjänst vid klock-
stapeln vid Bromma kyrka. 

17-20 Kyrkokonferens i 
Linköping.

20 SÖNDAG – söndagen 
före pingst
Hjälparen kommer
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Mariana Pilenvik 
och Filippa Magnusson med 
vänner, sång.

23 ONSDAG
13.00 Vägen mellan Kap-
staden och Port Elizabeth. 
Christina och Bertil 
Högström.

27 SÖNDAGEN – Pingst-
dagen Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst. Inga-Lill 
och Lennart Schönning. 
Katarina Schönning, sång.

30 ONSDAG
13.00 Vårutflykt med BER, 
Bromma Ekumeniska Råd. 

3 SÖNDAG – Heliga 
trefaldighets dag Gud 
– Fader, Son och Ande
11.00 Gudstjänst på Koviken 
med söndagsskolan. Allsångs-
orkestern.

4 MÅNDAG 
19.00 Att bygga kyrka på 
2010-talet. Ekumenisk 
samling i Västerortskyrkan, 
Vällingby. Kyrkoledare Lasse 
Svensson m fl. 

10 SÖNDAG – 1:a sönda-
gen efter trefaldighet 
Vårt dop
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Anders Lyckeborg, sång.

13 ONSDAG
13.00 Med Diakonia i 
Palestina. Pär Lewin Ronnås.

17 SÖNDAG – 2:a sönda-
gen efter trefaldighet 
Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst. Erika 
Wermeling. Ingrid Engback, 
sång.

Konfaläger 18 juni – 8 juli.

20 ONSDAG
12.00. Konfirmander och 
pensionärer möts på Koviken. 
Anmälan senast 18 juni till 
08-80 20 70.

Sommarträff  i Abrahams-
bergskyrkan onsdag den 11 
juli kl.13.00. Sommarfest 
på Koviken den 8 augusti 
kl.11.00. Anm. senast 1 aug. 
tel. 80 20 70 (telefonsvarare). 

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

JUNI

MAJ
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”Viktigt att se 
varje scout”

Kvällens program, ”his-
toriska vingslag”, är slut 
och det är tyst och stilla i 
kyrkan. Ledargänget 
sitter i kyrkans foajé för en 
stunds planering och 
summering av kvällen. 

– Det är viktigt att se 
våra scouter och vi hälsar 
på alla i dörren, berättar 
scoutledaren Ida 
Hennerdal, 24 år. 

I scout jobbar man 
aktivt med ledarrollen 

och verksamheten ut-
värderas och förfinas hela 
tiden. Kurser på temat 
”Vad innebär det att vara 
ledare?” ordnas av kyrkans 
ungdomsledare/pastor 
och unga scouter utbil-
das i programmet Ska´ut, 
SMU:s ledarutbildning för 
scoutledare.

Scoutkarriär
Som scout finns det 
många möjligheter till 

Ett stödjande och lyssnande ledarskap med fokus 
på varje barn – det tillämpar ledarna i Abras 
scoutkår. 

egen utveckling. Det går 
att göra ”scoutkarriär” 
inom sin egen kår eller ge-
nom Svenska Scoutrådet, 
equmenia och Ska´ut-dis-
trikten. Ida Haag, 26 år, 
hemvändande scoutledare, 
har arbetat för Svenska 
Scoutrådet under en 
period.

I Abras 15-mannakår 
ryms såväl nya som lite 
äldre ledare. 

– Scoutverksamheten 
och gemenskapen lockar 
tillbaka oss gamla ledare. 
Det är också en jättebra 
erfarenhet som man har 

FOTO: LARS UGGLA
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nytta av när man börjar 
jobba, berättar Erik Vingå, 
26 år, som studerat några 
år i Jönköping.

Lockar även äldre
Scoutverksamheten och 
gemenskapen lockar 
tillbaka oss gamla ledare, 
menar Erik Vingå.

– Jag lockades av det 
stora gänget och att det 
släpptes in nya ledare, 
säger Elias Werling, 25 år.

Scout i Abra träffas 

på onsdagskvällarna och 
programmet erbjuder 
meningsfulla och skojiga 
aktiviteter för barn från 
8 år på olika teman. Ett 
30-tal scouter brukar vara 
med.

Scouterna deltar också 
i internationella läger. I 
somras var de i Skåne på 
World Scout Jamboree, ett 
världsscoutläger med 
39 000 deltagare.

 
/CHRISTINA STAREBORN

Träffas på onsdagar
Scouterna träffas på ons-
dagar kl.18.30 - 20.00. 

Följ de senaste nyhet-
erna på kårens blogg:
abrascout.blogspot.com

Brommascout i ledningen
Ida Hennerdal från Abra 
är föreslagen till ny ord-
förande för Equmenia. 
Mer om det i kommande 
nummer. 

Scoutfakta
SMU Scout är scout-
verksamheten inom 
equmenia, en gemensam 
organisation för riksför-
bunden Metodistkyrkans 
Ungdomsförbund (MKU), 
Svenska Baptisternas Ung-
domsförbund (SBUF) och 
Svenska Missionskyrkans 
Ungdom. SMU Scout 
är ansluten till Svenska 
Scoutrådet och till världsor-
ganisationerna WOSM och 
WAGGGS. SMU Scout är 
det näst största scoutför-
bundet i Sverige, med cirka 
10 600 medlemmar.

Digert program
Några godbitar ur 
kommande program
21/3 Besök på brand-
stationen 
28/3 Datasäkerhet 
4/4 Trygg och säker
18/4 Vilse i skogen 
25/4 Vi bygger 
5–6/5 Hajk 
9/5 På vattnet 
25/6 - 1/7 Läger
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”Bäst med Sverige: fikat”

SMU i Abrahamsbergs-
kyrkan har ett arbete som 
lever och sjuder av glada 
skratt och livsglädje. Sam-
manlagt deltar 232 barn 
och ungdomar i verksam-
heten. 

Den 29 januari höll 
SMU sitt årsmöte i Abra. 
Mötet samlade tjugotalet 

engagerade medlemmar 
och beslutade bland annat. 
att satsa på att renovera 
Bäversalen. 

Nya mål
Andra saker vi diskuterade 
var våra mål, som för 2012 
blev dessa: 

att uppmuntra våra del-

tagare att bli medlemmar 
i SMU, 

att rekrytera SMU:are 
till församlingen, 

att rekrytera fl er med-
lemmar till SMU och 

att öka offrandet till be-
hjärtansvärd verksamhet.

/ELIN BRANTEBY, DANIEL NILSSON

Martin Ziermann från 
Tyskland har varit volo-
ntär i Sverige under ett 
halvår.

Vad har du gjort?
– Jag har jobbat på equ-
menia och hjälpt till med 
tonår i Abra. 

Vad är det för skill-
nad på Tyskland och 
Sverige?
– Du vet, folk pratar 
svenska och beter sig an-
norlunda... Men det är bra. 
I byn jag kommer från bor 
det 70 personer, i Stock-
holm är det ju runt en 
miljon invånare.

Favoriten med Sverige?
– Fika. Fika är bra.

Det bästa som hänt 
under tiden här?
– Två saker: När jag 

förstod allt som sades på 
svenska. Och när jag själv 
kunde prata svenska.

Vad förväntade du dig?
– Att det skulle vara 

mycket kallare och mycket 
mer snö. Jag trodde att 
det skulle vara vinter från 
november. Det var oväntat 
att det inte var så.

/PETER APPELQUIST

SMU satsar på fl er medlemmar



Till Guds vila
JAN-ERLING LARSSON, född den 5 
juni 1939, avled den 4 mars 2012. 

Adressändringar
ERLAND och GRETA HENRIKSSON, 
Rosstorp, Rönninge skolväg 24, 
144 62 Rönninge, tel 08-6211991

STURE och HILLEVI ÖSTERBERG, 
Brommagården lgh 23, 1tr, 
Bromma kyrkväg 449-453, 
168 58 Bromma, tel 08-269357

SARA FURUHAGEN, Drachmansgatan 
24, 126 849 Bromma

HANNA APPELQUIST, Spångavägen 
42E, 168 75 Bromma, tel 076-
8224214

MOA MELLBOURN, Bryggareg 22B 
227 36 Lund, Tel 0709-148 034

Lämnat församlingen
GUNHILD RING för över sitt 
medlemskap till Västerortskyrkan, 
Vällingby

Dop
CARL ALFRED MATTIS OLOFSGÅRD. 
Son till SOFIA och TOBIAS OLOFS-
GÅRD, döptes i Abrahamsbergskyr-
kan den 16 oktober 2011

Namnändring
ULF BRONNER heter numera ULF 
TÖRNEBLADH

SARA FURUHAGEN

FÖRSAMLINGSBOKEN

11

Marie blir mamma och 
Jenny kommer istället
Abrahamsbergskyrkans 
församlingsmusiker Marie 
Torseng kommer att vara 
föräldraledig från 1 februari 
2012 och resten av året. Som 
vikarie har vi anställt Jenny 
Nilsson. Jenny kommer att 
leda barnkören Abrakadabra, 
ungdomskören, Canta Felice 
samt vara med i kollegiet. 
Vi önskar dig varmt välkom-
men till oss, Jenny!

Ulla Marie till 
Immanuelskyrkan
Församlingens tidigare 
pastor och församlings-
medlem sedan 1988, Ulla 
Marie Gunner, har under 
de senaste fyra år arbetat 
som nationell sekreterare 
i Svenska Missionskyrkan. 
Ulla Marie går nu vidare och 
blir församlingsföreståndare 
i vår kyrkas största försam-
ling, Immanuelskyrkan i 
Stockholm. 

Vi önskar Ulla Marie lycka 
till och Guds välsignelse i 
hennes nya tjänst.

Att bygga kyrka på 
2010-talet
Pastorat Nordväst (missions-
församlingarna i Nordväst) 
inbjuder den 4 juni kl.19.00 
(årsdagen av bildandet 
av den nya kyrkan) till en 
samling i Västerortskyrkan 
i Vällingby med samtal 
tillsammans med kyrkoledare 
Lasse Svensson. Välkommen 
till en angelägen kväll och ett 
viktigt tema.

Vårmarknad 
Lördagen den 21 april kl 
11.00-14.00. 
Försäljning av möbler, 
husgeråd, textil,barnartiklar, 
fritid m m. 

Servering av smörgåsar, 
våffl or, hembakt.

Liten musikalisk under-
hållning kl 11.30, 12.30 och 
13.30.

Kl 15.00 Gershwin-kon-
sert med storbandet Swing 
Beat Big Band. Entré 60kr/
100 kr.

Inlämning torsdag och 
fredag 19 och 20 april från 
kl 18.00 samt efter överens-
kommelse på tel 256708 eller 
801409.

Inbetalningskort
Ett inbetalningskort 
medföljer detta nummer 
av Livet. En frivillig prenu-
merationsavgift mottages 
tacksamt!

Missionskyrkans 
historia
I vår föreläsningsserie om 
Missionskyrkans historia in-
bjuder vi nu till en kväll om 
missionen i andra länder, 
ett arbete med djupa rötter i 
vår kyrkas historia. Tisdagen 
den 20 mars kl 19.00 gästas 
vi av teol dr Lennart Hen-
riksson, lärare på Teologiska 
högskolan. Lennart talar på 
temat ”Vånda och halleluja i 
missionen”.

Tisdag den 17 april kl 
19.00 möts vi tillsammans 
med Lisa Plantin och Per 
Lewin Ronnås på temat 
”Vad tar vi med oss in i det 
nya?” Vi samtalar om vår 
identitet, vad vi som med-
lemmar i Missionskyrkan 
bär på från arvet och i nutid. 
Vad blir vårt bidrag in i den 
nya kyrkan?

Varmt välkomna, hälsar 
studierådet.
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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 

Församligens bankgiro: 
5360-2330

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

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 (tjl) 

Adressändring meddelas 
skriftligt till expeditionen

PORTO BETALT

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

Församlingsmusiker 
Marie Torseng
08-80 20 70

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 0704-94 01 94

SMU:s ordförande
Elin Branteby, tel 073-061 25 68

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

FOTO: LARS UGGLAHelena höjer klubban 2012
Efter församlingens årsmöte 
den 11 februari tog Helena 
Höij (stående längst till vän-
ster) över ordförandeklub-
ban efter Lars Axelsson (i 
fåtöljen) som stannar kvar 
som vice. 

Övriga i styrelsen är Lars 
Borg (kassör), Christina 
Stareborn (sekreterare), 

Örjan Wallin, Sara Furuha-
gen samt Klara Ekelund och 
Lena Ingelstam (dessa två 
senare ej med på bild). Med 
på bild är också pastor Pär 
Lewin Ronnås. 

Över 200 förtroende-
valda hälsades välkomna i 
sina uppgifter och avgående 
ledamöter tackades för 

värdefulla insatser under 
året, bland annat Britta Eli-
asson som lämnade styrelsen 
efter fl era år. 

Ett speciellt varmt tack 
riktades till kyrkans anställ-
da, styrelsen, valberedningen 
för årsmötet samt SMU med 
ledare. 


