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Krubbor i mängd 
Krubban är en välkänd 
julsymbol. Familjen 
Gunner har en gedigen 
samling.  

Ny pastor på gång
Efter många år i Abra-
hamsbergskyrkan 
byter Pär Lewin  
Ronnås församling. 

Lever vi som vi lär?
Abra vill vara en inklu-
derande kyrka. Hur väl 
klarar vi det, exempel-
vis för homosexuella?
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Att inte bli färdig
Ofta när jag får en fråga om tro eller teologi blir jag tvungen att svara ungefär: Oj, 
det där vet inte jag, men låt oss sätta oss ner och fundera på hur det kan vara med 
det. Och det här tycker jag är något av det mest spännande med trons värld. Vi vet 
inte hur det är, men kan på olika sätt komma fram till hur det skulle kunna vara. 
 Jag ordinerades till pastor för 28 år sedan. Kanske kan man tycka att jag idag 
borde ha fler klara och raka svar, både i det lilla samtalet och från predikstolen, 
men så är det inte. Att tro i den här ganska komplexa verkligheten är inte alltid 
helt enkelt. Därför tänker jag mig ofta tron som en slags process, någonting som 
sakta rör sig framåt. Den söker innehåll och svar, och inte sällan ändrar den sig lite, 
hittar nytt fokus. 
 Nej, för mig är inte tron fastställda dogmer och formuleringar. I så fall skulle det 
handla om att tro på min egen tro, det vill säga att tro på formuleringarna. För mig 
handlar tron snarare om relationer, till Gud, till Ordet i dess olika former och till 
andra människor. Relationer vi alla är inbjudna till. Att relationer inte är statiska, 
det vet vi nog alla. Saker händer som gör att de förändrar sig över tid. Så vidtar 
frågandet, sökandet och de nya orden. Att det som var en sanning för mig igår inte 
är en självklarhet idag ser jag inte vare sig som ett nederlag eller någonting farligt. 
Det är så här det måste vara i trons värld, tänker jag. I alla fall för mig. 
 Nej, att leva är inte alltid enkelt och att världen runtomkring oss ser ut som 
den gör, det ställer både oss och tron inför återkommande utmaningar. 
Ibland måste vi nog fråga oss hur eller på vilket sätt Gud 
är möjlig, i världen och i våra liv. Och att på samma 
gång, mitt i frågandet och sökandet, våga relationen 
och tilliten.

 Vi ska springa fram mot nya möten
 och bli lurade minst en gång till
 Men tilliten som Kristus vunnit åt oss
 är större än all makt och ondska vill. 
 (ur psalm 841)

Pär Lewin Ronnås
Församlingsföreståndare
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Pastor Maria Öst är 
föräldra ledig fram till som-
maren 2017. Under tiden 
fylls hennes uppgifter av 
hela tre vikarier, alla med 
erfarenheter av barn- 
och ungdomsarbetet i 
Abrahams bergskyrkan och 
med stor glädje, förväntan 
och entusiasm inför det 
första halvåret 2017.

Nicolina Holmgren 
arbetar 40 procent med 
gudstjänster, bibelstudier 
för unga vuxna och skol-
kyrkan. Hon kommer 
att predika i några guds-
tjänster och vara med un-
der den öppna samvaron 
på torsdagar.

Nicolina studerar 
till diakon på Bromma 
folkhögskola och har 
tidigare varit barn- och 
ungdomsledare i Lån-

gareds församlingskrets av 
Equmeniakyrkan utanför 
Alingsås. 

Britta Ingmarsdotter 
arbetar 50 procent med 
stöd till ledare och sty-
relse i AbraUng för att 
hålla samman och utveckla 
veckans alla barn- och 
ung domsverksamheter. 
Hon är musiker och 
musikpedagog och har 
tidigare vikarierat som 

musikledare i Abrahams-
bergskyrkan.

Sofia Karsberg arbetar 
den resterande tiden med 
att förbereda, planera 
och sjösätta sommarens 
konfirmationsläger. Sofia 
arbetade före Maria Öst 
som barn- och ungdoms-
ledare i Abrahamsbergs-
kyrkan och avslutar vid 
årsskiftet sin utbildning till 
gymnasielärare i biologi. 

Efter knappt nio år 
som pastor och för-
samlingsföreståndare i 
Abrahamsbergs kyrkan 
flyttar Pär Lewin 
Ronnås under våren 
till samma uppgifter i 
Åbybergskyrkan i  
Vallentuna. 

Han avskedspre-
dikar i gudstjänsten 
söndag 12 februari 
då det blir tillfälle 
att tacka Pär för alla 
hans stora och viktiga 

insatser i Abra. I nästa 
nummer av Livet (nr 
1, 2017) intervjuas Pär 
om erfarenheterna i 
Abrahamsbergskyrkan 
och framtiden.

 Styrelsen har redan 
inlett arbetet med 
rekrytering av både 
vikarie under vakansen 
och ny föreståndare. 
Mer om detta också i 
nästa nummer av Livet 
och på församlingens 
hemsida.  

Pär Lewin Ronnås slutar i Abra

Erfaren trio vikarierar i vinter och vår

Britta Ingmarsdotter, Sofia Karsberg, Nicolina Holmgren
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Abrahamsbergskyrkan 
vill vara öppen och 
inkluderande. Men hur 
gör vi det i praktiken?

Hur kan vi vara en öppen 
och inkluderande kyrka? 
I Abrahamsbergskyrkan 
vill vi att många olika 
människor ska känna sig 
välkomna. När försam-
lingen hade samlingshelg 
i början av hösten talade 
David Berjlund, själv ho-
mosexuell, under rubriken 
”HBTQ och kyrka”. För 
många känns detta som 
en ”avklarad” fråga. Inte 
funderar vi på vilken sex-
uell läggning människor 
har. Fast hur visar man att 
något ”inte spelar roll”? I 
den frågan startade mitt 
och Davids samtal över en 
fika. 

Ett möte handlar alltid 
om att individer möts. 
David poängterar att vi 
aldrig kan veta vilken 
förförståelse den andre har. 
Det är också svårt att veta 
vilka signaler man själv 
sänder ut. Frågan för oss 
som församling blir viktig 
eftersom kyrkan i stort 
har en historia av diskrim-
inering mot homo-, och 
bisexuella. 

Jag frågar David om 

HBTQ – En ickefråga som måste få synas
Foto: Erik BronnEr
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vilken syn på kyrkan han 
möter i hbtq-kretsar. Han 
konstaterar att kännedo-
men om kyrkan är väldigt 
låg, precis som i samhället 
i stort. Många har förstått 
att alla kristna inte tycker 
att homosexualitet är synd, 
men det finns en tveksam-
het över var frikyrkan står. 
David säger: ”Man tror att 
kristna är livsförnekande 
som mest vill begränsa 
saker.” Det är just den 
förförståelsen eller erfaren-
heten som gör att vi som 
församling behöver fun-
dera på hur vi signalerar 
vår hållning i frågan. 

Rätt signaler
Hur hittar man då rätt 
nivå på signalerna? Grund-
hållningen att detta inte är 
någon fråga alls är ganska 
bra, tycker David. Däri-
från kan man med små 
signaler visa en inklu-
derande hållning. Vad är 
det som gör att någon 
känner sig utanför? 

Både David och jag har 
ibland känt oss utanför 
när mycket fokuseras kring 
föräldrar och barn. Inte på 
grund av sexuell läggning, 
utan för att ingen av oss 
är förälder. Ingen män-
niska är förstås enbart sin 
sexuella läggning eller sin 

familjesituation. Fast när 
man pratar om familjer är 
det viktigt att benämna 
att relationer se olika ut, 
då inkluderas fler. När 
för samlingen t.ex. talar om 
att man erbjuder vigsel-
gudstjänst kan man tydlig-
göra att detta gäller för 
både hetero- och homosex-
uella par. I sammanhang 
där vi som församling 
visar vilka organisationer 
vi samarbetar eller sym-
patiserar med, t.ex. på en 
anslags tavla, kan en regn-
bågsflagga också finnas 
med. Även en liten flagga 
blir en signal för den som 
undrar över församlingens 
inställning.

Aldrig färdiga
Frågor kring hur vi blir 
mer inkluderande blir vi 
aldrig färdiga med. Det 
gäller sexuell läggning 
likaväl som frågor kring 
ålder, kön, etnicitet m.m. 
Hur, och att, vi benämner 
mångfald i gudstjänster 
och olika samlingar förän-
drar vår kultur. David 
säger: ”När anställda eller 
andra företrädare är tydliga 
i sin kommunikation runt 
det här, när man märker 
det i deras språk och i 
deras förhållningssätt i 
olika sammanhang, då 

känner man sig snabbt 
inkluderad.”

Fast bara för att ma-
joriteten i Abrahamsbergs-
kyrkan antagligen inte 
tycker att detta är en svår 
fråga kan det naturligtvis 
finnas de som har en an-
nan hållning. David och 
jag resonerar om man kan-
ske undviker att prata om 
olika sexuella läggning av 
hänsyn till dem som kan 
tycka att det är svårt. 

Måste kunna prata
Utifrån sin erfarenhet att 
möta människor i olika 
åldrar och med olika 
kulturell bakgrund undrar 
David om inte det förhåll-
ningssättet är att ned-
värdera människor. Han 
säger: ”Vi kan inte låta bli 
att ta i saker utifrån att vi 
tror att det blir krångligt. 
Man måste ju förutsätta 
att det går att prata, och så 
får man ta det som dyker 
upp.”

Vi har druckit upp vårt 
kaffe och vänt och vridit 
på hur man är en inklu-
derande församling. Om 
hur man talar tydligt och 
avspänt om frågan, som i 
”en bättre” värld inte hade 
varit en fråga över huvud 
taget. 

karin Fritzson

HBTQ – En ickefråga som måste få synas
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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.

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

30 ONSDAG
13.00 Adventssamling i  
Ängbykyrkan. (BEPR)

4 SÖNDAG – andra 
söndagen i advent 
Guds rike är nära
11.00 Missionsudstjänst. Sven 
Jansson, Diakonia. Sång av 
ungdomsgrupp.

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

10 LÖRDAG
16.00 Luciakonsert.

11 SÖNDAG – tredje 
söndagen i advent  
Bana väg för Herren
11.00 Julen sjunges in. Julspel 

för alla åldrar. Canta Felice 
och Allsångsorkestern.

14 ONSDAG
15.00 Obs tiden! Lucia med 
barnkören Abrakadabra.

18 SÖNDAG – 4:e i  
advent Maria – Herrens 
moder. 
11.00 Nattvardsandakt. 
Elisabeth Haag och Pär Lewin 
Ronnås. Sofia Karsberg, sång.

24 LÖRDAG – Julafton
11.00 Julbön. Fam. Jenny och 
Erik Nilsson. 
23.00 Midnattsmässa. Pär 
Lewin Ronnås. Julkör.

26 MÅNDAG – Annandag 
jul Martyrerna
11.00 Missionsgudstjänst. Bo 
Forsberg, Diakonia. 

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

1 SÖNDAG  – Nyårs
dagen I Jesu namn
17.00 Ekumenisk fredsguds-
tjänst i Västerledskyrkan.  

8 SÖNDAG – första 
söndagen efter tretton
dagen Jesu dop
11.00 Gudstjänst. Nicolina 
Holmgren. Lena Liman, sång.

11 ONSDAG
13.00 Vårterminsstart för 
Abra Senior.

15 SÖNDAG – andra 
söndagen efter tretton
dagen Livets källa
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Pär Lewin Ronnås. Art 
Song. 

AbraUng börjar sina 
samlingar i vecka 3.

18 ONSDAG
13.00 I Japanmissionens 
fotspår. Inga-Lill och Lennart 
Schönning berättar.  

22 SÖNDAG – tredje 
söndagen efter tretton
dagen Jesus skapar tro
09.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Rainer 
Carls. Elina Lyckeborg, sång. 

25 ONSDAG
13.00 Abra Seniors årsmöte. 

28 LÖRDAG
11.00 Träff för årets  
konfirmander.

29 SÖNDAG – fjärde 
söndagen efter trettonda
gen Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst. Maja  
Floberg. Trad.jazz-grupp.

1 ONSDAG
13.00 Sopplunch. 

JANUARI -17
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2 TORSDAG
19.00 ”Ge barnen rörelsegläd-
je” En inspirationsföreläsning 
för dig som är ung, förälder 
engagerad vuxen, mor- eller 
farförälder. Författare och 
folkhälsobildare Anna Iwars-
son. Se notis på sid 10. 

5 SÖNDAG –  
Kyndelsmässodagen  
Uppenbarelsens ljus
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Barnkören  
Abrakadabra och Musikal-
kören.

9 TISDAG
19.00 Ska Sverige exportera 
vapen till diktaturer? Magnus 
Walan, Diakonia

10 ONSDAG
13.00 Abra Senior.

12 SÖNDAG – Septua
gesima Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Pär Lewin Ronnås 
avskedspredikar. Canta Felice.

15 ONSDAG
13.00 Abra Senior.

18 LÖRDAG
16.00 AbraUngs årsmöte.

19 SÖNDAG – Sexag
esima Det levande ordet 
09.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst. Helena 
Höij. Ida Hennerdal, sång.

22 ONSDAG
13.00 Abra Senior. 

26 SÖNDAG –  
Fastlagssöndagen  
Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Åke Jons-
son predikar, sång Mariana 
Pilenvik.  

1 ONSDAG
13.00 Sopplunch. 

5 SÖNDAG – första 
söndagen i fastan 
Prövningens stund
11.00 Gudstjänst. Lars Ingel-
stam. Ingrid Engback, sång. 

9 ONSDAG
13.00 Abra Senior.

11 LÖRDAG
15.00 Församlingens årsmöte.

12 SÖNDAG – andra 
söndagen i fastan 
Den kämpande tron
11.00 Gudstjänst. Petter  
Jakobsson. Ungdomskören.
Bön för dem som valdes till 
olika uppdrag på försam-
lingens, AbraUngs, AbraSe-
niors och Vinden Vänners 
årsmöten. Bibelutdelning till 
årets konfirmander.
Bön och offerdag för diakon- 
och pastorsutbildningen.

15 ONSDAG
13.00 Abra senior.

19 SÖNDAG – tredje 
söndagen i fastan 
Kampen mot ondskan
09.30 Musikgudstjänst med 
små och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Bertil Högström. Daniel 
Åkerman, sång.

22 ONSDAG
13.00. Astrid och jag. Maria 
Dahl, guide i Astrid Lind-
grens hem, berättar om sin 
favoritförfattare.

26 SÖNDAG – Jungfru 
Marie bebådelses dag 
Guds mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Rune Fors-
beck predikar. Canta Felice.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

MARS -17

Missa inte!
En kväll om Svensk 
vapenexport, välkomna 
tisdagen den 9 februari kl. 
19.00

Ska Sverige exportera 
vapen till diaktaturer? 
Under våren kommer 
riksdagen att fatta beslut 
som kommer att påverka 
reglerna för svenska 
vapenexport under lång 
tid framöver. Vad är det 
som gäller och vad kan vi 
påverka? Magnus Walan 
från Diakonia förklarar 
begreppen och berättar 
om den kampanj som 
Diakonia initierat under 
våren.
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För många är jul
krubban en viktig 
symbol för julen. Men 
få kan väl övertrumfa 
familjen Gunners sam
ling. 

I många hem ställs en 
krubba fram till jul. Seden 
går tillbaka till 1200-ta-
lets Italien då Franciskus 
arrangerade den första 
levande julkrubban.

Några som inte nöjer sig 
med en krubba är familjen 
Gunner. För Livets skull 

dukar Ulla Marie, som va-
rit församlingsföreståndare 
i Abrahamsbergskyrkan, 
matsalsbordet på Tegnér-
gatan fullt av krubbor. Hit 
flyttade familjen när Ulla 
Marie blev föreståndare i 
Immanuelskyrkan.

Samlingen består av 
sisådär ett 60-tal krubbor 
av de mest skiftande slag. 
Den senaste hemförde 
maken Göran från Syd-
afrika härförleden: en 
enkel relief i ljust trä att 
hänga i ett fönster eller på 
en vägg.

Det var så det började 

– som reseminnen. Här 
finns krubbor från Zim-
babwe och andra afrikan-
ska länder. Från Karibien 
och andra delar av Latin-
amerika. Från Ryssland, 
Armenien, Portugal. Just 
den portugisiska tillhör 
inte Ulla Maries favoriter. 
Men hon tänker ändå att 
Josef, Maria och Jesus-
barnet i sina voluminösa 
dräkter är ett uttryck för 
att man vill ära och prisa 
Gud.

Krubborna är till-
verkade i glas, porslin, 
ull och papper för att 

Många krubbor – 
ett och samma budskap

F
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allin
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nämna några material. 
Här finns en disktrasa 
med krubbmotiv och ett 
handmålat ägg att hänga 
i granen. Krubbfigurer i 
form av en rysk docka och 
pyttefigurer i ett litet etui.

En krubba från Latin-
amerika är gjord av enkelt 
naturmaterial, kanske 
majs. Själva krubban är 
ett välvt, torkat apelsin-
skal. Där vilar Jesusbarnet 
med en gloria av snöre 
på huvudet. Och i en av 
de afrikanska krubborna, 
gjord i stål, ligger Jesus i 
bara blöjor i en liten bädd 

av metall. Maria, med dok 
på huvudet, vakar över sin 
nyfödde.

För Ulla Marie är 
julkrubban inte alls bara 
en rolig samlargrej utan 
en mycket viktig del av 
teologin. 

– I Jesusbarnet blir 
Guds närvaro tydlig. Gud 
är inte något abstrakt. Gud 
blir människa, liten och 
sårbar, säger hon.

Traditionen med 
julkrubbor fick fart under 
1800-talet i länder där ka-
tolska kyrkan var stark. Så 
småningom blev krubban 

ett självklart inslag också 
i protestantiska kyrkor – 
och i våra hem. Redan de 
första krubborna präglades 
av det land och den tradi-
tion de tillverkades i. Och 
så har det alltså fortsatt. 

Så när du ställer fram 
din krubba till jul kan du 
tänka på att så gör man på 
många håll i världen. Och 
i all sin mångfald berättar 
julkrubban en och samma 
sak: Gud blev människa 
som ett litet, värnlöst barn.

Maria Dahl
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Småbarnsmusik onsdagar 
10.00-10.45. För föräldrar 
med barn i åldern 0-3 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. 3-6 år.
Barnkör torsdagar 18.00-
18.45. 6-9 år.  
Musikalkör torsdagar 
18.00-19.00. 10-13 år.  

Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 år 
och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors-
dagar ojämna veckor kl 
19.00-20.30.  

AbraUng-grupperna träffas

Sångglädjen är det 
inget fel på när Abras 
ungdoms kör tar nya tag. 

Ett och ett halvt år efter det 
att Abrahamsbergskyrkans 
ungdomskör Matt 5:15 drog 
sin sista skälvande suck hörs 
nu åter ungdomars sång vid 
19-tiden på torsdagarna. En 
ny ungdomskör har börjat, 
väldigt lik den gamla, men 
med en lite ny attityd. 

– Vi får se om det går, 
säger Jonas Eliasson, initia-
tivtagare och körledare. 

– I värsta fall är det ingen 
som vill eller har tid, och 
då lägger vi ner. Vi får helt 
enkelt testa, det räcker med 
ett litet gäng som vill hålla 
på, bara det är ju kul. 

Än så länge är det i alla 
fall fem ungdomar som vill. 
Två av årets konfirmander 
är med och siktar på att 
rekrytera fler. 

– Våra kompisar säger att 
de tycker det är lite job-
bigt när alla andra i kören 

är så bra, men 
jag tycker de 
överdriver hur 
bra vi är. Kören 
är för alla! 
Dessutom är 
sångerna roliga 
och stämmorna 
anpassas efter 
hur kören lig-
ger till, säger 
Alva Eliasson.

Visserligen 
är de som är med just nu 
ganska sångvana, men det 
gör mest att kören får en bra 
grund. Eftersom körsångar-
na får ge lite input på vilka 
av sångerna de gillar mest 
så blir också repertoaren 
bra, både stilmässigt och i 
svårighetsgrad.

Ungdomskören har redan 
gjort sin debutkonsert. 
Söndagen den 25 september 
sjöng de på gudstjänsten 
efter att bara ha repat två 
gånger. Med gospel och pop 
gjorde kören succé och fick 
många hyllningar efteråt. 

Även om den egentligen 
fungerar ganska bra som 
den är, så söker kören nya 
medlemmar. Det är i dessa 
sammanhang roligare ju fler 
man är, och eftersom den är 
väldigt rolig som den är så 
finns en enorm rolighetspo-
tential. Vem som helst får 
vara med, så länge man går i 
9an eller mer och känner sig 
som en ungdom. 

klara Eliasson

Vad: Ungdomskör
Var: I Abrahamsbergskyrkan
När: Kl 19.00 på torsdagar

Ungdomskören  
nystartar
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Ny medlem
Maja Floberg, Beckombergavägen 
9, 168 54 Bromma, tel. 0768 
244662, från Johanneskyrkan i 
Lindome. 

Dop 
I gudstjänsten den 25 september 
döptes Roy Schönning, son till 
Cecilia Schönning och Sven Tessin. 

Barnvälsignelse
I gudstjänsten den 2 oktober 

välsignades Isak Armyr, son till 
Rebecka och Daniel Armyr.

Byte av församling
Barbro Schönning har ändrat sitt 
medlemskap till Equmeniakyrkan 
i Skog.

Tänd ett ljus
”Tänd ett ljus” är årets tema 
för Equmeniakyrkans insam-
ling till det internationella 
arbetet. I Abrahamsbergs-
kyrkan uppmärksammas 
detta vid två gudstjänster: 
Den 2 advent då Sven Jans-
son, Diakonia, predikar, och 
annandag jul då Bo Fors-
berg, Diakonia, predikar. 

Equmeniakyrkan skriver: 
”Mission och bistånd i ord 
och gärning är vad Equ-
meniakyrkan arbetar med 
i nästan 30 länder i Afrika, 
Asien, Latinamerika, Mellan-
östern och Europa. Vi 
arbetar främst via nationella 
kyrkor, lokala församlingar 
och kristna organisationer.”

I det viktiga arbetet får vi 
i Abrahamsbergskyrkan vara 
med och bidra.

Tack!
Ett varmt och innerligt tack 
till er alla som hedrade min 
mamma Stina Hillbergs 
bortgång med er närvaro, 
blommor och övriga gåvor. 
Ni gav mig stort stöd i 
sorgen. Ett stort tack också 
till alla som ställde upp och 
hjälpte Stina. 

Monica Hillberg-Sanese  
med familj

Nya hemsidan anpassad för mobilen
Tänk dig att du sitter 
hemma och undrar vad som 
händer i Abrahamsbergs-
kyrkan den kommande 
veckan. Kanske hörde du 
pålysningarna under sön-
dagens gudstjänst men inser 
nu att du glömt bort tiden 
för församlingsmötet. Eller 
så vill du veta temat för nästa 
onsdagsträff. Du kanske vill 
ha tag på plusgironumret 
till församlingen eller veta 
e-postadresserna till försam-
lingens anställda. Då är en 
hemsida bra att ha! 

Är hemsidan dessutom 
informativ, enkel att använda 
och inspirerande att klicka 
runt på så är det ju ännu 
bättre. Just det är syftet med 
det arbete som pågått ett 
tag och som nu resulterat i 
en alldeles ny hemsida för 
Abrahams bergskyrkans 

församling.
Sedan vår tidigare hem-

sida lanserades har internet 
på våra mobiltelefoner blivit 
en vanlig del av vardagen 
för många. Den nya hem-
sidan kommer därför att 
vara bättre anpassad för att 
kunna användas även från 
mobiltelefoner. Tanken är att 
hemsidan ska ge informa-
tion och spegla den myriad 
av saker som händer i och 
kring Abrahamsbergskyrkans 
församling.

Så surfa in på www.
abrahamsbergskyrkan.se och 
upptäck vår nya hemsida! 
För dig som vill bidra till 
innehåll eller som har förslag 
till ändringar går det bra att 
skicka ett mejl till hemsida@
abrahamsbergskyrkan.se 

Pontus hEnnErDal

Ge barnen rörelseglädje!
Abra-ung och försam-
lingens studieråd inbjuder 
till en spännande, aktuell 
och viktig föreläsning 
med temat ”Ge barnen 
rörelseglädje”. 

Välkommen att inspi-
reras och utmanas, du 

som är ung, förälder, 
engagerad vuxen, mor- 
eller farförälder. Torsdag 
den 2 februari kl 19.00. 
Föreläsare är författaren 
och folkhälsobildaren 
Anna Iwarsson.
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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”.

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Gunbritt AdolfssonThorson
tel: 073636 03 88

Församligens bankgiro: 
53602330
Plusgirokonton:
Församlingen: 19 20 420
AbraUng: 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 
(föräldraledig)

PORTO BETALT

Vikarierande barn- och ung-
domsansvarig
Britta Ingmarsdotter 0706688706 
Nicolina Holmgren 0721597758

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

3 advent 
11.00 Julen sjunges in. 
Julspel för alla  
åldrar, Canta Felice och 
Allsångs orkestern.

Julafton 
11.00 Julbön. Familjen 
Jenny och Erik Nilsson. 
23.00 Midnattsmässa. 
Pär Lewin Ronnås. 
Julkör.

Annandag jul 
11.00 Missions-
gudstjänst. Bo Forsberg, 
Diakonia. 

JUL
 i Abrahamsbergskyrkan
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