
4/12

i Abrahamsbergskyrkan

4/12

Viktiga 
samtal
Livets svåra frågor 
ges plats

Heliga landet 
i fokus
Följ med till Israel 
och Palestina

Scouterna 
gör jobbet
Fixar färska 
julgranar



l
När vuxna käbblar om vem som är störst och bäst, då ställer Jesus fram ett barn. 
Ni måste bli som barnet, säger han till sina lärjungar. Förresten, han säger det 
inte bara till dem, han säger det till oss alla. Ni måste bli som barnet. Det var nog 
många runt omkring som rynkade på näsan: ”Pyttsan, bli som ett barn, ska man 
behöva bli barnslig nu också?”
Jag hade nog sagt likadant om jag hade varit med, för det finns något i den här 
underbara berättelsen som sticker mig som en tagg varenda gång jag läser och fun-
derar över den. Jag tror att det handlar om att jag egentligen vet hur rätt han har. 
Att jag mitt i min präktighet och duktighet, i min iver att vilja prestera och kunna, 
håller på att gå miste om något. För är det inte så, att när livet mer verkar gå ut på 

att göra och prestera än att vara – då håller man 
på att gå miste om något. Jesus varnar för att man 
till och med kan gå miste om ett helt himmelrike. 
Och det slår mig att det är just det här som Beppe 
Wolgers sång ”Det gåtfulla folket” handlar om. 
Ett rike, ett land, befolkat av barn, dit vi vuxna inte 
längre når. Psalmen ”Dansa med änglarna” (nr 702) 
handlar om samma sak, om vuxenheten som gör 
någonting med oss.  
Vad är det jag är rädd för att inte kunna vara?
Men Jesus säger också, det är inte kört bara för att 
man beter sig som en vuxen. Omvänd er och bli 

som barnen sa han, omvänd er…
Är det när jag kapitulerar och erkänner att jag inte behöver uppfylla drömbilden av 
mig själv?
Är det när jag erkänner att jag är beroende, av andra, av något, av Gud?
Är det när jag äntligen stannar upp och försöker se det stora i det lilla?
Är det när jag erkänner skörheten?
Är det när…?

/PÄR LEWIN RONNÅS
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Bli som barnet, sa Jesus

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram 
till Jesus och frågade: ”Vem är störst i 
himmelriket?” Han kallade till sig ett barn 
och ställde det framför dem och sade: 
”Sannerligen, om ni inte omvänder er 
och blir som barnen kommer ni aldrig in 
i himmelriket. De som gör sig själva små 
som det här barnet är störst i 
himmelriket.
Matt 18: 1-5 
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Varje söndag i 
advent finns granar 
till försäljning vid 
Abrahamsbergskyrkan. 
Men var kommer de 
ifrån? Granhuggare 
Markus Pettersson 
berättar. 

Sedan många år tillbaka 
åker vi scoutledare varje 
år på granhuggarhajk, eller 
som vi säger: granechop-
perweekend. I de djupa 
hälsingeskogarna ägnar 
vi första adventshelgen åt 
att hugga, såga, släpa och 
lasta granar som sedan 
levereras till gudstjänsten 
dagen efter.

I en kraftledningsgata 
får vi härja fritt och välja 
ut de snyggaste granarna. 
Själva letandet är en lika 
stor utmaning som att 
hugga och släpa, det är ett 
stort område med gott om 
både sly och stenpartier. 
Men det finns annat än sly 
som kan ställa till det.

Ganska slitigt ibland
Det har varit allt ifrån 
snöstorm till tio plus-
grader. Vi har varit femton 
personer eller fyra. Om 
dessutom bilen kör fast 
på en lerig skogsväg eller 
vi måste krypa fram på 
vägarna för att överleva 
blixthalkan kan det bli 
ganska slitigt. Men i scout-

lagen står att en scout 
minsann möter svårigheter 
med gott humör, och 
naturligtvis ordnar det sig 
alltid till slut ändå. När vi 
sedan firar med brakmid-
dag, bastu och mys har det 
lätt varit värt det.

Försäljning på advent
Ett knappt dygn senare 
lastas de så av, ett gäng ny-
huggna granar och ett glatt 
granhuggargäng. Sedan 
finns granar till försäljning 
varje advent efter guds-
tjänsten, och vem vill inte 
ha en färsk ekogran utvald 
med omsorg och kärlek? 
Jag visste väl det. Varmt 
välkommen!

/MARKUS PETTERSSON

Tappra scoutledare fixar
julens grannaste granar
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Vårens resa till Israel 
och Palestina förbereds 
med studiekvällar i 
Abrahamsbergskyrkan.

Det är studierådet i Abra 
som tillsammans med 
studieförbundet Bilda har 
bjudit in till höstens studie-
kvällar på temat Israel och 
Palestina. 

Historisk resa
Under den första kvällen 
tog forskaren och Mellan-
östernexperten Göran 
Gunner med oss på en 
historisk resa där vi fick 
följa regionens utveckling 
för att landa i hur situa-
tionen ser ut i dag. Jerusa-
lem är en stad där gam-
malt möter nytt och flera 
stora religioner samsas på 
liten yta. Samtidigt pågår 
en komplicerad konflikt 
om vem som har rätten till 
landet. 

Joakim Wohlfeil, Dia-
konia, berättade under den 

andra temakvällen om den 
humanitära situationen 
i Palestina och hur vi i 
Sverige och västvärlden 
har tydliga kopplingar till 
densamma. 

Våldet utövas av båda 
sidor i konfl ikten och det 
är framför allt de civila 
som drabbas. 

Ytterligare studiekvällar 
äger rum under hösten 
och vintern.

Resa i vår
I april 2013 kommer en 
grupp från Abrahams-
bergskyrkan att tillsam-
mans göra en resa till 
Israel och Palestina. Vi 
kommer bland annat att 
besöka Jerusalem, Betle-
hem, Västbanken och 
Döda Havet. Resans mål 
är att få träffa kristna 
grupper, besöka heliga 
platser och studera kon-
flikten. 

/MARIANA PILENVIK

Tre av resenärerna fick frågan 
om varför de vill följa med 
och vad det är som gör dem 
intresserade av ämnet.

Björn och Ingegerd Danielson
– Under 
2001-2002 
inbjöd 
missionsför-
samlingarna i 
Västerort till 
seminarier 
och sam-

tal om Mellanöstern i syfte att 
ordna en resa under 2002. Genom 
utvecklingen i regionen kom den 
resan aldrig att genomföras. 

– När nu en ny möjlighet 
öppnas så ser vi fram mot detta 
med stor förväntan. Vi vill både 
uppleva de bibliska platserna och 
se hur de uppfattas i dagens olika 
konfl ikter.

Ingrid Engback
– Jag har egent-
ligen inte varit 
så intresserad av 
Israel genom livet. 
Nu tänker jag att 
det ändå skulle vara 
intressant att se de 

platser jag hört talas om i hela 
mitt liv och träffa människor som 
bor där.

– Dessutom vill jag gärna 
uppleva landet tillsammans med 
människor i den församling jag till-
hör. Jag vill ha människor att dela 
resan med och kunna dela tankar 
med om vad vi får vara med om. 

Varför vill du åka med?

En inre och  yttre resa 
i Israel och    Palestina
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Vill du åka med?
Resan till Isarel/Palestina, som görs i 
samarbete med studieförbundet Bilda, går 
av stapeln den 1-10 april 2013. 

Priset är inte riktigt fastställt men 
kommer troligen att ligga på 12 000-
14 000 kronor. Subvention kan utgå till 
studerande. Vårt upplägg är att besöka 
heliga och kända platser, träffa kristna i 
området samt studera konflikten. 

Är du intresserad, kontakta Mariana 
Pilenvik 0736-361278 eller Pär Lewin 
Ronnås på kyrkans expedition. Max ca 15 
deltagare.

Studiekväll i januari
Vi har en kväll 
kvar i vår serie om 
området. Den 17 
januari kl.19.00 
berättar Thord-
Ove Thordson 
och Margareta 
Ingelstam om sina 
intryck som 
följeslagare på 
Västbanken.

En inre och  yttre resa 
i Israel och    Palestina

THORD-OVE THORDSON



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 
– tisdagar kl 9.00.

9 SÖN – andra söndagen 
i advent Guds rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Bernt Jonsson. Bisi Kongo. 
Insamling till kyrkans interna-
tionella arbete.
Efter kyrkkaffet, försam-
lingsmöte ang. nya stadgar 
och församlingsordning.

12 ONS
15.00 Luciasånger med 
barnkören Abrakadabra. Obs. 
tiden!

15 LÖR
18.00 Luciakonsert. Barn-
kören och ungdoms kören.

16 SÖN – tredje sönda-
gen i advent Bana väg för 
Herren
11.00 Julmusikal med musi-
kalgruppen. Julen sjunges in.
Söndagsskolan, Canta Felice 
och Allsångsorkestern. Maria 
Öst.

23 SÖN – fjärde sönda-
gen i advent Herrens moder
11.00 Nattvardsandakt.

24 MÅN – Julafton
11.00 Julbön. Maria Öst.
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkören.
Körövning för alla som vill 

kl. 22.00. Gäster från Kyrkan 
vid Brommaplan.

26 ONS – Annandag jul 
Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. 
Gerhard Willemsen. Pär 
Lewin Ronnås. Mia Eliasson, 
sång. Insamling till kyrkans 
internationella arbete.

29 LÖR
13.00 Jullunch med sång- och 
musikprogram. Pris: 100 
kronor. Anmälan senast 21 
december tel. 80 20 70.

30 SÖN – söndagen efter 
jul Guds barn
11.00 Gudstjänst i Kyrkan vid 
Brommaplan.

1 TIS – Nyårsdagen 1 TIS – Nyårsdagen 1 TIS – Nyårsdagen 
I Jesu namn
17.00 Ekumenisk fredsguds-
tjänst i Västerledskyrkan. Lars 
Ingelstam. 

6 SÖNDAG – Trettondag 
jul Guds härlighet i Kristus
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Elina Lyckeborg, sång.

9 ONS
13.00 Kaféträff.

13 SÖN – första söndagen 
e. trettondagen Jesu dop
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. Lena 
Liman, sång.

16 ONS
13.00 Nordkorea – en rese-
berättelse. Kerstin och Jan 
Sjögren.

17 TORS
19.00 Med mina ögon. En 
kväll om att vara följeslagare 
på Västbanken. Thord-Ove 
Thordson och Margareta 
Ingelstam.

19 LÖR
19.30 SMU:s julgransplund-
ring. Inträde.

20 SÖN – andra sönda-
gen e. trettondagen Livets 
källa
11.00 Ekumenisk gudstjänst 
med kyrkorna i Bromma. Pär 
Lewin Ronnås. Canta Felice, 
sång. Söndagsskola.

23 ONS
13.00 USA inför ny presi-
dentperiod – lärdomar efter 
ett val. Anders Mellbourn.
19.00 Träff  för nya och gamla 
gudstjänstledare (se notis).

24 TORS
19.00 Fred är vägen till fred 
– det handlar om rörelse 
och relationer. KG Hammar, 
ärkebiskop emeritus 
(se notis).

26 LÖR
18.00 Vinterfest med Vindens 
Vänner. 

27 SÖN – Septuagesima 
Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst. Ida Henner-
dal. Ungdomskören Matt. 
5:15. 
13.00 SMU:s årsmöte. 

30 ONSDAG
13.00 Pensionärsföreningens 
årsmöte.

1 TIS – Nyårsdagen 1 TIS – Nyårsdagen 1 TIS – Nyårsdagen 
JANUARI -13

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se
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– tisdagar kl 9.00.

9 SÖN – andra söndagen 
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3 SÖN – Kyndelsmässo-
dagen Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Sebastian Sollerman, 
gitarr. Kyrkkaffe i kretsarna 
med samtal inför församlin-
gens årsmöte.

6 ONSDAG
13.00 Kaféträff.
19.00 Fredens väg, samtal och 
reflektion i Västerortskyrkan 
(se notis).

9 LÖR
15.00 Församlingens årsmöte. 
Räkfrossa.

10 SÖN – Fastlagssönda-
gen Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Canta Felice, sång. Förbön för 
de valda. 

13 ONS
13.00 Att leva i Afghanistan. 
Torbjörn Petersson, ambassa-
dör.

17 SÖN – första sönda-
gen i fastan 
Prövningens stund
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Ingrid Engback och 
Pär Lewin Ronnås. Anders 
Lyckeborg, sång. 

20 ONS
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås.
19.00 Fredens väg. Samtal och 
reflektion (se notis).

Sönd 24 februari – freD 1 mars 
Tillsammansläger i Hassela (notis).

24 SÖN – andra söndagen 
i fastan Den kämpande tron
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Johannes Schönning, 
sång.

27 ONS
13.00 Anna-Carin Rindeskog 
ser tillbaka på sitt liv.

1 FREDAG
13.00 Världsböndagen. Eku-
menisk gudstjänst i Bromma.
18.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Stockholm.

3 SÖN – tredje söndagen 
i fastan Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Sång av deltagare i 
Hasselalägret.

6 ONS
13.00 Kaféträff.
19.00 Fredens väg. Samtal och 
reflektion i Västerortskyrkan. 

7 TORS
19.00 Att samtala med barn. 
Petter Iwarsson, kurator på 
BRIS (se notis).

8 FRE
19.00 Vi firar Internationella 
Kvinnodagen. Knytkalas (se 
notis).

10 SÖN – midfastosönda-
gen Livets bröd
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Ungdomskören Matt.5:15. 
Insamling till diakon- och 
pastorsutbildningen vid THS. 
Söndagsskola. Bibelutdelning 
till årets konfirmander.

13 ONS
13.00 Ignatius av Loyolas 
andliga övningar och vår 
moderna tids längtan. Pater 
Rainer Carls.

17 SÖN – Marie 
bebådelses dag Guds mäk-
tiga verk
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Barnkören Abrakadabra.
13.30 HSK Vindens Vänners 
årsmöte.

20 ONS
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås.
19.00 Fredens väg. Samtal och 
reflektion (se notis).

24 SÖN – Palm söndagen 
Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Ingrid Engback, sång. 
Söndagsskola.

Träff  för gamla och nya 
gudstjänstledare
Brukar du medverka i eller leda 
gudstjänster, eller känner du att du 
skulle vilja börja? 

Onsdag den 23 januari kl 19.00 
samlas vi i kyrkan för att samtala 
om gudstjänsten och dess olika de-
lar. Hur kan man lägga upp den 
och vad ska man tänka på?  

Välkommen med, för samtal och 
funderingar. Undrar du något, 
prata med någon av pastorerna.

3 SÖN – Kyndelsmässo-
FEBRUARI - 13

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

ser tillbaka på sitt liv.

1 FREDAG

MARS - 13
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Ett hemligt rum 
för stora känslor
Med några veckors 
mellanrum ses två 
grupper i Abrahams-
bergskyrkan för livs-
nära samtal kring barn 
och livspusslet som 
förälder. 

Det sjuder av energi och 
värme när vi ses i det lilla 
mötesrummet. Föräldra-
gruppen har precis 
avslutat samtal och fika för 
denna gång och det märks 
att man känner varandra 
väl. Samtalsforumet har 
funnits i tre år och det 
är en trogen grupp som 

kommer varje gång. Små 
som stora frågor dryftas.

Samtalsledare är Ingrid 
Engback, lärare, och Ker-
stin Schönning, socionom. 
Det hela började med att 
de för några år sedan gick 
en utbildning i Uppsala, 
”Handledning för 
grupper”, genom St 
Lukasstiftelsen. 

Såg nyttan
– I våra yrken såg vi 
nyttan med den tvååriga 
utbildningen. Kerstin i sitt 
arbete med handledning 
av jourföräldragrupper 
och för min del som stöd 

”Efteråt känner man sig 
lite lättare med lägre 
blodtryck”, säger deltagare 
i samtalgruppen. På bilden 
Kerstin Schönning, Helen 
Åkerman och Sara Sundén-
Cullberg.

Var tredje vecka
Nätverken består av 
föräldrar till barn i 
olika åldrar och ses 
ungefär var tredje 
vecka. Är du intresse-
rad av vara med i ett 
nätverk? Kontakta 
Kerstin Schönning 
eller Ingrid Engback.

FOTO: LARS  UGGLA
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vid utvecklingssamtal i 
skolan, berättar Ingrid 
Engback.  

De delade erfaren-
heter från utbildningen 
och efter en tid väcktes 
idén om att tillsammans 
starta en samtalsgrupp i 
Abrahamsbergskyrkan. 
Med en bred erfarenhet 
av småbarn och skol-
barn i olika åldrar blev 
det en bra matchning. 

Samtalen berikar
Den första föräldra-
gruppen startade 2009 
och med ett litet up-
pehåll är man nu igång 
igen. Samtalen berikar 
och i våras tillbringade 
gruppen en helg till-
sammans i Hälsingland. 
Sedan förra året finns 
det nu ytterligare en 
grupp.

– Vi har blivit livs-
klokare och det är ett 
forum där man kan bry 
sig om viktiga saker. 
Här finns ett hemligt 

rum där det finns tid att 
dela stora känslor, säger 
Sara Sundén-Cullberg 
som varit med sedan 
starten.

Samtalen är ledarled-
da och utgår helt från 
gruppens funderingar. 
Allt som sägs stannar i 
rummet.

– Vi går varvet runt 
med ett ämne i taget. 
Det är spontanta samtal 
där vi tar upp olika 
frågor som vi funderar 
på och delar erfaren-
heter med varandra, 
berättar Ingrid. 

Hur är det att leda 
en samtalsgrupp med 
föräldrar? 

– Det är en rikedom 
att få vara med. Vi är 
alldeles uppfyllda – alla 
behöver göra det här. 
Vi ser fram emot att ge 
det mer tid, om några 
år när vi pensionärer, 
säger Kerstin och 
Ingrid.

/CHRISTINA STAREBORN

Vill du skriva i Livet?
Livetredaktionen behöver fler 
skribenter. Vi söker dig som 
kan tänka dig att skriva för Livet 
någon gång ibland – göra en 
intervju, ett enkelt reportage, en 
minienkät. 

Du kanske läser journalistik på 
gymnasiet. Eller du är pensionär 
med oförlösta journalistdröm-
mar. Eller du tycker bara att det 
är kul att skriva. Du kan vara van 
eller ovan skribent. Redaktionen 
handleder dig och redigerar dina 
texter. 

Låter detta som Livets chans? 
Tveka inte att höra av dig till 
Livetredaktör Maria Dahl, 
0706-584750 eller maria.dahl 
@tribunen.se

Sportlovsläger 
i Hassela
Även 2013 inbjuder vi till ett 
tillsammansläger i Hassela under 
sportlovet, den 24 februari till 
1 mars. Som vanligt tillbringar vi 
dagarna utomhus – i backen, i 
längdspåret eller i pulkorna ba-
kom snöskotrarna. 

På kvällarna har vi gemen-
samma aktiviteter. Matlagningen 
och bestyren hjälps vi åt med i 
grupper. 

Mer information finns i folder i 
kyrkan eller att ladda ner på nätet:
www.abrahamsbergskyrkan.se. Du 
kan också ringa Pär Lewin Ron-
nås, 08-80 20 70 (kyrkan) om du 
har frågor. 

Välkommen med, med eller 
utan funktionshinder!
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Anmäl dig till konfaläger -13

På bilden 2012 års konfir-
mander i Abrahamsbergs-
kyrkan. 

Nu är det tid att anmäla 
sig till lägret 2013. Det 

hålls på sommargården 
Koviken den 17 juni – 6 
juli och vänder sig till dig 
som är född 1998 eller 
tidigare. 

Intresserad? Kontakta 
pastor Maria Öst.

FOTO: ERIK BRONNER

Abras scouter har varit 
på Kämpalek. Kajsa 
Höij berättar.
Kämpalek har funnits i 
flera år men det här var 
det första året för mig och 
jag var nyfiken på hur det 
skulle vara. Kämpalek är 
en tävling mellan scouter i 
hela Mälardalen. Det är en 
vandring med olika statio-
ner som man ska klara av 
på vägen genom skogen.

Årets tema var ”skogs-
huggare”, och aktiviteterna 
följde temat. Man skulle 
även ha med sig en totem-
pole tillbaka så alla fi ck 
en slana att bära genom 
skogen och använda på 
stationerna. Alla gick med 
sina patruller och man gick 

efter en karta där statio-
nerna var utsatta. 

De yngre scouterna gick 
på bara några av statio-
nerna, som var bemannade 
och som oftast gick ut 
på att göra något fysiskt, 
att till exempel knyta sju 
knopar. Man fi ck plus-
poäng om man knöt dem 
på sin totempole.

De som var äldre gick 
på några stationer till och 
de var inte bemmanade 
och gick oftast ut på att 
tänka, klura eller gissa. 
Efter hela vandringen 
var det prisutdelning. Vi i 
Abra vann ingenting i år. 
Men nästa år då ska vi ta 
igen!

/KAJSA HÖIJ

Knop och knep på Kämpalek SMU-grupperna 
träffas
Småbarnsmusik onsda-
gar 10.00-10.45. Från 
ca 10 månader-3 år.

Scout onsdagar 18.30-
20.00. 8 år och uppåt. 
Körlek torsdagar 
16.30-17.15. 3-6 år.
Barnkör torsdagar 
18.00-18.45. 6-9 år.  
Musikalkör torsdagar 
18.00-19.00. 10-13 år.  
Ungdomskör torsda-
gar 19.00-20.30. 15 år 
och uppåt.  
Tonår varannan 
fredag (jämna veckor) 
19.30. 13 år och uppåt.



FÖRSAMLINGSBOKEN

Dop
JUNO OLOFSGÅRD, dotter till 
ANNA-MARIA och JONATAN 
OLOFSGÅRD, döptes i samband 
med gudstjänsten den 21 okto-
ber 2012.

Nya medlemmar
MARIA och ANDREAS ÖST, 
Sigrid Undsets gata 9, 168 49 
Bromma
Tel Maria 0739500303, Andreas 
0702737345

KAJSA WALLIN, Lyckselevägen 
200, 162 67 Vällingby, tel 
0737415014
YLVA LOFTERUD, Enhörnings-
gränd 41, 167 58 Bromma, tel 
08 258891

Adressändring
ANDERS MELLBOURN och ULLA 
OLOFSGÅRD, Drachmannsgatan 
4, 8tr. 168 49 Bromma. 

Lämnat församlingen
ULLA MARIE och GÖRAN GUNNER 
fl yttar sitt medlemskap till Im-
manuelskyrkans församling.
ANDERS LINDMARK flyttar sitt 
medlemskap till Norrmalms-
kyrkans församling.

Till Guds vila
LASSE ERIKSSON, född den 8 
oktober 1930, avled den 23 
november 2012.
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Den förre ärkebiskopen 
är känd för sitt samhälls-
engagemang bland annat i 
fredsfrågan. Kom till Abra 
torsdagen den 25 januari kl 
19.00 och hör honom tala 
under temat ”Fred är vägen till 
fred –  det handlar om rörelse 
och relationer”.  

Denna kväll är fristående, 
men kommer också att vara 
inledningen för dem som 
vill fortsätta att samtala och 
refl ektera över fredsfrågan. 
Detta gör vi fyra kvällar 
utifrån Kyrkornas Världsråds 
tema ”Styr våra fötter in på 
fredens väg”. Serien är ett 

samarbete med Västerortskyr-
kan i Vällingby. 

• Fred i samhället, 6/2 i 
Västerortskyrkan 

• Fred med jorden 20/2 i 
Abrahamsbergskyrkan

• Fred med marknaden 6/3 
i Västerortskyrkan

• Fred mellan folken 20/3 i 
Abrahamsbergskyrkan. 

Alla samlingar kl 19.00.

Att samtala 
med barn
Petter Iwarsson, 
socialpedagog på 
BRIS, har skrivit 
boken”Samtal 
med barn och 
ungdomar 
- erfarenheter 
från arbetet på 
BRIS”. Han 
skriver: ”Vanliga 
samtal mellan 
barn och vuxna, 
oavsett var dessa 
sker, är oändligt 
betydelsefulla 
och ofta väldigt 
underskattade.” 

Torsdagen den 
7 mars kl.19.00 
kommer Petter 
till Abrahams-
bergskyrkan och 
berättar vidare. 

Kvällen är ett 
samarbete mellan 
Abrahamsbergs-
kyrkan, S:t Lukas 
och studieför-
bundet Bilda

Varmt välkommen

Vi drömmer om att aldrig 
någonsin behöva tänka på 
internationella kvinnodagen 
igen! Men vår värld är fortfar-
ande inte jämställd. 

Därför bjuder vi in alla 
– kvinnor och män – för att 
uppmärksamma detta fre-
dagen den 8 mars 18.30. Vi 
ser på fi lmen ”Pray the devil 
back to hell”, om hur kvin-
nor i Liberia genom ickevåld 
skapade fred 2003. 

Vi diskuterar fi lmen och 
prövar ickevåld med hjälp av 
Kerstin Bergeå, Kristna freds-
rörelsen. 

Knytkalas – ta med något 
gott att äta och bjuda på.  

Vill du veta mer? Kontakta 
pastor Maria Öst. 

VÄLKOMNA hälsar en ar-
betsgrupp med represen tanter 
från Internationella rådet och 
Studierådet i samarbete med 
Bilda

Lyssna på KG Hammar om freden 

Fira 8 mars 



B

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 22 18

Barn- och ungdoms-
ansvarig
Pastor Maria Öst
Exp: 08-80 20 70

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

Kampanj 
för rätten 
att få tro
Jultid är insamlingstid för 
kyrkans internationella 
arbete. I år är temat i 
Gemensam framtid (den 
nya kyrka som Baptist-
samfundet, Metodistkyr-
kan och Missionskyrkan 
bildat) ”Rätt till tro”.

Det internationella 
arbetet är och förblir 
en viktig del av att vara 
kyrka. Det handlar om 
trovärdighet och global 
medvetenhet. Och ett 
långsiktigt engagemang 
för hela människan, om 
alla de delar som utgör 
människors livsvillkor. 
På många platser idag är 
rätten till tro ifrågasatt 
ibland helt förbjuden.

I Abrahamsbergs-
kyrkan har vi insamling 
på gudstjänsterna den 2 
advent och annandag jul.

Gudstjänster på Julafton
11:00 
JULBÖN FÖR HELA FAMILJEN

MARIA ÖST M.FL

23:00 
MIDNATTSMÄSSA

PÄR LEWIN RONNÅS M.FL
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