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Kvällsandakter 
Under hösten har även 
söndagskvällarna blivit 
en mötesplats i  
kyrkan. 

Bidrag i det akuta
Abra och grannkyrkor 
i Bromma ger rum för 
flyktingar och hem-
lösa. 

Kör för livet
Musiklivet i Abra är 
stort och omfattande. 
Kören Canta Felice 
hörs och syns ofta.   



”En kyrka för hela livet.” Så börjar Abrahamsbergskyrkans församling sin vision. Ja, 
det gäller inte bara vår församling utan hela Equmeniakyrkan. ”En kyrka för hela 
livet …”
 Att försöka vara det är en utmaning, och jag tänker att det handlar om att vara 
angelägen. Att som kyrka och förmedlare av kristen tro vara angelägen för männis
kor runtomkring oss. 
 Vad möter den som kommer till oss? Vad är det vi förmedlar? Vad säger vi om 
Gud så att man kan ana att det kan ha också med mitt liv att göra? Vilka frågor är 
det vi försöker svara på?
 Kyrkan som helhet här i landet krymper men det behöver inte betyda att vi blir 
alltigenom sekulariserade, att människan inte längre tror. Däremot anses tydligen 
inte kyrkan vara angelägen och relevant för människan. 
 ”En kyrka för hela livet.” Från vaggan till graven, det är en lång sträcka med olika 
behov och olika uttrycksformer. Barnets behov av lek, men också av att bli tagen 
på allvar. Både barns och vuxnas behov av att bli sedda och vara sig själva. Längtan 
efter sammanhang, gemenskap och eftertanke. Ytterst sett är vi nog ganska lika vi 
människor, med grundläggande behov som vi måste ta på allvar. 
 ”En kyrka för hela livet.” Ett liv med alla dess olika skeden och skiften. En plats 
för festen och glädjen, men också för sorgen och smärtan. Kan vi inte möta alla de 
tillfällen då livet gör människan illa, så är vi inte vare 
sig angelägna eller trovärdiga. Jag tror att vi som 
kyrka har både språket och formerna för många av 
livets skeenden. Evangeliet rymmer liksom hela livet, 
frågan är kanske hur vi paketerar det.
 Vi har det på många sätt bra i Abrahamsbergs
kyrkan. Vi har en verksamhet för alla åldrar. Men 
ibland behöver vi stanna upp och ställa oss frågor. 
Vilka är vi? Vad är vi? Hur blir vi en relevant kyrka, 
en kyrka för hela livet?
 Låt oss fortsätta samtalet.
 Gud med oss!

Pär Lewin Ronnås
Församlingsföreståndare
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livet i Abrahamsbergskyrkan

En kyrka för allt och alla –  
en utmaning!
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En stilla stund på  
söndagskvällen
Under hösten har 
Abrahamsbergskyrkan 
börjat med kvällsan
dakter i berättandets 
tecken.

En söndagskväll i septem
ber, första gången andak
ten hålls i år, är vi cirka 15 
personer i blandade åldrar 
som samlats. Vi sitter på 
stolar i en ring längst fram 
i kyrksalen. 

Efter en gemensam 
sång får vi lyssna på en av 
församlingens medlemmar. 
Sara Furuhagen berättar 
om sin egen tro och den 

tid som faktiskt behövs 
för att bygga en relation 
till Gud. Tiden, att ta sig 
tid till att utforska Gud
stron, blir ett budskap från 
andakten som många tar 
med sig. 

Precis som i andra rela
tioner behövs tid, tid för 
att lära känna Gud. 

Sedan sjunger vi tillsam
mans och de som vill får 
själva tända ljus och skriva. 
Vi avslutar med en ge
mensam bön, där de som 
vill får bidra med ämnen.

Pastor Maria Öst, som 
håller i kvällsandakterna, 
förklarar varför man valt 

berättelsen som tema: 
– Jag tror det är in

tressant för många att få 
höra andras berättelser. 
Det har inte funnits plats 
för det på andra ställen i 
kyrkan, så därför skapar vi 
den platsen här på kvälls
andakterna.

Efter en rofylld stund 
med gemenskap och nya 
tankar känner jag att 
helgen fått ett fint avslut. 
Andakterna på söndags
kvällar fortsätter under 
våren. Se programmet i 
mittuppslaget för datum.

Linda armyr

Foto: Kajsa WaLLin
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Abrahamsbergskyrkan 
blir bara viktigare och 
viktigare som mötes
plats. I samarbete med 
grannkyrkor skapas nu 
rum för både EUmi
granter och flyktingar.

Abrahamsbergskyrkan vill 
vara en del av åtagandet 
att ta emot den ökande 
strömmen av flyktingar 
som präglat Sverige hösten 
2015. Församlingen har 
i det arbetet betonat att 
hämta och sprida kunskap 
och att i samarbete med 
andra göra konkreta in
satser i Bromma.

Gästspel i kyrkan
I september gästades Abra
hamsbergskyrkan av Mi
grationsverkets presschef 
Fredrik Bengtsson som 
gav fakta om regelverk, 
myndighetsuppgifter och 

omfattningen av flykting
strömmarna. Han beton
ade starkt Sveriges och de 
svenska myndig heternas 
ansvar att upprätt hålla 
asylrätten.

I slutet på oktober 
talade Ulf Haag, känd 
i kyrkan och verksam 
vid HässelbyVällingby 
stadsdelsförvaltning, om 
det segregerade Västerort, 
om kontrasten mellan det 
välbärgade och homo
gena Bromma och det 
fattiga Hässelby, Tensta 
och Rinkeby. I slutet av 
november hölls också en 
diakonal studiedag, som vi 
uppmärksammade i förväg 
i höstens första nummer av 
Livet (nr 3/2015). 

Redan under förra vin
tern var Abrahamsbergs
kyrkan del av projektet 
Vinternatt och erbjöd 
under ett antal kalla helger 
mat och husrum i kyr
kan för en grupp EU

migranter. (Om detta 
kunde Livet berätta i nr 
2/2015.) Under Vinternatt 
samarbetade församlingen 
med Kyrkan vid Bromma
plan, som likt Abra också 
nationellt tillhör Equ
meniakyrkan. 

Vinternatt får en 
fortsättning i vinter och 
då i ytterligare fördjupad 
samverkan med kyrko
grannarna vid Bromma
plan. 

Ensamkommande 
Det nya i flyktingutveck
lingen under hösten har 
varit den starka tillström
ningen av transit flyktingar 
som inte självklart vill 
stanna i Sverige utan 
söker sig vidare. För dem 
har inte myndigheterna 
något färdigt system för 
omhändertagande och 
mottagande. I centrala 
Stockholm har bland 
andra stora moskén, 

Så vill Abra vara en del av    flyktingmottagandet
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Så vill Abra vara en del av    flyktingmottagandet
Fryshuset och Immanuels
kyrkan (Equmeniakyrkans 
”domkyrka”) i perioder 
skapat sovsalar för närmare 
hundra nattgäster och bju
dit på mat och duschmöj
ligheter. 

Transitboende
Under hösten har 
Västerleds församling öpp
nat ett än så länge mindre 
transitboende, där nyan
lända under ett par dagar 
får möjlighet att sova, 
äta, tvätta och även tid 
att tänka över framtiden. 
Abrahamsbergskyrkan har 
varit medoch organiserat. 
Här behövs frivilliga som 
kan ordna transporter, laga 
mat och sköta tvätt. 

På lång sikt är den 
stora utmaningen för 
det svenska samhället att 
skapa levnads och utveck
lingsmöjligheter för alla 
dem som stannar i Sverige. 
För den stora gruppen en

samkommande barn och 
ungdomar, oftast pojkar 
från Afghanistan, Somalia 
och nu också Syrien, har 
stadsdelsförvaltningen i 
Bromma öppnat ett hem i 
det nyligen stängda äldre
boendet i Blackeberg. 60 
pojkar ska bo där i väntan 
på asylbeslut. Abrahams
bergskyrkan finns med 
bland andra föreningar 
och organisationer som vill 
vara med och försöka ge 
dem en meningsfull första 
tid i Bromma. 

Längre torsdagskvällar
En tanke är att efter 
nyår förlänga torsdags
kvällarnas servering och 
samvaro i anslutning till 
barnkörövningarna. Fika, 
några spel och ett pingis
bord skulle kunna ge de 
ensamkommande både 
något att göra och en fast 
punkt med naturlig kon
takt med både vuxna och 

andra ungdomar som rör 
sig i kyrkan.

Ett diakonalt ansvar är 
både självklart och sätter 
ny prägel på församlingen. 
I Abra har köket länge 
varit en mötesplats för 
unga och blivit ett nav i 
kyrkan. I Immanuelskyr
kan har kyrktorget för
vandlats till en både rörig 
och välkomnande mötes
plats, där musikskoleelever 
med föräldrar, pluggande 
skolbarn och studenter, 
parkeringsvakter som tar 
sig en fikapaus, flyktingar 
och EUmigranter trängs 
på vardagseftermidda
garna.

Du som vill delta i 
Abras arbete med flyktin
gar och EUmigranter kan 
kontakta församlingens 
föreståndare Pär Lewin 
Ronnås eller styrelsens 
ordförande Helena Höij.

/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 ljus-
globen – tisdagar kl 9.00.

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

2 ONSDAG
13.00 Vi sjunger advents
sånger i Abrahamsbergskyr
kan.(BEPR)

6 SÖNDAG – 2:a i advent 
Guds rike är nära
11.00 Missionsgudstjänst. 
Karin Fritzson. Matt.5:15, 
sång.

9 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv i 
advent. Pär Lewin Ronnås.

12 LÖRDAG
16.00 Luciakonsert. Abraka
dabra och Musikalkören.

13 SÖNDAG – 3:e i ad
vent Bana väg för Herren
11.00 Julen sjunges in. Maria 
Öst. Julspel med söndagss
kolan, Canta Felice och 
Allsångsorkestern.
18.00 Andakt, Maria Öst med 
flera.

20 SÖNDAG – 4:e i ad
vent Maria –  Herrens moder. 
11.00 Nattvard. Maria Öst.

24 TORSDAG – Julafton
11.00 Julbön. Fam. Eliasson
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkör.

26 LÖRDAG – Annandag 
jul Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. 
Ulrika Morazan. Emil Petters
son, sång. 

27 SÖNDAG – söndag 
efter jul Guds barn
11.00 Gudstjänst i Kyrkan vid 
Brommaplan. 

30 ONSDAG 
13.00 Enkelt julkalas. Kost
nad 100 kr. 
Anmälan senast 26 december 
tel. 80 20 70 eller  
0736 36 03 88

1 FREDAG – Nyårsdagen I 
Jesu namn
17.00 Ekumenisk freds
gudstjänst i Bromma kyrka. 
Elisabeth Dahlin

3 SÖNDAG – söndag 
efter nyår Guds hus
11.00 Gudstjänst. Lars Ingels
tam. Ellen Gunner, sång. 

4 – 6 januari Musikfest i Im
manuelskyrkan. Se affisch i 
kyrkans foajé!
Abra Ung startar vecka 2.

10 SÖNDAG – första 
söndagen efter trettonda
gen Jesu dop
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Emilia Åkerman, sång.

13 ONSDAG
13.00 Vårterminsstart för 
Abra Senior.

17 SÖNDAG – andra 
söndagen efter tretton
dagen Livets källa
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Ingrid Engback, 
sång. Söndagsskola.
18.00 Andakt. Maria Öst. 

20 ONSDAG
13.00 Att leva i Grekland. 
Sofia Karsberg berättar.  

21 TORSDAG
19.00 ”Vad vill ni att jag ska 
göra för er?” Studium och 
samtal om diakoni utifrån 
Bibeln och kristen tro. 

23 LÖRDAG
11.00 Samling för årets kon
firmander.

24 SÖNDAG – Septua
gesima Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst. Klas 
Eriksson, pastor i Kyrkan vid 
Brommaplan. Christoffer 
Karsberg, sång.

27 ONSDAG
13.00 Abra Seniors årsmöte 

28 TORSDAG
19.00. ”En extra plats i hjär
tat” Om att öppna sitt hem 
för ett flyktingbarn. Thomas 
Ardenfors. Sam arrangemang 
med S:t Lukas Bromma. 

30 LÖRDAG
18.00 Vindens Vänners 
vinter fest. Anmälan till 
Tommy Feldt, tel 0768 81 27 
44 senast den 24 januari.

31 SÖNDAG – Kyndels
mässodagen Uppenbarelsens 
ljus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 

NOVEMBER
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Ronnås. Canta Felice. 
Söndagsskola.

3 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

7 SÖNDAG – Fastlags
söndagen Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Musikalkören.

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

11 TORSDAG
19.00 Församlingens styrelse 
håller i ett samtal om hur vi 
vill forma vårt fortsatta dia
konala arbete.

13 LÖRDAG
13.00 Abra Ungs årsmöte

14 SÖNDAG – första 
söndagen i fastan Prövnin
gens stund
11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Pär Lewin Ron
nås. Fredrik Jäderling, sång. 
Söndagsskola.
18.00 Andakt. Maria Öst.

17 ONSDAG
13.00 CarlAxel Andersson 
från Västerleds församling 
läser dikter och berättar. 

20 LÖRDAG 
13.00 Vindens Vänners 
årsmöte

21 SÖNDAG – andra 
söndagen i fastan Den 
kämpande tron 

11.00 Gudstjänst. Anders Mell
bourn. Musik: Krister Iwarsson, 
bas, Markus Pilenvik, piano, 
Johan Wennlund, trombon.

24 ONSDAG
13.00 Besök på Målarmuseét.
Mer info kommer. 

28 februari – 4 mars, Till
sammansläger i Hassela 

28 SÖNDAG – tredje 
söndagen i fastan Kampen 
mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Maria 
Öst. Ida Hennerdal, sång. 
Söndagsskola. 

2 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

6 SÖNDAG – Midfasto
söndagen Livets bröd
11.00 Gudstjänst med nat
tvard. Bertil Högström. Bisi 
Kongo, sång. Kyrkkaffe i 
kretsarna inför årsmöte. 

8 TISDAG
Grattis kvinna! Inspirations
kväll om kvinnor som ledare. 
Anna Iwarsson, författare och 
föreläsare. Knytkalas: ta med 
något gott att äta. (Se notis.)

9 ONSDAG
13.00 Psalm och visa med 
Britta Ingmarsdotter.

12 LÖRDAG
Årsmöte för föreningen.

13 SÖNDAG – Jungfru 
Marie bebådelses dag Guds 

mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Pastorselev 
från THS. Canta Felice. 
Söndagsskola. Bibelutdelning 
till årets konfirmander.
18.00 Andakt. Maria Öst.

16 ONSDAG
13.00 Inför påsken. Samtal 
med Pär Lewin Ronnås.

18 FREDAG
19.00 Swing and Beat Big 
Band. Inträde. 

20 SÖNDAG – Palm
söndagen
11.00 Familjegudstjänst. 
Maria Öst. Abrakadabra och 
Musikalkören.

23 ONSDAG
13.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås.

24 TORSDAG – Skärtors
dagen Det nya förbundet
18.00 Nattvardsandakt. Pär 
Lewin Ronnås

25 FREDAG – Lång  fre
dagen Korset
11.00 Gudstjänst med musik 
och textläsning.

27 SÖNDAG – Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Söndagsskola.

28 MÅNDAG – Annandag 
påsk Möte med den 
uppståndne
Gudstjänst i Immanuels
kyrkan i Stockholm.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

MARS

FEBRUARI
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Att sjunga i kör ökar 
välbefinnandet visar 
flera studier. Det kan 
medlemmar i Canta Fe
lice vittna om. Samt att 
åldersskillnaden i kören 
bara är en tillgång.

I Abrahamsbergskyrkan 
finns ett rikt musikliv 
för alla åldrar. Allt från 
småbarnsmusik till 
musikcaféer och konserter. 
Här finns körer för såväl 
stora som små med olika 
inriktning.

Britta Ingmarsdotter 
är vikarierande försam
lingsmusiker och har hand 
om alla sånggrupper i 

Abra från småbarnssång 
till Canta Felice. Hon 
har en gedigen bakgrund 
som sångerska, sångpeda
gog och utbildning vid 
Musikhögskolan i Piteå. 

– Det är lyxigt att få 
jobba med så många olika 
åldrar och skillnaden är 
inte så stor som man kan 
tro. Att sjunga är bra för 
både kropp och själ och 
att sjunga i kör tycker jag 
är den roligaste formen av 
sång, säger Britta engag
erat.

Fyrstämmigt 
För de som gillar fyrstäm
mig sång finns kören 
Canta Felice som sedan 
ett år leds av Britta Ing

marsdotter. Den tidigare 
kyrkokören ombildades av 
förra församlingsmusikern 
Linda Carlberg och har 
idag cirka 20 medlemmar i 
spridda åldrar. 

Stämfördelningen är 
god men några fler tenorer 
kan önskas. Musikintresset 
förenar och det skiljer hela 
55 år på den äldsta och 
yngsta sångaren i kören 
med både mammor och 
ungdomar i samma kör.

Följer kyrkoåret
Kören sjunger på gudstjän
sterna ungefär tre gånger 
per termin och följer 
kyrkoåret i valet av sånger. 
Traditionsenligt sjunger 
Canta Felice in julen den 

Sjunger för 
kropp och själ

Varför sjunger du i kör?

Katrina 
Roswall, 
sopran
– Körsång 
är veckans 
terapi – jag 
går hem på 

lätta vingar.

Bertil Hög
ström, tenor
– För mig 
är det  
otänk
bart att 
leva utan 

körsång. Det är världens 
kick och har alltid varit. 
Jag sjöng i kören redan på 
körledare John Lorentzis 
tid, tidigt 50tal.

Ann 
Christine  
Stigwall, alt
– Sjunga är 
något man 
kan göra 
tillsammans 

och det ger gemenskap 
oavsett åldrar. Jag har sjun
git i kör sedan jag var 13 
år och det ger energi.

F
o

to: K
ajsa W

aLLin



9

tredje advent och mu
sicerar då tillsammans 
med Allsångsorkestern. 
Repertoaren är främst 
på svenska, men just nu 
sjunger kören några ryska 
sånger.

Hur är det att leda 
Canta Felice och vad är 
styrkan med kören?

– I kören finns det 
massor av positiv energi 
och entusiasm. Sångarna 
är intresserade av att både 
skapa musik ihop och att 
umgås. Tisdagskvällarna 
brukar vara mycket trev
liga, säger Britta.

Till alla körsugna pas
sar Britta på att tipsa om 
Equmeniakyrkans körfest i 
Immanuelskyrkan den 46 
januari 2016.

Canta Felice övar varje 
tisdag i kyrksalen kl.19.00
21.00 med en trivsam 
fikapaus i halvlek. Övnin
gen avslutas stämningsfullt 
med kvällspsalmen ”Bred 
dina vida vingar”.

Nya medlemmar 
välkomnas.

/christina stareborn

Sjung med ditt barn
För föräldrar med barn i 
åldern 03 år. Vi sjunger, 
rimmar och ramsar till
sammans. Efter musiks
tunden finns det fika.
Onsdagar 10:0010:45

Körlek
För barn 36 år (utan 
föräldrar). Vi sjunger, 
dansar, trummar och 
leker tillsammans.
Torsdagar kl.16.45
17.30

”Abrakadabra”
Barnkör med sång och 
rörelse för barn från 
förskoleklass till och 
med åk 3. Ett par gånger 
per termin medverkar vi 
vid konserter och guds
tjänster.
Torsdagar kl.18.00
18.45

Musikalkören
För dig som går i 4:an 
till och med 8:an. Vi 

sjunger och spelar teater.
Torsdagar kl.18:00
19:00 (ibland 
19.00:20.00) 

Ungdomskören Matt 
5:15
Projektkör från 15 år 
utan övre åldersgräns. 
Tid: Se anslag.

Canta Felice
Abrahamsbergskyrkans 
kyrkokör. Vi medverkar 
vid gudstjänster och har 
egna konserter.
Tisdagar kl.19:0021:00, 
med fikapaus.

Kontakt med  
Musiklivet i Abra
Vill du veta mer? 
Kontakta försam
lingsmusiker Britta 
Ingmarsdotter, britta.
ingmarsdotter@abra
hamsbergskyrkan.se, 
0880 20 70 eller besök 
hemsidan www. 
abrahamsbergskyrkan.se

Musik i Abrahamsbergkyrkan

F
o

to: K
ajsa W

aLLin



10

Småbarnsmusik onsdagar 
10.0010.45. För föräldrar 
med barn i åldern 03 år. 
Scout onsdagar 18.30
20.00. 8 år och uppåt. 
Varannan fredag (ojämna 
veckor) 19.00. 12 år och 
uppåt. 
Körlek torsdagar 16.45
17.30. 36 år.
Barnkör torsdagar 18.00
18.45. 69 år.  

Musikalkör torsdagar 
18.0019.00. 1013 år.  
Ungdomskören 5:15. Pro
jektkör från 15 år.  
Tid: Se anslag.  
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 
år och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors
dagar ojämna veckor kl 
19.0020.30.  

Varje år i december har Sveriges radio en 
kampanj som heter Musikhjälpen. Ge
nom 150 timmars direktsänd radio och tv 
uppmärksammas ett särskilt ändamål. Privat
personer, organisationer, kända svenskar och 
företag samlar tillsammans in pengar som 
oavkortat går till Radiohjälpens arbete. 

Temat i år är ”Ingen ska behöva fly undan 
klimatet” och uppmärksammar alltså klima
trelaterade katastrofer och människor som 
flyr undan dessa. I år har vi i Abra Ung tänkt 
bidra till musikhjälpen tillsammans med de 
olika körerna i kyrkan. 

Vi kommer att stå utanför tunnelbanan i 
Abrahamsberg fredag den 18 december och 
skramla, uppträda och samtidigt prata om 
vår verksamhet och visa upp att vi finns i 

området.
Ett av Musikhjälpens syften är att väcka 

engagemang och öka kunskapen hos en yn
gre publik, och det vill vi också göra. Genom 
att samla in pengar till olika projekt vill vi att 
våra barn och ungdomar ska se hur viktigt 
det är att engagera sig i omvärlden och att 
hjälpa människor som behöver det. Dess
utom känns det viktigt att visa att det går att 
dela med sig. Det finns så många som har så 
mycket mindre och behöver så mycket mer. 

Så kom förbi, skänk en slant och prata 
några ord med oss. Eller kom bara för att  
lyssna på våra fantastiska körer och de duk
tiga ungdomar vi har i kyrkan.

/eLina LycKeborg

Abra Ung ställer upp  
för Musikhjälpen

Abra-ung-grupperna träffas
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Anmäl dig till  
konfaläger 2016
Nu är det äntligen dags att 
anmäla sig till 2016 års kon
faläger på Koviken! Lägret 
hålls 13 juni2 juli 2016 
och vänder sig till dem som 
är födda 2001 eller tidig
are. Har du frågor, eller vill 
anmäla dig så är du välkom
men att maila pastor Maria 
Öst på maria.ost@abrahams
bergskyrkan.se
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Nya medlemmar
Karin Persson, Söderberga gårds
väg 53, 162 52 Vällingby, tel. 0705 
308008

Lene och Hans Lindén, Öster
sundsgatan 7, 162 74 Vällingby, tel. 
08 968435, Lene: 0703 614718, 
Hans: 0701 909013

Byte av församling
Kajsa och eLias WerLing flyttar sitt 
medlemskap till Håstenskyrkans 
församling i Varberg

annsofi och joHan edberg flyttar 
sitt medlemskap till Nynäshamns 
Missionsförsamling.

Adressändring
eLina LycKeborg, Byggmästarvägen 
13, 168 32 Bromma

anders, MaLin, aManda, sofia och 
gustav LycKeborg, Runstensvägen 
10, 168 53 Bromma

”En extra plats  
i hjärtat”
Vad är det som behövs för 
att öppna sitt hem för ett 
flyktingbarn? 

Thomas Ardenfors delar 
med sig av sin långa erfaren
het av att vara familjehem 
och fosterförälder. 

28 januari kl 19.00.
Ett samarrangemang med S:t 
Lukas Bromma.

Jubileumsinsamling
60 år har gått sedan Abra
hamsbergskyrkan invigdes 
Allhelgonahelgen 1955. Vi 
fått vara med om åtskilligt 
under åren, både till fest och 
vardag. Lokalerna används 
av både unga och äldre, 
många har under åren fått 
uppleva kyrkan som ett 
andra hem. 

För att hjälpas åt att 
fortsätta vårt fina arbete 
många år framåt inbjuder vi 
till en jubileumsinsamling. 
Sätt in din gåva på försam
lingens plusgirokonto 19 20 
420.

Samlingar om diakoni
Vi fortsätter vår samlingar 
om hur vi vill att försam
lingens diakonala arbete ska 
se ut. 
• Torsdagen den 21 januari kl 
19.00: ”Vad vill ni att jag ska 
göra för er?” Studium och 
samtal om diakoni utifrån 
kristen tro. 
• Torsdagen den 11 febru ari kl 
19.00 Hur vi vill forma vårt 
fortsatta diakonala arbete? 
Församlingens styrelse håller 
i ett samtal med utgångs
punkt från våra tidigare 
samlingar och erfarenheter.

Sportlov i Hassela!
Nu inbjuder vi åter till
sammans med Vindens 
Vänner till sportlovsläger 
2016, den 28 februari 
till 4 mars. Lägret vänder 
sig till alla åldrar, med 
eller utan funktionhin
der. Folder med mer 
information finns på 
Abrahamsbergskyrkans 
hemsida eller i kyrkans 
foajé. Frågor? Ring 
Pär Lewin Ronnås, tel. 
802070 (exp) eller 0708 
819764

Det internationella arbetet 
är och förblir en viktig del av 
att vara kyrka. Det handlar 
om trovärdighet och global 
medvetenhet. Kyrkan har ett 
unikt nätverk och vi arbetar 
i förvissningen om att ljuset, 
Jesus Kristus, går före oss ut 
i världen. Det är Guds mis
sion det handlar om och vi 
får vara Guds medarbetare.

I Abrahamsbergskyr
kan samlar vi in medel till 
Equmeniakyrkans internatio
nella arbete i samband med 
gudstjänsterna den 6 och 26 
december. 

Grattis kvinna!
De mest inspirerande och 
effektiva ledarna är kvinnor 
i 50årsåldern. Dessutom 
är kvinnor över 55 år mer 
benägna att se situationer 
från flera olika perspektiv 
och att använda ett positivt 
språk. Varmt välkomna till 
en inspirationskväll den 8 
mars i Abrahamsbergskyrkan 
kl 18.30 kring ledarskapets 
betydelse för att utveckla en 
organisationskultur.
Anna Iwarsson är författare 
till boken”Ram och kram 
– ledarskapets betydelse för 
organisationskulturen”.
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 0880 20 70
Fax 0880 20 73
Mobiltelefon 070453 79 47

Epost: 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: 
53602330

Plusgirokonton:
Församlingen: 19 20 420
Abra ung: 35 25 649
Missionskonto: 50 69 604,
Equmeniakyrkan,
ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 274
Abra senior: 32 60 221
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 852

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon: tis, tors, fre. 
Samtal med pastor enl över
enskommelse på telefon. 

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08768 22 18

Barn- och ungdoms- 
ansvarig
Pastor Maria Öst 
Tel: 073950 03 03

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson (tjl)
Britta Ingmarsdotter (vik), tel 
07066 88 706

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 070494 01 94 
eller 0826 28 81

Abrahamsbergskyrkans  
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 076860 70 68

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Gunnbritt AdolfssonThorson
tel: 073636 03 88

i Abrahamsbergskyrkan

11.00 Julen 
sjunges in. 
Maria Öst. 
Julspel med 
söndagsskolan, 
Canta 
Felice och 
Allsångsorkestern.

11.00 Julbön. 
Fam. Eliasson 
23.00 Midnatts-
mässa. Pär 
Lewin Ronnås. 
Julkör.

13 dec Julafton Annan
dagen
11.00 Missions-
gudstjänst. 
Ulrika Morazan.
Emil Pettersson,
 sång. 
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