
ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Vad är en samlingshelg för något?
Samlingshelgen är för alla som ofta eller 
ibland är i Abrahamsbergskyrkan.

På fredagkvällen trä�as vi i kyrkan, äter,
leker, tävlar och trivs.

Lördagen tillbringas ute vid vår fritidsgård 
Koviken på Lovön. Där blir det aktiviteter
för alla åldrar. Allvar och skratt, sång och
samtal, lek och tävling.

Helgen avslutas med söndagsgudstjänst 
i Abrahamsbergskyrkan.

Ingen anmälan behövs men hör av dig 
till Lars Axelsson för samåkning och 
allmänna frågor:
lars.p.axelsson@gmail.com, 0709-86 05 57

Kostnad för helgen
Vuxen: 150 kr
Under 20 år: 100 kr 
Dock behöver ingen familj betala mer än 400 kr. 

Avgiften betalas på plats eller till församlingens 
plusgiro 19 20 42-0

Abrahamsbergskyrkans
församling, Abra Senior,

SK Vindens Vänner
och AbraUng

inbjuder till

Samlingshelg
6/9–8/9 2019

i Abrahamsbergskyrkan
och vid fritidsgården Koviken

Samlingshelgen genomförs av
Abrahamsbergskyrkans församling, Abra
Senior, Seglarklubben Vindens Vänner
och Abrahamsbergskyrkans ungdom
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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L o v ö n



Fredag den 6 september

Söndag den 8 september

18.00 Knytkalas
Ta med något gott, så delar vi med oss
till varandra.

20.00 Lekar i musikens tecken med
familjen Eliasson.

21.00 Avslutning

Fredagens program 
hålls i Abrahamsbergskyrkan

11.00 Gudstjänst.
Lasse Vallmoss predikar och 
Canta Felice sjunger.

Söndagens gudstjänst
hålls i Abrahamsbergskyrkan

Lördag den 7 september

09.00 Morgon�ka med liten smörgås samt
morgonbön.

09.30 Gemensam uppstart samt
information om dagen.

10.00 Aktivitetspass 1 

12.00 Lunch

13.30 Aktivitetspass 2

15.00 Ka�e och avslutning

Lördagens program hålls ute vid Koviken

Aktivitetspass 1 (10.00–12.00)Schema för 
Samlings-
helgen 2019

Aktivitetspass 2 (13.30–15.00)
Till jordens yttersta gräns 
– behov och utmaningar
Petter Jakobsson om Equmeniakyrkans 
temaår.

Att sjunga tillsammans 
– betydelsefullt, roligt eller tråkigt
Thore Kennestad

Verksamhetsutveckling i Abra
Församlingsstyrelsen

På vandring i grävlingens rike
En vandring tillsammans 
med Krister Iwarsson

De som vill får vara med i en av fyra grupper 
som roterar bland fyra stationer där lek och 
tävling blandas med lite allvar och lärande.

Vill du hellre pröva en tipspromenad eller 
pröva på lite segling eller bara vara så går 
det lika bra.


