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Möt Jenny Dobers
Vår nya kyrkoledare 
kommer till Abra för 
att predika. Hon im-
poneras av scouterna.

Geograf i scouterna
Karin Persson är en av 
våra scoutledare, som 
uppskattar energin i 
kyrkan. 

Nytt ljud i skällan
Efter mycket arbete 
och planerande är nu 
kyrkans nya ljudsys-
tem på plats. 

Söndags-
skolan igång 
Nu samlas barnen igen 
på söndagarna 



Den här terminen har vi psalmen och ett par av dess författare som tema för 
några kvällar i Abra. Det är ju med psalmer som med en bal på slottet, för att 
citera Askungen: ”De kan vara tråkiga och alldeles, alldeles underbara”. Vad som 
gör att en psalm blir något man fastnar för och som talar till en, det handlar om 
flera faktorer, tänker jag. Det handlar om musiken, orden, innehållet och hur allt 
sam spelar till en helhet. Musiken speglar orden, och orden speglar musiken. 
 Det handlar inte om att det måste vara det vi kallar för vackert. Tänk bara på 
den underbara psalmen ”Du som gick före oss” (nr 74). Sven-Erik Bäcks svåra och 
lite märkliga melodi ger ett stort djup åt Olov Hartmans ord. 
 Givetvis betyder också sammanhanget mycket. Psalmerna talar samma språk 
som det andra som uttrycks i gudstjänsten. 
 För mig är det också så att psalmen ofta berättar något som inte alltid går att 
beskriva i endast ord. Som om kombinationen med musiken skapar ett annat djup, 
en annan dimension i tron än vad bara det verbala kan göra. Det är som om det 
tillsammans skapar teologi, som om helheten berättar något för oss om vad Gud 
och kristen tro kan vara. 
 Många av våra psalmer är fulla av trosvisshet och segervittring, också det har 
nog sin plats. Men själv fastnar jag lättast för psalmer som vågar uttrycka det som 
är skört och lite osäkert. Det finns ett ord i Psalmboken som ger mig rysningar. 
Ordet ”kanske”. Detta ”kanske” finns i den otroliga psalmen ”Innan gryningen” 
(nr  796) av Ylva Eggerhorn. 
 I vers 3 sjunger vi: 
 ”Du är den sång om livet som jag glömde, /den sanning jag förrådde dag för dag. 
/Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde /bär dina bråddjup, dina anletsdrag. 
/Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar /och kanske ljusnar det på nytt igen. 
/Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast /som 
sjunger timmen innan gryningen.”

Kan det uttryckas bättre? Det handlar om våra 
tillkortakommanden, om bönen efter närhet, om 
längtan efter trons hopp, i form av en fågel som 
sjunger. Lägg märke till att den sjunger medan det 
ännu är mörkt. Och så mitt i allt, ordet ”kanske”…

/PÄR LEWIN RONNÅS, FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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Fågeln sjunger i mörkret
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Karin Persson är scout-
ledare sedan två år i 
Abra hamsbergskyrkan. Vi 
passar på att ställa några 
frågor innan planering och 
middag väntar med ledar-
gänget i köket.

Hur kom du i kontakt 
med Abrahamsbergs-
kyrkan?
– På studenthemmet 
Tempus satt ett upprop 
om att nya scoutledare 
behövdes i Abra. Som tidi-
gare scout i baptist kyrkan 
tyckte jag att det skulle 
vara kul att börja igen – nu 
som ledare. Jag pluggar 
intensivt till geograf  och 
behövde en aktivitet vid 
sidan om mina studier.  

Hur är det att komma 
till Abra?
– Man möts av en varm 
stämning och du känner 
dig välkommen. Att träffa 
scouter och ledare i Abra-
hamsberg på onsdagarna 
ger energi. 

FOTO: CHRISTINA STAREBORN

Scout lockade 
Karin till Abra

Hur presenteras bud-
skapet?
– I scouterna har vi sam-
lingar tillsammans med 
ungdomspastor Maria Öst 
kring bibelberättelser. Vi ber 
scoutbönen för de scouter 
som vill vara med och vi 
försöker att varje gång 
avsluta med en lugn andakt. 
Det är också roligt att se att 
guds tjänsterna lockar del-
tagare i olika åldrar. 

Vad kan förbättras i Abra?
– Det kan vara svårt att veta 
vem som är ansvarig för 
olika saker och vem man ska 
fråga – å andra sidan kan ju 

det vara ett sätt att lära känna 
folk!

Vad skulle få dig att be-
söka gudstjänster oftare?
– Studierna styr hur mina 
helger ser ut men jag skulle 
gärna se fler kvällsguds-
tjänster som ett fint avslut på 
dagen. 

/CHRISTINA STAREBORN

FAKTA:
Namn: Karin Persson
Bor: Söderberga
Hemort: Västerås
Gör: Scoutledare i Abra
Övrigt: Aktiv sedan 2012

LIVET fortsätter att ta pulsen på våra 
vänner i Abrahamsberg och höra hur 
vi upplevs som församling och kyrka.



4

Vad kan vara mer pas-
sande för ett möte 
med Equmeniakyrkans 
regionala kyrkoledare 
än Stockholms Central? 
Jenny Dobers: en pas-
tor i storstadsvimlet. 

Jenny Dobers är knappa 
halvåret in i sitt upp-
drag som kyrkoledare 
för Equmeniakyrkans 
Stockholms region. Hit hör 
Stockholms län, Gotlands 
län samt Uppsala, Knivsta 
och Håbo. Det tar tid att 
lära känna regionen och de 
lokala församling arna. 

– Jag vill få en bild av 
vad regionen redan gör, 
det fi nns skillnader i alla 
församlingar. Som region

har vi till uppgift att 
förmedla kontakter, hjälpa 
församlingar att hitta och 
stötta varandra, säger hon.

– Vi är en mångfald 
som storstadsregion. Vi 
präglas mycket av att 
Stockholm ligger i mitten, 
men vi får inte glömma 
bort landsbygden. 

Jenny Dobers tar Got-
land som exempel. Där 
bor 60.000 invånare men 
sommartid ökar befolk-
ningen tiofalt. 

– Hur kan vi som 
region stötta och möta 
människor där? 

Pastor i Göteborg
Jenny Dobers ordinerades 
till pastor i dåvarande 
Missionskyrkan 1997. 
Efter två år i Johanne-
bergs missionsförsamling 
i Göteborg blev det 13 år i 
Immanuelskyrkan i Stock-
holm. Först var hon pastor 
med inriktning mot unga 
vuxna. Sedan församlings-
pastor och den sista tiden 
verksamhets- och guds-
tjänstansvarig för den 
svenskspråkiga delen.

Unga vuxna ligger 
henne fortfarande varmt 
om hjärtat. Hon talar om 
att Stockholm präglas av 
att många unga fl yttar hit 
för att plugga. 

– Det är inte alltid lätt 
att lämna tryggheten i sin 
hemstad med familj och 
vänner. Här önskar jag att 
vi som kyrka kunde få bli 
en mötesplats.

Som en viktig uppgift 
nämner hon också fl ykting-
arbete.

– I asylfrågor, hur hjälp-
er vi de fl yktingar som 
kommer till vår region? 

Synas mer
Region Stockholm har 
sitt kansli i Lidingö 
Folkhögskolas Cityfilial 
på Kungsholmen. Som 
organisation i huvudstaden 
har man nära till både 
beslutsfattare och medier. 
Det här borde Equmenia-
kyrkan utnyttja mer, tycker 
Jenny Dobers. 

– Jag vill att vi vågar 
höja rösten när vi ser 
orättvisor. Det är klart att 
vi ska synas i debatten. 
Men ibland får vi kramp. 
Vi fokuserar på det stora 
och glömmer ibland det 
lokala, som vårt arbete 
med sjukhuskyrkan och 
fängelsepastorer. Arbeten 
som inte syns men som 
betyder oerhört mycket.

Även den lokala för sam-
lingens arbete vill Jenny 
Dobers lyfta fram.

– Där fi nns ett diakon-

lRe
po
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Nya kyrkoledaren: 
Låt gudstjänsten vara navet

Jenny Dobers 
Ålder: 42. 
Bor: I Vasastan. 
Familj: Gift med Peter. 
Barnen Siri, 10, Aron, 8 
och Ture och Isak som 
båda är 5.
Gör när jag kopplar av: 
Umgås med vänner, 
joggar. 
Bok på nattduksbordet: 
”NW” av Zadie Smith.
Predikar i Abra: Den 23 
mars kl 11.00, Marie 
Bebådelsedagen.
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alt och socialt arbete som 
nästan aldrig får rubriker, 
men som betyder väldigt 
mycket för många männi-
skor.

Ryktet om Abras aktiva 
ungdoms arbete har även 
nått henne.

– Ert scoutprojekt där 
ni vill bli 300 scouter inom 
en snar framtid ger mig 
goda vibbar. Underskatta 
inte betydelsen av er själva, 
utan fortsätt som ni gör. 

Jag ber Jenny skicka 
med en utmaning till Abra, 
till både församling och 
ungdomsverksamhet.

– Låt gudstjänsten 
alltid vara navet. Det är 
enkelt att bjuda in till 
konserter, marknader och 
ton års kvällar. Men det är 

söndagar na, gudstjänsten, 
vi ska locka till.

– En stor fråga är: 
Hur ska unga känna sig 
hemma i kyrkan? Hur får 
man med sig deras enga-
gemang, deras lust? Kan 
vi utveckla gudstjänsterna 
tillsammans?

Uttrycka tro
Jenny Dobers lär fort-
farande känna regionen, 
men om hon får visionera 
lite, var vill hon att region 
Stockholm är om fem år?

– Att fl er församlingar 
har hittat former för att 
möta alla människor i 
samhället. Former för det 
mångkulturella, former 
för att uttrycka vår tro 
naturligt. Equmeniakyrkan 

ska vara känd för att vara 
de som bryr sig och tar 
hand om dem som far illa. 
Att fl er kan växa i sin tro.

– Jag vill att vi är aktuel-
la, att tro och engagemang 
är naturligt.

/PETER APPELQUIST

Ryktet om Abras ungdomsarbete har nått Jenny Dobers och hon vill lyfta fram 
scoutverksamheten som ett föredöme. Foto: Peter Appelquist

Equmeniakyrkan 
Sju regioner. Norr, Syd, 
Stockholm, Svealand, 
Mitt, Öst och Väst.
Varje region har en 
regional kyrkoledare. 
Möten varje månad för 
att reda ut alla frågor 
som uppstår i nystart.
Region Stockholm har 
ca 87 församlingar och 
drygt 10 000 medlem-
mar. 



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

7 LÖRDAG
17.00 Årsmöte för Abrahams-
bergskyrkans Ungdom.

9 SÖNDAG – första 
söndagen i fastan 
Prövningens stund
09.30 Gudstjänst för stora 
och små. Jenny Nilsson.
11.00 Gudstjänst. Jenny 
Arnelöf. Matt.5:15. Insamling 
till diakon- och pastorsutbild-
ningen. Bibelutdelning till 
årets konfirmander.
Kyrkkaffe i kretsarna. 
Söndagsskola.

12 ONSDAG
13.00 Jan Sjögren med vänner 
spelar och sjunger.

13 TORSDAG
19.00 Fika med samtal om tro. 
Pär Lewin Ronnås.

15 LÖRDAG
15.00 Församlingens årsmöte. 
Efteråt serveras en lättare 
måltid.

16 SÖNDAG – andra 
söndagen i fastan 
Den kämpande tron
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. 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? 
Hur har psalmen förändrats? 
Thore Kennestad och Pär 
Lewin Ronnås. Se notis!

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

26 ONSDAG
11.00 OBS tiden! Utfärd till 
Ny Gemenskap i Västberga. 
Anmälan senast den 21/3 till 
tel. 80 20 70.

30 SÖNDAG – midfasto-
söndagen Livets bröd
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Canta Felice.

2 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

6 SÖNDAG – femte 
söndagen i fastan 
Försonaren
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Barnkören. Söndagsskola. 
Barnvälsignelse. 

9 ONSDAG
13.00 Oscar Ahnfeldt, musik-
er och psalmförfattare 200 år. 
Olle Rodén berättar.

13 SÖNDAG – Palmsön-
dagen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Anders 
Mellbourn. Anders Lycke-
borg, sång.

16 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Karin 
Fritzson, Bertil Högström.

17 TORSDAG – Skärtors-
dagen 
18.00 Nattvardsandakt. Ingrid 
Engback, Bertil Högström.

18 FREDAG - Långfre-
dagen Korset
11.00 Gudstjänst. Ingrid Eng-
back, Bertil Högström. Ulrika 
Westerberg, violin.

20 SÖNDAG – Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Maria 
Öst. Daniel Åkerman, sång. 
Söndagsskola.

21 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den upp-
ståndne
11.00 Gudstjänst i Immanuels-
kyrkan, Stockholm.

23 ONSDAG
13.00 Om fåglar. Bertil 
Högström berättar.

APRIL
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Morgonbön runt ljusgloben – 
tisdagar kl 9.00. 

Biltjänst: Behöver du skjuts till kyrkan? Ring tel. 87 38 64, fam. 
Stigwall, eller tel. 87 52 73, fam. Högström, några dagar i förväg.
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25 FREDAG
19.00 Musikcafé med Swing 
& Beat Big Band. Tema: 
Filmmusik. Inträde.

27 SÖNDAG – andra 
söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Ellen Gunner, sång. 
Efter kyrkkaffet församlingsdag.

30 ONSDAG
13.00 Inställt.
19.00 Valborgsmässofirande 
på Koviken. Körsång, vårtal.

4 SÖNDAG – tredje 
söndagen i påsktiden 
Den gode herden
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Mattias Mannervik och 
sånggrupp. Söndagsskola.

7 ONSDAG
13.00 Bilder från Afrika. Pär 
Lewin Ronnås.
19.00 Vad är det vi sjunger? 
Psalmduell mellan Thore 
Kennestad och Jonas Elias-
son. (Se notis.) 

11 SÖNDAG – fjärde 
söndagen i påsktiden 
Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Kören Art Song med 
ledare Thore Kennestad. 
18.00 Konsert med Jenny 
Nilsson - se notis. 

13 TISDAG
19.00 Församlingsmöte om 

församlingens vision samt 
inför kyrkokonferensen.

14 ONSDAG
13.00 Kultur i kyrkan, under-
hållning eller på riktigt? 
Svante Zettergren spelar. 

18 SÖNDAG – femte 
söndagen i påsktiden 
Att växa i tro
11.00 Gudstjänst med nat-
tvard. Pär Lewin 
Ronnås. Klara Eliasson, sång. 
Söndagsskola.

21 ONSDAG
13.00 Kyrka bland samer och 
indianer. Gerard Willemsen 
berättar.

23 – 25 Förträff  för årets 
konfirmander.

25 SÖNDAG – Bönsönd-
agen Bönen  
11.00 Gudstjänst. Maria Öst 
och årets konfirmandledare. 
Matt.5:15.  
17.00 Vårkonsert 

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

29 TORSDAG – Kristi 
himmelsfärds dag Herre 
över allting
8.00 Gudstjänst vid klocksta-
peln, Bromma kyrka.

Kyrkokonferens i Stockholm 
29 – 31 maj.

1 SÖNDAG – söndagen 
före pingst Hjälparen 
kommer
11.00 Gudstjänst. Ida Henner-
dal. Filippa Magnusson, sång. 
Söndagsskola.

4 ONSDAG
13.00 Utflykt med Bromma 
ekumeniska pensionärsråd.

8 SÖNDAG – Pingstdagen 
Den heliga Anden
11.00 Gudstjänst med 
söndagsskolan på Koviken. 
Allsångsorkestern. 

11 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

15 SÖNDAG – Heliga 
trefaldighets dag
Gud-Fader, Son och Ande 
11.00 Gudstjänst. Kajsa 
Werling. Elin Lannemyr, sång.

Konfirmationsläger 16 jun– 6 juli.

18 ONSDAG
12.00 OBS tiden! Konfirman-
der och pensionärer möts på 
Koviken.
Anmälan senast den 14 juni 
till tel. 80 20 70.

Sommarträff  i Abrahams-
bergskyrkan onsdagen den 
9 juli kl.13.00. Sommarfest 
på Koviken den 6 augusti 
kl.11.00. Anm. senast 31 juli 
tel. 80 20 70 (telefonsvarare). 
 

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

4 SÖNDAG – tredje 

MAJ

1 SÖNDAG – söndagen 

JUNI
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Nu är det klart – ett 
arbete som inte syns, 
men som hörs och det 
rejält. Abra har fått nytt 
ljud i kyrksalen.

Tankarna och planerna för 
det nya ljudet i Abrahams-
bergskyrkan har funnits i 
nära ett decennium. Insam-
lingar har gjorts, det har 
skissats på sladdragningar 
och nya ljudbänkar. Ofta 
har processen fastnat i för 
högt uppsatta mål eller 
kostsamma byggnadsdelar. 
Men för drygt ett år sedan 
smög arbetet igång med 
förberedande för nya 
mikrofonkablar. Sedan 
dess har mycket hänt.  

Hundratals meter av 
diverse olika kablar har 
dragits genom pelare, 
under scenen och längs 
med väggar. Kyrksalens 
golv har på några ställen 
lyfts undan för att gömma 
ytterligare sladdar, innan 
det lagts tillbaka. 

Sågat och betsat
De som ligger bakom de 
flesta av idéerna och det 
handfasta arbetet är To-
bias Ohlsson och Gunnar 
Enghag, där den senare 
under upploppet tillbring-
ade många, många timmar 
med sågar, kablar och mot 
slutet även lite betsning. 

Det du kan se med 
blotta ögat är den nya ljud-

bänken som står längst ner 
i kyrksalen. Kanske har du 
stannat till och beundrat 
verket som samspelar med 
orgelns ribbade sidor. Med 
nedfällt lock påminner 
den passande nog om en 
tramporgel. 

Beställningen gick till 
Falun, där Örjan Wal-
lin fått tips om en hugad 
slöjdlärare med försänk-
ningar i Abra. Han snick-
rade ihop ljudbänken på 
rekordtid efter att ha fått 
ritningarna. Dessutom till 
en billigare penning än de 
offerter som man först 
fick in.

Örjan Wallin hyrde 
ett släp och for upp till 
Dalarna. Några lagom 

Nu hörs det
FOTO: LARS UGGLA
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unga och pigga tonårsle-
dare befann sig i kyrkan 
när Örjan anlände med 
den nya ljudbänken, varvid 
den snabbt lyftes på plats. 
Det dröjde någon vecka 
eller två, sedan lyftes även 
det nya mixerbordet in, 
tillsammans med en ställ-
ning för alla inkopplade 
mikrofonkablar. 

Mer ljudjobb
Så långt har mycket hänt 
med ljudet, och om du lyss-
nar lite extra noga märker 
du att det både låter 
starkare och klarare ur 
högtalarna. Men ljudgrup-
pen i Abra nöjer sig inte 
med att kyrksalen är fär-
dig, ljudmässigt. Nu väntar 
arbetet med församlings-
salen. 

Idag står ett litet mixer-
bord bredvid det större 

som styr kyrksalens ljud. 
Från detta, mindre mixer-
bord styrs ljudet i försam-
lingssalens högtalare. 
Mikrofonerna dras sedan 
in genom vikväggen.  

Synas och höras
Det är så det ser ut idag, 
men inte som det ska se 
ut. Tanken är att det mind-
re mixerbordet lyfts in till 
församlingssalen, där det 
idag sitter uttag för projek-
torn.  På så sätt blir förs-
amlingssalen ett eget litet 
konferenscentrum, med 
precis det som behövs för 
att presentationer ska både 
synas och höras.

Som ni märker, det må 
höras vad som sägs idag, 
men det kan alltid g(h)öras 
bättre.

/PETER APPELQUIST Örjan Wallin vid nya 
ljudbänken. 

Ljudgruppen
Ljudgruppen sköter 
ljudet under gudstjäns-
ter och andra 
samlingar. 
I skrivande stund 
består ljudgrup-
pen av Jocke Liman, 
Kalle Prembäck, 
Simon Gunner, Gun-
nar Enghag, Örjan 
Wallin, Erik Vingå, 
Lotta Thelander, 
Peter Appel quist, To-
bias Ohlsson, Anders 
Arnerlöf. 
Vi tackar Svenne 
Orvik och Jakob 
Mannervik för gott 
sällskap under de 
senaste åren. 

F
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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.

Söndagsskolan igång igen

F
O

TO: L
AR

S U
G

G
LA

Efter en termins uppe-
håll rullar nu söndags-
skolan i Abrahamsbergs-
kyrkan igen. 

Varannan vecka, jämna 
veckor, träffas barn, ledare 
och några föräldrar i 
Bäverkulan för att sjunga, 
prata, leka och be tillsam-
mans under gudstjänst-
tiden. Planeringen är ut-
formad för att passa barn 
i åldrarna 4-10 år men alla 
barn är välkomna. 

Genom söndagsskolan 
vill vi låta barnen ta del 
av Bibelns spännande 
berättelser och ge dem 
möjlighet att prata i den 
mån de själva vill om sina 
funderingar och sin tro. 

Entusiasmen bland oss 
i ledargänget går inte att 
ta fel på. För att få spän-
nande och bra samlingar 
har vi börjat prenumerera 
på ett söndagsskolmaterial: 
”Skatten - på äventyr med 

Gud”. Dessutom har vi 
köpt in en hel massa klas-
siskt söndagsskolmaterial, 
bland annat en fl anellograf  
och fi na vykort med bibel-
motiv. Efter söndagsskolan 
fi nns det förutom vanligt 
kyrkfi ka även korv med 
bröd till alla barn.

Under hösten har vi 
haft ett par minuter i varje 
gudstjänst som vi kallat 
barnstunden, där barnen 
varit främsta målgruppen. 
Denna barnstund har varit 
uppskattad, både av barn 
och vuxna, och kommer 
därför att vara kvar varje 
söndag.

Vi tror att både barn-
stunden i gudstjänsten och 
söndagsskolan är bety delse-
full för hela församlingen 
och utgör en viktig pussel-
bit i arbetet med att skapa 
en kyrka där alla känner 
sig välkomna. 

/SÖNDAGSSKOLLEDARNA GENOM 
FRIDA PREMBÄCK

Psalmduell med 
önskesånger
Vad är det vi sjunger? Vår 
serie om psalmer fortsät-
ter. 

Torsdag den 20 mars 
kl.19.00: Thore Kennes-
tad och Pär Lewin Ron-
nås berättar om psalmval 
i gudstjänsten och om 
psalmernas förändring un-
der åren. Givetvis sjunger 
vi tillsammans. 

Onsdag den 7 maj 
kl.19.00: Psalmduell mel-
lan Thore Kennestad 
och Jonas Eliasson. Två 
generationer organister i 
Abrahamsbergskyrkan. Vi 
sjunger och samtalar om 
psalmers betydelse. Önska 
gärna din favoritpsalm till 
kvällen.
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Nya medlemmar 
GABRIELLA SKOGSBERG, Klintvägen 
37 A, 135 53 Tyresö, tel 0734 
138152.

ELLEN HEILING, Söderbyvägen 
14, 144 61 Rönninge, tel 0735 
716791.

ELIAS OCH KAJSA WERLING, 
Wergelandsgatan 32, 168 48 
Bromma, tel Elias: 0730 670440, 
Kajsa: 0706 063712. Båda infl yt-
tade från Smögens Missions-
församling.

Barnvälsignelse
MANFRED WERLING, född den 
20 augusti 2013, son till Elias 

och Kajsa Werling, frambars 
till välsignelse i samband med 
gudstjänsten i Abrahamsbergs-
kyrkan den 12 januari 2014.

Ny adress
NICKLAS SUNDBERG, Sigrid Und-
sets gata 3, 168 49 Bromma, tel 
0735 700173

Vi är nu inne i ett arbete 
om vår vision och vad 
vi vill vara. Därför häl-
sar vi er välkomna till 
en söndagseftermiddag 
i Abrahamsbergskyrkan 
för hela för samlingen: 
Det blir seminarier om 
församling, kristen tro och 
liv. Akti viteter ordnas för 

barnen och dagen avslutas 
med middag. Anmälan till 
kyrkans expedition senast 
den 22 april. 

Mer information fi nns 
efter hand på kyrkans 
hemsida och på anslag i 
kyrkan.

/VÄLKOMNA HÄLSAR KOLLEGIET

Fint pris till Vindens Vänner
10 000 kronor har handikappseglarklubben Vindens 
Vänner tilldelats av socialnämnden i Ekerö kommun. 
Priset, som delades ut för andra gången, ges till en ideell 
förening som aktivt arbetar för medmänniskor som 
behöver hjälp och stöd i sin vardag. 

Lennart Schönning och Gudrun Pettersson från 
Vindens Vänner fi ck ta emot priset i samband med ett 
möte i Ekerö kommunfullmäktige. 

I en stort uppslagen artikel i Mälaröarnas Nyheter den 
9 december beskrivs Vindens Vänners 30-åriga arbete. 

Byggplanerna 
på kyrkans tomt
Stadsbyggnadsnämnden 
antog detaljplanen för 
byggande av bostäder vid 
Arkitektvägen i decem-
ber. Planen har som 
väntat överklagats men 
Seniorgården räknar ändå 
med att planen fastställs 
inom de närmaste månad-
erna.

Därefter ska ansökan 
om bygglov behand-
las vilket innebär att 
byggstart bör kunna ske 
vid årsskiftet 2014-15. In-
fl yttning kan då ske under 
våren 2016. Projektet om-
fattar cirka 32 lägenheter 
av vilka 10 ska förmedlas 
till Abrahamsbergskyrkans 
interna kö. Säljstart plane-
ras till maj-juni 2014.

LENNART SCHÖNNING

Visioner på församlingsdagen 27 april Konsert med 
Jenny
Söndagen den 11 maj 
18.00 håller vår försam-
lingsmusiker Jenny Nilsson 
konsert i kyrkan, med
sånger från hennes nya 
skivan ”Pappas Sånger”. 
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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: 69 59 27-4
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
tel 0739-500 303

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson

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

Abrahamsbergskyrkans 
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 0768-60 70 68

Pensionärsföreningens ordf
Gunnbritt Adolfsson-Thorson
tel: 073-636 03 88

I år är det dags för 
tonåringar födda 1999/
2000 att samlas till 
konfir mationsläger på 
Abrahams bergskyrkans 
fritidsgård Koviken, 
Lovön. På plats finns 
församlingens pastorer 
samt musikledare och 
fritidsledare under tre 
intensiva sommarveckor.

– Vi har ett koncept 
som fungerar och vi 
erbjuder så mycket mer 
än bara lektioner, berät-
tar Maria Öst, ungdoms-
pastor och ansvarig för 

lägret. 
Musik och drama, ut-

fl ykter, aktivitetspass och 
besök av Abras seniorer 
är några återkommande 
inslag. Det naturnära 
läget vid Mälarens strand 
gör utelivet enkelt med 
aktiviteter som bad, fot-
boll och paddling.

Undervisningen är upp-
delad i tre block baserad 
på Treenigheten – Fader, 
Son och Ande – och in-
bjuder till nära samtal om 
himmel och evighet. 

Förra årets 
konfi rmander. 

Foto: Sara 
Wallin

Platser kvar på konfa lägret
FAKTA
Lägret äger rum 16 juni 
– 5 juli med konfirma tions-
högtid i Abrahamsbergs-
kyrkan den 6 juli. Introduk-
tionshelg på Koviken 23-25 
maj. Lägereko och återträff 
22-24 augusti. 
14 tonåringar är anmälda 
– och det fi nns platser kvar. 
För mer information och 
anmälan:

Maria Öst, ungdoms-
pastor, maria.ost@ 
abrahamsbergskyrkan.se, 
Tel 08-80 20 70, 
0739-500 303.


