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Kovikens historia
Kyrkans sommargård 
på Lovön har länge 
varit en fast punkt för 
församlingen.  

Nyinflyttade
Några av de en sam
kommande som kom 
till Sverige bor nu i en 
av kyrkans lägenheter. 

Prisma lockar 3000 
Ett av de scoutläger 
som lockar riktigt 
många besökare ord
nas i Hälsingland. 
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Klimatet kan inte vänta 
Av de 17 målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 är ett akut, nr 13, 
att bekämpa klimatförändringen. De andra målen talar om längre processer 
för att göra vår värld bättre. Klimatet är den viktigaste överlevnadsfrågan och 
kan inte vänta.  
 När jag läste teologi på 80-talet fanns det redan teologer som Stefan Ed-
man och Harry Månsus, som talade om att jordens och människans framtid 
är hotad av oss själva och vår livsstil. Att vi är jordens förgörare istället för 
dess förvaltare. Nu ser vi tydligt de varningarnas verklighet. Vi lever mitt i en 

klimatkris. 
 Uppvärmningen av jorden genom fossila bränslen till transporter, 
upp värmning och industriproduktion har kommit till den gräns där 
skadorna är stora och ökar. Vi ser det i naturkatastrofer och årstids-
förändringar.  
 I Gamla Testamentets profethistoria skickar Gud olika profeter 
för att varna folket när det är på fel väg. Det handlade då oftast om 
fel etik, om gudlöshet och religionsblandning. Profeterna blev sällan 
lyssnade till. Jag tror att Gud idag skickar Hans Rosling, Arundhati 
Roy, Al Gore och Greta Thunberg och fler profeter lär komma.
  Hur tar vi som mänsklighet emot de här profeterna? De ut-
manar oss att rädda världen genom en förändring av våra liv.
 De goda exemplen kan inspirera oss. Abra secondhand Reprisen 
är en stor framgång med att återvinna prylar och kläder. Equmen-
iakyrkans klimatfastekampanj tidigare i våras gjorde oss litet mer 

medvetna. Samlingshelgen för Abra i september ska fortsätta att inspirera oss. 
 Skam, skuld och uppgivenhet hjälper oss inte vidare. Istället kan lust, glädje, 
positiv kampvilja uppmuntra oss till modiga steg i rätt riktning för att till 
exempel minska vårt resande, äta klimatsmartare och återbruka mer.  En av 
styrkorna att få vara en del av en kyrka är att få gemensam kraft och utmaning 
att se att vi hör ihop och att vi kan förändra.  
 Låt oss få rekreation och återhämtning denna sommar. Och låt oss inspir-
eras till förändrade beteenden för att rädda vår jord. 
Bön: Gud, ge oss och världens ledare modet och kraften att vidta de åtgärder 
som behövs för att minska vår gemensamma klimatpåverkan och för att rädda 
vår älskade jord. Amen

Lasse Vallmoss



3

lKo
vi

ke
n 

Det finns ett liv  
bortom Bromma för 
Abrahamsbergskyrkans 
församling. På Lovön, 
nära Lambarudd i 
väster, ligger försam-
lingsgården Koviken. 
Här har scouter, kon-
firmander, pensionärer 
och församlingsmed-
lemmar samlats i mer 
än 50 år.

Koviken ligger en brant 
backe ned från Lambar
uddsvägen med server
ings och möteslokaler, 
logement och bastu, stor 
äng med fotbollsmål, 
brygga för både bad och 
båtar och samlingsplats 
mot vattnet för såväl 
gudstjänster som lägerbåls
bus. Över vattnet ser man 
Hässelby värmeverk och 

Maltesholms badet men 
från Grimsta och Hässel
bysidan kan bara den 
mest insatte ana Koviken 
bakom en liten udde.

Till frikyrkornas his
toria i Sverige hör också 
deras sommarhem. Utöver 
att bygga kapell och 
missionshus i tätorterna 
sökte de nya församling
arna också stugor eller 
gårdar på landsbygden i 
närheten för att kunna 
mötas och umgås i det 
fria på somrarna under 
en tid då semestrarna var 
korta och få hade råd med 
egna fritidshus, än mindre 
utlandsresor. 

Grönviks missionshus 
som är en av Abrahams
bergskyrkans föregång
are var i sig en utpost i 
ett sommarhusområde 
längs Mälarstranden i 
Bromma, innan Nockeby 
och Höglandet blev fina 

villaområden i ett växande 
Stockholm. Vid Oljeberget 
i Grimsta på mark som 
sedan 1950talet ingår 
i Råcksta begravnings
plats fanns en stuga, dit 
söndagsskolan marscher
ade för avslutningsfest från 
spårvagnens vändhållplats 
vid Islandstorget innan 
tunnelbanan kom. 

På Lovön fanns först 
torpet Bocktorp, innan 
Koviken, också ett torp, 
hittades på kunglig mark 
på Lovön på 1960talet.

Koviken av dagens 
dimensioner går tillbaka 
till mitten av 1970talet. 
Dagen före Valborg 1972 
brann det dåvarande 
tvåvåningshuset ned i en 
anlagd brand. Församlin
gen hade valet att avsluta 
verksamheten – vilket inte 
var ett orimligt alternativ i 
en ny tid där medlemmar
na hade egna fritidshusal

LOVÖN
Abra lever också på
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ternativ och reseplaner för 
semestertiden. 

Men med försäkrings
pengar, klartecken och 
fortsatt generöst arrende 
från markägaren dåvarande 
Domänverket, anslag från 
fonder och privatpersoner 
och inte minst stora frivil
liginsatser vågade försam
lingen satsa på fortsatt 
utveckling och nybyggna
tion. 

1976 stod nya Koviken 
klar att tas i bruk. Sedan 
dess har anläggningen växt 
med utvidgat kök i ett 
par omgångar och altan 

vid huvudbyggnaden, 
ny backstuga med bastu 
och sovrum, ytterligare 
sovlogement, återkom
mande underhåll och ny 
brygga. Allt fortfarande 
beroende på stora prak
tiska frivilliginsatser av 
församlingsmedlemmar 
och vänner under ledning 
av församlingens särskilda 
Kovikenkommitté. 

Sommarprogrammen på 
Koviken har sina fasta åter
kommande huvudpunkter. 
Säsongen inleds i prak
tiken med Valborgsmäs
sofirande och avslutas med 

församlingens samlings
helg i början på september. 

Huvudpunkt på som
maren är sedan länge 
konfirmationsläsningen ett 
par veckor kring och (i år 
enbart) efter midsommar.  
Scouter och tonår har 
hajker och övernattningar 
på Koviken sen vår och ti
dig höst. I år hålls ett läger 
för kyrkans scouter i juni 
(se särskild artikel sid 9). 

På försommaren har 
genom åren idrottskvällar 
på tisdagar varit en succé. 

Några sommarguds
tjänster förläggs traditio
nellt till Koviken. Också 
Abra senior möts till 
sensommarsamvaro på 
Koviken.

En särskild koppling 
till Koviken har Vindens 
vänner, församlingens 

När man gjort ett kortare eller längre 
arbets pass, känner jag alltid en tillfredsstäl-
lelse. Andra får mer glädje av denna pärla 
och kroppen har ofta fått sitt behov av 
rörelse.

Finn Broman
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seglarklubb för funktions
hindrade, som har sina 
båtar och sin huvudsakliga 
verksamhet med årligt 
läger där.

Det går också att hyra 
Koviken för egna arran
ge mang. Ny Gemen skap 
brukar ha sommarläger på 
Koviken liksom tidigare 
Färingsö anstalten. Förra 
året firade en tidigare 

konfirmand hela sitt bröl
lop med både vigselakt och 
fest på Koviken!

Koviken passar också 
för ett fikastopp under en 
helt privat Lovöutflykt. 
Någon fast kaféservering 
finns inte. Men även när 
gården är stängd går det 
att inta egen matsäck på 
bryggan eller altanen. 

Koviken är en gudomlig 
plats. 

Fakta: Bengt gustaFsson, Bertil 
Högström

text: anders mellBourn

Kovikenkalender 
sommaren 2019
Redan hänt: 
• Valborgsfirande
• Övernattning Valborgs
helgen med tonår, 
tweenies/äldre scouter
• Tre scoutkvällar i april 
och maj
• Konfahelg 2426 maj

Kommer:
• 1416 juni, scoutläger 
med Abra scoutkår
• 23 juni – 6 juli, konfa
läger
• Vecka 30, Ny gemenskap 
läger
• Vecka 31, Vindens  
vänner läger
• 21 aug, Abra Senior dag
• 2325 aug Konfa åter
träffshelg
• 7 sept Lördag i samlings
helg för församlingen
• 2122 sept Retreat till
sammans med Kyrkan vid 
Brommaplan.

I juli kommer Ny Ge
menskap och Nya Rum 
anordna ett läger för 
ensamkommande ungdo
mar på Koviken för ca 15 
ungdomar. 

I september också 
tvåtre onsdagkvällar med 
scoutkåren i Abra. 

Ett antal idrottskvällar 
med  AbraUng är heller 
inte ännu fastställda. 

Det är så vackert 
på Koviken! 

Britta Eliasson

Kan man tänka sig en vackrare miljö för 
ett bröllop. Att det just då var extra många 
båtar, flygplan och vattenskidåkare I farten 
tänkte vi inte så mycket på!

Finn Broman som gifte sig med Ingalill på 
lägerbålplatsen en strålande augustilördag 1996



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Samling vid ljusgloben på 
tisdagar gör uppehåll under 
sommaren. Vi börjar igen den 
3 september kl 09.00 

16 SÖNDAG  
Heliga trefaldighetsdagen  
Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Gudstjänst på Koviken 
ihop med scoutlägret. 
Lasse Vallmoss. Scouterna. 
Markus Pilenvik
Samåkning från kyrkan 10.30 

23 SÖNDAG  
Den helige Johannes  
döparens dag  
Den högstes profet
11.00 Sommarandakt
Lasse Vallmoss, GunBritt 
Adolfsson Thorsson 
Musik: Gudrun Pettersson

23 juni – 6 juli
Konfaläger på Koviken.

30 SÖNDAG  
2:a söndagen efter trefal-
dighet 
Kallelsen till Guds rike
11.00 Gudstjänst med konfir
mander och ledare. Kyrkkaffe.

 

3 ONSDAG
13.00 Café träff. Abra Senior. 

7 SÖNDAG   
3:e söndagen efter  
trefaldighet  
Förlorad och återfunnen.
11.00 Konfirmationsguds
tjänst med nattvard
Lasse Vallmoss, Amelie Roolf, 
Jenny Nilsson m.fl

14 SÖNDAG  
4:e söndagen efter  
trefaldighet 
Att inte döma
11.00 Sommarandakt. Hans 
Lindén, m.fl. 
Musik: Gudrun Pettersson

21 SÖNDAG  
Apostladagen  
Sänd mig
11.00 Sommarandakt.
Musik: Gudrun Pettersson

21 -27 juli 
Prisma. Riks scoutläger. Mohed, 
Hälsingland.

Vecka 30  
Ny gemenskap.  
Läger på Koviken.

28 SÖNDAG  
6:e söndagen efter  
trefaldighet  
Efterföljelse
11.00 Sommarandakt. Bertil 
Högström 
Musik: Gudrun Pettersson

Vecka 31
Vindens vänner. Läger på 
Koviken.

4 SÖNDAG  
Kristi förklarings dag  
Jesus förhärligad
11.00 Sommarandakt med 
nattvard.
Arne Fritzson och deltagare 
från Vindens Vänner seglar
läger. 
Musik: Gudrun Pettersson

11 SÖNDAG  
8:e söndagen efter  
trefaldighet  
Andlig klarsyn
11.00 Sommarandakt. Lena 
Liman.
Musik: Gudrun Pettersson

18 SÖNDAG 
9:e söndagen efter  
trefaldighet 
Goda förvaltare
11.00 Sommarandakt.
Musik: Gudrun Pettersson

6

JUNI

AUGUSTI

JULI

Det senaste om vad som händer i Abra finns alltid på www.abrahamsbergskyrkan.se
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21 ONSDAG
12.00 Abra Senior. Koviken 
dag. 

23-25 augusti  
Återträffshelg för  
konfirmander på Koviken. 

25 SÖNDAG  
10:e söndagen efter  
trefaldighet   
Nådens gåvor
11.00 Gudstjänst
Lasse Vallmoss. 

1 SÖNDAG  
11:e söndagen efter tre-
faldighet  
Tro och liv
11.00 Gudstjänst
Lasse Vallmoss
Sång: Jenny Nilsson.
Avtackning av Jenny Nilsson 
vid kyrkkaffet.  

3 TISDAG
9.00 Morgonbön vid ljus
globen. Terminsstart

8 SÖNDAG  
12:e söndagen efter  
trefaldighet  
Friheten i Kristus

11.00 Nattvardsgudstjänst
Lasse Vallmoss
Canta felice, brassensemble

11 ONSDAG
Abra Seniors resa till Uppsala 
18.30 Scouterna. Termins
start.

14 LÖRDAG 
10.00  14.00 REPRISEN 
har öppet. Terminsstart.

15 SÖNDAG  
13:e söndagen efter  
trefaldighet  
Medmänniskan
11.00 Gudstjänst. 
Anna Ardin, diakon på  
Sociala Missionen.
Lasse Axelsson. 

16 MÅNDAG
19.00 Ett år efter svenska 
valet. 

Studierådet inbjuder till en 
samtalskväll. Anders  
Mellbourn m.fl.
20-22 september 
Retreat på Koviken 
Ihop med Kyrkan vid  
Brommaplan.
Lasse Vallmoss, Karin  
Andersson. 
Mer info kommer i aug/sept. 
Boka in datumen! 

22 SÖNDAG  
14:e söndagen efter tre-
faldighet 
Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst.

29 SÖNDAG  
Den helige Mikaels dag  
Änglarna
11.00 Gudstjänst

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

SEPTEMBER

Kalender för Abra Senior i sommar och tidig 
höst
3 juli  Caféträff i Abrahamsbergskyrkan kl. 13.00
21 aug  ”Kovikendagen”, start kl. 12.00.  Lunch och 

gemenskap. Kostnad:100: Anmälan: 073 
6360388 el. 0858500909 senast 14 aug.

11 sept Resa till Lasse Vallmoss koloniträdgård i Up
psala.

 Heldag. Anmälan 08802070 el. 073 6360388. 
Mer information om tider kommer senare!

18 sept.  13.00 Nostalgi i Abra med ”Skivor till kaffet”.
25 sept.  13.00 Stockholmstrafiken – inifrån och utifrån. 

Jonas Eliasson, tidigare trafikdirektör i Sthlm.

6 – 8 september.  
Samlingshelg. Se notis 
på baksidan!
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Två av alla de migrant-
er som kom till Sverige 
2015 bor i en av Abras 
lägenheter. 

Vi minns hösten 2015 och 
alla tvbilder som kablades 
ut över flyende människor 
från framför allt Syrien, 
Afghanistan Irak och Iran. 
Totalt kom cirka 163 000 
människor bara till Sverige 
på flykt undan förtryck 
och krig.

Två av flyktingarna 
som kom till Sverige bor 
nu i en av Abrahams
bergskyrkans lägenheter 
i Västerort. Khodadad 
och Meysam som sedan 
hösten 2015 flyttat runt 
på olika boenden ordnade 
av Stockholms stad och 
Stadsmissionen, bland 
annat på hotell, fick i 
vintras möjlighet att flytta 
in i en lägenhet som är 
delvis möblerad genom 
vår secondhandbutik och 
församlingsmedlemmar. 

Båda trivs mycket bra 
och går på gymnasiet, 
Khodadad kompletterar 
ämnen och Meysam utbil
dar sig till rörmokare. Men 
det är en skillnad mellan 
dem. Khodadad kom till 
Sverige och ansökte om 
asyl före 24 november 

2015 medan Meysam kom 
litet senare samma höst. 

Datumet 24 november 
är en vattendelare när det 
gäller den nya gymnasiela
gen.

Khodadad har fått 
tillfälligt uppehållstillstånd 
för att kunna slutföra sina 
studier medan Meysam 
är i asylprocessen och 
helt nyligen fått avslag på 
sin asylansökan i Migra
tionsdomstolen. Han har 
överklagat men hur lång 
tid det kommer att ta är 
svårt att säga. 

Förutom att plugga 
så deltar Khodadad och 
Meysam i flera av ”Kavehs 
fritids” aktiviteter. (Om 
Kaveh skrev Livet förra 
året i nr 1 2018). Även 
Bromma KFUM anord
nar tillsammansmiddagar 
för ensamkommande. De 
här verksamheterna blir 
särskilt viktiga i sommar, 
då skolorna har lov. Ett 

särskilt läger ordnas också i 
juli på Koviken. 

Stockholms stad stöder 
två andra projekt med 
anknytning till Abra som 
bistår ensamkommande 
ungdomar. Ny Gemenskap 
samordnar och driver 
”Nya Rum” och ”Värme 
och Vila” tillsammans 
med lokala församlingar i 
Stockholm. 

I Västerleds försam
ling erbjuds övernattning 
i ”Gröna villan” för 7 
ungdomar på måndagsnät
ter. ”Nya Rum” arbetar 
med att rekrytera bostäder, 
inte minst i privathem, 
för ensam kommande, där 
Stockholms stad genom 
stadsdelsförvaltningarna 
sedan står för hyreskost
naden till en viss nivå. 

arne PremBäck

Läs mer: nygemenskap.org/
nya-rum och tänk efter om 
du själv har ett alternativ 
att erbjuda.

Ensamkommande bor 
i kyrkans lägenhet
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I år samlas 3000 scout-
er till läger i Mohed. 
Flera från Abras scout-
kår deltar. 

I mitten av juni, när 
skolan slutat, gräset är som 
grönast och vattnet börjar 
bli varmt, är Abras scouter 
på scouthajken Kristall på 
Koviken. 

Här finns scouter 
från alla åldersgrupper – 
spårare, upptäckare och 
äventyrare, mellan 8 och 
15 år. Det har planerats 
för en härlig helg med 
lek, tältning, matlagning, 
eldning och bad med  
början fredag kväll den 14 
juni och avslutning söndag 
den 16 med gudstjänst 
på Koviken, som alla är 
välkomna till.

Senare i sommar, 
söndagen den 21 juli, drar 
Abrascouterna norrut till 

Equmenias natio
nella scoutläger 
Prisma. Ungefär 
3000 Equmenias
couter från norr 
till söder kommer 
att samlas under 
en vecka i Mo
hed, Söderhamn.

 Scoutlägret är 
för de lite äldre 
scouterna, upp täckare 
och äventyrare, och runt 
20 scouter och ledare 
åker tillsammans från 
Abrahamsbergskyrkan. Vi 
kommer att bo i tält, laga 
mat utomhus och samlas 
till aktiviteter, lägerbål och 
andakter. 

Invigning
På söndagskvällen blir det 
invigning av lägret på stora 
scenen, från måndag till 
fredag följer dagsprogram 
och spontanaktivi teter och 

onsdagen blir en dag för 
alla hjältar. Lördagen den 
27 juli blir det avslutning 
och hemresa.

 
Nationellt läger
Ett nationellt scoutläger 
är ett fint tillfälle för 
scouter och ledare att lära 
känna nya vänner från 
hela Sverige och växa och 
utmanas tillsammans. På 
Prisma får vi reflektera 
Guds ljus och sprida det 
vidare i världen.

Till hösten träffas 
scouterna som vanligt igen 
kl. 18:30 till 20:00 varje 
onsdag i Abrahamsbergs
kyrkan från början av 
september. Vi har scout
verksamhet för spårare 
(89 år), upptäckare 
(1012 år) och äventyrare 
(1215 år). Vi leker, eldar, 
täljer med kniv, går på 
spårning och åker på hajk. 
Vi har plats för fler scouter 
och ledare. Välkommen du 
också!

tilda Jönsson

Scoutläger i sommar
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Nu har det också 
spelats klassisk opera i 
Abrahamsbergskyrkan! 

Mälaröarnas Musiksäll
skap (”Mämus”) är en flitig 
hyresgäst i Abra och firar i 
år 50årsjubileum. Tillsam
mans med sångare från 
Kulturamas Operastudio 
framförde symfoniker från 
MÄMUS en lördagskväll i 
våras några utdrag ur den 
digra operarepertoaren 
som tidig inledning på sitt 
märkesår. 

Fem sångare sjöng och 
agerade i smakprov ur  
operor av Mozart, Rossini 
och Donizetti med stöd av 
en välklingande orkester, 
allt sammanhållet och 
framdrivet av ingen min
dre än en engagerad Jonas 
Dominique som dirigent.

Abra hoppas förstås 
vara värd både för jazz (se 
historik i nr 1 2019 av 
Livet) och opera också i 
fortsättningen.

raPPortör ocH Foto: Jan sJögren

Inte bara jazz 
på Bävervägen

I Guds tystnad  
får jag vara
Tillsammans med Kyrkan 
vid Brommaplan håller Abra 
retreat på Koviken 2022 
september. 

 Jesus sade till dem: 
”Följ med mig bort till en 
öde trakt, så att vi får vara 
ensamma och ni kan vila er 
litet.” (Markus 6:31). 

Vi inbjuder till några 
dagars rekreation och tyst 
samvaro där du får dra dig 
tillbaka från de krav varda
gen ställer för att lyssna inåt 
mot Guds tilltal och få 
perspektiv på livet genom 
tystnad och eftertanke. 

I retreat ingår eget rum, 
färdiglagade måltider och en 
fast ordning för dagarna med 
utrymme för andakt och 
meditation. Fri tid för efter
tanke, andlig läsning och få 
vara i Guds vackra natur.

Retreatledare är Karin  
Andersson, Kyrkan vid 
Brommaplan och Lasse Vall
moss, Abrahamsbergs kyrkan. 
Retreaten börjar med kvälls
mat kl.19.00 fredag 20 sep
tember och avslutas söndag 
22 september kl 15:00 med 
fika. 

Anmälan och mer infor
mation i månadsskiftet 
augusti/september. 
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Ny medlem
Torbjörn STenbeck

Till Guds vila
Anne-chriSTine STigwAll, född 
den 25 oktober 1955, avled den 
12 april.

Bidrag till Livet
Uppskattar du att få Livet 
hem i brevlådan? Ge gärna 
ett frivilligt ”prenumer
ationsbidrag” via Swish 
(använd QRkoden nedan!).
 Med ett extra bidrag om 
200 kronor bidrar du till att 
församlingsinformationen 
når ut till fler. Kontoupp
gifter finns även på baksidan!

Förändringar i kollegiet
Just nu förändras kollegiet 
i kyrkan en hel del. Pastor 
Maria Öst avskedspredikade 
och avtackades i guds
tjänsten på pingstdagen och 
flyttar västerut. Vår försam
lingsmusiker, Jenny Nilsson, 
kommer också att lämna sitt 
uppdrag efter sommaren. 

Rekrytering av ersättare 
till båda tjänsterna pågår. 

Till jordens yttersta gräns
20192020 är det temaår i Equmeniakyrkan om Apost
lagärningarna. I inbjudan heter det: 
I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. 
Nationella, kultu rella, andliga, sociala och inte minst personliga 
gränser. 
I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna 
om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer 
med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer 
över er” står det i början av samma vers. Vi hoppas att din 
läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. 
Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana 
de gränser du möter.

I Abrahamsbergskyrkan planerar vi för temagudstjänster, 
föreläsningar och samtalsgrupper. 

Mer information tidigt i höst. 

Den nya kyrkohandbo-
ken har varit föremål för 
bearbetning och remissar
bete sedan 2013. Nu var 
det dags att anta den! Det 
gjordes så till kyrkokonfe
rensens stora glädje! Den 
ska vara klar att användas 
till första advent – 2019.

Motioner och flera 
andra frågor behandlades 
på samtalstorget. Detta är 
en mycket viktig del i den 
demokratiska processen. 
Man gick omkring, lyss
nade, frågade och fick tycka 
till på klotterplanken. Sedan 
togs dessa inlägg omhand 
och presenterades under 
fredag eftermiddag och 
lördagens förhandlingar.

Motionen från 
Abrahams bergskyrkan om 
kyrkornas globala vecka 
mottogs positivt. Man lyfte 
fram dess betydelse på det 

lokala planet, ekume niskt 
kyrkor emellan. Viktigt 
att få ha fokus på de 
internatio nella frågorna en 
speciell vecka!

Två motioner, som blev 
mest uppmärksammade var 
ju 1) motionen om amnesti 
för ensamkommande unga 
och 2)motionen om utökat 
stöd för konvertiter. Dessa 
frågor var mycket känslo
laddade hos de församlin
gar, som var berörda! Flera 
talare lyfte på ett engagerat 
sätt dessa frågor.

Ett mycket kunnigt 
presidium ledde förhand
lingarna. Det arbetssätt 
som användes vid förhand
lingarna var den så kallade 
konsensusmetoden. 

Kom och hör mer vid en 
kommande träff i vår kyrka!

gun-Britt adolFsson-tHorsson  
För aBras delegater

Rapport från kyrkokoferensen 2019 i Jönköping
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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

Adressändring meddelas skriftligt till expeditionen

Eftersom Livet distribueras gratis är en frivillig 
prenumerationsavgift välkommen. Kan sättas in på 
församlingens konto. Märk ”Livet”.

Församlingens Swish-
konto: 1230300384
Församligens bankgiro: 
5360-2330
Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
AbraUng: 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 
(ej sommaren). Samtal 
med pastor enl över-
enskommelse på telefon. 

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pastor Lasse Vallmoss 
0704-537947

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 

PORTO BETALT

Pastor med barn- och ung-
domsinriktning
Vakant 

Församlingsmusiker 
Jenny Nilsson (fram till 7 juli)

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
Hans Lindén
tel: 0701-909013

Det nya verksamhetsåret i Abra inleder vi med 
sedvanlig samlingshelg i början av september. Vi 
möts på Koviken och i kyrkan för att umgås, leka 
och samtala om vad som förestår och vad vi vill med 
kyrkan och församlingen. 

Fredag 6 september kl 18.00
 Samling i kyrkan. Knytkalas, lek och gemenskap.
Lördag 7 september kl 9.00 - 15.00
 Samlingsdag på Koviken. Aktiviteter för alla 

åldrar. Lek och tävling, allvar och skratt, sång och 
samtal.

Söndag 8 september kl 11.00
 Gudstjänst med nattvard i Abrahamsbergskyrkan. 

Kyrkans församlingsföreståndare Lasse  
Vallmoss predikar

Mer information på församlingens hemsida,  
abrahamsbergskyrkan.se 

SAMLINGSHELG


