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Lätt att bidra
Det finns många sätt 
att bidra till Abras 
ekonomi. Och 
pengarna behövs!

Fredsarbete i Abra
Abrahamsbergs-
kyrkans arbete för fred 
forsätter. I höst kan du 
ta del av arbetet.  

På rätt
plats
Maria valde 
mellan tand-
hygien och 
kyrkan. Nu är 
hon hemma. 



”Jag har en dröm” upprepade Martin Luther King i sitt stora och berömda tal. Han 
bar på en dröm om ett rättvist och jämlikt samhälle. Ett samhälle där var och en 
får det de behöver och har rätt att få känna sig trygga. Ett rättfärdigt samhälle. 
Som människor och som kristna har vi rätt att få dela hans dröm. Ja, kanske har vi 
rent av en skyldighet att göra det. För jag tänker, att som människor har vi ett 
ansvar. Givetvis för oss själva och våra närmaste, men också för hela vår värld. 
Vi både hör ihop, och hänger ihop. ”Ingen människa är en ö” skrev prästen John 
Donne redan i början på 1600-talet. Samhörighet och ansvar hänger ihop.
 I kristen tro läser jag in att samhörigheten och ansvaret skärps. Att vara skapad 
av Gud och därtill till hans avbild - visst förpliktigar det till något? Min nästa, säger 
Jesus, det är den som behöver mig. Men så skruvar han till det något, inte bara 
behöver mig, utan ibland också det som jag upplever som mitt. Nej, tron handlar 

inte bara om mitt inre liv, utan också om hela 
Guds skapelse.
 Jag har också en dröm, en dröm om att kyr-
korna ska kunna vara en stark och pådrivande 
röst för det som är rättfärdigt. Det handlar om 
fred och vapen, det handlar om fördelning, 

rättvisa och miljö. I vår lite paradoxala tid så har mycket blivit bättre de senaste 
åren. På samma gång som nya och stora hot mot vår framtid har ökat.
 Jag vill tro att världen behöver oss kristna som en god kraft rätt in i de stora 
och svåra frågorna. Ja, om inte vi talar och pekar på hoppet 
och rättfärdigheten, vem ska då göra det?

PÄR LEWIN RONNÅS

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

PS. I Abrahamsbergskyrkan kommer vi vid ett par 
tillfällen under hösten att lyfta några av frågorna. Se 
artikel och kalendarium.
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Jag har också en dröm

”Er kärlek ska vara uppriktig
Avsky det onda, håll fast videt goda”
Rom.12:9
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Ett nätverk med syfte 
att påverka den sven-
ska säkerhetspolitiken 
har skapats - Part-
nerskap 2014. Bland 
de aktiva finns flera i 
Abrahamsbergskyrkan.

Sverige behöver en ny 
fredspolitik. Dagens 
säkerhetspolitiska hot och 
utmaningar rör samhällets 
sårbarhet vad gäller IT, 
energi eller klimat och 
internationell terrorism till 
följd av växande sociala 
och kulturella spännin-
gar. Men fortfarande går 
nästan alla försvarspengar 
i statsbudgeten till det 
militära försvaret.

I stället borde en 
konfliktförebyggande 
fredspolitik stå i centrum 
för den svenska säkerhets-
politiken. Det hävdar 
Partnerskap 2014 som 
är ett brett nätverk av ett 
femtontal organisationer 
ur det svenska civila sam-
hället, däribland Svenska 
kyrkan och Equmenia-
kyrkan. 

Syftet med initiativet 
är att skapa en öppen och 
allsidig samhällsdebatt 

om en bredare säkerhets-
politik och bidra till en 
tyngdpunktsförskjutning 
mot konfliktförebyggande 
och långsiktigt fredsarbete 
– inför och under 2014, 
då det både är valår och 
200-årsminnet av Sveriges 
fred firas.

Samlad bedömning
Som ett första led i sitt 
arbete har Partnerskap 
2014 tagit fram kunskaps-
översikter och en samlad 
bedömning av de säker-
hetspolitiska förutsättnin-
garna. Huvudrapporten 
heter ”Fred, säkerhet, för-
svar” och finns att läsa på 
www.fredsagenda2014.se. 
Den kommer också ut 

som bok senare i höst.
Flera i nätverket är en-

gagerade i Abrahamsbergs-
kyrkan. Lars Ingelstam 
och Anders Mellbourn står 
för huvudrapporten. Karin 
Nyberg Fleisher, som var 
ungdomsledare i Abra 
på 1960-talet och som 
sedan bland annat varit 
kultursekreterare i Svenska 
kyrkan, är ordförande i 
arbetsutskottet:

Arbetet fortsätter
– Abrahamsbergskyrkan 
har ju alltid uppmärksam-
mat kristet samhällsansvar 
och rättvisefrågor. Det är 
roligt att komma hit igen 
och se hur det fortsätter. 
Kyrkornas roll i sam-
manhanget är otroligt 
viktig, säger Karin Nyberg 
Fleisher. 

Tillsammans med bland 
andra Lars Ingelstam och 
Anders Mellbourn är hon 
med i Abra lördag den 5 
oktober då vi samtalar om 
fredspolitik och partner-
skapet. Den 20 november 
återkommer vi till ämnet i 
samlingen för daglediga.

/ANDERS MELLBOURN

Abra med i fredsbygge
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Maria fi ck drömjobbet

Tandsköterska eller dia-
kon? Vilket hon än valde 
skulle hon kunna ägna 
mycket tid åt sin favorit-
sysselsättning: Kyrkan. 
Avlönad, om hon blev dia-
kon. Och på fritiden, om 
hon blev tandsköterska. 

Sedan hon var liten har 
Maria Öst, 28 år, älskat 
att vara i kyrkan. Praon 
på högstadiet gjorde hon 
hos diakonen Anna-
Lena i hemförsamlingen 
– Kungälvs missionsför-

samling. Maria fi ck testa 
allt möjligt: leda guds-
tjänst, predika, träda fram i 
ledarroller. För Anna-Lena 
förklarade Maria: ”Jag ska 
bli diakon, precis som 
du!” Men Anna-Lena satte 
henne på ett annat spår: 
”Du, Maria, du ska bli pas-
tor. Det vet du väl?”

Så var pastorsfröet sått 
i 14-åringen och låg där 
och grodde. Men vägen 
var inte spikrak. Marias 
mamma, själv pastorsbarn, 
tyckte att Maria absolut 
måste pröva på något an-
nat innan hon började sin 
teologiska utbildning. 

Gruppboende först
Hon visste hur viktigt 
det var med en annan 
erfarenhet än den kyrkliga 
när man skulle arbeta i 
en församling. Så efter 
gymnasiet, bibellinje på 
folkhögskola och en 
ungdomsledartjänst i en 
församling jobbade Maria 
på ett grupp boende och 
i skolan. Det var nyttigt 
som kontrast till kyrkan.

– I kyrkan är ju alla så 
snälla mot varandra hela 
tiden, säger Maria.

Av kolleger på äldre-

boendet fi ck hon del av 
trasiga livshistorier och 
i skolan mötte hon både 
elever och lärare som hade 
det kämpigt på olika sätt. 
Och själv hade hon en 
delvis strulig tonårstid.

Helgardering
När hon väl sökte till Te-
ologiska Högskolan (THS) 
i Bromma för den fyraåri-
ga pastorsutbildningen 
slängde hon samtidigt iväg 
en ansökan till tandsköter-
skeutbildningen. Utifall 
att. Men hon blev antagen 
till THS.

– Tänk att man får en 
utbildning, och man får 
betalt, för att göra det ro-
ligaste som fi nns – att vara 
i kyrkan! Jag fattar inte att 
inte fl er vill bli pastorer, 
utbrister hon.

Sitt första år i Abraha-
msbergskyrkan beskriver 
hon som väldigt bra. Hon 
tycker att det är roligt med 
alla ideella krafter i kyrkan 
och att jobba tillsammans 
med kollegerna. 

– Det är tydligt vad jag 
ska göra och det är väldigt 
fritt hur jag ska göra det. 
Det är en glad stämning i 
hela verksamheten.

Utmana ungdomarna
En rolig händelse under 
det första året var när en 
grupp tonåringar gick med 
i församlingen efter att de 

För drygt ett år sedan ordinerades Maria Öst till 
pastor, och Abrahamsbergskyrkan blev hennes 
första tjänst. Men att det var pastor hon skulle bli 
var inte självklart från början.

Kort om Maria Öst
Ålder: 28.
Bor: I Blackeberg, 
Bromma, med sin man 
Andreas som jobbar på 
Securitas.
Kopplar av med: Läsa, 
träna. “Har som mål att 
springa en mil utan att 
stanna, kräkas eller dö.”
Favoritpsalm: Saliga 
viss het, Jesus är min.
Biblisk person som 
fascinerar: Nikodemus, 
som kom till Jesus om 
natten. 
Gör om tio år: “Då är 
jag nog församlings-
föreståndare i någon 
mindre församling. 
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fått frågan av Maria. 
– Man måste utmana 

ungdomarna. Jag blev ut-
manad av Anna-Lena när 
jag var ung. På samma sätt 
får jag nu hjälpa andra att 
utvecklas.

Maria Östs viktigaste 
arbetsuppgifter är att vara 
en spindel i nätet och ett 
stöd för det andliga livet 
i barn- och ungdomsar-
betet, samt arbetet med 
skolkyrkan. 

Till den som går i 
pastorstankar skulle Maria 
säga: Pröva. Fråga om 
du får predika och leda 
gudstjänster. Testa om det 
är något för dig. 

– Är det så kul som det 

verkar? Man måste ha lust 
till att bli pastor. Sedan 
är det bra att läsa Bibeln 
mycket, be, prata med en 
pastor eller diakon om sina 
funderingar.

Stor trygghet
Maria Öst känner själv 
stor trygghet i att hon har 
kyrkans stöd i sitt yrkesval. 
Inom Svenska Missions-
kyrkan (nu Equmeniakyr-
kan) där Maria ordinerades 
ska ett antal instanser ge 
sitt gillande. Det är inte 
bara att hoppa på en pas-
torsutbildning och sedan 
ge sig ut och jobba. 

– De dagar jag undrar 
om jag hamnat rätt kan jag 

tänka: Hela min kyrka tror 
faktiskt på mig. Ja, det är 
detta jag ska göra.

Pastor och inte tand-
sköterska alltså. Med den 
skillnaden att pastor det är 
hon dygnet runt. Även om 
arbetsvillkoren förbättrats 
påtagligt sedan hennes 
morfar var pastor så går 
det inte att någonsin lägga 
av sig rollen. 

– Man måste älska män-
niskor, församlingen, Gud. 

Och att det inte är ett 
mödosamt arbete är Maria 
Öst ett levande bevis på:

– Det är lyxigt att vara 
pastor!

/MARIA DAHL



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.

1 SÖNDAG – Fjortonde 
söndagen e. trefaldighet 
Enheten i Kristus
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Kör-och blåsargrupp.

Abra ung-grupperna startar 
från vecka 36

3 TISDAG
9.00 Morgonbön. Samling 
kring ljusgloben.

4 ONSDAG
13.00 Mirakeldoktorn Ernst 
Westerlund. Karl-Erik 
Lefwert berättar.

8 SÖNDAG – femtonde 
söndagen e. trefaldighet 
Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Lena Uggla och 
Anna Cederberg-Orreteg, 
sång.

11 ONSDAG
13.00 93 dagar i havskajak. 
Andreas Öst berättar.

15 SÖNDAG – sextonde 
söndagen e. trefaldighet 
Döden och livet
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Ida Hennerdal, sång. 

18 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås, pastor.

22 SÖNDAG – sextonde 
söndagen e. trefaldighet 
Rik inför Gud 
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Körgrupp ur Art Song. Thore 
Kennestad. 
Efter kyrkkaffet, församlings-
möte.

25 ONSDAG
Mitt barndomsland, Japan. 
Eva Larsen, pastor, berättar.

29 SÖNDAG - Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Barnkören Abra-
kadabra.

2 ONSDAG
13.00 Kaféträff

5 LÖRDAG 
14.00-17.00 (13.30 kaffe) 
Fred är bästa försvar. 
(Se artikel sid 3.)

6 SÖNDAG – nittonde 
söndagen e. trefaldighet 
Trons kraft
11.00 Gudstjänst. Johanna 
Lindar. Erik Iwarsson, musik.

9 ONSDAG
13.00 Nya och gamla sånger 
och psalmer. Lena Wohlfeil.

13 SÖNDAG – tjugonde 
söndagen e. trefaldighet 
Tacksägelsedagen
9.30 Musikgudstjänst för 
stora och små. Jenny Nilsson 
och Lena Uggla.
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Matt 5:15, sång. Offerdag för 
Equmenia.

16 ONSDAG
13.00 Bibelstudium. Lars 
Ingelstam.

19 LÖRDAG
15.00 Förklädd Gud. 
Mälaröarnas musiksällskap 
(Mämus) och Klamparekören. 
Inträde. Se notis! 

20 SÖNDAG – tju-
goförsta söndagen e. 
trefaldighet Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Karin Fritzson. Ung-
domskör från Fristad, 
ledare Katarina Dahlberg.  

23 ONSDAG
13.00 Jag vet varifrån jag 
kommer. Ingemar Eliasson, 
f.d. riksmarskalk.

SEPTEMBER

Läs mer på hemsidan:  www.abrahamsbergskyrkan.se

6

OKTOBER
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27 SÖNDAG – tjugoandra 
söndagen e. trefaldighet 
Frälsningen
11.00 Gudstjänst. 20+grup-
pen. Lena Liman, sång.  

30 ONSDAG
13.00 Glimtar från en resa i 
Indien. Pär Lewin Ronnås.

31 TORSDAG
19.00 Församlingsmöte. Sam-
tal om kretsarnas funktion.

2 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Linda Carlberg, sång. 
Stefan Carlberg, piano.  

3 SÖNDAG – Söndagen 
e. alla helgons dag Vårt 
evighetshopp
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Canta Felice.

6 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

9 LÖRDAG
Höstmarknad. Se notis.

10 SÖNDAG – tju-
gofjärde e. trefaldighet Den 
yttersta tiden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Anders Lyckeborg, 
sång.    

13 ONSDAG
13.00 Ny kyrka, nytt namn, 
hur går vi vidare? Lasse 
Svensson, kyrkoledare.

17 SÖNDAG – söndagen 
f. Domssöndagen Vaksam-
het och väntan
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Ungdomskören Matt.5:15. 

19 TISDAG
19.00 Ungdomssamling i S:
ta Birgitta kyrka med samtal 
om fred och rättvisa utifrån 
Bibelns texter. (Se notis om 
Kyrkornas globala vecka.)

20 ONSDAG
13.00 Fred är bästa försvar. 
Margareta och Lars Ingelstam 
och Anders Mellbourn. (Se 
artikel sid 3.)

21 TORSDAG
19.00 Tron som drivkraft för 
fred. Mer information 
kommer.

24 SÖNDAG – Doms-
söndagen Kristi återkomst
9.30 Musikgudstjänst för 
stora och små. Jenny Nilsson 
och Lena Uggla
11.00 ”Helig fred” Guds tjänst 
med predikan av Anita Elwes-
kiöld och Pär Lewin Ronnås. 
Medverkande från de båda 
kyrkorna. Klara Eliasson, 
sång. (Se notis om Kyrkornas 
globala vecka.)   

27 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås, pastor. 

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

4 ONSDAG
13.00 Adventssånger. 
Ekumenisk samling.

8 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent Guds 
rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Sofia Walan, Kristna freds-
rörelsen. Sånggrupp.

11 ONSDAG
15.00 Luciasånger med 
barnkören. Obs. tiden!

14 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert. 
Barnkören och ungdoms-
kören.

15 SÖNDAG – tredje 
söndagen i advent Bana väg 
för Herren
11.00 Julen sjunges in. Canta 
Felice och Allsångsorkestern.

NOVEMBER

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

DECEMBER
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Kollekt, autogiro, 
kyrkoavgift – det finns 
många sätt att skänka 
pengar på. Via sociala 
medier utmanas nu 
ungdomarna att bidra. 

Visst är det en fantastisk 
verksamhet som bedrivs 
i Abra och vi är många 
som fascineras av att den 
kan finansieras av frivilliga 
medel år efter år. Det är vi 
djupt tacksamma för.

Vad kyrkan kostar i drift 
och underhåll tänker vi 
kanske inte så mycket på 
till vardags men varje år i 
samband med årsmötet får 
vi möjlighet att gå in lite 
djupare i redovisningen 
och diskutera försam-
lingens ekonomi och dess 
prioriteringar.

I budgeten räknar vi 
med att församlings-
medlemmar och vänner 
skänker pengar genom ett 
regelbundet offrande. Men 
vi får också in stora gåvor 
i samband med begrav-

ningar, högtidsdagar och 
extra insamlingar, som 
Sommargåva och insam-
ling till speciella ändamål. 
Under 2012 inbringade 
offer till församlings-
verksamheten 1 511 421 
kr. Ett stort tillskott varje 
år är kyrkoavgiften som 
gav 439 820 kr med 162 
medgivanden förra året.

Men hur ser verklig-
heten ut och vad har vi 
framför oss i utgifter? Vi 
har pratat med Lars Borg, 
församlingens kassör, och 
Sara Furuhagen, Abra 
Ungs representant i styrel-
sen om ekonomin.

Sett över tid så har 
församlingens ekonomi 
förbättrats, berättar Lars 
Borg som har varit för-
samlingens kassör i mer än 
30 år. 

– Jag minns på 70-talet 
då jag fick välja ut vilka 
räkningar som var mest 
akuta och betala dem 
först. Det var naturligtvis 
oroligt, säger han.

Försäljningen av en 
tjänstebos-
tad på 
Herme-
linstigen 
bättrade 
på stabili-
teten och 
numera 
finns det 
medel i 

kassan för betalning av 
löpande räkningar.

Men omslutningen av 
kostnader är hög och en 
stor post i budgeten är 
energi och underhåll. Det 
nya skiffertaket kostade 
1 400 000 kr och nu står 
vi inför ommålning av 
fönster till en beräknad 
kostnad av mellan 180 000 
och 350 000 kr. Inom 
några år väntar reparation 
av det låga taket för cirka 
1 000 000 kr.

Omvärldsfaktorer som 
påverkar offrandet är för-
samlingens demografi och 
konjunkturläget. 

Den äldre generationen 
ser offrandet som en 
naturlig del i ansvaret för 
församlingen och kyrkans 
styrelse har diskuterat hur 
även ungdomar på ett 
enkelt sätt kan motiveras 
till ett regelbundet givande. 
Nu driver Sara Furuhagen 
en kampanj med syfte att 
öka medvetenheten kring 
offrande hos Abra Ung. 

Genom sociala medier 
vill Sara närma sig ungdo-
marna och hon har precis 
startat en Facebookgrupp, 
Ge ditt tionde … eller tju-
gonde.

Saras inlägg på forumet 
är enkla och manar till 
handling: Dags för lön eller 
studiebidrag -tänk på försam-
lingen! 

Lätt att ge till kyrkan
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Hon informerar och 
motiverar också till att ta 
ett mer långsiktigt ans-
var genom kyrkoavgift/
månadsgivande.

– Det kan vara svårt att 
veta vad man ska ge men 
det är viktigt att påbörja 
sitt offrande, som kan vara 
i liten skala, säger Sara.

Man kan ge till kyrkan 
på fl era sätt: genom auto-
giro, kyrkoavgift, månad-
soffer, extra insamlingar 
eller till bemärkelsedagar 
– och ditt bidrag har be-
tydelse.

Låt oss diskutera vår 
ekonomi lite oftare än 
inför årsmöten och på 
församlingsmöten – och 
tveka inte att ta upp frågan 
runt kaffebordet eller med 
församlingsstyrelsen.

/CHRISTINA STAREBORN

Betala med kort
Nu finns det möjlighet att 
betala kyrkkaffe/kollekt/
medlemsavgifter med ditt 
bank- eller kreditkort. 
Abra använder en läsplatta 
för uppkoppling och trans-
aktion tillsammans med 
kortläsaren Izettle som är 
ett säkert betalsystem.

Kontakta din värd för 
kyrkkaffe, gudstjänst eller 
ungdomsledare för mer 
information och hjälp 
kring betaltjänsten.

OBS:  kyrkoavgiften
Från och med januari 2014 
kommer kyrkoavgiften att 
gå till vår församling via 
nya Equmeniakyrkan och 
det behövs ett godkän-
nande av varje givare för 
den nya rutinen. 

Ett enkelt formulär för 
registrering fi nns nu på 
hemsidan. OBS! Det är 
viktigt att göra din fl yt-
tanmälan snarast för att 
överföringen ska kunna ske 
till Abrahamsbergskyrkan.

Se equmeniakyrkan.se/
kyrkoavgift

Nyanmälan
För dig som önskar 
ansluta dig till kyrkoav-
gift och ge 1% av din 
årsinkomst till din 
lokala församling/
Equmeniakyrkan eller 
önskar mer informa-
tion:
equmeniakyrkan.se/ge-
en-gava/kyrkoavgiften

Lasse Uggla med 
kyrkans Izettle. 
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Abra-ung-
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 torsdagar 
19.00-20.30. 15 år och 
uppåt.  
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 
13 år och uppåt.

I början av juni åkte en 
delegation från Abra Ung 
till Göteborg för att delta i 
riksförbundet Equmenias 
riksstämma. Rikstäm-
man är tillfället då alla 
lokalföreningar samlas och 

tar beslut om vad förbun-
det ska göra tillsammans, 
för att växa och utvecklas.

Under åren som 
Equmenia funnits har 
riksstämman blivit smidi-
gare att genomföra. Med 
påverkanstorget sker det 
mesta av debatten utanför 
plenum (salen där man 
förhandlar) och beslutsfat-
tandet går därför lite 
lättare. I år var förhand-
lingarna klara nästan två 
timmar innan utsatt tid, 
ett tecken på effektiva 
ordföranden och kanske 
också beslut utan större 
debatt. 

En diskussion som 
uppkom handlade om 
Equmeniascouts nya 
märke och halsduk. 
Beslutet blev ett lila märke 
kallad ”fi sklilja”. Det är en 
treklöver med en fi sk, för 
att sammanfatta. Fisken är 
en gammal kristen sym-

bol som 
passar väl 
ihop med 
treklövern, 
en välan-
vänd 
symbol för scouting.

Som vanligt under 
rikstämmans dagar så är 
själva mötet det viktigaste. 
Att träffa ungdomar från 
hela landet, möta gamla 
och nya vänner, lära sig 
något nytt och snacka om 
Gud tillsammans. Sömnen 
är sällan det viktigaste, 
men någon trötthet är det 
få som känner av. Dagarna 
fl yter ihop i en enda lång 
fest. 

Undertecknad har varit 
på fl era riksstämmor, en 
fast punkt i kalendern som 
åsidosätts av få saker. Får 
du frågan – ta chansen att 
uppleva en riktigt häftig 
helg!

/PETER APPELQUIST

Fisklilja blev scouternas nya symbol

SAMARBETSÖVNING PÅ KONFIRMATIONSLÄGRET PÅ KOVIKEN. SAMTLIGA KONFIRMANDER OCH LEDARE HITTAR DU PÅ SIDAN 12.
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Ny medlem
FREJA INGELSTAM, Lilla Västerbron 4, 
112 19 Stockholm

Döpta
LUKAS SVEDIN TRÖFTEN, född den 8 
september 2012, barn till INGELA 
SVEDIN och PER EINAR TRÖFTEN, 
döptes i samband med gudstjän-
sten den 23 juni.

I samband med konfi rmationslä-
gret döptes ELLIKA AMUNDIN och 
IDA PALM EKSPONG den 30 juni på 
Koviken.

Avlidna
GRETA HENRIKSSON, född den 18 
december 1920, avled den 22 
maj 2013.
GUN JOHANSSON född den 26 april 

1921, avled den 3 juni 2013.
SVEN KRANTZ, född den 27 sep-
tember 2012, avled den 24 juni 
2013. 

Vigsel
Den 15 juni vigdes KATARINA 
SCHÖNNING och DAN MÅRTENSSON 
i Abrahamsbergskyrkan.

Välkommen att hjälpa 
till – eller att komma och 
handla, fika eller gå på 
konsert. 

Bröd, färdiglagad mat, 
loppisprylar, böcker, 
vinster till lotterier m m 
mottages tacksamt. 

Höstmarknaden 
är hela församlingens 
angelägenhet och vi 
har den för att bidra 
till kyrkans ekonomi, 

samtidigt som vi har 
trevligt tillsammans. Låt 
oss göra höstmarknaden 
till en riktig fest i mörka 
november!

Inlämning av prylar 
till försäljningen, torsdag 
och fredag kväll innan 
marknaden. Mer info hit-
tar du i kyrkan! 

Kontakt: Elisabet 
Axelsson, 25 67 08 och 
Elisabeth Haag, 80 14 09. 

Kyrkornas globala vecka
Vecka 47 infaller Kyrkornas globala vecka. Temat för i 
år är “Helig fred”. I Abrahamsbergskyrkan inbjuder 
Internationella rådet tillsammans med Globala kommit-
tén i Sankta Birgitta kyrka till några samlingar.

Tisdag 19 november kl 19.00, S:a Birgitta kyrka: Un-
gdomssamling med samtal om fred och rättvisa utifrån 
Bibelns texter. 

Torsdag 21 november kl 19.00, Abrahamsbergskyr-
kan: “Tron som drivkraft för fred.” Mer information 
kommer.

Söndag 24 november kl 11.00, Abrahamsbergskyrkan: 
“Helig fred.” Gudstjänst med predikan av Anita 
Elweskiöld och Pär Lewin Ronnås, medverkande från de 
båda kyrkorna.

Konsert: Förklädd gud 
Lördagen den 19 oktober kl 
15.00 i Abrahamsbergskyrkan: 
Mälaröarnas Musiksällskap 
(Mämus) och Klamparekören 
framför bl a ”Förklädd gud” 
av Lars-Erik Larsson med Tua 
Åberg som solist, och Piano-
konsert nr 21 i C-dur av W.A. 
Mozart med Sophia Kniberg 
som solist. Dirigent Carl 
Ackerfeldt. Inträde. 

Träffar för kvinnor: 
Lära, älska och leva
Jag studerar på Lidingö 
folkhögskolas diakonala 
linje. Jag har påbörjat försam-
lingsstudier i Abrahamsberg-
skyrkan och kommer även att 
göra mitt projektarbete här. 

“Lära, älska och leva” heter 
projektarbetet som vänder sig 
till kvinnor. Under tre månda-
gar i oktober kl 18.00-19.00 
träffas vi för samtal och inspi-
ration. Max åtta deltagare. 

Stärkt självbild, verktyg för 
att klara stress och undvika 
utmattning är några av de saker 
som tas upp. 

Du når mig på tel 073 686 
7582.

/REETTA KEMPPAINEN

FEST I MÖRKA NOVEMBER

HÖSTMARKNAD
Lördag den 9 november kl 10.00-15.00 
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Fax 08-80 20 73
Mobiltelefon 0704-53 79 47

Telefon till kök och ungdomsrum: 08-25 80 73
E-post: abra@abrahamsbergskyrkan.se
Hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se

Kontakt: hemsida@abrahamsbergskyrkan.se 
Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen

Eftersom Livet distribueras gratis är en frivillig 
prenumerationsavgift välkommen. Kan sättas in på 
församlingens konto. Märk ”Livet”.

Församligens bankgiro: 
5360-2330

Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
Abra ung: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4,
Equmeniakyrkan,
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 överenskom-
melse på 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 (föräldraledig)
Under hösten leds musik
verksamheten av flera olika 
personer.

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

Abrahamsbergskyrkans 
ungdoms ordförande
Elin Branteby, tel 08-760 10 52

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

Konfirmander sommaren 2013
Den 7 juli var det högtidsgudstjänst med konfirmation i Abrahamsbergskyrkan efter 
tre veckors konfaläger på Koviken, Lovön. Årets konfirmander: Övre raden: John 
Alexandersson, Hannes Iwarsson, Nora Lindberg, Ida Palm Ekspong, August Du-
regård, Julia Malmås, Erik Alexandersson. Rad två: Alva Jonåker, Emilia Åkerman, 
Alicia Krossling, Simon Lyckeborg, Ellika Amundin, Lova Landerholm. 
Ledare: Daniel Nilsson, Otis Ingelstam, Elin Lannemyr, Kajsa Wallin, Maria Öst, Pär 
Lewin Ronnås, Ida Haag och Karin Fritzson. 


