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Årets konfirmander 
Konfirmationslägret 
bestod av både under-
visning, bad, segling 
och sol.  

Kyrkkaffe för alla
Efter gudstjänsten är 
det många som ser 
fram emot kaffet och 
umgänget.  

Kyrkan och staden
I staden får kyrkan 
en ny roll, framför allt 
genom handling. Peter 
Örn resonerar.  
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Älska – och låt  
Gud komma nära

”Ty detta är budskapet som ni  
har hört alltifrån början: att vi  
skall älska varandra.” 1 Joh 3:11.

När man är på konfirmationsläger i tre veckor med samma tjugo personer, så blir 
det tydligt hur viktig gemenskapen är. Här måste vi samsas. Vi måste hjälpas åt 
med städning och disk, med att komma i tid till lektioner och med att se till så att 
alla får vara en del av gruppen. Vi måste respektera varandras olikheter i allt från 
matallergier och sömnbehov till sångröst, glömska och teologi. Och det funkar 
faktiskt ganska bra, tycker jag. Visst blir vi trötta på varandra ibland, och någon gång 
märks det tydligt. Men överlag funkar det förvånansvärt bra.
 Jag funderar ibland på om det beror på att vi hela tiden har Gud i centrum. På 
lektionerna pratar vi om vad Gud gjort i historien och vad han gör med oss idag. 
Vi firar andakt och ber flera gånger om dagen. Vi skämtar om Gud och sjunger 
matböner, den ena fånigare än den andra. Inte sällan hör man bönen Vår Fader eller 
bibelverserna som kallas Lilla Bibeln (Joh 3:16) eller Gyllene regeln (Matt 7:12) 
mumlas av konfirmander som ska lära sig dem utantill. Gud är högst närvarande 

i allas våra medvetande hela dagarna. Inte alla av 
oss vet om vi tror på Gud, men han är ändå i våra 
huvuden under hela lägret. 
 Allt detta gör något med oss. Man blir som man 
umgås, heter det ju, och kanske är det det som sker. 

Inte att vi blir Gud, men att vi marineras i Guds godhet och Jesu under
visning och det märks på hur vi är mot varandra. 
 Jag tror att det bland annat var det Gud menade när 
han fick oss att organisera oss i församlingar.  Att vi 
tillsammans skulle hjälpa varandra att bli mer lika Gud 
genom att be och leva med varandra och honom. 
Men han vet också att det ibland är svårt att umgås 
nära varandra. Därför upprepas så ofta i Bibeln 
uppmaningen att älska varandra. 
 Men när det händer, när vi känner oss älskade 
av gemenskapen, då är det också som att Gud 
är väldigt nära. Det är en sann välsignelse. Låt oss 
i församlingen nu i höst tillsammans ge  
varandra välsignelsen av kärleksfull gemenskap.  
     Maria Öst
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2016 års konfirmander
Årets konfirmationsläger började  
måndagen den 13 juni och avslutades 
med högtidlig konfirmationsgudstjänst 
den 3 juli. 

Tre härliga och intensiva veckor till
sammans med en mycket fin grupp på 
elva konfirmander. Lektioner varvades 

med lek, bad, segling och mycket mer. 
Ledare var Daniel Nilsson, Ellen Gun

ner, Jakob Mannervik, Jenny  
Nilsson, Nora Zetterberg, Maria Öst och 
Pär Lewin Ronnås.

Övre raden: David Höij, Lovisa Furmarker, Simon Wijkander, Gustav Sjölund,  
Dag Danielsson, Fabian Zetterberg
Nedre raden: Elias Kamstedt, Lisa Westin, Valter Hammarstedt, Alva Eliasson,  
Agnes Åkerman

Foto: Erik Bronner
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Varje söndag är det 
kyrkkaffe i Abra som 
en del av gudstjänsten 
med tillfälle till fortsatt 
gemenskap. Under ett år 
serveras 3520 personer 
kyrkfika tillsammans 
med 4224 koppar kaffe.

Det råder en febril aktivitet 
i köket. Smörgåsar bres, 
kaffe kokas och bullar läggs 
upp på fat. Stämningen är 
hög – det samtalas intensivt 
och förfikas vid köksbordet. 
Stadskretsen nr 7 ansvarar 
för kyrk kaffet denna juni
dag och de har varit igång 
ända sedan halv tio. 

Idag medverkar årets 

konfirmander i guds tjänsten 
och många föräldrar med 
syskon förväntas komma. 
Strax före 11.00 går någon 
in i kyrksalen och räknar 
antalet besökare för att se 
att brödet är rätt tilltaget. 
Det är beräknat för 60 per
soner och det kommenteras 
stolt att det är hembakat – 
med extra kärlek av krets
med lem mar. 

Kyrkkaffegruppen på 56 
personer brukar dela upp 
sysslorna. Några kommer 
tidigt medan andra tar vid 
lite senare för efter plock och 
diskning.

– Själva arbetet går smi
digt. Våra kretsföreståndare 
kallar och samordnar till de 

olika söndagarna, berättar 
Lena Ingelstam där hon står 
och brer smörgåsar. 

Brödundret i Abra
I frikyrkan finns en 
mångårig tradition av 
kyrkkaffe, det är nästintill 
en institution och Abra 
är inget undantag. Kyrk
kaffe serveras varje söndag 
med ett uppehåll under 
juliaugusti. En snittsöndag 
fikar cirka 80 personer men 
det kan också variera från 
ungefär 30 upp till 300 
besökare, exempelvis vid 
första advent. 

Församlingens medlem
mar är indelade i kretsar och 
varje krets har kyrkkaffeans
var ett visst antal söndagar. 
Det mesta av brödet som 
serveras är hembakt och 
inte sällan delar man med 
sig av recept på lättbakade 
goda bröd som passar att 
kvantifiera. För de som inte 
har möjlighet att baka köps 
kaffebröd och matbröd in. 

Innehållet är väl genom
tänkt med kaffe/te/saft, 
smörgås och kaffebröd och 
priset ska vara överkom
ligt för såväl familj som 
ensam stående. Nya betal
ningsformer med swish och 
kollektomat gör det enkelt 
att betala utan kontanter 
i fickan. Som certifierad 
kyrka för Fairtrade serveras 

Kyrkkaffe för kropp och    själ – 
träffpunkt på söndaga rna

cirka 20 min (25 st)
Ingredienser:
5 ägg
7 dl socker
7,5 dl mjöl
250 gram smält smör/alt 
margarin, avsvaltat
Garnering
Rabarber i bitar  
Strösocker

Gör så här:
1.Värm ugnen till 200 

grader. Klä en långpanna 
med bakplåtspapper.

2. Smält fettet. 
3.Skölj, skala och skär 

rabarbern i stavar, cirka 
4 cm 

4.Blanda de torra ingredi
enserna och tillsätt det 
avsvalnade fettet. Rör ner 
äggen i smeten.  

5.Häll ut smeten i lång
pannan och placera ut 
rabarbern i tänkta rutor. 
Strö socker över smeten 
och rabarbern.

6.Grädda kakan och låt 
den svalna. Ta bort 
kanterna och skär ut fyr
kanter med en rabarber i 
varje ruta.  

Kyrkkafferutor
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alltid Fairtrademärkt kaffe 
och te. Kyrkans hygienkrav 
efterföljs med kontroll av 
ingredienser.

Serveringen ger varje år 
ett välkommet tillskott till 
församlingens budget. Över
skottet 2015 blev  
48 264 kronor. 

Planering på högsta nivå 
Hur organiseras serveringen 
under hela 44 veckor om året? 
Vi frågade Ingegerd Daniels
son som är kyrkkaffesamord
nare.

– I slutet av november gör 
jag en lista över alla söndagar 
vi har kyrkkaffe och det blir 

cirka 68 ggr/krets under ett 
år. Vid första advent ansvarar 
två grupper. Kretsföreståndar
na får sedan listor i decem
ber så att de kan organisera 
arbetet för kommande år, 
berättar Ingegerd Danielsson.

Hur ser du på kyrkkaffet, 
Ingegerd?

– Det är en självklar del av 
gudstjänstgemenskapen men 
det är viktigt att vi inte ökar 
ambitionsnivån! Visst kan vi 
ta ut svängarna ibland, men 
det viktigaste är gemenskapen. 
Då handlar det inte om ifall 
kakan är hembakt eller köpt 
på ICA.

/Christina stareborn

Kyrkkaffe för kropp och    själ – 
träffpunkt på söndaga rna Vad betyder 

kyrkkaffet för dig?

Nora Zetterberg
Kyrkkaffe är välbehövligt 
efter gudstjänsten – det ger 
energi och gemenskap.

Inger Hemgren
Kyrkkaffet är ett sätt att 
träffa nya människor och 
att mötas. Ett tillfälle för 
de som inte brukar gå så 
ofta i kyrkan att hamna i 
ett sammanhang.

Lennart Lagerquist
Kyrkkaffet ger tillfälle till 
samtal om gudstjänsten. 
Alla som deltar i guds
tjänsten är välkomna till 
gemenskapen vid kyrk
kaffet. Det är ett stort 
värde ur gemenskapssyn
punkt.

Fo
to

:  
Ka

js
a 

W
al

li
n

Fo
to

:  
Ka

js
a 

W
al

li
n
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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.

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

2– 3 september
Samling för församling. Dagar 
i Abra och på Koviken för alla 
intresserade. 

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

Abra Ung-grupperna startar 
från v. 36.

7 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

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

14 ONSDAG
13.00 För kropp och knopp. 

Anna Iwarsson, friskvårdare.

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

21 ONSDAG
13.00 Sharia – den gudomliga 
lagen. Roland Einebrant,  
missionär.

25 SÖNDAG – artonde 
efter trefaldighet  
Att lyssna i tro
09.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Canta Felice.

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

29 TORSDAG
19.00 Rysslands folk är inte 
våra fiender. Sven Hirdman, 
Sveriges ambassadör i Moskva 
19942004, medverkar. Se 
notis.

2 SÖNDAG – Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Pär Lewin Ronnås. 
Abrakadabra och musikal
kören. 

5 ONSDAG
13.00 Mina önskesånger. 
Jenny Nilsson, församlings
musiker.

8 LÖRDAG
Regional fest i Södertälje för 
Equmenia.

9 SÖNDAG – Tack
sägelsedagen Lovsång
11.00 Gudstjänst för små 
och stora. Maria Öst. Ung
domarna står för musiken. 
Scoutinvigning. Insamling för 
Equmenia.
13.30 Katedralens hemlighet. 
Bengt Kristensson Uggla 
berättar om sin nya bok. Plats:  
Västerortskyrkan i Vällingby.

12 ONSDAG
13.00 Min farfar deltog i 
Bondetåget – när demokratin 
i Sverige höll på att gå förlo
rad för 100 år sedan. Göran 
Gustafson, folkhögskolelärare 
och pastor.

13 TORSDAG
19.00 När livet stramas åt 
skärps blicken. Bokcirkel. Se 
notis. 

16 SÖNDAG – tjugo
första efter trefaldighet 
Samhällsansvar
11.00 Gudstjänst. Per West
blom, Equmeniakyrkan. 
Anders Lyckeborg, sång.

19 ONSDAG
13.00 Abra för Fair Trade, 
Helène Åkerman, Equmenia
kyrkan.

23 SÖNDAG – tjugoandra 
efter trefaldighet  
Frälsningen
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög
ström. Sofia Karsberg, sång.

AUGUSTI

6

OKTOBER

SEPTEMBER
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26 ONSDAG
13.00 Samtal om tro och liv. 
Pär Lewin Ronnås.

27 TORSDAG
19.00 Rysslands folk är inte 
våra fiender. PerArne Bodin, 
professor på Stockholms uni
versitet, medverkar. Se notis.

30 SÖNDAG – tjugo
tredje efter trefaldighet  
Förlåtelse utan gräns
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Bisi Kongo, sång.

2 ONSDAG
13.00 Kaféträff. 

5 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst med 
ljuständning. Maja Floberg. 
Danilo Perusina, piano. 
Musik av Bach. 

6 SÖNDAG – söndag 
efter alla helgons dag  
Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Pär Lewin Ronnås. Lars 
Ingelstam, sång.

9 ONSDAG
13.00 Så gick det i USAvalet 
 en första analys dagen efter. 
Anders Mellbourn, redaktör.

10 och 11 TORSDAG och 
FREDAG  
18.00 – 21.00 Inlämning till 
Höstmarknaden.

12 LÖRDAG
10.00 – 16.00 Höstmarknad. 
Se notis.

13 SÖNDAG – sön dagen 
före Domssöndagen 
Vaksamhet och väntan
09.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Karin  
Fritzson. Canta Felice.
13.00 När livet stramas åt 
skärps blicken. Sofia Cam
nerin berättar om sin senaste 
bok. Se notis.

16 ONSDAG
13.00 Sjöstaden Stockholm 
och dess arkipelager. Per Kall
stenius, f. stadsarkitekt.

17 TORSDAG
19.00 Rysslands folk är inte 
våra fiender. Helena Höij, 
Lars Ingelstam och Olof Kle
berg medverkar. Se notis.

20 SÖNDAG – Doms
söndagen  
Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst. Nikolina 
Holmberg. Markus Pilenvik, 
piano.

23 ONSDAG
13.00 I balans. Anna  
Iwarsson, friskvårdare.

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

30 ONSDAG
13.00 Adventssamling i Äng
bykyrkan. (BEPR) 

 
4 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent  
Guds rike är nära
11.00 Gudstjänst. Sven Jans
son, Diakonia. Ungdomarna 
står för musiken.

7 ONSDAG
13.00 Människor, mediciner 
och läkemeedel. Hans Lindén 
berättar. 

10 LÖRDAG
16.00 Luciakonsert 

11 SÖNDAG – tredje 
söndagen i advent  
Bana väg för tron
11.00 Gudstjänst, julspel. 
Julen sjunges in.

14 ONSDAG
15.00 OBS tiden! Lucia med 
barnkören Abrakadabra.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

NOVEMBER

DECEMBER
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Hur kan kyrkan, som 
en gång stod mitt i 
byn, fortsätta att vara 
angelägen i storstads
bruset? En som har 
funderat på det är 
Peter Örn.

Det är uppenbart för alla 
att kyrkans roll i sam
hället ändrats radikalt de 
senaste decennierna. Från 

ett maktcentrum i många 
dimensioner till… Ja, var 
står kyrkan numera? 

I storstadens myller, i 
ett Stockholm som växer 
på alla bredder, med sin 
kluvna roll som både nära 
människorna men ändå 
ofta på undantag i deras liv 
 vilken plats har kyrkan 
då?

Få förknippas mer med 
stadens utveckling och 
roll i samhället än Peter 

Örn. Han har en merit
förteckning som spänner 
över såväl politik och 
frivilligorganisationer som 
media. Han har bland 
annat varit partisekreterare 
för dåvarande Folkpar
tiet, generalsekreterare för 
Röda Korset och vd för 
Sveriges Radio. Men i det 
här sammanhanget är hans 
roll som ordförande för 
Delegationen för hållbara 
städer kanske extra viktig.

Kyrkan – en kugge i 
storstadshjulet
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Delegationen arbetar 
inte längre, men Peter 
Örns kunnande och 
engagemang för städernas 
roll finns kvar. Liksom 
hans intresse för kyrkan 
och det kristna budskapet. 

– Kyrkan kanske inte 
längre är i den fysiska  
mitten, men i stället har 
man flyttat ut och placerat 
sig i mitten av staden i mer 
andlig mening, säger han.

Naturlig utveckling
På många sätt är det en 
naturlig utveckling. Förr 
var samhället homogent, 
i dag finns en stor mång
fald. Det påverkar givetvis 
även kyrkans arbete.

– I staden möts väl
digt olika människor och 
skapar en blandning som 
den lilla orten inte hade, 
säger han.

Det gör att kyrkan som 
nav inte är lika självklar. 
Snarare blir uppgiften att 
bli en kugge i ett större 
maskineri, där många 
funktioner och platser 
konkurrerar om att stå i 
mitten. Eller kanske inget 
är i mitten: staden kanske 
är mer som ett nätverk 
av människor, företag, 
organisationer, platser och 
verksamheter.

I det arbetet handlar det 

om att inte bara erbjuda 
ord och budskap, utan 
även att omsätta bud
skapet i handling, menar 
Peter Örn.

– Se bara på det arbete 
för EUmigranter och 
människor på flykt som 
görs av många kyrkor i 
dag. Jag har en enorm 
respekt för det arbete som 
utförs av kyrkan på olika 
sätt.

Mycket sker i det 
tysta. Där kyrkan förr 
gav tydliga direktiv i både 
samhällsdebatt och från 
predikstolen sker arbetet 
idag i handling, människa 
till människa och ute på 
stadens gator.

Är sekulariserande
Kyrkans roll blir annor
lunda när den befinner sig 
i en storstad. 

– Urbaniseringen är i 
sig sekulariserande. Det 
gör att kyrkan måste 
arbeta annorlunda i staden 
än den kanske gör på 
landsbygden eller på en 
mindre ort.

Trots de nya utma
ningar som dagens kyrkor 
möter är det alltså ingen 
tvekan om att Peter Örn 
själv hyser den största res
pekt för det som görs. Och 
han söker sig även själv 

närmare kyrkans arbete. 
– Jag läser idag teologi 

på deltid. På sikt kanske 
det landar i att jag vill 
försöka utbilda mig till 
pastor, säger han. Men där 
är jag ännu inte, och det 
handlar ju också om att bli 
antagen trots att jag inte 
längre är lika ung som jag 
var en gång...

Han bor i Bromma, 
men hans egna kyrkobesök 
sker mest på Södermalm. 
Varje vecka går han på 
Stillhetens mässa i  
Andre as kyrkan på Söder. 
Där får han också möj
lighet att intervjua offent
liga personer – ”Samtal om 
Gud” – vid ett par tillfäl
len varje termin.

 Kanske spelar stadens 
geografi mindre roll än 
den gjorde förr: tunnel
banan tar oss lika snabbt 
från Bromma till Söder
malm som cykeln gör från 
Nockeby till Abrahams
berg.

I det perspektivet  
handlar måhända Abra
hams bergskyrkans upp
drag inte om Abrahams
berg framför allt. Utan om 
hela staden. 

Och om att nå ut med 
ett budskap. Inte minst i 
handling. 

/Magnus höij
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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.  

AbraUng-grupperna träffas

Ni har väl 
inte missat 
att Abra
hamsbergs
kyrkans 
ungdom 
och vår 

scoutverksamhet går att följa 

på Instagram? Via kontona  
@abraung och @abrascout 
lägger vi upp bilder från vår 
verksamhet. 

Vi nämner inte namn 
på deltagare och lägger inte 
upp porträttbilder eller 
andra bilder där barn i vår 

verksamhet enkelt kan bli 
identifierade.

Följ oss gärna om ni är 
intresserade av vad vi gör när 
vi träffas!

AbraUng i sociala medier
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Vigsel 
Christina LiLjenberg och VinCent 
Lindén vigdes i Abrahamsbergs
kyrkan lördagen den 16 juli. Paret 
heter nu Lindén i efternamn. 

Till Guds vila
Lene Lindén, född den 30 mars 

1941, avled den 31 maj 2016.  
Begravningsgudstjänst hölls den 
28 juni i Abrahamsbergskyrkan. 

stina hiLLberg, född den 24 juni 
1914, avled den 28 juli 2016. 
Begravningsgudstjänst hölls i 
Abrahamsbergskyrkan den 5 

september.

eiVor johansson, född den 27 
november 1917, avled den 18 au
gusti 2016. Begravningsgudstjänst 
i Abrahamsbergskyrkan den 13 
september.

Rysslands folk är  
inte våra fiender
Militärer, journalister och politiker återkommer 
till att Rysslands president Putin är vår fiende. 
Men det ryska folket är vårt grannfolk som 
genom århundraden utsatts för fruktansvärda 
lidanden och trauman. Många lever fortfarande 
i stor fattigdom och misär, hårdast drabbas 
kvinnor och barn. Vågar vi ställa den nödvän
diga frågan: Vem är min nästa? 

Under tre torsdagskvällar i höst ska vi vända 
perspektivet: Kan vi bidra till att eliminera 
rädsla och fiendebilder? Kan kyrkor och för
samlingar vara med och skapa större förståelse, 
solidaritet, vänskap, tillit och samarbete mellan 
människor i Ryssland och Sverige? Folk till folk? 

På första samlingen medverkar Sven Hird
man, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva. 
Läs gärna hans bok ”Ryssland och svensk 
säkerhetspolitik  50 år i utrikespolitisk tjänst.” 
En annan av de medverkande är PerArne 
Bodin, professor på Stockholms universitet, som 
bland annat publicerat arbeten om fromhets
traditionen i Ryssland och terrorism i den ryska 
litteraturen. 

Helena Höij och Lars Ingelstam, Abraha
msbergskyrkan, bidrar med två studier med 
kartläggningar av kontakter, utbyten och  
samarbeten mellan Ryssland och Sverige, den 
ena studien med särskilt fokus på kyrkornas roll. 

Olof Kleberg från OSSE ¬ Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa  komplet
terar. 

Markera 29 september, 27 oktober och 17 
november i kalendern och se vidare Abras hem
sida och informationsblad. 

Bokcirkel
Studierådet bjuder in att tillsammans 
läsa Sofia Camnerins senaste bok ”När 
livet stramas åt skärps blicken.”

I boken berättar författaren om 
sina personliga erfarenheter av att vara 
förälder till ett barn med särskilda 
behov. Hon har valt att återge olika 
händelser över en 
längre tid vilket gör 
att boken spänner 
över flera år. Sofia 
Camnerin skriver 
om sitt liv, om det är 
möjligt att försonas 
med Gud, med livet som det blev efter 
svåra erfarenheter och kriser.

”När man lever med barn med 
neuropsykiatriska diagnoser, blir kon
trasterna än tydligare. Jag tänker ibland 
att livet målas i ännu starkare färger, kär
leken blir allt starkare, men även smär
tan. Som människor kommer vi alltid 
att möta nya utmaningar och svårigheter 
som behöver hanteras. Så länge vi lever 
behöver vi försoning.”

Sofia Camnerin är biträdande 
kyrkoledare i Equmeniakyrkan och 
kommer själv och berättar om boken 
söndag den 13 november kl.13.00. 
Dessförinnan ses vi som vill läsa boken 
tillsammans torsdagarna 13 oktober och 
3 november kl. 19.00. För anmälan och 
upplägg, kontakta Pär Lewin Ronnås.

Sofia Camnerin
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 0880 20 70
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

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: 08768 22 18

Pastor med barn- och 
ungdomsinriktning
Pastor Maria Öst 
Tel: 073950 03 03

PORTO BETALT

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson, tel 0703 98 93 81

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

Abrahamsbergskyrkans  
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 076860 70 68

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Gunbritt AdolfssonThorson
tel: 073636 03 88

Torsdag 10 och 
fredag 11 novem-
ber 18.00-21.00 
Inlämning av  
loppisprylar och 
annat du vill 
skänka

Har du lust att 
hjälpa till? Eller 
har du frågor?
Kontakta 
Elisabeth Haag, 
070 3382268, 
elisabeth@haag.nu
Elisabet Axelsson, 
070 7614993, 
eliza.  
axelsson54@gmail.
com

Höst
marknad

Lotterier, försäljning, loppis,  
kaffe- och lunchservering.

Lördag 12 november  
kl 10.00-16.00
11.00  Barnkören och 
  Allsångsorkestern.
14.00  Konsert


