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Roitto guidar
Rikard Roitto ger oss 
i vinter en ingång till 
Apostlagärningarna. 

SIRA bildar
SIRA-skolan i  
Betlehem är unik i  
Palestina. 

Inga murar 
Julens budskap om 
räddaren som river  
våra murar.
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Miraklernas och murens stad 
För kanske tio år sedan köpte jag en julkrubba i Betlehem. Den är gjord i olivträ 
som de allra flesta men har en stor mur som skiljer de österländska stjärntydarna 
(de vise männen) och Jesusbarnet i krubban. 
 I höst har vi firat att det är 30 år sedan Berlinmuren började rivas. När ska den 
12 meter höga muren som Israel 2003 byggde på palestinsk mark och som går 
igenom hela Betlehem och Västbanken rivas? 
 Murar och begränsningar har vi människor skapat av rädsla för hotande grupper 
och folkslag. De som bygger murarna kallar dem för säkerhetsmurar. 
 Och ändå är det murar oss emellan, och genom gallren ser vi på varann. Vårt 
fängelse är byggt av rädslans stenar, skriver Anders Frostensson i psalm 289.

 Julevangeliet handlar om ett mirakel som sker i den lilla staden 
Betlehem. Berättelsen innefattar människor från olika sociala klasser, 
raser; rik som fattig, främlingar från olika folkslag/kontinenter, barn, 
unga och äldre. Kvinna och man, betrodd och inte betrodd. Även 
icke förklarbara händelser som stjärnan och en fantastisk änglakör.  
 I centrum finns ett Jesusbarn som ska växa upp och bli vår och 
hela världens räddare. Hur skulle Jesus reagera om han återvände 
idag till Betlehem? Eller till oss i Stockholm? Vilka murar skulle han 
be oss riva? 
 Paulus skrev år 60 att Kristus rivit alla skiljemurar mellan män
niskor. Religiösa och kulturella murar mellan främst judar och greker 
hade rivits och alla kunde nu vara med i samma församling. Apostla
gärningarna berättar om Paulus och de första apostlarna och har 
som ett grundtema att barriärer, strukturer, fiendskap, kulturella och 

religiösa skillnader ska brytas ned. Inte för att det måste vara så. Utan för att vårt 
möte med Jesus och hans utmaningar att följa honom, leder till en större, varmare 
och inkluderande gemenskap. Då sker förändring.
  Till jordens yttersta gräns får vi verka för och leva ut en försonande och inte
grerad församling, där murar ska rivas och där närhet kan uppstå mellan människor 
av olika slag, ursprung och sammanhang.  

Gode Gud, vi ber för julens fredsbudskap i Betlehem, Abrahamsberg och i hela vår värld. 
Hjälp oss alla att vara fredsskapare själva och tillsammans där vi finns. Amen 

Lasse VaLLmoss, församLingsföretåndare 
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Varje vardag möter Ny 
Gemenskap cirka 500 
människor i hemlöshet 
och annan utsatthet. 

Ny Gemenskap driver 
ett Öppet hus på Väst-
berga Gård med mat, 
dusch, tvätt, utdelning 
av kläder, samvaro och 
kulturverksamhet. 

Dessutom finns fyra ca-
féer i Gemenskap, det när-
maste i Västerortskyrkan i 
Vällingby, där frukost och 
samtal står i fokus. 

Vidare drivs verksam-
heter som “Gatans Röster” 
och projekt som Vinter-
natt (också i Abrahams-
bergskyrkan), Värme och 
vila och Nya Rum. Till-
sammans med Abrahams-
bergskyrkan bedriver Ny 
Gemenskap ett seglarläger 
på Koviken i juli sedan 
flera år.

Ny Gemenskap har 
sina rötter hos kristna 
ungdomar som engagerade 
sig i det nya och alterna-
tiva julfirandet i slutet på 
1960-talet. Verksamheten 
fortsatte efter jul som en 
ideell förening och har i år 
firat 50-årsjubileum. Ny 
Gemenskap samarbetar 
med Stockholms stad, 
cirka 40 olika församlingar 
samt andra hjälporganisa-

tioner och stiftelser. Utan 
volontärinsatser och eko-
nomiska gåvor skulle inte 
detta arbete vara möjligt. 

I samarbete med andra 
kyrkor och föreningar 
firas naturligtvis fortfar-
ande Jul i Gemenskap. 
Utgångs kollekten i 
Abrahamsbergs kyrkan på 
julafton går sedvanligt till 
Ny Gemenskap.

För den som vill sända 
en julklapp eller jubile-
umsgåva är pg 900533-1, 
swish 9005331.  

Sedan flera år har Ny 
Gemenskap haft värdefull 
volontärhjälp av personer 
från Abrahamsbergskyrkan 
på Nyårsafton 31/12 på 
Ny Gemenskap/Västberga 
Gård. kl 10-16. (Det går 
även bra att enbart komma 
en del av tiden) Om du 
har frågor eller vill vara 
med så kontakta Elisabeth 
och Uno Svedin 0709-69 
52 69 e-post: elisabeth.
svedin@gmail.com.  

Nytt år med Ny 
Gemenskap i jul

Ännu en vinternatt i 
Abra
För sjätte året anordnas 
Vinternatt i Abra-
hamsbergskyrkan. I 
samarbete med Ny Ge-
menskap och tillsam-
mans med Västerleds 
församling erbjuder vi 
EU-medborgare, främst 
romer, nattvila, dusch 
och fika i Bäversalen.

Övernattning sker 
mellan lördagar och 
söndagar och mellan 
söndagar och månda-
gar. Varje natt har vi 
tillstånd för 12 gäster. 
Vi startar i mitten av 
januari 2020 och håller 
på till veckan före 
påskhelgen. 

Vinternatt vill gärna 
ha fler volontärer. Mer 
information får du av 
Lasse Axelsson 0709 86 
05 57 och Arne Prem-
bäck 0704 41 30 97.

Ny Gemenskaps julspel i Immanuelskyrkan 2018
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Ett viktigt budskap i 
Apostlagärningarna är 
att den kristna kyrkan 
är etniskt övergripande. 
Också den som inte är 
jude kan integreras i 
den kristna gemenskap
en utan att behöva bli 
jude.

Rikard Roitto är docent i 
bibelvetenskap vid Teolo-
giska högskolan, THS, och 
kommer till Abrahams-
bergskyrkan i slutet på 
januari för att predika 
utifrån Apostlagärningarna 
och föreläsa vid kyrkkaffet. 

Akademiskt noggrann 
vill han påpeka att evange-
listen Lukas, som också 
skrivit Apostlagärningarna, 
har fler tyngdpunkter i sitt 
berättande. Men tesen om 
gemenskap utan assimile-
ring tycker han är klar:

– I vår tid är det ett 
budskap med både etnisk 
och kulturell spets, att 
erbjuda gemenskap utan 
assimilering.

Rikard Roitto hävdar 
att apostlarna med detta 
inte ville göra det för 
svårt för människor. Men 

samtidigt står kristen 
gemenskap för något 
särskilt. Kraven på en 
personlig förändring finns 
där. De är omvändelse, 
dop som ger syndernas 
förlåtelse och delaktighet 
i den Helige Ande. Det i 
kontrast till den här tidens 
olika religiösa kulter med 
oklara förutsättningar för 
tillhörighet. 

Blir ett bevis
Därför är den Kristustro-
endes delaktighet i den 
Helige Ande ett så viktigt 
inslag i Apostlagärning-
a rna. Andeuppfyllelsen 
blir beviset för att icke-
judar, hedningar, får vara 
med i församlingen, säger 
Rikard.

– När man predikar 
utifrån Lukasevangeliet, 
ska man alltid fråga sig vad 
det finns för koppling till 
Apostlagärningarna. Det 
som Jesus uttrycker enligt 
Lukas, försöker lärjun-
garna forma församling av 
i Apostlagärningarna. 

Berättelserna om 
lärjung arnas verksamhet 
och de första församling-
arna utspelas kring 30-60 
efter Kristus. Lukas skriver 

cirka 50 år senare och vill 
minnas den tidigaste kyr-
kan på ett sådant sätt att 
den blir mönsterbildande 
för framtiden.

– Apostlagärningar-
nas ideal för den kristna 
gemenskapen är att den 
ska vara tät och rik. Här 
delas inte bara gudstjänst 
utan också egendom. Även 
om vi idag inte delar allt 
vi äger i församlingarna, är 
det viktigt att vi frågar oss 
hur vi tänker om egen-
dom, menar Rikard. Är 
det vi äger bara något eget 
eller är det en gåva för att 
tjäna andra människor? 

Ambivalent förhållande
I Apostlagärningarna är 
kristendomen ännu ung. 
Synen på mänsklig frihet 
och människans värde är 
annan än i det förhärskan-
de romerska riket, men 
berättelserna kräver ingen 
samhällsförändring. 

– Kyrkan står i ett 
ambivalent förhållande 
till myndigheterna i 
Apostlagärningarna, säger 
Rikard Roitto. Ibland spe-
lar de romerska myndig-
heterna en positiv roll för 
kyrkan som när Paulus 

Gemenskap utan 
assimilering
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skyddas under upploppen 
i Efesos. Ibland framstår 
myndigheterna som 
korrupta som när Paulus 
fängslas i Jerusalem.

Rikard tycker att det 
här ambivalenta förhål-
landet åter är aktuellt, 
när kristendomens långa 
era som statsreligion är 
över.  Kyrkan uppskattas 
ofta som social aktör. Men 
den har också en kallelse 
att protestera mot den rå-
dande ordningen, som det 
till exempel är nu i Sverige 
med kyrkornas starka reak-
tion mot utvisningen av 
ensamkommande afghan-
ska flyktingar. 

Att studera Apostlagärn-
ingarna är ett särskilt tema 
för Equmeniakyrkan och 
dess församlingar det här 
verksamhetsåret. Genom 
projektrubriken ”till jor-
dens yttersta gräns” lyfter 
Equmeniakyrkan också 
fram missionsuppdraget 
under temaåret. 

Missionen har fått kritik
Missionen är ibland en 
känslig del av kyrkohisto-
rien genom att den tidvis 
kopplats till europeisk 
expansionism och kolonia-
lism. Vi har fått en kritisk 
diskussion om missionens 
roll och effekter.

För Rikard är det vik-
tiga att mission sker på ett 
respektfullt sätt. För den är 
ju egentligen självklar:

– Missionsbefallningen 
är en viktig del av kyrkans 
identitet. Och i ett demo-
kratiskt samhälle vill vi att 
folk ska påverka varandra. 
Har man upplevt något 
oerhört positivt, vill man 
att andra ska kunna ta del 
av det.

Det är det enkla grund-
budskapet i Apostlagär-
ningarna. 

text och biLd:  
anders meLLbourn

Rikard Roitto i korridorerna på THS i Åkeshov där han är lektor och docent 
i bibelvetenskap. Han är också pastor i Equmeniakyrkan.



LIVET I ABRAHAMSBERGSKYRKAN
Samling vid ljusgloben varje 
tisdag kl 09.00. Välkommen 
till andakt och reflektion över 
helgens texter. 

1 SÖNDAG 1:a söndagen 
i advent Ett nådens år. 
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Lasse Vallmoss, Ingrid 
Engback. Adventskör, Brass-
ensemble

4 ONSDAG 13.00 Mitt 
på dagen träff. Icke-våld och 
fredskultur, personligt och 
politiskt om en lång resa med 
Margareta Ingelstam.

8 SÖNDAG 2:a söndagen 
i advent Guds rike är nära
11.00 Gudstjänst med inter-
nationellt fokus. Christina 
Molin. Lars Ingelstam.  
Insamling till Equmeniakyr-
kans internationella arbete. 

11 ONSDAG 15.00 OBS 
tiden! Mitt på dagen träff. 
Lucia med barnkörerna. 

14 LÖRDAG 16.00 Lucia-
konsert. Körlek, Abrakadabra, 
Singsalabim, Ungdomskör

15 SÖNDAG 3:e sön
dagen i advent Bana väg för 
Herren
11.00 Julen sjunges in. Julspel. 
Lasse Vallmoss, Ingrid Eng-
back. Ungdomskören, Canta 
felice och ArtSong med Jonas 
Eliasson och Thore Kenne-
stad. 

21 LÖRDAG 10.00-14.00 
Reprisen öppet. Sista gången 

för den här terminen. 

22 SÖNDAG 4:e sönda
gen i advent Herrens moder
11.00 Gudstjänst. Lars Ingels-
tam, Hans Lindén

24 TISDAG Julafton. 
11.00 Julbön vid krubban. 
Lasse Vallmoss. Gudstjänstled-
ning: Britta Eliasson. Sång och 
musik: familjen Eliasson. 
23.00 Midnattsmässa. Den 
heliga natten. Utgångskollekt 
till Ny gemenskap. Lasse Vall-
moss. Inga-Lill Engelmark-
Schönning

26 TORSDAG Annan
dagen. Martyrerna. 
11.00 Gudstjänst med inter-
nationellt fokus. Hälsa i 
Kongo. Insamling till Equ-
meniakyrkans internationella 
arbete. Lasse Vallmoss, Tilda 
Jönsson. Kören Bisi Kongo. 

29 SÖNDAG Söndagen 
efter jul Guds barn
11.00 Gudstjänst. Lena Liman

30 MÅNDAG 13.00 Jul-
kalas. Knytis. Anmälan till 
Gun-Britt Adolfsson Thorson. 
0736 36 03 88

1 ONSDAG Nyårsdagen.  
I Jesu namn. 
17.00 Ekumenisk fredsguds-
tjänst i Kyrkan vid Bromma-
plan. Predikan: Författaren 
och poeten Ylva Eggehorn
Larsåke W Persson. ArtSong, 
Thore Kennestad dirigent

5 SÖNDAG Söndagen 

efter nyår Guds hus 
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Ingalill Broman. Sång: 
Lena Liman.

11 LÖRDAG 10.00-14.00 
Reprisen öppet. Terminsstart. 

12 SÖNDAG 1:a sön
dagen e trettond Jesu dop. 
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Lasse Vallmoss. Gun-
Britt Adolfsson-Thorson, 
sång: Isabell Schönning.

14 TISDAG 9.00 Morgon-
bön vid ljusgloben. Termins-
start. 

15 ONSDAG 13.00 Mitt 
på dagen träff. ”Dagar i Dur 
och dagar i Moll”. Catha-
rina Segerbank, kyrkoherde i 
Johannes för samling.

19 SÖNDAG 2:a sönda
gen efter trettond Livets 
källa.
11.00 Gudstjänst. Larsåke W 
Persson, pastor i Kyrkan vid 
Brommaplan, Ingegerd Dan-
ielsson. Sång: Daniel Åkerman

22 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. 
”Landskapsblommor i sång 
och musik”. Sångare, musiker 
från Jakobsbergskyrkan.

26 SÖNDAG Till jordens 
yttersta gräns.
11.00 Temagudstjänst. Till 
jordens yttersta gräns: den 
heliga Andens verk. Predikan: 
Rikard Roitto. Lasse Vallmoss. 
Sång: Canta Felice, Helena 
Bäckman, dirigent. Förbön 
och välkommen till försam-

6
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lingsmusiker Helena Bäck-
man.
13.00 Föreläsning med  
Rikard Roitto. Introduktion 
till Apostlagärningarna.

29 ONSDAG 13.00 Mitt på 
dagen träff. Årsmöte för Abra 
Senior.

2 SÖNDAG Kyndelmässo
dagen Uppenbarelsens ljus. 
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Förbön för alla födda, 
döpta och barnvälsignade 
under senaste året. Bibelutdel-
ning. Lasse Vallmoss. Örjan 
Wallin. Abrakadabra och 
Singsalabim, Helena Bäckman

5 ONSDAG 13.00 Mitt 
på dagen träff. ”Energi på 
gott och ont – om behov och 
hållbara lösningar”. Magnus 
Lindén, Sweco Energy. 

9 SÖNDAG Till jordens 
yttersta gräns
11.00 Temagudstjänst. Till 
jordens yttersta gräns: en 
gemenskap för alla? Lasse 
Vallmoss, Lasse Axelsson. 
Sång: Ungdomskören, Jonas 
Eliasson
18.00 Psalmsångkväll i St 
Peters kyrka. Upplandsgatan 
12. Kyrkan och orgeln är 
renoverad. Festkväll för 
Equmeniakyrkans grann-
församlingar. 

12 ONSDAG 13.00 Mitt 
på dagen träff. ”Kommunal 

service, stöd och aktivitetscen-
tra”. Besök från Bromma 
Stadsdelsförvaltning. 

16 SÖNDAG Sexagesima  
Det levande ordet 
11.00 Gudstjänst. Jan-Erik 
Mellin, Arne Prembäck. Sång: 
Canta Felice, Helena Bäck-
man

19 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. 
”Musikens språk”. Musikpro-
fessor Bengt Lundin, Göte-
borgs universitet.

23 SÖNDAG Fast
lagssöndagen Kärlekens väg.
11.00 Gudstjänst. Predikan: 
Lasse Vallmoss, Reetta Kemp-
painen. Sång: Tilly Liman

26 ONSDAG Askonsdag 
Bön och fasta
13.00 Mitt på dagen träff. 
Sopplunch, gemenskap och 
samtal i Abra Senior.
18.00 Nattvardsandakt. Lasse 
Vallmoss

1 SÖNDAG 1:a söndagen 
i fastan Prövningens stund
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Lasse Vallmoss. Ingalill 
Broman Sång: Ingrid Engback

6 FREDAG 13.00 Mitt på 
dagen träff. (OBS dagen) 
Världsböndagen med eku-
menisk samling i Abra.

8 SÖNDAG 2:a söndagen 
i fastan. Den kämpande tron/

Internationella kvinnodagen.
11.00 Gudstjänst. Esther Ka-
zen, Helen Åkerman. Mans-
kör, Jonas Eliasson, dirigent

11 ONSDAG 13.00 Mitt 
på dagen träff. ”Tron i livet” 
Samtal om Apostlagärningar-
na med pastor Lasse Vallmoss.

15 SÖNDAG 
11.00 Temagudstjänst. Till 
jordens yttersta gräns: att 
bryta gränser och barriärer. 
Apg 10:34. Petter Jakobsson,  
Lasse Vallmoss. Sång: Canta 
Felice Kyrklunch. 
Församlingens årsmöte. 

18 ONSDAG 13.00 Mitt på 
dagen träff. ” Hanna Cordelia 
öppnar eld”. Teaterpjäs om 
Frälsningsarméns dramatiska 
begynnelse i Sverige av och 
med pastor Carina Jarlsbonde.

22 SÖNDAG Marie  
Bebådelsedag Guds mäktiga 
verk.
11.00 Gudstjänst. Arne Fritz-
son. Sång: Ungdomskören, 
Jonas Eliasson

25 ONSDAG 13.00 Mitt 
på dagen träff. Estonia-
katastrofen 1994. Orsaker och 
räddningsinsatser. Lars Flem-
ström, Ljugarn, Gotland

29 SÖNDAG 5:e sönda
gen i fastan Försonaren
11.00 Gudstjänst. Lasse 
Vallmoss, Ylva Lofterud. Sång: 
Klara Eliasson

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

FEBRUARI -20

MARS -20
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Ljus och advent för Betlehem
I SIRAskolorna i Betle
hem görs ett långsiktigt 
freds och försonings
arbete. 

Det är första advent på 
Krubbans torg i Betlehem. 
Jag står i kvällsmörkret 
med tusentals människor 
som taktfast räknar ner till 
årets ljuständning - ith-
naan..waahid..sifr.. Och 
plötsligt flödar allt i ljus. 

Fasaderna, träden, 
Födelsekyrkan och den 
jättelika julgranen som 
byggts upp under de sen-
aste veckorna badar i ljus. 
Fyrverkerierna kastar sina 
ljuskaskader ut över öknen 
och in mot Jerusalem. 
Julmusik fyller torget. 

Betlehem, staden som 
är ett väldigt utomhus-
fängelse omringat på tre 
håll av den 8 meter höga 
muren, är åter centrum för 
julfirandet världen över. 
Stadens kristna borgmäs-
tare talar om att vi pales-
tinier, ett ockuperat folk 
som förlorar sin mark och 
sina rättigheter, trots vårt 
trängda läge kan förkunna 
julens starka budskap att 
Kristus föddes i vår stad 
och därmed hoppet om 
fred och försoning för hela 
världen.

Familjen Nassar, med-
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Ljus och advent för Betlehem
SIRA-skolan
SIRA står för Swedish 
International Relief 
Association. Grundat 
1968 som ett initiativ 
från missionsförsam-
lingar på den svenska 
västkusten, idag också 
del av Equmeniakyr-
kans internationella 
arbete.

Medel till skolorna 
kommer från trogna 
månadsgivare i Sverige, 
Equmeniaförsamlingar, 
församlingar i Svenska.
Kyrkan, Radiohjälpen/ 
Världens barn, interna-
tionella organisationer, 
Palestinska myndighet-
en och donationer. 
Plusgiro: 90 00 77-9, 
swish: 1232220481

Från advent till och 
med januari månad ut 
pågår Equmeniakyr-
kans årliga insamling 
för det internationella 
arbetet. Läs mer på 
https://equmeniakyr-
kan.se/internationell-
insamling. Plus-
giro 900328-6, swish 
9003286.

I Abrahamsbergskyr-
kan har gudstjänsterna 
Andra advent och 
Annandag jul särskilt 
internationellt fokus. 

lemmar i den Evangelisk 
Lutherska församlingen i 
Betlehem, kan inte lämna 
sin gård obemannad då 
de åker in till söndagens 
guds tjänst. De hotas stän-
digt av bosättare eller israe-
lisk militär som under åren 
bränt och skövlat familjens 
odlingar.

Antivåldskamp
”Vi vägrar vara fiender” 
är mottot för familjens 
internationellt kända 
anti-våldskamp för ett 
människo värdigt liv. Även 
bakom den israeliske sol-
datens uniform möter vi 
en Guds skapelse.

På denna del av Väst-
banken ger israeliska 
militärmyndigheten inga 
byggnadstillstånd till 
palestinier. Därför har 
familjen byggt hus, konfe-
renslokal och kyrka under 
jord. En eftermiddag är vi 
75 personer som firar natt-
vardsgudstjänst i denna 
”grottkadedral”.

I den här miljön utgör 
SIRA-skolorna i Betlehem 
och Jeriko ett långsiktigt 
freds- och försoningsarbete 
som ger unga människor 
och därmed hela familjer 
ett hopp inför framtiden. 
Skolornas elever och per-
sonalen består av kristna 
och muslimer och arbetet 

bedrivs på kristen värde-
grund.

Sedan 1992 är SIRA 
Palestinas enda special-
skola för barn med pro-
blem som dyskalkyli och 
dyslexi.1994 öppnades 
en skola även i Jeriko och 
en nybyggd skolbyggnad 
invigdes där 2011.

Är en inspirationskälla
SIRA har kunnat enga gera 
högklassiga lärare, social-
arbetare och rektorer och 
har så vunnit stor respekt 
i samhället. SIRA är redan 
en inspirationskälla för 
övriga skolor som söker 
metoder och pedagogik 
att nå barn med speciella 
behov.

De små klasserna med 
10 elever gör att varje elev 
inte bara får kunskaper 
utan möts med kärlek och 
omtanke.

Föräldrarna involveras 
i arbetet med seminarier, 
workshops och hembesök. 
När eleverna efter snitt 3 
år återvänder till ordina-
rie skolor ligger de ofta i 
paritet med eller bättre än 
sina gamla klasskamrater. 
Ca 800 elever har passerat 
SIRAskolorna och gått 
vidare till olika yrkes- eller 
högskolestudier.

text och biLder: niLs-oLof tägt
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Var med och läs, upptäck, 
upplev och samtala om 
Apostlagärningarna. Equ-
meniakyrkan har ett fokusår 
på Apostlagärningarna där 
temat är till jordens yttersta 
gräns.

Först ut i Abrahamsbergs-
kyrkans år med Apostlagärn-
ingarna är Rikard Roitto 
som predikar och föreläser 
söndag 26 januari och 
intervjuas i detta nummer 
av Livet på sid 4-5. En gång 

Samtalsgrupper och bok om 
Apostlagärningarna

Årsmöte med val
Söndag 15 mars efter 
gudstjänsten samlas 
Abrahamsbergskyrkans 
församling till årsmöte. 
Det blir som alltid tillfälle 
att utvärdera det gångna 
året, diskutera framtids-
frågor och välja frivlliga 
till församlingens alla 
grupper och kommittéer.

Valberedningen har 
ett stort arbete att hitta 
kandidater till olika upp-
gifter. Ordföranden 
Kerstin Schönning, tel 
076-0444234 är tacksam 
för förslag.

Under advent och jul 
kommer vi att sälja 
julkort och julpaket i 
Abra till förmån för Equ-
meniakyrkans internatio-
nella mission.

Julkorten har temat 
Till jordens yttersta gräns. 
Julgåvorna är matpaket 
till syriska flyktingar i 
Syrien och Libanon eller 
föräldralösa barn i Kongo 
Kinshasa. Matpaketen 
distribueras av Equmen-
iakyrkans systerkyrkor i 
länderna.

Julmatpaket, 
julkorti månaden följer sedan en 

särskild temagudstjänst med 
frågeställningar och utman-
ingar från Apostlagärnin-
garna till oss idag.

Det går vidare att läsa 
boken Till jordens yttersta 
gräns som innehåller 28 
reflektioner kring Apostla-
gärningarnas 28 kapitel. 
Författarna är alla medlem-
mar i Equmeniakyrkan, Equ-
menia eller någon av våra 
systerkyrkor ut i världen. 
Boken finns att köpa i kyr-
kan för 20 kr.

Vi ordnar framför allt två 
samtalsgrupper om Apostla-
gärningarna  med 9 träffar 
under februari-april. Dagtid 
ses vi onsdagar kl 15.00-
16.30, 5/2, 12/2, 19/2 4/3, 
11/3, 1/4, 15/4, 22/4, 29/4. 

Kvällstid ses vi måndagar 
kl 18.30-20.00, 3/2, 10/2, 
17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 
30/3, 6/4. Vi börjar med 
enkelt  kvällsfika.

Inför varje gång läser vi 
som förberedelse tre kapitel i 
Apostlagärningarna. 

Anmälan senast 30 januari 
till Lasse Vallmoss som leder 
grupperna: lasse.vallmoss@
abrahamsbergskyrkan.se , 
08- 80 20 70.

Helena blir fast
Helena Bäckman har 
anställts som ny försam-
lingsmusiker i Abrahams-
bergskyrkan från nyåret 
2020.
Helena har sedan bör-
jan på hösten tjänstgjort 
som barnkörledare. Nu 
går hon på halvtid in 
i den vakanta tjänsten 
som församlingsmusiker 
tills vidare. Helena, som 
presenterade sig själv i 
Livet nummer 3, har 
tidigare arbetat som både 
körledare och kantor 
inom Svenska kyrkan i 
Göteborg och studerar nu 
viola på Musikhögskolan i 
Stockholm.
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Ny medlem
Marie-anne FleMströM

Utgången 
anna BloMqvist. Numera aktiv i 
Svenska kyrkan.

Dop 
signe Furuhagen, dotter till sara 
Furuhagen och Mats ForsBerg, 
döptes i Abrahamsbergskyrkan 2 
november.

Vill du vara med och  
agera i årets julspel i 
Abra? Årets julspel heter 
”Åsna eller inte åsna, det 
är frågan!” och kommer 
att framföras söndag 
15 dec i sjung-in-julen-
guds tjänsten. Det 
behövs 11 aktörer.

Övningar blir på 
måndag 9 dec 19.00-
21.00 och på lördag 14 
dec 17.30-19.30. Anmäl 
dig till Lasse Vallmoss. 

Iona är en ekumenisk kom-
munitet på ön Iona, västra 
Skottland. Kommuniteten 
erbjuder enskilda och  
grupper att komma till ön  
under en vecka och leva med 
i kommunitetens liv. Iona 
är känd för sin vackra, karga 
natur och kommunitetens 
kreativa och uttrycksfulla 
andakter.

Sommaren 2020 hoppas vi 
kunna ordna en studie- och 
pilgrimsresa till Iona från 
Abra. Alla intresserade är 
välkomna till en första infor-
mations- och planeringsträff i 
Abra måndag 16 december kl 
19.00. Preliminära datum för 
en Abravecka på Iona är 15 – 
21 augusti.

Var med i 
årets julspel!

Resa till Iona

Babysång måndagar 10.00-
10.45. För föräldrar med 
barn i åldern 0-3 år. 
Scout onsdagar 18.30-
20.00. Årskurs 2-årskurs 9. 
Körlek torsdagar 16.45-
17.30. 3-6 år.
Abrakadabra torsdagar 

18.00-18.45. Förskoleklass-
årskurs 3. 
Singsalabim torsdagar 
19.00-20.00. Årskurs 4-års-
kurs 6.  
Ungdomskör fredagar 
18.00-19.30. Från årskurs 
7. 

Tweenies varannan fredag 
(jämna veckor) 18.00-
20.00. Årskurs 4-årskurs 6. 
Tonår varannan fredag 
(jämna veckor) 19.30. Års-
kurs 7 och uppåt.
@abraung
@abrascout

AbraUng-grupperna träffas

Återvändarträff i vår
Abrahamsbergskyrkan firar 
65 år 2020. Ytterligare en 
anledning att återknyta kon-
takten med Abra.

Du har kanske varit 
söndagsskolbarn, scout, 
ledare, sjungit i körer, spelat 
instrument, gått fram i 
bibelskola eller konfirma-
tion, varit vaktmästare och 
kyrkvärdar, gift dig och döpt 
eller namngivit barn.

Många vänner har an-
knytning till Abra över hela 
landet. En återvändarhelg 
eller åtminstone en lyrisk 
musikalisk konsert med hela 
församlingen planeras till 
lördag 21 mars 2020.

Håll ögonen öppna för 
affischer och meddelanden – 
sprid informationen.

Kontaktperson är inger.
krantz@ownit.nu

Gemensamt nyår i 
Bromma
Författaren Ylva Eggehorn 
kommer till Kyrkan vid 
Brommaplan på nyårs-
dagen 2020 kl 17. Hon 
predikar på temat ”Barn 
och stjärnor” vid den 
gemensamma fredsguds-
tjänst på årets första dag 
som kyrkorna i Bromma 
ordnar varje nyår.



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”.

Församlingens Swish-
konto: 1230300384
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 
0704537947

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 

Pastor med barn- och ung-
domsinriktning
Vakant

Församlingsmusiker 
Helena Bäckman

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 070494 01 94 
eller 0826 28 81
Abrahamsbergskyrkans  
ungdoms ordförande
Elina Lyckeborg, tel 076860 70 68

Abrahamsbergskyrkans 
seniorers ordförande
Hans Lindén
tel: 0701909013

B
PORTO BETALT

 

1 ADVENT      
1 Decemder kl 11 
Gudstjänst med 
nattvard  Adventskör 

 

3 ADVENT   
15 December kl 11 
Gudstjänst med                    
Julspel och                    
Julens sånger 

ANNAN-

DAGJUL          
kl 11 Gudstjänst 
med internationellt 
fokus 

LUCIA -   
KONSERT 
Lördag 14/12  kl 16 
med  kyrkans alla                   
körer       

2 ADVENT   
8 Decemder kl 11 
Gudstjänst        
Guds rike är nära  

4 ADVENT 
22 December kl 11  
Julandakt         
`Herrens moder´ 
 JULAFTON  

kl 11  Julbön kring 
krubban                     
kl 23  Midnattsmässa 
 

Måndag 30 december 
kl 13 
JULKALAS              
KNYTIS  Anmälan till 
Gunbritt Thorsson tel: 
073-636 03 88  helst 
före 23 dec. 


