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Psalmer för alla
Vi har alla våra favorit-
sånger i kyrkan. I 
vinter får vi höra mer 
om dem. 

Välkommen in
Hur tar vi emot nya 
medlemmar? Helena 
Höij reflekterar över 
öppenheten i Abra. 

Besök i 
Indien
När vår syster-
kyrka fyllde 50 
år besökte Abras 
pastor Pär Lewin 
Ronnås det stora 
landet. 



Ordet ”sokn” hänger ihop med verbet ”söka” och betydde ursprungligen ”sökan-
de”. Ordet fanns här långt innan kristendomen, men traditionellt har ordet ändå 
översatts med ”folk som söker sig till samma kyrka”. Ordet ”socken” kan lite 
slavigt sägas vara ett ålderdomligt namn på församling. Kanske kan man tänka sig 
att en församling är det folk som söker sig till samma kyrka.
 Säkert är i alla fall att gemenskapen i Abrahamsbergskyrkan omfattar så många 
fler än bara de som kallar sig medlemmar i församlingen. Den omfattar alla som 
sökt sig till kyrkan:  de som söker sig dit regelbundet, de som söker sig dit någon 
enstaka gång och de som söker sig dit för första gången.
 När vi som familj för drygt 12 år sedan letade efter en kyrka, sökte vi en för-
samling med rik verksamhet för barn och ungdomar men också en gemenskap där 
vår tro och våra tvivel fick plats. Jag tror att den som kommer till Abrahamsbergs-
kyrkan idag hittar samma sak men också mycket annat som man vill hitta när man 
söker sig till en kyrka. Inte minst ett rikt gudstjänstliv. 
 Jag hoppas att de som för första gången kommer till våra gudstjänster känner 
att de är varmt välkomna. Jag vet att den som första gången besöker onsdagarnas 
mitt-på-dagen-träffar välkomnas in i gemenskapen och jag tror att alla nya barn i 
våra körer känner hur glada vi är över att de är där. 
 Jag vill att vi alla ska känna ansvar för att nya gudstjänstbesökare naturligt hittar 
en plats att dela den fortsatta gemenskapen runt kyrkkaffet. Jag tror att den som 
en dag inte kommer på onsdagsträffarna är saknad. När körbarnen tar med sig 
mamma eller pappa när kören sjunger så hoppas jag att vi hinner hälsa på både 
barn och föräldrar.
 ”Abrahamsbergskyrkans församling vill vara en fri och öppen kyrka för alla människor 
och välkomnar till sin gemenskap alla som vill vara församlingens vänner.” Så står det i 
vår församlingsordning och alla vi som besöker kyrkan lite mer regelbundet har ett 
stort ansvar att bidra till att förverkliga denna vision.
 Du som besöker kyrkan lite mer sporadiskt eller 
som kanske snart söker dig till kyrkan för första gången 
ska veta att det är så – att vi vill vara en öppen kyrka 
för alla människor. Vi lyckas inte alltid visa detta i ord 
och handling, ofullkomliga som vi alla är. Men vi vill och 
vi gläds över alla som kommer till Abra, för det är bara 
tillsammans som kan vi fördjupa och bredda vår ge-
menskap.

/HELENA HÖIJ
ORDFÖRANDE I ABRAHAMSBERGSKYRKANS FÖRSAMLINGSSTYRELSE
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En kyrka att söka sig till
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”Se hur gudsvinden bär” 
kom i topp när försam-
lingsborna i Abrahams-
bergskyrkan röstade om 
favoritpsalmer för några år 
sedan. ”Våga vara vindens 
vänner” sjungs också ofta 
i Abra.

Psalmer är ingen 
dekoration i en gudstjänst. 
Den gemensamma sången 
är nog lika oundgänglig 
som både predikan och 
bön. Valet av psalmer 
säger något om vilken tro 
en församling vill uttrycka.

Under det nya 
årets första kvartal 
uppmärksammar vi särskilt 
psalmen och psalmvalets 
betydelse tre torsdagar i 
Abrahamsbergskyrkan. 

Det börjar med Nils 
Frykman, ”den kristna 
glädjens sångare” som 
Ingemar Eliasson kallar 
honom i sin memoarbok 
från i våras. Nils Frykman 
är mest känd för den out-
slitliga väckelsesången ”O, 
sällhet stor” som kan få 
den mest kylige skeptiker 
att le varmt. 

Han var värmlänning 
och Ingemar Eliasson, 
som bland mycket 
annat varit landshövding i 
Värmland, har ett särskilt 
förhållande till Frykman.

”Ingen har som Fryk-

man kunnat formulera en 
genomtänkt och avancerad 
teologi i enkelt naiva och 
sångbara texter”, skriver 
Ingemar Eliasson i me-
moarerna. Om detta talar 
han tillsammans med sin 
son Jonas, flitig organist i 
Abra, den 16 januari.

Ylva Eggehorn fick av 
Svenska kyrkan uppdraget 
att skriva en psalm till mil-
lennieskiftet 2000. ”Innan 
gryningen” med musik 
av Benny Andersson har 
redan blivit en modern 
psalmklassiker som ut-
trycker samtidens bävan, 
förväntan och hopp om 

förtröstan. 
Om Ylva Eggehorns 

psalmer talar Niklas Sund-
berg, den 6 februari.

Psalmserien avslutas 
den 20 mars då försam-
lingens föreståndare Pär 
Lewin Ronnås och kyrko-
musikern och dirigenten 
Thore Kennestad, talar 
om psalmval och psalmer-
nas förändring. 

Alla samlingar är kl 
19.00. Eventuellt blir det 
en fortsättning senare i 
vår.

/ANDERS MELLBOURN

Psalmkvällar i Abra
Ylva Eggehorn 
och Nils 
Frykman hör till 
de psalmister 
som kommer 
att presenteras 
vidare i kyrkan i  
vinter. 

FOTO: MAGNUS ARONSSON
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Liten kyrka gör 
storslaget arbete

Under två veckor i okto-
ber fick jag förmånen att 
tillsammans med Missions-
kyrkans kyrkostyrelse göra 
en studieresa i Indien. 
Vi åkte dit för att besöka 
vår systerkyrka, Hindu-
stani Covenant Church 
(HCC), vara med på deras 
50-årsjubileum som egen 
kyrka, samt se deras 
imponerande arbete. 

HCC har cirka 25000 
medlemmar, inte mycket 
kan tyckas i ett land med 
över en miljard invånare. 
Men kyrkan har ett gott 

självförtroende och växer 
hela tiden, både i verksam-
het och i antalet medlem-
mar. 

I sitt arbete har de i hög 
grad riktat in sig på social 
verksamhet. De jobbar 
mycket med människor i 
marginalen. Kyrkan fi nns 
bland de fattiga i slum-
men, tillsammans med 
prostituerade och kastlösa. 
De har också projekt 
bland skräpsamlare och 
transvestiter, för att bara 
nämna några. 

Oblatbageri
När vi besöker oblat-
bageriet och verkstaden 
”Home of  hope” i 
utkanten av staden Pune 
så möter vi Sinita när hon 
står vid oblatmaskinen. 
Sinita har levt 22 år av 
sitt liv som prostituerad 
i stadens bordellkvarter. 
Dit såldes hon av den man 
som hon vid elva års ålder 
gifte sig med. 

Idag lever hon på hem-
met tillsammans med fyra 
andra före detta prostitue-
rade kvinnor. Kvinnorna 
köps fria från bordellerna 
för mellan 2000 och 6000 
kronor. Här får de börja 
ett nytt liv. Försöka hitta 
tillit till andra och rusta sig 
för framtiden. 

Sedan starten 2006 
har drygt femtio kvinnor 
köpts fria och levt ett år på 
hemmet. ”De vet inget om 
det goda livet, det måste 
vi försöka ge dem”, säger 
Prerna Mahankale, social-
arbetare och föreståndare. 

Sedan en tid använder 
vi i Abrahamsbergskyrkan 
oblater bakade på Home 
of  Hope. 

Skolan bryter mönster
Ett annat arbete som 
också berörde och im-
ponerade låg i skuggan av 
den enorma soptippen i 
Mumbai (före detta Bom-
bay). Tidigt på morgnarna 
kommer lastbilarna med 
sopor från stadens drygt 
20 miljoner invånare. Vär-
men på platsen är stark 

Grymhet och skönhet, rikedom och fattigdom 
– Indien är ett land fyllt av kontraster. Pär Lewin 
Ronnås berättar om sin resa till landet i öster. 

Pär Lewin Ronnås i Indien
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och stanken som slår emot 
är enorm. 

Här möter vi några av 
de barn som varje morgon 
går ut och samlar sopor 
för att sedan sälja dem 
vidare till uppköpare. Den 
knappa inkomsten behövs 
för att familjerna ska över-
leva. För att ge barnen en 
möjlighet att i framtiden 
kunna bryta det gamla 
mönstret har kyrkan star-
tat en skola. Den börjar 
när arbetet på soptippen 
är färdigt (den kommunala 
skolan kan barnen inte 

delta i då den är öppen 
just den tiden). 

Vi förstod att det i flera 
fall krävdes övertalning 
för att föräldrarna skulle 
tillåta barnens medverkan 
i projektet. Här tvättas 
barnen, får mat, undervis-
ning samt, inte minst, tid 
för lek. 

Ett land av kontraster 
Jag skulle kunna berätta så 
mycket mer om den lilla 
kyrkans stora arbete. Om 
skolorna, om sjukhusen, 
om hjälpgrupperna och 

mikrolånen till kvinnorna 
i slumområdet. Eller om 
daghemmet för barnen till 
de prostituerade, så att de 
ligger slippa ligga under 
sängen när ”mamma 
arbetar”. 

Men också om land-
sbygdsarbetet, vatten-
brunnarna, odlingsunder-
visningen, kor och getter 
som förändrar livet för 
de fattigaste. Ja, listan kan 
göras hur lång som helst.

Indien är ett land fullt 
av kontraster där allting 
verkar leva sida vid sida. 
Rikedomen vid sidan om 
fattigdomen, vänligheten 
vid sidan om grymheten 
och skönheten vid det 
fula. Och så alla dessa 
dofter, alla dessa männi-
skor vart man än vänder 
sig. Ett land som för mig 
upplevdes som så intensivt 
att det kändes som om det 
kröp in under skinnet på 
en. 

Men två veckor är ju 
ingenting i detta ”landet 
annorlunda”, man inser 
snabbt att det är mycket 
man inte vet, mycket man 
inte förstår. Men något jag 
har förstått, det är att jag 
med all sannolikhet kom-
mer att resa dit igen.

/PÄR LEWIN RONNÅS

De oblater vi använder i Abra bakas i Pune



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

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

4 ONSDAG
13.00 Ekumenisk samling 
med adventets sånger.

8 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent Guds 
rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Sofia Walan, Kristna freds-
rörelsen. Elina Lyckeborg 
sjunger. Insamling till 
Equmenia kyrkans inter-
nationella arbete.

11 ONSDAG
15.00 Luciasånger med 
barnkören. Obs. tiden!

14 LÖRDAG
18.00 Luciakonsert. Barn- 
och ungdoms kören.

15 SÖNDAG – tredje 
söndagen i advent Bana väg 
för Herren
11.00 Gudstjänst med julspel 
för alla åldrar.
15.00 Vi sjunger in julen. 
Canta Felice, Art Song.  

20 FREDAG 
19.00. Musikcafé. Abra Ung 
arrangerar.

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

24 TISDAG – Julafton
11.00 Julbön med familjen 
Eliasson. 
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkören.
Körövning för alla som vill 
kl. 22.00. Gäster från Kyrkan 
vid Brommaplan.

26 TORSDAG – 
Annandag jul Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. 
Christer Daelander. Ellen 
Gunner, sång. Insaml till 
Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete. 

29 SÖNDAG – söndagen 
efter jul Guds barn
11.00 Gudstjänst i Kyrkan vid 
Brommaplan.

30 MÅNDAG 
13.00 Julkalas med enklare 
servering. Alla välkomna! 
Anmälan senast 27 december 
tel. 80 20 70.

1 ONSDAG – 
Nyårsdagen I Jesu namn
17.00 Ekumenisk fredsguds-
tjänst i S:ta Ragnhilds kapell. 
Bromma Ekumeniska Råd. 

5 SÖNDAG – söndag 
efter nyår Guds hus
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Mia Eliasson, sång.

8 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

11 LÖRDAG
19.00 Abra Ungs jul-
gransplundring.

12 SÖNDAG – första 
söndagen e. trettondagen 
Jesu dop
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. 
Medlemsintagning. 
Canta Felice.

15 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås.

16 TORSDAG
19.00 Vad är det vi sjunger? 
En kväll om Nils Frykman 
och hans sånger. Ingemar och 
Jonas Eliasson. Se artikel!

19 SÖNDAG – andra 
söndagen e. trettondagen 
Livets källa
11.00 Bibeläventyrsguds-
tjänst. Maria Öst, Pär Lewin 
Ronnås. Sara Wallin, sång. Se 
notis!

22 ONSDAG
13.00 Kerstin och Jan Sjögren 
berättar mer om Nordkorea.

23 TORSDAG
19.00 Fika och samtal om tro.
Pär Lewin Ronnås. Se notis! 

25 LÖRDAG
18.00 Vinterfest med Vindens 
Vänner.

JANUARI -14

Läs mer på hemsidan:  
www.abrahamsbergskyrkan.se

6

DECEMBER

Morgonbön runt ljusgloben – tisdagar kl 9.00. 
(uppehåll 24/12 och 31/12)
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26 SÖNDAG – tredje e. 
trettond Jesus skapar tro
11.00 Ekumenisk guds tjänst. 
Torbjörn Gustavsson,
kyrkoherde i Bromma för-
samling. Ingrid Engback,sång. 

29 ONSDAG
13.00 Pensionärsföreningens 
årsmöte.

2 SÖNDAG – 
Kyndelsmässodagen 
Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Psalmer med All-
sångsorkestern.

5 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

6 TORSDAG
19.00 Vad är det vi sjunger? 
En kväll om Ylva Eggehorn 
och hennes sånger. Niklas 
Sundberg. Se artikel!

9 SÖNDAG – femte e. 
trettondagen Sådd och skörd
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Jakob Mannervik, sång. 

12 ONSDAG
13.00 Grundämnet jod och 
vår hälsa. Krister Iwarsson 
kåserar.

13 TORSDAG
19.00 Fika och samtal om tro.
Pär Lewin Ronnås. Se notis!

16 SÖNDAG – Septuag-
esima Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Canta Felice. 

19 ONSDAG 
13.00 Lars-Gunnar Wiklund 
sjunger och berättar.

23–28/2 Läger i Hassela. Se 
notis!

23 SÖNDAG – Sex-
agesima Det levande ordet
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Trad-jazz-grupp.

26 ONSDAG
13.00 Evert Lyckeborg 
berättar om flygsäkerhet. 

2 SÖNDAG – Fast-
lagssöndagen Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Sång av deltagare i 
Hasselalägret.

7 FREDAG (Obs dagen!)
13.00 Världsböndagen. 
Ekumenisk gudstjänst i 
Västerleds församling.
18.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Templet, Östermalm.

8 LÖRDAG
17.00 Årsmöte för Abrahams-
bergskyrkans Ungdom. 

9 SÖNDAG – första 
söndagen i fastan 
Prövningens stund
9.30 Musikgudstjänst för 
stora och små, Jenny Nilsson.

11.00 Gudstjänst. Jenny 
Arnelöf. Matt.5:15. Insamling 
till diakon- och pastorsutbild-
ningen. Bibelutdelning till 
årets konfirmander.

12 ONSDAG
13.00 Jan Sjögren med vänner 
spelar och sjunger. 

13 TORSDAG
19.00 Fika och samtal om tro.
Pär Lewin Ronnås. Se notis! 

15 LÖRDAG
15.00 Församlingens årsmöte. 
Räkfrossa.

16 SÖNDAG – andra 
söndagen i fastan Den 
kämpande tron
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Pär Lewin Ronnås. 
Jenny Nilsson, sång.
13.00 Årsmöte för HSK 
Vindens Vänner. 

19 ONSDAG
13.00 Vad är det vi äter? 
Daniel Nilsson berättar.

20 TORSDAG
19.00 Vad är det vi sjunger? 
Hur väljer vi våra psalmer? 
Thore Kennestad och Pär 
Lewin Ronnås. Se artikel!

23 SÖNDAG – Marie 
bebådelses dag Guds 
mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. 
Jenny Dobers, regional 
kyrkoledare.”Marianne Z. och 
tre herrar”, sång.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

2 SÖNDAG – 

FEBRUARI -14

2 SÖNDAG – Fast-

MARS -14
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Sofia Janérs följer varje 
torsdag sin dotter Felicia 
till Körlek. 

Hur kom du i kontakt 
med Abrahamsbergs-
kyrkan?
– Jag har bott i Abrahams-
berg länge och passerat 
kyrkan många gånger. Så 
en solig höstdag lockade 
informationstavlan lite 
extra. Jag stannade nyfiket 
upp och fick sedan kon-
takt med Sofia Karsberg i 
kyrkan som skickade hem 
lite material till mig.

Hur är det att komma 
till Abra?
– Det känns som en 
stilla oas. När jag väntar 
på min dotter i foajén får 
jag många intryck men 
har också tid för egna 
tankar. Här i kyrkan ges 
tid för reflektion, glädje 
och gemenskap. Det är ett 
tillfälle att träffa andra och 
få kontakt.

Hur är stämningen?
– En varm och positiv 
atmosfär – det stannas 
till, man blir sedd med ett 

ord eller ett milt leende. 
Det finns ett ideellt en-
gagemang i kyrkan som 
jag uppskattar vid sidan av 
de anställda.

Hur märks det att man 
kommer till en kyrka?
– Kyrkans huskropp, 
namn och kors är fint 
belyst. Abrahamsbergskyr-
kan är en aktiv församling 
som vänder sig till hela 
människan – barn, ungdo-
mar och vuxna med olika 
verksamheter och 
teman. Musiken som 

Körmamma gillar    
atmosfären

Hur är det att komma till Abra? Livet vill i en artikelse-
rie ta pulsen på våra vänner i Abrahamsberg och höra 
hur vi upplevs som församling och kyrka.

FOTO: CHRISTINA STAREBORN
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erbjuds förmedlar verkli-
gen glädje. Något som jag 
ännu inte har besökt är 
vår- och höstmarknaden 
– det verkar trevligt.

Hur presenteras bud-
skapet?
– Livet som vi får hem i 
brevlådan speglar fint hela 
verksamheten och tar även 
upp globala ämnen. Infor-
mationen om barn- och 
ungdomsverksamheten är 
bra och ledaren är tänk-
värd. 

– Tidningen speglar 
även kyrkoåret och dess 
högtider. Påskartikeln hade 
jag framme under helgen 
och följde dag för dag. 

Till sist, vad kan för-
bättras i Abra?
– Kyrksalen skulle kunna 
vara mer öppen och till-
gänglig för spontanbesök. 
Entréer med perenna väx-
ter skulle ge ett välkom-
nande intryck. Sedan 
önskar jag att den fantas-
tiska Sinnesrovandringen 
för barn erbjuds igen!

/CHRISTINA STAREBORN

Kommer du ihåg berät-
telserna från Gamla 
testamentet? Och vet du 
hur de hänger ihop med 
varandra? 

Med Bibeläventyret 
får jag förmånen att lära 
skolbarn i årskurs 4 och 5 
de stora dragen i Gamla 
testamentet på 4,5 timmar 
genom berättelser, drama, 
bilder, rörelser och trolleri. 
På gudstjänsten den 19 

januari 11.00 ska vi göra 
en snabbgenomgång av 
Gamla testamentet på en 
timme med hjälp av Bi-
beläventyrets pedagogik. 

Gudstjänsten riktar sig i 
första hand till vuxna men 
passar också bra för barn. 
Jag garanterar att vi kom-
mer att lära oss mycket, 
och samtidigt ha väldigt 
roligt!

/MARIA ÖST

Sportlovsläger – 
snart är det dags igen!
Skidåkning, korvgrillning, snöskotrar, norrsken, 
gemenskap och lek.

Tillsammansläger i Hassela den 23 – 28 februari. 
Ett läger för alla åldrar, med eller utan funktion-

shinder.
För mer information, se folder i kyrkan, ring 

802070 eller gå in på Abrahamsbergskyrkans hem-
sida, www.abrahamsbergskyrkan.se. 

Faktaruta
Namn: Sofia Janérs
Bor: Abrahamsberg
Aktuell med: Barn i 
Körlek på torsdagar
Övrigt: Aktiv sedan 
2009 

Biltjänst
Behöver du skjuts till kyrkan? Ring 873864, fam. Stigwall 
eller 875273, fam. Högström några dagar i förväg.

Sportlovsläger – 

Bibeläventyret som gudstjänst
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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. 13 år och 
uppåt.  
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 
13 år och uppåt.

Jullovet börjar i Abra. 
Abra Ung fi xar fi ka, 
underhållning och 
naturligtvis massor av 
roliga människor att 
hänga med. 

Fredag den 20 december 
inleder Abra Ung jullovet 
med ett stort musikcafé 
i Abra. Det kommer att 
bjudas på bra musik, roliga 
uppträdanden och ett 
utomordentligt gott fika. 
Allt överskott från kvällen 
kommer att gå direkt till 
Sociala Missionen.

Vi drar igång vid 19.00, 
sedan blir det en helkväll 

för alla åldrar. Vi vill bjuda 
in hela församlingen, men 
även nya bekantskaper 
som får sitt första möte 
med Abra som församling 
och ungdomsförening.

Förutom att överskottet 
går till Sociala Missionen 
kommer vi också att ha 
bössor för insamling 
utställda. Ta med dig kon-

tanter att lägga i bössorna 
och för att köpa fi ka. 

Har du någon idé på 
uppträdande? Eller kanske 
vill du väldigt gärna baka 
något till caféet? Du är 
välkommen med alla 
bidrag, hör av dig till Elina 
Lyckeborg när du vet vad 
du vill och kan bidra med.

/PETER APPELQUIST

Jullovet börjar med musikcafé

Körleken samlar de 
yngre barnen i kyrkan 
varje torsdag. 

Ett gäng barn som man 
sällan ser bland konserte-
venemangen i Abrahams-
bergskyrkan är körleken. 
Där sjunger 15-20 barn 
i åldrarna 3-6 år varje 
torsdag klockan 16.45 till 
17.30. Vi leker och sjunger 
om olika teman och den 
här terminen har vi länge 
haft djungel- och byggar-
betsplatstema. 

Jag och Klara Elias-
son, som är körleksle-
dare, börjar varje gång 

med att sjunga någon 
hälsningssång, en namn-
sång och sedan räknar vi 
tillsammans hur många 
vi är. Efter detta går, åker 
eller fl yger vi på äventyr 
och sjunger sånger som 
har med veckans tema att 
göra. 

Vi avslutar med att sam-
la ihop oss vilket vi gör 
genom att sjunga några 
lugnare sånger och säga 
hej då till varandra. 

Tanken är att barnen 
med hjälp av lek, sång och 
deras fantastiska fantasi 
ska få vara med om spän-
nande sångäventyr!  

/MOA IWARSSON

Körleken med sångäventyr
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Nya medlemmar
NIKLAS SUNDBERG, tel 
073-578 01 72, kommer 
närmast från Hedlundakyrkan 
i Umeå.

REETTA KEMPAINEN, Besmans-
vägen 48, 168 34 Bromma, tel 
251832.
Jenny och Anders Arnelöf, 
Ilända Gårds väg 11, 179 98 
Färentuna, tel Jenny 0703 
066346, Anders 0709 938496.

Utfl yttade medlemmar
ANNE TITUS flyttar sitt medlems-
kap till Kyrkan vid Brommaplan.

ANNA LÄHNN flyttar sitt 
medlemskap till Rönnekyrkan i 
Ängelholm.

Lyckad höstmarknad
Den 9 november hade 
vi återigen en stor och 
lyckad höstmarknad. Det 
var många besökare vid 
försäljningsställena, och 
i kyrksalen kunde såväl 
musik som trolleri avnju-
tas. Stora arbetsinsatser 
i form av planering och 
genomförande ligger 
bakom det mycket goda 
ekonomiska resultatet. 

Sammanräkningen på 
lördagskvällen visade att 
139.344 kronor kommit in 
under dagen. Det är lika 
bra som förra året. 5.171 
kronor av dessa pengar 
går till Världens barn och 
Open Doors arbete för 
Syriens kristna. 

Kostnaderna är inte helt 
kända ännu, men brukar 
vara mindre än 20.000 
kronor. Församlingskassan 
får alltså ett betydelsefullt 
och behövligt tillskott. 

Ett stort tack till alla 
som deltog i arbetet med 
höstmarknaden och till 
alla besökare som genom 
sin närvaro gjorde dagen 
festlig.

LARS BORG, KASSÖR

Årsmöten i Abra
RPG: onsdag den 29 
januari kl 13.00.

Abra Ung: lördag den 8 
mars kl 17.00.

Abrahamsbergskyrkans 
församling: lördag den 15 
mars kl 15.00. 

HSK Vinden Vänner: 
söndag den 16 mars kl 
13.00.

Samtal om tro
Några torsdagar under 
vintern vill vi bjuda in till 
”Fika och samtal om tro”. 
Utgångspunkten i sam-
talen kan vara kommande 
söndags text och tema, 
sedan får vi se vart våra 
tankar bär oss. Det blir 
också ett enklare fika.

Vi ses i kyrkan:
23 januari 19.00
13 februari 19.00
13 mars 19.00
Välkomna!

Barnhörna i kyrksalen
För att göra våra gudstjänster mer tillgänglig för 
barnen har vi sedan en tid infört en barnruta, en 
stund då budskapet presenteras på ett ofta lite 
annorlunda sätt. För att ytterligare underlätta för 
barnfamiljer att kunna delta i gudstjänsten har 
styrelsen beslutat att också inrätta en barnhörna i 
kyrksalen. Tanken är nu att ta bort tex. de två sista 
bänkarna på höger sida (sett bakifrån). Vi köper in en 
större matta samt lite möbler, pyssel- och lek material. 

Vi hoppas att så här kan gudstjänsten bli mer 
inbjudande, både för barnen och deras familjer. Det 
fi nns många kyrkor som har gjort på samma sätt och 
det lär har slagit väl ut både för yngre och äldre. Har 
du frågor eller synpunkter, hör gärna av dig.

PÄR LEWIN RONNÅS
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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 
Under vintern 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

Jul i Abrahamsbergskyrkan
Julafton
11.00 Julbön med familjen 
Eliasson. 
23.00 Midnattsmässa. Pär Lewin 
Ronnås. Julkören.
Körövning för alla som vill kl. 
22.00.  

Annandag jul
11.00 Missionsgudstjänst. Christer 
Daelander. Ellen Gunner, sång. 
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.
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