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Ny kyrkohandbok 
När årets kyrkokonfe
rens arrangerades fick 
vi en ny kyrkohand
bok. Plus nya pastorer. 

Extra gott kaffe
Allt mer i kyrkan blir 
rättvisemärkt. Vi kan 
dricka kyrkkaffe med 
gott samvete.  

Dopet räcker länge
Med dopet blir be
rättelsen om Jesus 
också berättelsen om 
våra egna liv.  



Ibland händer det att jag får frågan hur man egentligen ska leva ett kristet liv. Frå-
gan kan komma både från människor som säger sig vilja börja leva kristet och från 
andra som sett sig själva som troende under en längre tid. 
 Hur ska man vara och vad är det man ska göra? Måste man vara döpt, hur ofta 
bör man gå på gudstjänst, hur är det med bönen och med bibelläsandet? Kan man 
bli arg på andra fast man är kristen och måste man alltid köpa Situation Stock-
holm eller ge pengar till tiggaren utanför Coop? Ja, hur ska det märkas att man är 
kristen? Frågorna är relevanta men inte helt lätta att besvara. Vi vill väl att det ska 
märkas på oss, men hur? Finns det fortfarande måsten och förbud för den som vill 
vara troende?
 Jesus fick en gång en liknande fråga. Det var en laglärd man som undrade hur 
han skulle vinna evigt liv. Jesus fick honom att själv svara på sin fråga genom att 
fråga mannen vad som står i lagen, och han svarade Jesus som ett rinnande vatten: 
”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med 
hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” ”Det är rätt, 
svarade Jesus, gör det, så får du leva.” (Luk. 10:26-28) 
 Som människor och som kristna har vi alla ett ansvar, både för oss själva och 
varandra. Vi vet att Jesus i till exempel Bergspredikan (Matt. 5-7) berättar gan-
ska uppmanande för oss vad vi bör göra och hur vi bör vara. Men i 
texten ovan tar han, som så många gånger annars, 
sin utgångspunkt i kärleken. Att älska - älska Gud, 
varandra och sig själv. Visst är det där som utgång-
spunkten måste vara, att älska och låta sig älskas. 
Kanske inte alltid lätt men helt nödvändigt. För 
visst är det väl så att den som känner sig älskad, 
den människan behöver inte bära runt på en 
rädsla. Den rädsla som jag tror så ofta är roten 
till det onda vi gör mot varandra. 
 Ja, börjar vi med att vi försöker älska varandra, 
då kommer nog det andra av sig självt. 

Pär Lewin Ronnås
Församlingsföreståndare
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Kyrkokonferens med  
pastorsordination
Under Kristi Him-
melfärdshelgen höll 
Equmeniakyrkan 
kyrkokonferens, denna 
gång i Kistamässan 
vilket gav en känsla 
av ”riktig” konferens 
med flera utställare 
som ville synas i vimlet. 
Temat var ”Ikläd er 
Kristus”, vilket symbol-
iserades med kläder 
uppsatta i gudstjänst-
lokalen. 

Förhandlingarna var upp
delade på tre dagar och 
varvades med bibelstudier 
och seminarier. Totalt var 
568 ombud registrerade 
vilket gör kyrkokon fe
ren sen till en av Sveriges 
största ombudskon fe
renser. 

Från Abrahamsbergs
kyrkan deltog fyra ombud: 
Maria Öst, Pär Lewin 
Ronnås, Karin Fritzson 
och Sara Furuhagen.

De riktigt intressanta 
frågorna som skulle 
behandlas kom upp på 
påverkanstorget den 
andra dagen då man fick 

tycka till om motionerna 
och diskutera dessa i ett 
mindre formellt forum. 
Medan solen strålade och 
sommaren officiellt kom 
till Stockholm blev det 
den sista dagen stundtals 
långa debatter och ibland 
förvirrande beslutspro
cesser inne i plenum. 

Till slut hade ändå 
en ekumenisk överens
kommelse med Svenska 
kyrkan röstats igenom 
och Equmeniakyrkan fick 
en ny kyrkohandbok. 

Tyvärr återremitterades 
ett uttalande om Israel
Palestinakonflikten, då 
flera församlingar kände 
att de inte kunde stödja 
kyrkostyrelsens förslag.

Konferensen avslutades 
på lördagskvällen med 
ordination av pastorer och 
diakoner. Särskilt gläd
jande var det att en av de 
ordinerade pastorerna var 
Karin Fritzson från Abra. 

/Sara Furuhagen

Pastorsordination. Karin Fritzson längst till vänster



4

lVe
rk

sa
m

he
te

n

I höst väntas Abra bli 
diplomerad Kyrka för 
fairtrade. Kaffe och te 
är viktigt, men också 
samarbete och lång-
siktighet.

Hittills har 140 försam
lingar i landet från olika 
samfund diplomerats 
som Kyrka för fairtrade. 
Diplomeringen har 
funnits sedan 2009 
och har brittisk förlaga. 
Bakom den står Sveriges 
Kristna Råd (SKR), och 
föreningen Fairtrade i 
Sverige. Diplomerade 
församlingar ska använda 
fairtrademärkta produkter, 
men också sprida kunskap, 

skapa opinion och samar
beta med andra om rättvis 
handel och etisk konsum
tion.

– Det här är ett måste 
för Abra. Vi har länge 
varit duktiga på att tänka 
kring konsumtion, säger 
Helen Åkerman, sam
mankallande i styrgruppen 
i kyrkan.

Alla bör stå bakom
Styrgruppen valdes på 
årsmötet. Det är centralt 
att hela församlingen står 
bakom, jobbet ska inte 
vara avhängigt enskilda 
eldsjälar. I styrgruppen 
finns personer från olika 
grupper i kyrkan med. 
Nu köper inköpsgruppen 

fairtrademärkt socker, 
och om församlingen haft 
rosor på altarbordet så 
hade blomgruppen sett till 
att de var fairtrademärkta 
(men rosor nickar fort, 
därför köps de inte in). 
Kaffet har varit rätt vise
märkt länge och likaså 
löstéet som bryggs i 
bryggarna. I fortsättnin
gen blir också tepåsarna 
fairtrademärkta.

Diplomeringen är bara 
början. Församlingen ska 
skicka en rapport varje år 
till Kyrka för fairtrade och 
berätta vad som hänt un
der året. Helen Åkerman 
tror att satsningen kom
mer att synas på olika sätt 
från år till år. Styrgruppen 

Rättvisemärkt ska 
genomsyra hela kyrkan

Foto kajSa wallinI Abras styrgrupp sitter Ulla Olofsgård, Arne Prembäck, Lena Ingelstam, 
Ingegerd Danielsson, Bea Schönning och Helen Åkerman.
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har en lång lista på vad de 
vill göra, men Helen Åker
man påpekar vikten av att 
göra en sak i taget. Men 
på sikt blir det samarbete 
med andra församlingar, 
föreläsningar i skolor eller 
varför inte ett jippo på 
Brommaplan? Styrgruppen 
hoppas ha en gudstjänst 
med fairtradetema i sam
band med diplomeringen. 
Och den 20 oktober är 
Abra med i Fikautman
ingen som föreningen 
Fairtrade i Sverige håller.

Lätt sätt att bry sig
För Helen Åkerman är 
rättvis handel en skapel
se teologisk fråga och ett 
konkret sätt att vara kris
ten, både som församlings
medlem och för försam
lingen som helhet.

– Det är ett väldigt lätt 
sätt att visa att jag bryr 
mig om skapelsen. Jag tror 
också att det gör något 
med oss som församling 
att vi inte bara pratar, utan 
gör, säger hon. 

Choklad är nummer ett 
på Helen Åkermans egen 

lista över fairtradevaror. 
Men då dricker hon inte 
kaffe, tillägger hon. 

– Att bestämma sig 
för att enbart köpa 
fairtrademärkt choklad får 
konsekvenser. Jag tycker 
det är jättehäftigt att så 
många får det bättre för 
att vi som kan välja, väljer 
rätt, säger hon.

Har blivit självklart
På SKR märker EvaMaria 
Munck, koordinator för 
Kyrka för fairtrade, av 
att rättvis handel blivit 
en självklarhet i många 
församlingar. Nu rullar 
diplomeringen på så pass 
bra att SKR inte behöver 
söka upp församlingar 
som de gjorde till en 
början. Målsättningen är 
att 150 församlingar ska 
ha diplomerats i år. Och 
så kommer det att bli, tror 
EvaMaria Munck.

– Jag tror att det är 
jätte många församlingar 
som uppfyller kriterierna 
utan att veta om det, säger 
hon.

Ett första steg mot att 

konsumera mer rättvist är 
att lära sig hur fairtrade
systemet fungerar. Och att 
fundera över vem som är 
ens nästa, menar EvaMa
ria Munck och refererar till 
teologen Magnus Malm.

– Han säger att den som 
är vår nästa i dagens globa
liserade värld är den som 
påverkas av de val vi gör. 
Min nästa kan vara den 
som plockar kaffebönorna 
jag använder, säger Eva
Maria Munck.

/erika wermeling

Rättvisemärkt ska 
genomsyra hela kyrkan

Fakta 
Förra året ökade 
försäljningen av 
faritrademärkta varor 
i Sverige med 19 
procent. Nu finns 
över 2 600 olika varor 
på marknaden. Det 
har gett odlarna 65 
miljoner kronor i 
stöd för att förbättra 
villkoren i produk
tionen. Premien får 
odlarna för att de är 
fairtradeproducenter.
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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 
tar paus under juni, juli och 
augusti. Välkommen åter den 
30 augusti.

1 ONSDAG
13.00 Pilgrimspromenad i 
Abrahamsbergskyrkans när
miljö med Inger Krantz.

5 SÖNDAG – andra efter 
trefaldighet Kallelsen till 
Guds rike
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås.
Lovisa Karsberg, sång.

7 TISDAG 
19.00 Idrottskväll på Koviken

8 ONSDAG
8.30 Utfärd med buss till 
Västerås. Arr: Bromma 
ekumeniska pensionärsråd, 
(BEPR).
Avresa från Brommaplan. 
Anm. senast 1 juni till 
tel.0736 36 03 88 el. 0706 22 
25 50. 

12 SÖNDAG – tredje 
efter trefaldighet Förlorad 
och återfunnen
11.00 Gudstjänst. Karin  
Fritzson. Ingrid Engback, 
sång.

13 juni – 2 juli Konfirma
tionsläger på Koviken.

14 TISDAG
19.00 Idrottskväll på  
Koviken.

15 ONSDAG
12.00 Obs tiden! Seniorer 
möter konfirmander på  
Koviken.

19 SÖNDAG – fjärde 
efter trefaldighet Att inte 
döma
11.00 Gudstjänst. Deltagare i 
konfirmationslägret.

21 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken 

24 FREDAG
16.00 Midsommarfirande på 
Koviken.

26 SÖNDAG – Johannes 
döparens dag Den högstes 
profet
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Deltagare i konfirma
tionslägret.

28 TISDAG
19.00 Idrottskväll på Koviken.
 

Kyrkkaffet gör uppehåll från 3 
juli och återkommer söndagen 
den 28 augusti.

3 SÖNDAG – sjätte efter 
trefaldighet Efterföljelse
11.00 Konfirmationshögtid. 
Deltagare i konfirmations
lägret.

6 ONSDAG
13.00 Sommarträff i  
Abrahamsbergskyrkan. BEPR.

10 SÖNDAG – Kristi 
förklarings dag Jesus 
förhärligad
11.00 Sommarandakt.  
Margareta och Lars Ingelstam.  

17 SÖNDAG – åttonde 
efter trefaldighet Andlig 
klarsyn
11.00 Sommarandakt. Karin 
Fritzson. 

24 SÖNDAG – nionde 
efter trefaldighet Goda 
förvaltare
11.00 Sommarandakt.  

25 – 29 juli Seglardagar med 
Ny Gemenskap på Koviken.

31 SÖNDAG – tionde 
efter trefaldighet  
Nådens gåvor
11.00 Sommarandakt. Bertil 
Högström.

6

JULI

JUNI
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2 – 6 augusti Seglarläger med 
Vindens vänner.

7 SÖNDAG – elfte efter 
trefaldighet Tro och liv
11.00 Sommarandakt. Inga
Lill och Lennart Schönning.

14 SÖNDAG – tolfte 
efter trefaldighet  
Friheten i Kristus
11.00 Sommarandakt. Erika 
och Hans Wermeling.

21 SÖNDAG – trettonde 
efter trefaldighet  
Medmänniskan
11.00 Sommarandakt. Helena 
och Magnus Höij.

23 TISDAG
19.00 Idrottskväll på  
Koviken.  

24 ONSDAG
11.00 Sensommarträff på 
Koviken. (Arr BEPR)
Anmälan till 80 20 70 eller 
0736 36 03 88 senast 17 aug. 

26 – 28 augusti konfirma
tionslägerträff på Koviken. 

28 SÖNDAG – fjortonde 
efter trefaldighet  
Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst. Deltagare 
från konfirmationslägret.

30 TISDAG
09.00 Morgonbön. Samling 
vid ljusgloben.
19.00 Idrottskväll på  
Koviken.

2 FREDAG- 3 LÖRDAG
Samling för församling. Kväll 
i Abra och dag på Koviken för 
alla intresserade. Se notis om 
program och anmäl Dig!

4 SÖNDAG –  femtonde 
efter trefaldighet Ett är 
nödvändigt
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Maria Öst. 
Kör och blåsargrupp.

AbraUnggrupperna startar 
från vecka 36.

7 ONSDAG
13.00 Abra senior: Caféträff

11 SÖNDAG – sextonde 
efter trefaldighet Döden 
och livet
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Daniel Åkerman, 
sång.

14 ONSDAG
13.00 Abra senior: ”För 
knopp och kropp”, Anna 
Iwarsson. 

18 SÖNDAG – sjuttonde 
efter trefaldighet  
Rik inför Gud
11.00 Gudstjänst. Ingemar 
Eliasson. Klara Eliasson, sång. 

21 ONSDAG
13.00 Abra senior: ”Sharia – 
den gudomliga lagen”, Roland 
Einebrant. 

25 SÖNDAG – artonde 
efter trefaldighet  
Att lyssna i tro
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Canta Felice. 

28 ONSDAG
13.00 Abra senior: Samtal om 
liv och tro, Pär Lewin Ron
nås. 

AUGUSTI

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

SEPTEMBER
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I Equmeniakyrkan har 
vi två sakrament – 
heliga handlingar. I förra 
Livet skrev vi om  
nattvarden. Nu berättar 
vi om dopet.

När man är törstig är det 
härligt med ett stort glas 
friskt vatten. Vi över
lever bara ett par dygn 
utan vätska. I Bibelns 
andra skapelseberättelse 
läser vi om hur Gud lät 
vattnet välla fram över den 
torra jorden och livet blev 
möjligt. (1Mos. 2:47)

Att betrakta ett stor
mande hav får en att 
känna sig riktigt liten. 
Gång på gång hör vi om 
människor som drunknar 
på grund av is som ger 
vika, otillräcklig sim
kunnighet eller sjunkande 
båtar. Vatten är farligt. I 
Bibelns första skapelse
berättelse läser vi om hur 
Gud begränsade vattnet 
och livet blev möjligt. 
(1Mos. 1:912)

Dopets dubbelhet
I det kristna dopet finns 
vattnets dubbelhet: lång
fredagens död och påskda
gens uppståndelse. Paulus 
skriver i sitt brev till 
romarna: ”Vet ni då inte 

att alla vi som har döpts 
in i Kristus Jesus också 
har blivit döpta in i hans 
död? /…/Ty har vi blivit 
ett med honom genom att 
dö som han skall vi också 
bli förenade med honom 
genom att uppstå som 
han.” (Rom. 6:3,5)

När vi döps blir berät
telsen om Jesus liv också 
berättelsen om vårt liv. 
Inte på det sättet att det 
hemska och brutala som 
mötte Jesus också behöver 
hända oss. Utan det som 
redan hänt honom, att 

han gått genom döden in 
i livet, räknas in i berät
telsen om våra liv. Helt 
enkelt är det inte att förstå, 
jag tror att det ligger i det 
heligas natur. 

I gudstjänsterna i 
Abrahamsbergskyrkan 
sjunger vi då och då för
samlingssången ”Våga vara 
den du i Kristus är” (nr 
87 i Psalmer och Sånger.) 
Fjärde versen påminner oss 
om att vår identitet färgas 
av berättelsen om Jesus liv: 
”Redan är du den du en 
gång skall bli: dömd och 

Dopet – en helig handling som räcker hela livet
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Dopet – en helig handling som räcker hela livet

benådad, död och upp
stånden, älskad och ett 
med honom som gjort dig 
fri.”

Dopet är ett enda
I förra Livet läste vi om 
nattvarden. En måltid som 
vi får ta emot och dela 
gång på gång. Med dopet 
är det annorlunda. Dopet 
är ett enda. Man döps en 
gång, det kan ske antingen 
när man är riktigt liten 
eller senare i livet. Ett 
riktigt litet barn har ingen 
egen bekännelse men döps 
in i Kristus på föräldrar
nas övertygelse. Den som 
döps senare i livet gör det 
utifrån sin egen tro, sin 
egen längtan. Båda sätten 
förekommer i Abrahams
bergskyrkan. 

Vägen till dopet ser 
olika ut men Guds närvaro 

och den döptes inlem
mande i Kristus är den
samma. Man kan också 
vara medlem i Equmenia
kyrkan utan att vara döpt.

En dräkt att växa i
När ett litet barn döps har 
hen ofta på sig en lång 
dopklänning. Tanken är 
att den räcker att växa i. Vi 
döps bara en gång men det 
räcker hela livet. Jag minns 
ingenting av mitt dop när 
jag var några månader 
gammal. Men jag har sett 
fotografier och vet vilket 
datum det skedde. Det 
som hände då påverkar 
historien om mitt liv. 
Framför allt minns Gud 
det. Vi döps en gång men 
får leva i det genom att 
tala om dopet, genom att 
tänka på det som en del av 
vår identitet. 

I kyrkan erbjuds ibland 
tillfälle till dopförnyelse. 
Jag ser det ungefär som 
när ett par firar datumet 
då man blev ihop eller 
gifte sig. Man påminns 
om att det som hände då 
fort farande är viktigt. Vet 
du om, när och var du 
är döpt? Kanske har du 
kvar ditt dopljus eller ett 
fotografi.

Viktigt under lång tid
Dopet har varit viktigt i 
den kristna kyrkan ända 
sedan den första försam
lingens tid. I missions
befallningen säger Jesus 
till sina lärjungar: ”Åt mig 
har getts all makt i himlen 
och på jorden. Gå därför 
ut och gör alla folk till lär
jungar: döp dem i Faderns 
och Sonens och den heliga 
Andens namn och lär dem 
att hålla alla de bud jag har 
gett er. Och jag är med er 
alla dagar till tidens slut.” 
(Matt. 28:1820). 

Om du har frågor eller 
funderingar kring dopet 
så prata med någon av 
Abrahamsbergskyrkans 
pastorer.

/karin FritzSon

Foto: kajSa wallin
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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.  

Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 år 
och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors
dagar ojämna veckor kl 
19.0020.30.  

Abra-ung-grupperna träffas

Snart är det dags för årets 
idrottskvällar. Under några 
tisdagar på sommaren kan 
alla som har lust komma ut 
till Koviken för att träffas, 
skratta och kanske idrotta 
lite. Det finns alltid möj
lighet att spela fotboll,  
volleyboll, brännboll eller 
vad vi känner för just den 
kvällen. 

Vi låser också upp 
kanoterna och alla som vill 
får paddla. Vi sätter igång 
bastun i god tid, så att de 
som vill hinner basta och 
bada innan det blir fika och 
andakt. 

Årets tisdagar samman
faller alla, förutom den 
första, med sommarens 
konfirmationsläger. Idrotts
kvällarna är ett bra och lätt 
tillfälle för församlingen att 
lära känna konfirmanderna 
och för konfirmanderna att 

lära känna församlingen.
Nytt för i år är att det blir 

två idrottskvällar i slutet av 
sommaren också. Den 23 
och 30 augusti möts vi igen 
efter att inte ha setts på hela 
sommaren. Det blir också en 

smygstart inför den kom
mande terminen. 

Välkomna tisdagarna 7, 
14, 21 och 28 juni samt 23 
och 30 augusti kl. 19.00.

/emilia Åkerman

Idrottskvällar -  
även i augusti!
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Ny medlem
Jenny nilsson, Lyckselevägen 180, 
162 67 Vällingby,  
070-398 93 81.

Vigda
Hanna appelquist och Holger 
Motzkau vigdes i Lovö kyrka 
lördagen den 14 maj 2016.

Till Guds vila
Bo JoHansson född den 11 
september 1943, avled den 10 
maj 2016. Begravningsgudstjänst i 
Kungsholms kyrka den 8 juni.

Församlingsbyte
ulf törneBladH (f d. Bronner) 
flyttar sitt medlemskap till  
Immanuelskyrkans församling.

Rättelse
kerstin och sture kullgren bor 
på Maltesholmsvägen 147, 16562 
Hässelby.

Samlings-
helg 2-4  
september
Även i år blir det sam
lingshelg på Koviken som 
start på höstterminen i 
Abra. Observera att på 
fredagskvällen samlas vi i 
kyrkan men hela lördagen 
är vi på Koviken. Helgen 
avlutas med gudstjänst 
i kyrkan på söndagen. 
Temat för året är hämtat 
från församlingens vision: 
”En öppen och inklu
derande kyrka.”

För övrigt blir det som 
vanligt något för alla – 
segla, skapa, ut i skogen, 
nära samtal, fördjupning, 
lek, skattjakt, bara vara. 

Håll utkik på hem
sidan eller i kyrkan 
efter program och hur du 
anmäler dig. 

Välkommen!

Katedralens  
hemlighet
Boka redan nu in söndagen den 9 oktober. Kl 13.30 bjuder 
vi tillsammans med Västerortskyrkan in till föreläsning och 
samtal med Bengt Kristensson Uggla. 

Bengt är professor i filosofi, kultur och företagsledning vid 
svenska universitetet Åbo Akademi, samt docent i tros och 
livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Han är 
också gästprofessor på Teologiska Högskolan i Bromma. 

Dagen har tema efter hans senaste bok, ”Katedralens 
hemlighet”.

Frågor som tas upp är: Vad är sekularisering? Vad betyder 
det att samhället och 
människor sekulariseras? 
Vad innebär det att vara 
sekulariserad och samti
digt bära på en religiös 
övertygelse? Och vad är 
det för hemlighet som 
katedralen minns, men 
som vi tycks ha glömt 
bort?

Samlingen hålls 
i Västerortskyrkan i 
Vällingby.

Varmt välkomna till 
en spännande eftermid
dag!
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

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

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
Abra senior: 32 60 22-1
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 85-2

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

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 22 18

Pastor med barn- och 
ungdomsinriktning
Pastor Maria Öst 
Tel: 073-950 03 03

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

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Gunbritt Adolfsson-Thorson
tel: 073-636 03 88

16.00 
Vi reser mid
sommar stången
Danser och lekar 
runt stången
Servering

18.00 
Musik och lyrik
program

Varmt välkomna!

Midsommar-
afton på 
Koviken
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