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Nyligen presenterades en undersökning som den nya kyrkan Gemensam Framtid 
låtit göra. Bland annat hade man intervjuat 1 000 svenskar för att höra om deras 
syn på kyrkan. I undersökningen ställdes många frågor, men som jag upplevde det 
fanns det två underliggande teman: Är kyrkan relevant? Upplevs kyrkan som tro-
värdig?
 Från kyrkans horisont var inte resultatet särskilt muntert. 
 Kyrkan upplevs inte som särskilt relevant. Många menar heller inte att det finns 
något den kan göra för att bli relevant, i alla fall inte i deras liv. Däremot kan den 
bli det i samhället, menar man, om den till exempel börjar hjälpa människor som på 
olika sätt har det svårt. 
 Men det som kanske svider lite extra, det är att 74 procent inte anser att frikyr-
kan i allmänhet är trovärdig. 
 Kyrkan befinner sig helt klart i en uppförsbacke (till exempel har Missionskyrkan 
minskat i storlek sedan 1926) men varken det eller svaren är väl egentligen någon 
nyhet. Men undersökningen och svaren ställer också en hel del frågor. Vi vet nu 
genom svaren vad andra tycker att vi ska vara och göra. Men är det säkert att det 
är sant för det? Frågan om hur vi ser på oss själva, är inte den minst lika viktig? Vad 
tycker vi och kanske längtar efter att vi skulle vara?
 Vi ska inte försöka förklara bort att så många menar att kyrkan inte är relevant 
för dem. Och visst ska vi lyssna på andra. Men att definiera oss, det måste få ligga i 
våra egna händer. Vi måste veta vad som rör sig och är viktigt i människors liv, men 
vi får akta oss för att bli populistiska i vår strävan att locka andra till oss.
 Så vad längtar du efter att kyrkan ska vara? Vad vill du att kyrkan ska göra? Vad 
är det, enligt dig, att vara det ”salt i världen” som Jesus säger att vi ska vara?
 Det är ju ändå här någonstans vi måste börja ställa frågorna, både som lokal 
församling och som riksvid kyrka. För jag tror, att om vi som församling är relevan-
ta för våra egna liv, så kan vi vara relevanta också för andras. Vi är trots allt ganska 
lika, vi människor. 
 Det kan vara början till ett spännande samtal som jag uppmanar oss alla att gå in i. 

/PÄR LEWIN RONNÅS
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

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

Layout Magnus Höij  Omslagsfoto: Lars Uggla
Nästa Livet kommer i början av september. Manusstopp 3 augusti 2012 
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Amanda Wirtén från 
Abra berättar om en 
resa till Östafrika.

”Jag behöver mer pengar 
för att kunna köpa ett större 
lager och sälja mer träkol”, 
säger Florence när vi pratar 
om mikrolån. Hon tillhör en 
självhjälpsgrupp för kvin-
nor i Kenya. Alla i gruppen 
har startat egna företag och 
tillsammans diskuterar de 
hur de skulle kunna utveckla 
sina företag och få en bättre 
inkomst.

Under det här läsåret 
har jag läst Afrikalinjen på 
Birka folkhögskola utanför 
Östersund. I kursen ingår 
en tio veckors praktikresa 
i Östafrika då jag och en 
kompis reste till Uganda 
och Kenya. Vi jobbade med 
lokala organisationer som 

stöder kvinnors rättigheter 
och det var så jag träffade 
Florence. 

Mikrolån som bistånds-
metod har fått en enorm 
genomslagskraft. Mycket 
forskning tyder på att de har 
en positiv effekt på fattig-
domsbekämpning. Miljon-
tals människor har med 
hjälp av mikrolån kunnat 
investera i sina företag, hus 
eller barns utbildning. 

Men mikrolånen har 
visat sig inte enbart vara 
en framgångssaga. Fattiga 
som tar mikrolån riskerar 
att fastna i en skuldfälla och 
många tvingas ta nya lån för 
att betala de gamla. ”Om vi 
inte betalar tillbaka tar de 
våra hus och ägor”, säger 
Florence. 

I Östafrika träffade jag 
många mikrolåntagare. 
Ändå kan jag inte säga 

vad jag tycker om lånen. 
Kanske behöver verksam-
heten utformas på ett mer 
ansvarsfullt sätt? Kanske 
behöver lånen kombineras 
med utbildning och annat 
stöd? Mikrolån ska kanske 
inte ses som lösningen på 
världsfattigdomen, men för 
Florence skulle det kunna 
göra skillnad. 

/TEXT OCH FOTO: AMANDA WIRTÉN

Fakta mikrokrediter:
• Mikrolån ges till personer 
som inte anses kreditvärdiga 
av vanliga banker. Lånen 
är ofta på några hundra 
kronor. Majoriteten av lån-
tagarna är kvinnor.
• Lånen tas individuellt eller 
i grupp. I en lånegrupp 
måste alla betala tillbaka in-
nan nya lån tas. 

Mikrolån – både bra och dåligt
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Konfaläger – en tid att växa 
Femton konfi rmander 
intar snart Koviken för 
årets konfaläger. 
Ledaren Sofi a Karsberg 
berättar om upplägget. 

Det börjar med en 
introduktionshelg på 
Ko viken i maj. Några 
veckor senare börjar själva 
lägret som är tre veckor 
långt. Det avslutas med 
en konfirmationshögtid i 
Abra hamsbergskyrkan den 
8 juli. I augusti är det en 
återträffshelg på Koviken. 

Vad fyller vi då dessa 
veckor med? Vi utgår från 
treenigheten, och där ryms 
ju hela tron och livet. 

Första veckan fokuserar 

vi på Gud, andra på Jesus 
och tredje veckan på den 
Helige Anden. 

Vi brukar säga att hela 
konfalägret är en enda 
lång lektion. Det händer 
mycket med alla under 
konfatiden, även med oss 
ledare. 

Växer som person
Vi möts i samtal, musik, 
bad och andakt. Och 
många vittnar om att man 
vuxit som person efter 
dessa intensiva veckor. 

Vi har medvetet ett tajt 
schema, inte minst med 
tanke på dem som kom-
mer till lägret utan att 
känna någon innan. Idrotts-
kvällarna på tisdagar är 
viktiga inslag. 

Dels tajtar de ihop 
konfagruppen och dels 
får konfi rmanderna möta 
Abras ungdomar och se att 
det fi nns en fortsättning 
om man vill efter konfa. 

Dagarna är uppdelade 
i olika pass som varierar 
mycket. Undervisning och 
diskussion i storgrupp. 
Arbete i små grupper med 
olika uppgifter, alltifrån att 
dramatisera en bibeltext 
till att diska efter mid-
dagen. Sång och musik. 
Samarbetsövningar och 
lekar. Och mycket bad och 
glassätande. 

En dag cyklar vi till 
Lovö kyrkogård där vi 
pratar om död och liv. Vi 
gör också andra utfl ykter.

Vi använder inget 
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Konfaläger – en tid att växa 
färdigt material. Bibeln är hu-
vudboken. Och sedan hämtar 
vi material från olika källor. Vi 
har flera temadagar, till exempel 
Jesusdagen, då vi under ett dygn 
följer Jesus från krubban till up-
pståndelsen. 

Dagliga samlingar
Ledargruppen samarbetar och 
planerar lägret ihop. Vi har 
dagliga ledarsamlingar och stäm-
mer av läget. Fritidsledarna har 
en viktig roll. Förutom att vara 
fantastiska aktivitetsfixare är de 
också närmare konfirmanderna 
i ålder vilket ger möjlighet till an-
dra relationer och samtal. 

God mat är viktigt! Även i 
sommar kommer vår fantastiske 
kock Daniel Nilsson att stå i 
köket. Det känns tryggt.

SOFIA KARSBERG

Samuel Duregård, 
16 år
– Alla var vänner med 
varandra. Det var 
bad och fotboll och 
lektionerna var inte 
så tråkiga… Koviken 
har länge varit som ett 
andra hem för mig och 
det förstärktes genom 
lägret. Det blev ett av 
de varmaste minnena i 
mitt liv.

Så här säger två 
av 2010 års kon-
firmander om vad 
de tyckte om sitt 
konfaläger:

Moa Iwarsson, 16 år 
– Det var de tre bästa 
veckorna i mitt liv. Jag 
var nyfiken på Bibeln 
och tron och jag ville 
också träffa nya komp-
isar. Och det fick jag! 
Nu hänger jag mycket i 
Abra och fortsätter att 
träffa kompisarna här.

Harald Bäcklund, 
14 år
– Jag drogs till kyrkan 
av kompisar och det 
blev naturligt med 
konfirmation här. 
Det här är den kyrka 
som jag varit i. Jag vill 
komma närmare tron, 
lära mig nya saker och 
ha kul!

Kajsa Höij, 15 år
– Jag drogs med 
genom scouterna, 
kompisar som varit 
med tidigare år tipsade 
om lägret. Jag vill träffa 
nya kompisar, ha roligt 
och diskutera ifall man 
vill tro.

Och så här säger 
två av årets konfir-
mander om vad de 
hoppas på under 
sitt läger: 



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 ljusgloben 
på tisdagar tar paus under 
juni, juli och augusti. Välkom-
men åter den 6 september.

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

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

10 SÖNDAG – första 
söndagen efter 
trefaldighet Vårt dop
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Pär Lewin Ronnås. 
Anders Lyckeborg, sång.

12 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken 

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

17 SÖNDAG – andra 
söndagen efter 
trefaldighet Kallelsen till 
Guds rike.
11.00 Gudstjänst. Erika Wer-
meling. Ingrid Engback, sång.

18 juni – 8 juli konfirmations-
läger 

19 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken 

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

24 SÖNDAG – Johannes 
Döparens dag Den högstes 
profet
11.00 Gudstjänst. Konfir-
mander och ledare. 

26 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken 

Kyrkkaffet gör uppehåll från 8 juli 
och återkommer söndagen den 19 
augusti.

1 SÖNDAG – fjärde 
söndagen efter 
trefaldighet Att inte döma
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Konfirmations-
lägrets deltagare.

3 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken 

8 SÖNDAG – 
Apostla dagen Sänd mig
11.00 Högtidsgudstjänst med 
konfirmation. Pär Lewin 
Ronnås, konfirmations ledarna 
och konfirmanderna.  

11 ONSDAG
13.00 Sommarträff  i 
Abra hamsbergskyrkan.

15 SÖNDAG – sjätte 
söndagen efter 
trefaldighet Efterföljelse
11.00 Sommarandakt. Lars 
Ingelstam. 

16-21 juli Seglardagar med Ny 
Gemenskap på Koviken.

22 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag Jesus 
förhärligad
11.00 Sommarandakt. Anna 
Lähnn.  

23 – 29 juli  Vindens vänners 
seglarläger på Koviken

29 SÖNDAG – åttonde 
söndagen efter 
trefaldighet Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. Anna 
Lähnn. Vindens vänner, sång.

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se

3 SÖNDAG – Heliga 3 SÖNDAG – Heliga 
JUNI

6

JULI
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5 SÖNDAG – nionde 
söndagen efter 
trefaldighet Goda förvaltare
11.00 Sommarandakt. Anna 
Lähnn.

8 ONSDAG
Ekumenisk sommarfest på 
Koviken. Kaffe 10.30. 
Anmälan senast 1 aug. till tel. 
80 20 70 8 (telefonsvarare). 

12 SÖNDAG – tionde 
söndagen efter 
trefaldighet Nådens gåvor
11.00 Sommarandakt. Helena 
och Magnus Höij.  

19 SÖNDAG – elfte 
söndagen efter 
trefaldighet Tro och liv
11.00 Gudstjänst. Karin Fritz-
son. Elina Lyckeborg, sång. 

26 SÖNDAG – tolfte 
söndagen efter trefal-
dighet Friheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås och årets konfirman-
der.

29 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

31 aug – 1 sept. 
Samling för församling. Dagar på 
Koviken för alla intresserade. Se 
notis om program och anmälan.

2 SÖNDAG – trettonde 
söndagen efter 
trefaldighet Medmänniskan
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin-Ronnås. 
Kör- och blåsargrupp.

SMU-grupperna startar från 
vecka 36.

5 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.

9 SÖNDAG –  fjortonde 
söndagen efter 
trefaldighet Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Installa-
tion av pastor Maria Öst. 
Distriktsföreståndare Helen 
Friberg. Matt.5:15, sång. 

12 ONSDAG
13.00 Misstagssonaten av 
Hjalmar Söderberg. Liselotte 
Höjman, skådespelare.

16 SÖNDAG – femtonde 
söndagen efter 
trefaldighet Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Jenny Nilsson, 
sång.

19 ONSDAG
13.00 Cittragrupp 74 från 
Järfälla.

23 SÖNDAG – sextonde 
efter trefaldighet Döden 
och livet
11.00 Gudstjänst. Ingrid 
Engback och Pär Lewin 
Ronnås. Körgrupp ur Art 
Song. 

AUGUSTI SEPTEMBER

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

FOTO: MARIA DAHL
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Ida axlar Equmenia på heltid
Nyligen valdes Abras 
egen Ida Hennerdal till 
ordförande för Equ-
menia. Nu börjar 
jobbet både för henne 
och för ungdomsor-
ganisationen på allvar. 

Det är kanske inte så 
konstigt att receptionen 
på Idas nya arbetsplats, 
Equmenia i Alvik, inte vet 
vem Ida är när jag frågade 
efter henne. Hon är precis 
ny på jobbet, även om hon 
under lång tid varit aktiv i 
arbetet med att skapa den  
nya organisationen för 
Missionskyrkans, Babtist-
samfundets och Metodist-
kyrkans ungdomsförbund. 

– Det var en mycket bra 
stämning när vi samlades 
i Vännäs för att välja den 
nya styrelsen, bestämma 
verksamhetsplan med 
mera, säger Ida Hennerdal. 

Välkänd i Abra
Ida är välkänd för många 
i Abrahamsbergskyrkan, 
bland annat som ledare i 
scouterna. Året som kom-
mer kräver mer tid åt an-
nat, men hon hoppas ändå 
kunna fortsätta att jobba i 
Abra en hel del. 

– Men vi är ju ett stort 
ledargäng, så jag hoppas 
att det finns resurser för 

att täcka upp, säger hon. 
Hennes eget fokus un-

der året kommer att ligga 
på att öka synligheten och 
närvaron de lokala Equ-
meniaföreningarna och att 
att samverka med andra 
organisationer. Plus att 
se till att samarbetsavtalet 
med scoutrörelsen ros i 
land. 

Snabb process
Under Kristihimmel-
färdshelgen beslutades 
om samgåendet mellan 
moderkyrkorna, Mis-
sionskyrkan, Metodis-
terna och Babtiserna 
på kyrkokonferensen i 
Linköping. Equmenia var i 
det avseendet en föregån-
gare. Redan 2007 bildades 
organisationen, först som 
en federation. 

– Vi var snabbare än 
våra moder-kyrkor. Visst 
finns det en ganska stor 
bredd inom gamla SMU, 
men skillnaderna är ändå 
mindre än de varit inom 
kyrkorna, säger Ida. 

Med en helt ny or-
ganisation på plats blir 
det naturligtvis en hel del 
fokus på det interna, på 
rutiner och organisation. 

– Men jag brinner 
egentligen ännu mer för 
det internationella arbetet 
och för fredsarbetet, säger 

Ida Hennerdal. 

Fokus på Sverige
Och visst finns det 
utrymme för även en del 
internationellt arbete, även 
om det först och främst 
blir hemmaplan, i Sverige, 
som blir hennes arena. 

– Vårt mål är ju att fler 
barn och unga ska få höra 
om Jesus. Det är givetvis 
målet med hela arbetet, 
säger hon. 

Hon har ställt sig i pre-
dikstolen vid flera tillfäl-
len, men någon önskan 
om att bli pastor finns 
inte. 

– Men det andliga finns 
med oss hela tiden. Vi har 
andakt varje tisdag i Alvik. 

Kanske leder dessa 
inom kort till att hon blir 
igenkänd även i recep-
tionen. 

/MAGNUS HÖIJ

Kort om 
Ida Hennerdal
24 år, gift, bor på 
Kungsholmen och 
läser i vanliga fall på 
Försvarshögskolan. 

þSommar   Vinter¨
þÖstkust   Västkust¨
¨Rom  New Yorkþ
þBok  Film¨
¨Kaffe  Teþ
¨Buss  T-banaþ
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Ida Hennerdal 
leder Equmenia 

med runt 450 
föreningar och 

över 25 000 
medlemmar över 

hela Sverige. 
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Snart börjar Sofi a Kars-
berg att packa. Efter 
många år i Abra fl yttar 
hon och familjen till 
Grekland i augusti.

Ledare för barnmusiken. 
Nying- och tonårsledare. 
Babykonsertarrangör. UR-
ordförande. Konfaledare. 
Rockgruppssamordnare. 
Ansvarig för musikgud-
stjänst med små och stora. 
Ja, listan över det Sofia 
Karsberg gjort och gör i 
Abrahamsbergskyrkan är 
mycket längre än så här.

Hon kom från 
Rönninge till Abra som 
konfi rmand 1984 – och 
blev fast. Efter diverse 
ideella uppgifter i SMU 
anställdes hon som barn- 
och ungdomsansvarig 
2004. Men efter sommar-

en slutar hon sin tjänst. 
Maken Christoffer har fått 
ett EU-jobb med kontor 
i Aten, och Sofi a och de 
tre döttrarna Lovisa, 13, 
Hanna, 10, och Matilda, 6, 
följer med.

Vad är det viktigaste du 
har bidragit med?

– Att öppna upp för 
kontakt med familjer i vårt 
närområde genom SMU 
och barnmusik. Jag har 
jobbat för att de ska förstå 
att Abra också är deras 
kyrka. 

– Jag har även värnat 
barn och ungas plats i 
gudstjänsten. Genom olika 
tilltal, fl er sinnen och att 
tänka alla åldrar. Alla ska 
få känna sig delaktiga.

Du sprudlar alltid av 
energi. Vad får dig att 

orka?
– Jag får mycket 

energi av jobbet i Abra. 
Jag kan vara hur trött som 
helst inför ett barnmusik-
pass eller en ledarkväll. 
Men när jag går därifrån är 
jag alltid energifylld.

Tre år kommer familjen 
Karsberg att vara i Aten. 
Sofi a har inga särskilda 
planer för egen del. Hon 
ska stötta döttrarna som 
nu börjar i en engelsk 
skola med musikinriktning. 

– Jag har tid på mig 
att komma på vad jag vill 
göra, säger hon.

Men ingen blir nog 
förvånad om hon drar 
igång babyrytmik i en 
grekisk-ortodox kyrka i 
grannskapet. 

 /MARIA DAHL

Sofi a på 
en barn-

musik-
gudstjänst. 

Sofi a byter Abra mot Aten
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Israel och Palestina
Under hösten och vintern 
2012-2013 planerar vi för 
en serie samlingar om 
Israel och Palestina. 
Historien, situationen, 
religionerna, de kristna 
kyrkornas situation, 
konflikten etc. Tanken är 
att också erbjuda en resa 
under våren 2013 tillsam-
mans med Studieförbun-
det Bilda. Har du tankar 
och idéer, tala med 
Mariana Pilenvik, 08-
50211447, eller Pär Lewin 
Ronnås, 08-802070, i 
studierådet.

Olle i 
styrelsen
I förra Livet 
hade vi en bild 
på försam-
lingens nya 
styrelse. 
 Men vi 
glömde ett 
namn: Olle 
Stigwall, 
som också är 
sekreterare.

Succé för vårmarknaden
På vårmarknaden den 21 april fick vi in drygt 28000kr. 
Förutom det goda resultatet gladdes vi åt prylbodarna, 
ett fantastiskt kaffebord, barnkörens sång, jazzkonsert 
och inte minst över alla som hade hittat hit. Tack alla 
som arbetade, före under och efter dagen och bidrog till 
en härlig vårmarknad. 

Samlingshelg
Hoppas vi kan bygga en värld där var och en 

är  människovärd!
Samlingshelg 31 augusti-2 september 
på Koviken.

Mötas, refl ektera, segla, leka, dis-
kutera, sjunga, skapa eller bara vara.

För alla som ofta eller ibland är i 
Abrahamsbergskyrkan. Program och 
info kommer i sommarbrev och på 
hemsidan i juni.

Till Guds vila 
BRITT HEDLUND, född den 15 
september 1918, avled den 14 
april 2012.

Ny medlem
MONICA HILLBERG-SANESE, Via 
Maceri 34, Rimini 47900, Italien. 
Tel 0703-8057147.

Dop
JULIETTE RUTH MÅRTENSSON 
SCHÖNNING, född 16 novem-
ber 2011, dotter till KATARINA 
SCHÖNNING och DAN MÅRTENS-
SON, döptes i samband med 
gudstjänsten den 18 mars 2012.

Adressändring
ANNA-MARIA, JONATAN, ELLIOT 
och JUNO OLOFSGÅRD, 
Ugglevägen 4, 274 33 Skurup. 
Tel 0411-40903.

Samtalsgrupp
Vill du vara med i vår  
samtalsgrupp? 
Vi hoppas bli en 
mindre grupp som 
träffas var tredje vec-
ka i Abrahamsbergs-
kyrkan och talar om 
livet, om stort och 
smått. Du är varmt 
välkommen att vara 
med. Hör av dig till 
Pär Lewin Ronnås 
för mer information. 
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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
Hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se
Kontakt: hemsida@abrahamsbergskyrkan.se 

Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen

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 
klockan 10-12

Samtal med pastor enl över-
enskommelse per telefon. 

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 89 92

Barn- och ungdoms-
ansvarig
Sofi a Karsberg
Tel: 073-972 07 82

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Marie Torseng (tjl till 1 jan 2013)
Vikarierande musikledare Jenny 
Nilsson, tel: 070-39 89 381

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 0704-94 01 94 
eller 08-26 28 81

SMU:s ordförande
Elin Branteby, tel 08-760 10 52

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

Sommarträff 
med Bromma Ekumeniska 
Pensionärsråd
Onsdag den 8 augusti 
klockan 10.00 
Anmälan på tel 802070 
senast 6 augusti.

Sommar på Koviken 
Idrottskvällar 
Kom till Koviken och 
spela fotboll, volleyboll 
eller bara vandra runt. 
Vi samlas den 3, 12, 19, 26 
juni och den 3 juli klockan 
19.00.

Midsommarafton
16.00 Vi reser stången.
Dans och lekar. Servering
18.00 Musik- och lyrikpro-
gram
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