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Nya grannar

Rektor Torbjörn
Bådagård flyttar till
Bromma med sin
folkhögskola.

Fokus: gudstjänst

Vad betyder gudstjänsten? Allt från stillhet till fikagemenskap.

Ny vision för Abra

Församlingen har
samlats kring en ny
vision, med fokus på
öppenhet.

Leda

re

l

Viktigt val för församlingen
– Vänner! Idag har vi den stora förmånen och glädjen att få rösta! Jag
hoppas du tar chansen, din röst behövs! Mot rasism och åtskillnad. För
öppenhet och gemenskap!
Så skrev Equmeniakyrkans ledare Lasse Svensson på kyrkans blogg den
25 maj då det var val till Europaparlamentet. Förmodligen skriver han
något liknande inför den svenska valdagen den 14 september.
– Idag är det val till riksdag och kommuner. Församlingen iakttar strikt
partipolitisk neutralitet men uppmanar var och en att ta sitt demokratiska ansvar och gå och rösta.
Så har jag genom åren hört från predikstolen vid valdagens förmiddagsgudstjänst. Förmodligen får vi höra något liknande i år.
För församlingarna i de samfund som numera gått samman i Equmeniakyrkan har politiskt engagemang och ansvarstagande alltid varit en självklar del av den kristna tron. Folkväckelsen under slutet av 1800-talet var
en av de nya folkrörelserna som alla bidrog till demokratins framväxt och
utveckling.Väckelsens budskap att var och en skulle ha rätt att skaffa sig
kunskap om kristen tro och ta ställning själv gällde logiskt också världsliga
angelägenheter.
Men friheten att själv få formulera sin tro innebär också frihet i partival. Bland Abrahamsbergskyrkans medlemmar har vi exempelvis haft och
har statsråd, talman, riksdagsledamöter och kommunalpolitiker från både
folkparti, kristdemokrater och socialdemokrati.
Men även om kyrkan inte är partipolitisk tar den ibland ställning i
enskilda frågor som kan vara kontroversiella, också för de egna medlemmarna. Det kan gälla miljö, flyktingmottagning
eller vapenindustri. Och till vissa partier
och partibudskap är kyrkan, som Lasse
Svensson skrev inför Europavalet, inte
neutral.
Anders Mellbourn
Kyrkvärd i Abrahamsbergskyrkan
livet i Abrahamsbergskyrkan
Redaktör Maria Dahl, 0706-58 47 50 Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73
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Ny vision för
församlingen

Diskussioner,
workshop,
församlingsmöte
– efter en lång
process har
Abrahamsbergskyrkan antagit en
ny vision.
Det var vid arbetet
med förra årets
årsberättelse som
Abrahamsbergskyrkans styrelse
konstaterade att
församlingen
saknade en tydlig
vision. Det blev
startskottet för
intressanta diskussioner kring vår
församling och
andliga mötesplats, först inom

styrelsen och
sedan i kretsarna
inför årsmötet. Så
småningom växte
ett förslag till en
vision för Abrahamsbergskyrkan
som presenterades
och godkändes av
församlingsmötet
den 13 maj:
Abrahamsbergskyrkan vill vara
en kyrka för hela
livet där mångfald och
olikheter bejakas.
• Vi vill utmanas
av evangeliet att i ord
och handling ta ansvar
för våra medmänniskor och vår omvärld.
• Vi vill vara
en öppen och inkluderande kyrka där
nya såväl som vana
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Vi behöver bli
fler månadsgivare

besökare kan känna
tillhörighet och uppleva
omsorg.
• Vi vill att
söndagen och gudstjänsten ska få vara
ett tillfälle där vi möter
Gud och varandra,
hämtar kraft och får
undervisning.
Framöver skapas
nu möjligheter till
diskussioner om
församlingens framtid
utifrån visionen med
start redan under samlingshelgen i september.
Vi har en spännande resa framför
oss och uppdraget
att levandegöra vår
vision har precis
börjat.
/CHRISTINA STAREBORN

Visst har vi en fantastisk verksamhet i vår
församling som vi har
all anledning att vara
glada och stolta över!
Men en finansiering som bygger på
frivilliga
medel är sårbar,
och sedan några år
tillbaka ser vi en
vikande trend kring
månadsgåvor och
kyrkoavgift. För att
nå vår budget och
behålla nivån i vårt
arbete behöver vi
öka det regelbundna
givandet.
Styrelsen har därför utsett en speciell
grupp som driver
frågor kring
offrande och förvaltning av kyrkans
resurser. Gruppen
består av Lars Axelsson, Lena Ingelstam
och Örjan Wallin.
Har du synpunkter
och förslag på hur
offrandet kan öka?
Tipsa Insamlingsgruppen!
/CHRISTINA STAREBORN
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Lidingö flyttar till Bromma
En svajande kamratbana kan bli en ny
tillgång på Koviken
när Bromma folkhögskola nu drar igång sin
verksamhet.
Många scouter i Abra
har genom åren fått göra
en utflykt och pröva på
den tillitsutmanande
kamratbanan vid Lidingö
folkhögskola. Den och
hela verksamheten på
Lidingö där Missionskyrkan haft sitt utbildningscentrum har nu avvecklats.
Folkhögskolan har i
sommar flyttat till Åkeshov och återförenas med
teologiska högskolan,
THS, som kom till Bromma från Lidingö redan på
1990-talet.
Betels folkhögskolelinjer i musik som delar lokaler med THS i det som
på 1960-talet byggdes för
Betelseminariet (dåvarande
Baptistsamfundets skola
för blivande pastorer) blir
nu Musikinstitutet Betel
inom den nya skolan som
bytt namn till Bromma
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folkhögskola.
Huvudman för folkhögskolan är Equmeniakyrkan och rektor Torbjörn
Bådagård hoppas på ett
nära samarbete med Equmeniakyrkans församlingar
i Västerort, inte minst
Abrahamsbergskyrkan.
Han hoppas kunna ordna
kortkurser och friluftsmoment i fritidsledarutbildningen på Abras
församlingsgård Koviken
på Lovön. Då vore det
lockande att få en kamratbana dit.
Sommarverksamhet
En annan idé vore att
framöver ordna sommarverksamhet i skolans då
tomma salar tillsammans
med församlingarna och
stadsdelens kultur- och
fritidsförvaltning. Det
finns redan idéer om en
kulturfestival sommaren
2016. Seniorkurser tror
han också är något som
kan vara intressant för
församlingarna.
På Lidingö har folkhögskolan haft komvuxkurser.
De får inte riktigt plats i

de nya lokalerna men där
hoppas Torbjörn Bådagård
också kunna samarbeta
med församlingarna.
Västerortskyrkan i Vällingby och Tenstakyrkan ligger
där många komvuxelever
med invandrarbakgrund
bor.
En församlingsakademi
tillsammans med THS
som skulle kunna erbjuda
ett teologiskt basår finns
också i planerna. Och
kyrkosamarbetet gäller inte
enbart Equmeniakyrkan.
– På Lidingö har vi
ordnat många kurser för
Svenska kyrkan sedan
stiftsgården Graninge
lades ned, berättar Torbjörn Bådagård. De vill vi
fortsätta med i Bromma
som ska präglas av en
”atmosfär av kristen
fortbildning” som han
formulerar det.
Mycket fortsätter
Annars fortsätter flera av
de tidigare utbildningarnas
mest uppskattade inslag.
Musikinstitutet Betel
har ett brett utbud från
afromusik till klassiskt och

KOLLEGIET PÅ FOLKHÖGSKOLAN. REKTOR TORBJÖRN BÅDAGÅRD I RANDIG TRÖJA.

kyrkomusik. Fritidsledaroch diakonlinjer är viktiga
både för Equmeniakyrkan
och ungdomsrörelsen
Equmenia. Livsverkstad
och Brobygge erbjuder
fördjupade kunskaper och
erfarenhet kring livsåskådning och konstnärligt
skapande.
Under sommaren har
Betels lokaler renoverats
och byggts ut med skaparrum i källarplanet, uppfräschade lektionslokaler

och en ny restaurangflygel.
Kökschefen och en del av
hans utrustning från köket
på konferensdelen på
Lidingö som nu avvecklats flyttar också med till
Bromma.
PP till Immanuel
Med från Lidingö kommer
däremot inte den berömda
bysten av Missionsförbundets grundargestalt PP
Waldenström. PP flyttar i
stället till Immanuelskyr-
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kan i centrala Stockholm.
Abrahamsbergskyrkan
välkomnar den nye grannen och hoppas på en
utveckling i gemenskap.
Några abraprofiler är
redan engagerade i
verksamheten. Lennart
Schönning är ordförande
i det bolag som nu äger
fastigheten och Björn
Danielson sitter både i
fastighetsbolagets och
skolans styrelse.
ANDERS MELLBOURN
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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.

SEPTEMBER
3 ONSDAG
13.00 Kaféträff.

5 FREDAG – 6 LÖRDAG

Samling för församling. Dagar
på Koviken för alla intresserade.

7 SÖNDAG – tolfte
söndagen e. trefaldighet

Arnerlöf. Elina Lyckeborg,
sång.

17 ONSDAG

13.00 Bibelstudium med Lars
Ingelstam.

Abra ung-grupperna startar från
vecka 36

9 TISDAG

9.00 Morgonbön. Samling
kring ljusgloben.

10 ONSDAG

13.00 Leander, Brandelius och
Dan Andersson. Vi sjunger
tillsammans med Sven Johannesson.

14 SÖNDAG – trettonde
söndagen e. trefaldighet
Medmänniskan

11.00 Gudstjänst. Jenny
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11 LÖRDAG

21 SÖNDAG – fjortonde
söndagen e. trefaldighet

18.00 Konsert med kör ledd
av Lena Uggla.

11.00 Gudstjänst. Pär Lewin
Ronnås. Anders Lyckeborg,
sång. Söndagsskola.

12 SÖNDAG – sjuttonde
söndagen e. trefaldighet

Enheten i Kristus

23 TISDAG

19.00 Att vara kyrka för Fair
Trade. Eva-Maria Munck,
Sveriges Kristna Råd. Internationella rådet. (Se notis.)

Friheten i Kristus

11.00 Samlingsgudstjänst med
nattvard. Pär Lewin Ronnås, kör-och blåsargrupp.
Söndagsskola.

kultur. Erik Björklund, författare och journalist.
19.00 Ett samtal om gudstjänsten. Kollegiet och studierådet. (Se artikel.)

24 ONSDAG

13.00 Träff med Abra senior.

28 SÖNDAG – femtonde
söndagen e. trefaldighet
Ett är nödvändigt

11.00 Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås.
Blåsarkvartett.

OKTOBER
1 ONSDAG

13.00 Kaféträff.

5 SÖNDAG – Den helige
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst. Petter
Jakobsson. Ida Hennerdal,
sång. Söndagsskola.

8 ONSDAG

13.00 Bönhusen – en svunnen

Tacksägelsedagen

11.00 Gudstjänst för små
och stora. Louise Zetterheim.
Abrakadabra, sång. Offerdag
för Equmenia.

15 ONSDAG

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

18 LÖRDAG

Från kl.10.00 Matlagning inför
Höstmarknaden. Kontakt:
Ylva Lofterud och Elisabeth
Axelsson.

19 SÖNDAG – artonde
söndagen e. trefaldighet
Att lyssna i tro

11.00 Gudstjänst. Pär Lewin
Ronnås. Canta Felice, sång.
Söndagsskola. Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
18.00 Konsert. Swing&Beat
Big Band

22 ONSDAG

13.00 Personidentifiering och
volontärarbete. Claes Rydevik,
tandläkare.

HÖSTEN 2014
23 TORSDAG

19.00 Om gudstjänsten i
den syrisk-ortodoxa kyrkan.
Ärkebiskop Benjamin Atas
(se artikel).

26 SÖNDAG – nittonde
söndagen e. trefaldighet
Trons kraft

11.00 Gudstjänst. Lars Ingelstam. Emilia Åkerman, sång.

29 ONSDAG

13.00 Vad minns jag ur mitt
liv? med Elisabeth Haag.

NOVEMBER
1 LÖRDAG – Alla helgons
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Bertil Högström. Erik Iwarsson med
vänner, musik.

2 SÖNDAG – Söndagen
e. alla helgons dag Vårt

9 SÖNDAG – tjugoförsta
e. trefaldighet Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Helena
Höij. Thore Kennestad, sång.

12 ONSDAG

13.00 Mats Strandberg,
journalist, underhåller och
imiterar.

16 SÖNDAG – söndagen
f. Domssöndagen
Vaksamhet och väntan

11.00 Gudstjänst. Louise
Zetterheim. Matt.5:15, sång.
Söndagsskola.

19 ONSDAG

13.00 Pastor bakom murarna.
Susanne Rådmar, fängelsepastor, berättar.

21 FREDAG

19.00 Musikkafé med Janne
Sjögren och vänner.

evighetshopp

11.00 Gudstjänst med
nattvard. Pär Lewin Ronnås. Daniel Åkerman, sång.
Söndagsskola.

5 ONSDAG

23 SÖNDAG – Domssöndagen Kristi återkomst

11.00 Gudstjänst. Pär Lewin
Ronnås. Kalle Prembäck,
sång.

13.00 Polen – grannland i
förändring. Börje Risinggård
berättar.

26 ONSDAG

6-7 november: 18.00 – 21.00
Inlämning till Höstmarknaden.

27 TORSDAG

8 LÖRDAG

10.00 – 16.00 Höstmarknad.
Se notis.

13.00 Adventssånger i Kyrkan
vid Brommaplan.

30 SÖNDAG – första
söndagen i advent
Ett nådens år

11.00 Gudstjänst. Pär Lewin
Ronnås. Adventskör och
blåsare. Jonas Eliasson.
Söndagsskola.

DECEMBER
3 ONSDAG

13.00 Politik för världens
bästa äldreomsorg. Andreas
Linderyd, författare.

7 SÖNDAG – andra
söndagen i advent
Guds rike är nära

11.00 Missionsgudstjänst.
Gerard Willemsen. Tilly Liman, sång.

10 ONSDAG

13.00 Kaféträff med
föreningsmöte om stadgarna.

13 LÖRDAG

18.00 Luciakonsert.
Barnkören och musikalkören.

14 SÖNDAG – tredje
söndagen i advent Bana väg
för Herren

11.00 Julen sjunges in. Louise
Zetterheim. Julspel med
söndagsskolan, Canta Felice
och Allsångsorkestern.

19.00 Om gudstjänsten i
katolska kyrkan. Jesuitpater
Rainer Carls (se artikel).
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Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete
med Studieförbundet Bilda.

Vi djupdyker
i gudstjänsten
Gudstjänsten är viktig för
många av oss. Ett tillfälle
till möte med både Gud
och varandra, till bön och
lovsång. Men varför gör
vi som vi gör, och varför
gör många andra så annorlunda? Detta vill vi i
studierådet att vi samlas
runt några kvällar under
hösten.
Vi ska fundera runt
vår egen gudstjänst i
Abrahamsbergskyrkan
men också titta på andra
traditioner. Vi tror att
genom att lära oss något
om andra, långt äldre traditioner än vår egen så kan
vi också fördjupa vår syn
på det som är vårt.
8
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Gudstjänsten - vad

Den 8 oktober håller
församlingens kollegium i
ett samtal om vår gudstjänst. Hur lägger vi upp
den, vad är viktigt för oss
och vad är kanske omistligt?
Den 23 oktober gästas
vi av den syrisk-ortodoxe
ärkebiskopen Benjamin
Atas och den 27 november kommer jesuitpater
Rainer Carls från katolska
kyrkan. De kommer att
berätta om sina respektive
gudstjänster, funktion, innehåll med mera.
Alla samlingar är kl
19.00. Välkomna!
PÄR LEWIN RONNÅS

Rainer Kunze:
Rainer Kunze, tidigare
präst och
församlingspedagog
i katolska
kyrkan, går i
mässan i
S:ta
Ragnhilds
kapell i
Blackeberg
varje söndag och ett par
gånger till under veckan.
– Kristi närvaro i
firandet är för mig och
varje katolik huvudsaken.
Därför innefattar mässan
både ordets gudstjänst och
nattvardsfirande. Att vara
medveten om Kristi liv
och närvaro är det viktiga.
Egentligen är textläsningarna därför sekundära.
För mig är Kristi närvaro mer en intellektuell
medvetenhet än någon
känslomässig erfarenhet.
Men det är olika för olika
människor.
– Visst finns risken att
det kan bli slentrian med
att fira mässan så ofta och
så regelbundet. Jag känner det inte själv så men
förstår vänner som därför
”bara” går på söndagar.

betyder den för dig?
Örjan Wallin:
Gudstjänsten är för mig
en stund för återhämtning,
reflexion och omsättning
av bibeltexter till dagens
samhälle. Jag får tillfälle att
vara åhörare till vad andra
har att förmedla i tal, sång
och musik och reflektera
över det.
Den
innehåller
också en
aktiv del
där jag
tillsammans
med
andra deltar i sånger och
texter. Gudstjänsten blir
en andningspaus och ett
tillfälle till eftertanke.

Lennart Lagerquist:
För mig betyder gudstjänsten framför allt tre ting:
Kristusgemenskap. Jesus
säger: ”Där två eller tre är
samlade i mitt namn, där
är jag mitt ibland dem.”
Det innebär att Jesus delar
gemenskapen med oss
som firar gudstjänst.
Lärjungagemenskap. Det
känns värdefullt att fira
gudstjänst tillsammans
med andra som vill vara
Jesu lärjungar. Vi är olika

Hanna
Appelquist:
För mig betyder gudstjänst
olika saker vid
olika tillfällen. Ibland går jag på gudstjänst för att finna ro från den stressade
vardagen. Andra gånger för att uppleva
något musikaliskt och ibland för att få
ett andligt stöd i något tufft som just då
pågår i livet.
Ibland kommer jag av plikt och så
finns det de gånger då man allra mest
ser framemot fikat och dem man ska få
lite tid att prata med.

men
delar gemenskapen.
Undervisning.
Genom
predikan
får jag
hjälp att förstå vad Bibelns
texter vill säga mig som
lever nu. Gudstjänsten,
som helhet, är en kraftkälla som ger näring åt mitt
andliga liv.

Vianka Khamis
Jenan:
När jag träder in i
kyrkan fylls jag av
en speciell Guds
trygghet.
I syrisk-ortodoxa
kyrkan fylls min
ande av rökelsens
andliga innebörder
och de härliga
syriska hymnerna
ger själen ro. Att
vara en skara av
individer samlade
runt nattvardsbordets gemenskap
och mål, gör mig
verkligen lycklig.
Det ger mig hopp
för livet att människor fortfarande
vill dela nattvardsgemenskap i båda
kyrkorna.

I Abrahamsbergskyrkan är det en
andlig ro, jag blir
lycklig av de fina
människor som
finns i församlingen
och som välkomnar
individen på ett gott
sätt.
Gudstjänstens
innebörd kan jag
sammanfatta med
den stora kärlek
människor hyser
för varandra genom
Jesus Kristus.
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Abra-unggrupperna träffas

Småbarnsmusik onsdagar 10.00-10.45. Från
ca 10 månader-3 år.
Scout onsdagar 18.3020.00. 8 år och uppåt.
Körlek torsdagar 16.3017.15. 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.

Ekumen
vikarierar
Den 1 september började Louise Zetterheim
som barn- och ungdomsansvarig i Abra.
Hon vikarierar under
pastor Maria Östs
föräldraledighet.
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Hej Louise och välkommen!
– Tack tack!
Vad har du gjort innan du sökte tjänsten i
Abra?
– Jag är precis färdigutbildad diakon på Lidingö
Folkhögskola. Det här
blir min första tjänst som
diakon. Jag har heller inte
jobbat i kyrka innan, men
varit med i kyrkan, från
början Pingst och senast
Evangeliska Frikyrkan.
Under sommaren har
jag jobbat på Frälsningsarméns barnläger, så jag är
lite ekumenisk!
Vad ser du fram emot
under året i Abra?
– Träffa människor, framför allt. Jobba tillsammans
med andra. Få utvecklas

tillsammans, bygga relationer. Utvecklas som
ledare personligen. Få
se hur jag kan berika ett
sammanhang och hur det
sammanhanget kan berika
mig.
Vad vet du om Abra
sedan tidigare?
– Inte mycket alls. Jag var
på en gudstjänst för att
se platsen och lära känna
sammanhanget lite innan
jag sökte tjänsten. Det
jag hört är att det finns
ett stort scoutarbete och
en önskan om att den
verksamheten ska växa.
Där finns mycket arbete
med barn och många
människor som jobbar
ideellt. Struktur och tjänarvilja är ord jag förknippar
med Abra på förhand.
PETER APPELQUIST

FÖRSAMLINGSBOKEN
Vigsel
MARIANA PILENVIK och MARKUS
PETTERSSON vigdes i Ekerö kyrka
den 14 juni 2014. Paret heter
nu Pilenvik.

Utflyttat medlemskap
NICKLAS SUNDBERG flyttar sitt
medlemskap till Betlehemskyrkan i Göteborg.

STEFAN WIRTÉN: Kantongatan 1B,
178 93 Drottningholm, tel: 0881 82 86, mobil: 070-200 27 07.

Kyrka för fairtrade

I Abrahamsbergskyrkan har vi en tid talat
om att bli en kyrka för fairtrade. Sveriges
kristna råd sköter diplomeringen av de
kyrkor som vill vara med. Diplomet ges till
församlingar som i största möjliga mån konsumerar fairtrade-märkt kaffe, te och andra
produkter samt engagerar sig i kampanjer
och sprider information om fairtrade och
rättvis handel.”
För att lära oss mer och ta ett steg till
inbjuder vi till en kväll om just Kyrka för
fairtrade. Tisdagen den 23 september
kl.19.00 kommer Eva-Maria Munck från
Sveriges Kristna Råd och berättar mer.

Roligt att leda Abra Ung
Elina Lyckeborg är ny ordförande för
Abra Ung. Hur det går för henne?
– Första
halvåret har
varit så bra!
Jag har fått
ett så fantastiskt stöd av
alla, både från
församlingen
och Abra Ung.

Vad önskar du
med verksamheten?
– Att alla som
kommer till oss
ska känna sig lika
välkomna och accepterade oavsett
om de kommer

Adressändring
HANNA APPELQUIST: Tappvägen
17, 168 72 Bromma.

tre gånger i
veckan eller
en gång per
termin.

Vad gör
du när du
inte lägger
din tid på Abra?
– På fritiden pluggar jag statsvetenskap med inriktning
krishantering och
säkerhet på Försvarshögskolan i
Stockholm. Annars
så är jag mest i Abra,
det är här jag trivs
bäst!

PETER APPELQUIST

Välkommen till
Höstmarknad!
8 november 10.00-16.00

Höstmarknaden är hela församlingens angelägenhet och vi har den
för att bidra till kyrkans ekonomi
samtidigt som vi har trevligt när
vi arbetar, umgås, handlar, fikar/
lunchar eller lyssnar till konserterna.
Den färdiglagade maten brukar
ta slut första timmen. Lörd 18 okt
från kl 10 träffas vi därför och lagar
mat till försäljningen. Kontakt Ylva
Lofterud och Elisabeth Axelsson.

Torsdag 6 och fredag 7 nov
kl 18-21 inlämning till
höstmarknaden.
Låt oss hjälpas åt att göra en riktig
fest under den mörka november!
Inbjudningskort med program
finns i kyrkan i september.
Elisabet Axelsson, tel 256708,
eliza.axelsson54@gmail.com

och Elisabeth Haag, tel 801409,
elisabeth.haag@bilda.nu

Tack!

Stina Hillberg tackar var och en
varmt för all uppvaktning på
100-årsdagen den 26 juni.
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Årets konfirmander

FOTO: ERIK BRONNER

Konfirmationsgudstjänsten hölls i Abrahamsbergskyrkan den 6 juli.
Översta raden från vänster: Josef Ljunggren, Sebastian Olofsson, Lovisa Karsberg. Alexander Willemsen, Tilly Liman, Max Ingelstam, Alice Prybil, Johanna Wikander, Adam
Heiling, Elina Lyckeborg.
Undre raden från vänster: Jenny Nilsson, Maria öst, Robert Prasso, Elsa Danielsson,
Agnes Bäcklund, Arvid Sundén-Cullberg, William Bådagård, Jakob Kristiansson,
Astrid Höij, Pär Lewin Ronnås.

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”.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon. Tis, tors, fre
klockan 10-12. Samtal med
pastor enl överenskommelse på telefon.
Pastor och
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 22 18
Barn- och ungdomsansvarig
Pastor Maria Öst (tjl)
Louise Zetterheim (vik)

Församlingsmusiker
Jenny Nilsson

Församligens bankgiro:
5360-2330

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

Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
Abra ung: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4,
Abrahamsbergskyrkans
Equmeniakyrkan,
ungdoms ordförande
ange församling nr 2502
Elina Lyckeborg, tel 0768-60 70 68 Koviken: 69 59 27-4
Pensionärsföreningen:
Pensionärsföreningens ordf
32 60 22-1
Gunnbritt Adolfsson-Thorson
Handikappseglarklubben
tel: 073-636 03 88
Vindens vänner: 81 33 85-2
De anställda har
i regel lediga måndagar.

