
i Abrahamsbergskyrkan

3/2017

Lasse på plats 
Nu är vår nye pastor, 
Lasse Vallmoss, på 
plats.
 

Granne med kyrkan
Hur är det att bo 
granne med kyrkan? 
Vi har pratat med 
några nyinflyttade. 

Religionslärande
I höst fördjupar vi oss 
i några av de andra 
världsreligionerna: 
islam och judendom.  
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Fint att finnas för varandra
Hösten är på väg och vi kan se tillbaka på sommaren. Blev den som du 
tänkte eller…? 
 Planerna och förberedelserna för den lediga tiden i förhoppningsvis 
härligt väder  – det är ju det vi ser framför oss när den ljusa årstiden 
väntar. 
 Många försäkringar kan tecknas, men garantier för gott väder och god 
hälsa finns inte. Vi måste ta det som det blir och göra det bästa av situ
ationen. Sommarens återhämtning, avkoppling och upplevelser ligger nu 
bakom och vi ska vara redo och inspirerade för arbete, skola och kyrka.
 Vad är det då som alltid finns? Jo – du och jag finns för varandra 
oavsett försäkringar och garantier av olika slag. En tillgång och trygghet i 
livet oavsett väder, hälsa och annat, som inte går att försäkra. För mig är 
vänner Guds utsträckta hand och Jesus närvaro i livet. Att ha någon i sina 
tankar eller att få vara i någons tankar blir bön. 
 Paulus skriver i Galaterbrevet ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni 
Kristi lag”. Vi får vara varandras bön i livets olika skiften, med tryggheten 
att aldrig bli lämnade i ensamhet. Jesus sa till både dig och mig ”Jag är 
med er alla dagar intill tidens ände”.
 Nu väntar en ny gemenskapstid 
för alla åldrar i Abrahamsbergskyr
kan, dit vi alla är välkomna till olika 
samlingar och gudstjänster.

Vi ses i kyrkan!
Ingrid Engback
Vice församlingsföreståndare
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Undervisning i kristen tro 
är en huvuduppgift för en 
kristen kyrka. Men i dag 
behöver vi veta mer också 
om andra religioner. Både 
för att religion blivit ett 
ämne och uttryck för ak
tuella sociala och politiska 
konflikter men också för 
att bättre kunna förstå den 
kristna tron, när religio
si tet i Sverige inte längre 
självklart är detsamma som 
kristendom.

Därför lägger Abra
hamsberskyrkan i höst 
tyngdpunkten i sitt stud
iearbete på en föreläsnings
serie om de tre besläktade 
abrahamitiska religionerna 
– judendom, kristendom, 
islam – och hur de ser på 
vem Gud är, hur bön och 
gudstjänst är utformade 
och hur de uppfattar för
soning. Det blir tre föreläs
ningar under tre torsdagar 
i oktober och november 
av Åke Viberg, docent i 
gamla testamentet och 
lärare i religionshistoria 
vid Teologiska hög skolan 
– den av Equmenia kyrkan 
drivna högskolan i Åkes
hov.

En av initiativtagarna 
till satsningen är Lasse 
Axelsson, känd profil i 
Abra och mångårig sty
relseledamot. Under förra 
läsåret studerade han islam 

på senioruniversitetet men 
hann inte registrera sig i 
tid för den jämförande 
upp följningskursen som 
blev omedelbart fullteck
nad:

– Desto mer glädjande 
att studiekvällarna i Abra i 
höst handlar just om detta. 
Islam är ju i fokus ständigt 
i dagens nyhetsflöde och 
jag har fått mycket bättre 
förutsättningar att förstå 
mer av skeendet både i 
Mellanöstern men även i 
Europa.

Att studera och jäm
föra andra religioner har 
inte fått Lasse Axelsson 
att ifrågasätta den tro han 
redan har:

– Jag tycker inte att 
min egen kristna tro har 
påverkats av att bli av med 
en del fördomar om islam 
eller att jag nu har lite 
bättre koll på världens näst 
största religion.

Lars Åberg som var högt 
uppskattad vakanspastor 

i Abrahamsbergskyrkan 
under våren 2017 har stor 
erfarenhet av möten med 
andra religionsutövare 
och kristna från andra 
traditioner från sin tid som 
pastor i Södertälje. Han 
ser ett stort värde i och 
upp skattar de vänskaper 
och kunskaper han fått 
i religionsdialogen. Som 
pastor i en kristen kyrka 
vill han samtidigt lyfta 
fram det centrala i sin egen 
tro:

– Den kristna tron 
som beskriver Gud som 
villkorslöst älskande är 
en unik föreställning. Att 
Guds identitet är kärlek 
är en unik beskrivning 
av Gud. Men det gör 
också den kristna tron till 
en mycket komplicerad 
historia.

De tre studiekvällarna 
hålls kl 19.00 tors dagarna 
5, 19 oktober och 9 
novem ber.

Anders Mellbourn

Alla Abrahams barn 
i Abrahamsbergskyrkan
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Abras nye församlings
föreståndare Lasse 
Vallmoss älskar att vara 
pastor. Men vägen dit 
har inte varit spikrak 
– eller så är det precis 
vad den har varit.

Det är sista hela dagen på 
konfalägret. Lasse Vall
moss dricker te utanför 
stor stugan och vinden tar 
rejäla tag i tälttaket. Han 
kommer närmast från 
Uppsala  
missionsförsamling. 
Söndagen den 3 september 
installeras Lasse Vallmoss 
i Abra.

Han växte upp i Öre
bro, i arbetarstadsdelen 
Norr. Familjen var ateister 
men när baptistkapellet 
Betania värvade barn och 
unga gick Lasse med i 
scouterna. Så småningom 
smög sig tron in:

– Jag hade ett böneliv 
innan jag vågade säga att 
jag var kristen, säger han.

Föräldrarna förstod inte 
alls hans val. Ännu mindre 
när han senare bestämde 
sig för att bli pastor. 
Därför tog det också tid 
för honom att komma ut 
som homosexuell. Lasse 
Vallmoss berättar om sina 
tre komma utprocesser: 

som kristen, homosexuell 
och i viljan att bli pastor. 
Erfarenheter som präglar 
hans pastorskap.

– Allt det här har gjort 
mig stark och tacksam till 
livet och till Gud. Gud har 
burit mig. Det är de klas
siska klyschorna, men så 
har det varit för mig. Gud 
är min trygghet och min 
famn. Den som bär mig, 
som är min vandrings
polare och som finns i 
mitt hjärta, säger Lasse 
Vallmoss.

Viktigt med värderingar
Med avstamp i det pratar 
han gärna om tro och 
värderingar. 

– Jag kan förklara vad 
existentiell tomhet är, 
för jag vet hur det känns, 
säger han.

Att leva som homosex
uell tycker Lasse Vallmoss 
är en ickefråga. Men 
eftersom det fortfarande 
skaver måste han hela 
tiden träda fram, tillägger 
han.

– Man kan säga att jag 
är en ganska laid back 
hbtqaktivist. Jag var mer 
aktivistisk förut. Det finns 
många som mår dåligt och 
då har jag varit den som 
trätt fram och talat för 
dem som blir förtrycka, är 
hämmade och inte vågar 

komma ut som jag gjort.
Om Lasse inte blivit 

pastor kanske han slagit 
in på skådespelarbanan. 
Han tycker det är roligt att 
skapa gudstjänster. Och att 
hålla dem, det är lite som 
att stå på scen. Han tycker 
om att skapa helhet, att få 
ihop liturgi och predikan.

Varje gudstjänst bör ha 
igenkänning, överraskning 
och en utmaning, anser 
Lasse Vallmoss. 

– Det kan handla om 
var man läser texterna. 
Det finns vissa bibeltexter 
som absolut inte ska läsas 
framifrån – de är rop som 
ska komma från sidan för 
att vi ska haja till. Eller 
om en bön som någon tar 
med sig hem för den var 
formulerad på ett nytt sätt. 

En sann ekumen
Lasse Vallmoss blev ordin
erad i Baptistsamfundet. 
Han har jobbat i Norr
malmskyrkan och i Cen
trumkyrkan i Farsta. Han 
har också varit student
pastor, med präster och 
en nunna som närmaste 
kollegor.

– Jag ser mig som 
ekumen. Jag känner mig 
hemma i Equmeniakyrkan 
och i gamla Baptistsam
fundet, säger han.

Vilka förväntningar har 

Tron smög sig på

Foto: erik bronner



han då på jobbet i Abra?
– Att möta människor, 

jag tycker att jag är en god 
lyssnare. Jag ser mig som en 
förkunnare, själavårdare, en 
vägledare, säger han.

Hur kan församlingen 
hjälpa dig som nyanställd?

– Presentera sig och ha 
bra förväntningar på mig. 
Den första tiden ska vi 
bygga tillit till varandra. 
För mig är bön och förbön 
väldigt viktigt. Jag ber för 
församlingen, det är en av 
mina prioriteringar som 
församlingsföreståndare. 
Då behöver jag också ha 
församlingens förböner.

Lasse Vallmoss välsignar 
barn, men döper inte själv. 
Barndop kommer han se till 
att någon annan i försam
lingen kan hålla. Abra har 
två pastorer i tjänst så det 
borde inte bli några prob
lem, konstaterar han. 

Genom väggen till 
storstugan hör vi hur 
konfirmanderna repar inför 
söndagens högtid.

– För mig är det viktiga 
att de här ungdomarna får 
känna att de är betydelse
fulla och att vi och Gud 
tar dem på allvar – och 
att de får öva sig i att tro 
tillsammans med oss. Gud 
är större än om och när de 
döps, säger Lasse Vallmoss.

/erikA WerMeling

Tron smög sig på

Namn: Lasse Vallmoss
Ålder: 56
Bor: I Uppsala
Familj: Lever själv
Tycker om: Trädgården, 
tystnad, resa, läsa och 
kultur
Läser just nu: Deckaren 
Selfie av Jussi AdlerOlsen
Favoritpsalm: Innan 
gryningen, nummer 796

Foto: erik bronner



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Biltjänst: Behöver du skjuts 
till kyrkan? Ring 87 38 64, 
fam. Stigwall. 

Morgonbön runt ljusgloben – 
tisdagar kl. 9.00.

1-3 Samlingshelg 

3 SÖNDAG – Tolfte sönd
agen efter trefaldighetFri
heten i Kristus
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Lasse Vallmoss. Pastors
installation. Sång av samlings
helgskören. 

AbraUngs grupper startar.

6 ONSDAG 
13.00 Ögonblink, Återblink, 
Utblink. CarlOtto Beckvid

10 SÖNDAG – Trettonde 
söndagen efter trefaldig
het Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Sång Anders Lyckeborg. 

13 ONSDAG
13.00 Kristen TV i Mellan
östern och NordAfrika, Lars
Göran och Agneta Gustafsson

17 SÖNDAG – Fjortonde 
söndagen efter trefaldig
het Enheten i Kristus
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små. 
11.00. Gudstjänst. Ivani Ahl
berg. Sång: Elina Lyckeborg.  

20 ONSDAG
13.00 Pianomatiné. En kon
sertvandring från Chopin till 
Bach Thore Kennestad.

24 SÖNDAG – Femtonde 
söndagen efter trefaldig
het Ett är nödvändigt
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall
moss. Canta felice. 

27 ONSDAG
13.00 Samtal om tro o liv 
med Lasse Vallmoss.

1 SÖNDAG – Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Lasse Vallmoss. Sång 
Lars Ingelstam. 

4 ONSDAG
13.00 Sopplunch med allsång 
under ledning av Jenny  
Nilsson.

5 TORSDAG
Kl 19.0020.30. Del 1 i 
temat: ”Alla Abrahams barn. 
En tematisk jämförelse mellan 
judendom, kristendom och 
islam.” Gudsbilden inom 
judendom, kristendom och 
islam. En jämförelse med 
likheter och skillnader ur ett 
historiskt och teologiskt pers
pektiv. Föreläsare: Åke Viberg

7 LÖRDAG
Regionsfest och regionsstäm
ma i Kyrkan vid Brommaplan.

8 SÖNDAG  Tacksägelse
dagen Lovsång
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Scoutinvigning. Abrakadabra 
och musikalkören. 

11 OKTOBER
13.00 Att vara jordens salt i 
vår tid, med Elisabeth Sand
lund, ledarskribent på  
tidningen Dagen.

15 SÖNDAG – Artonde 
söndagen efter trefaldig
het Att lyssna i tro
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små.
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall
moss. Sång Ingrid Engback 

17 TISDAG 
13.00 Aktiva pensionärer utan 
gränser, samling i Filadelfia
kyrkan, Rörstrandsgatan 7. 
RPGdistriktets höstmöte.

19 TORSDAG
Kl 19.0020.30. Del 2 i 
temat: ”Alla Abrahams barn”. 
Bön och gudstjänst inom 
judendom, kristendom och 
islam. En jämförelse med 
likheter och skillnader ur ett 
historiskt och teologiskt pers
pektiv. Föreläsare: Åke Viberg. 

22 SÖNDAG – Nittonde 
söndagen efter trefaldig
het Trons kraft
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Sång Ungdomskören. 
Församlingsmöte efter kyrk
kaffet. 

 SEPTEMBER

6

OKTOBER
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25 ONSDAG
13.00 Min livsresa från Iran 
till Sverige, Annahita Parsan, 
präst i Hammarby Kyrka.

26 TORSDAG 
19.00 Vad händer i de båda 
Kongostaterna? En dagsfärsk 
uppdatering av den politiska 
och sociala situationen i ett 
område viktigt för Equmenia
kyrkan. Petter Jakobsson.

29 SÖNDAG – Tjugonde 
söndagen efter trefaldig
het Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst. LarsÅke 
W Persson Sång Canta felice.

1 ONSDAG 
13.00 Ingegerd – prinsessan, 
som blev helgon. Ingegerd o 
Björn Danielsson berättar om 
en pilgrimsvandring från Stor
kyrkan i Sthlm till Uppsala 
domkyrka.

4 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Lars Åberg. 
Sång av Art Song. 

5 SÖNDAG – Söndagen 
efter Alla helgons dag Vårt 
evighetshopp
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Lasse Vallmoss. Sång 
Daniel Åkerman.

8 ONSDAG
13.00 Sopplunch och samtal 
om tro och liv med Lasse 
Vallmoss.

9 TORSDAG
Kl 19.0020.30. Del 3 i 
temat: ”Alla Abrahams barn”. 
Försoning inom judendom, 
kristendom och islam. En 
jämförelse med likheter och 
skillnader ur ett historiskt 
och teologiskt perspektiv. 
Föreläsare: Åke Viberg.

11 LÖRDAG
10-15 Höstmarknad. Se notis!

12 SÖNDAG – Tjugo
andra söndagen efter 
trefaldig het Frälsningen
11.00 Gudstjänst. Maria Öst. 
Musikal med Abrakadabra 
och musikalkören. 

15 ONSDAG 
13.00 Min tid i Röda Korset, 
Christer Zettergren, före detta 
generalsekrsekreterare i Röda 
Korset berättar. 

17-19 Equmenias riksstämma 
i Växjö. 

19 SÖNDAG – Söndagen 
före domsöndagen  
Vaksamhet och väntan
9.30 Musikgudstjänst med 
stora och små. 
11.00 Gudstjänst. Helen 
Åkerman. Sång Ungdoms
kören. 

22 ONSDAG 
13.00 Den sanna historien 
om Fröken Friman, Eva  
Kaij ser, journalist o författare.

23 TORSDAG 
19.00 Vad händer i Burma/
Myanmar? Equmeniakyrkan 
och Diakonia har funnits på 
plats i Burma och Thailand 
under lång tid. Just nu förän
dras dessa samhällen snabbt 
men nyhetsrapporteringen är 
ganska svag. Se notis!

26 SÖNDAG – Dom
söndagen Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall
moss. Sång Ida Hennerdal. 

29 ONSDAG 
13.00 Sånger i Advent (kyrka 
meddelas senare) Arr. BEPR    

3 SÖNDAG – Första 
söndagen i advent  
Ett nådens år
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Lasse Vallmoss.  
Adventskören under ledning 
av Jonas Eliasson. 

6 ONSDAG 
13.00 Bygga bort bostads
bristen – hur gör man? Britta 
Eliasson förklarar. 

10 SÖNDAG – Andra 
söndagen i advent Guds 
rike är nära
11.00 Gudstjänst. Anders 
Mellbourn predikar. Erik 
Iwarsson spelar. 
16.00 Luciakonsert. Körlek, 
Abrakadabra, Musikalkören, 
Ungdomskören. 

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

NOVEMBER DECEMBER 
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Kyrkan har fått nya 
grannar. Ett par som 
flyttat in i de nya  
husen på Arkitektvägen 
är välkända för vana 
kyrkobesökare. 

– Om vi går när kyrk
klockorna börjar ringa 
så kommer vi i tid till 
gudstjänsten.

För Kerstin Schönning 
och Svenne Orvik hand
lar det om ringningen 
klockan 11. En kväll mitt 
i sommaren besöker jag 
dem i deras nya lägenhet 
på Arkitektvägen. Vi står i 
deras fönster och tittar på 
klockstapeln och ingången 
till kyrkan. De är verkligen 
kyrkans granne.

Första spadtaget till 
bostadshusen för 55plus
sare intill kyrkan togs 
under hösten 2015. I 
början av detta år stod de 
32 lägenheterna klara för 
inflyttning. Så gott som 
alla är nu bebodda och 
processen att bo in sig 
pågår som bäst. 

Fast alla som följt 
frågor som diskuterats i 
Abrahamsbergskyrkan vet 
att processen att bygga 
hus bakom klockstapeln 
pågått länge. När jag frågar 
Lennart Schönning, en av 
dem som förhandlat för 
församlingen, säger han att 
frågan funnits i 30 år.

Nu är det färdigt och 
medan vi fikar i Svennes 
och Kerstins fräscha kök 
frågar jag om de funderat 
länge på att flytta in här. 
De ler och svarar: 

– Vi visste ju att det här 
var på gång men kände 
att det angår inte oss... 
Vi bodde bra i vårt hus 
i Ängby och hade ingen 
anledning, eller ens tanke, 
på att flytta därifrån. 

Vad var det som gjorde 
att de ändrade sig? Ker
stin berättar att de båda 
plötsligt insåg att de snart 
skulle gå i pension. Svenne 
fyller i att de började tänka 
på hur livet skulle bli då. 
Samtidigt fick de veta 
att det fortfarande fanns 
lediga lägenheter. 

– Sedan blev det turbo i 
huvudet, säger Kerstin. 

Det gällde bland annat 
att mäta och komma på 
hur de skulle få plats med 
både bekantskapskrets och 
släkten. 

Jag tänker att bestämma 
sig för att flytta är en 
sak, men en annan att bo 
granne med den kyrka 
man tillhör. Jo, de fun
derade. 

– Jag tänkte nog att det 
skulle kunna finnas både 
för och nackdelar. Att det 
liksom blev lite för nära, 
säger Svenne. 

Samtidigt berättar 
de om att just närheten 
känts viktig. Närheten 
till människor de känner 
som nu bor i samma hus 
och till vänner i området. 
Närheten till kyrkan gör 
engagemanget enklare och 
tunnelbanan på gång
avstånd är praktiskt. På 
tal om närhet kan jag inte 
låta bli att fråga om kyrk
klockorna stör. Nej, det är 
snarare gemytligt och både 
Kerstin och Svenne kon

Trivs gott som 
KYRKANS  
GRANNE
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Trivs gott som 
KYRKANS  
GRANNE

staterar att ingen av dem 
går till kyrkan av plikt. De 
får inte dåligt samvete om 
de har andra planer när 
klockorna ringer.

Att bestämma sig för att 
flytta är en sak, tänker jag, 
en annan sak att göra det. 
Jag frågar om arbetet med 
att röja. Svenne svarar med 
eftertryck: 

– Framför allt var det 
mer än vi trodde.

– Det är mycket mer än 
man tror, fyller Kerstin i. 
Man kommer inte ihåg att 
man har sakerna. Inte för
rän man måste titta i varje 
hörn och på varje hylla. 

När det är sagt berättar 
de om hur glada de är att 
ha gjort det nu, medan de 

orkade. Nu finns tid och 
kraft för annat, till exem
pel för släkt, vänner och 
fritidshuset i Hälsingland.

Efter en kväll i ett 
härligt hem tänker jag att 
det är en sak att flytta, en 
annan att landa. Kerstin 
säger: 

– Processen är gan
ska lång, det tar tid, men 
det gör det för alla som 
flyttar. Tills man har hittat 
hur man använder rum
men och utrymmen, hur 
möblerna ska fylla sin 
funktion.De av kyrkans 
nya grannar som jag fick 
besöka denna kväll har nu 
landat i sitt nya hem.

/kArin Fritzson
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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 
19.0020.00. 1013 år.  
Tweenies varannan fredag 
(jämna veckor) 18.00

20.00. 1012 år. 
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. 13 år 
och uppåt.
Bibelklubben 20+ tors
dagar ojämna veckor kl 
19.0021.00.  

AbraUng-grupperna träffas

Efter en sommar med både 
scout och konfirmations
läger är vi nu framme vid en 
ny termin. Vi i Abrahams
bergskyrkans ungdom är 
glada över att kunna dra 
igång verksamheten i höst 
tillsammans med vår barn 
och ungdomsansvarige pas
tor Maria Öst som är tillbaka 
efter föräldraledigheten.

Något annat som vi också 
är lite extra glada för är att 
vår Tweeniesverksamhet, 
som vi startade som en helt 
ny verksamhet i våras och 
som hålls varannan fredag 
för 10 12åringar, kom
mer att fortsätta även under 
hösten. Tweenies (som på 
flera sätt liknar vår aktivitet 
Tonår) har varit väldigt upp
skattad under våren, något 
som bland annat visat sig 
genom att antalet deltagare 
ökade under hela vårter
minen. Men vi kan bli ännu 
flera! 

Så för alla där ute som 
är mellan 10 och 12 år och 

som ännu inte hittat till 
Tweenieskvällarna i Abra
hamsbergskyrkan (jämna 
fredagar kl 18 till 20) önskar 
vi er varmt välkomna! Pro
grammet är väldigt blandat, 
men efter att vi tävlat, bakat, 
filmtittat, skapat, diskuterat 
eller liknande så avslutar 
vi med att fika tillsam

mans med Tonår. Förutom 
Tweenies och Tonår så drar 
vi såklart även igång våra 
körer, scouterna och våra 
bibel och grubbelklubbar i 
höst. Välkomna alla nya och 
gamla medlemmar!

AbrA ung genoM
Pontus HennerdAl

Äntligen en ny termin!

Fikapaus under scouternas utfärd och läger på sjön Båven i 
Södermanland.
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HÖST
MARKNAD

Välkommen till  
Abrahamsbergskyrkans höstmarknad!

Lördag  
11 november  

kl. 10 -16
Lotterier, försäljning, loppis, kaffe och lunchservering.
Fjolårets succé Handelsboden  med närproducerad mat  
håller öppet i år igen!

Kl 11 Barnkörerna från Abra med Jenny Nilsson.
Kl14 Damkören Salvia under ledning av Lena Uggla 

och Anna Cederberg Orreteg: “Någon håller dig i 
handen”

Lämna dina prylar eller annat du vill skänka! Torsdag 9 nov 
eller fredag 10 nov kl 1821.

Frågor? Kontakta 
elisabeth@haag.nu 070 3382268
eliza.axelsson54@gmail.com 070 7614993 

Samlingssöndag 
med välkomnande 
av församlings-
föreståndare

Söndagen den 3 sep
tember kl. 11.00 firar 
vi samlingssöndag. I 
år är har vi dessutom 
en extra anledning att 
fira tillsammans då vi 
har den stora glädjen 
att hälsa församlingens 
nya föreståndare pastor 
Lasse Vallmoss välkom
men. 

Vi firar nattvard och 
har en riktigt härlig 
söndag tillsammans i 
kyrkan.  

Alla är varmt 
välkomna!

Afrikanskt i Abra
Två torsdagar i höst sätter 
vi extra fokus på situationen 
i Afrika. Den 26 oktober 
är temat ”Vad händer i de 
båda Kongostaterna?”. Det 
ger en dagsfärsk uppdatering 
av den politiska och sociala 
situationen i området. 

Den 23 nov är temat 
”Vad händer i Burma/
Myanmar?”. Just nu förän
dras dessa samhällen snabbt 
men nyhetsrapporteringen 
är ganska svag. Vad händer, 
hur agerar kyrkor och inter
nationella organisationer? 

Missa inte dessa möj
ligheter!
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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

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
Pastor Lasse Vallmoss 

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 

PORTO BETALT

Pastor med barn- och ung-
domsinriktning
Pastor Maria Öst 

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

2017 års konfirmander
I år konfirmerades 14 ungdomar på Koviken under ledning av både Lars 
Åberg, Maria Öst, Lasse Vallmoss, Jenny Nilsson, Nicolina Holmgren, Elina 
Lyckeborg, Ellen Gunner och Johan Ronnås. 
På bilden. Övre raden: Felicia von Döbeln, Rasmus Mannervik, Astrid 
Furmarker, Jesper Borgestig, Jakob Överlien, Ida Andersson, Karl Herrloff
Nedre raden: Frans Ingelstam, Emma Wijkander, Moa Westin, Hanna 
Karsberg, Karl Zetterberg, Emilia Henriksson, Magnus Liman.


