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”Kan man vara kristen utan att vara med i en församling?” Frågan lades ut på 
sociala medier i höstas. Det kom olika svar in till personen. Mitt svar var: Kristen 
identitet är personligt och det bestämmer jag själv. Men kristet liv som fungerar 
bäst är mitt i församlingen. Håller du med? Kristet namn och tradition har vi haft 
länge i Sverige och många av oss lever och tänker i kristna tankebanor och tradi
tioner. Kanske är kristet liv lite i farozonen? 
 Och till jul så lade något ut på sociala medier att det gäller att behålla Christ 
i Christmas, behålla Jesus i julen. Och hur gör vi det bäst? Jo, genom att leva ut 
hans budskap, vara fredsstiftare, ge mat åt de hungriga, etc. Leva ut det diakonala, 
generösa och hjälpande budskapet och i handlingar förverkliga det till oss som 
behöver. Vad tänker du? 
 Att vara kyrka idag och vara kyrka på 2020 talet är att bygga gemenskap som 
är hållbar. En kyrka för alla. Som hjälper oss alla att minimera ensamhet, psykisk 
ohälsa och andra mänskliga utsattheter. Att ta min, din och andras behov av det 
andliga och själsliga på allvar. Att ge ett sammanhang där vi får växa som människor. 
Att bättre hjälpa församlingen att se, analysera och skapa dessa förutsättningar att 
vara en levande, varm och behovsanpassad församling. 
 Den nystartade församlingsutvecklingsprocessen kommer att vara viktig under 
kommande år för att bättre nå församlingens vision. Alla vill förändring, men få vill 
förändra sig själv, sin syn och tankar. Där finns ett klassiskt problem i alla proces
ser. Andra ska ändra sig, däremot inte jag. Här får vi vara ödmjuka och försöka vara 
ödmjuka. Vi har möjlighet i församlingsutvecklingen att be för min egen och hela 
församlingen i förändringsprocessen. 
 Under kommande vårtermin kommer vi ha fokus på bibelboken Apostlagär
ningarna. Om den första kristna församlingen och den kristna trons spridande 
i dåvarande romarriket. Vad kan vi ta för lärdom av den boken? Vad kommer vi 
utmanas till för vår egen tid och för vår egen församlings liv och verksamhet? Hur 
leder den Heliga Anden oss idag? 
 Dåtid, nutid och framtid hör ihop. Vad lär vi av historien, hur vi stämmer av nuet 
och det som händer nu? Det ger förutsättningar för att vara med och skapa den 
kyrka som är hållbar och är relevant i kommande dagar. Jag är tacksam och gläds 
över att Abrahamsbergskyrkan går in i denna process. Låt oss tillsammans be och 
arbeta för att det blir en utmanande och välsignad process. 

Lasse Vallmoss
Församlingsföreståndare

Ansvarig utgivare Helena Höij

Layout och redigering: Magnus Höij  Omslagsfoto: Magnus Höij
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När vi talar om Abrahamsbergskyrkan, 
eller kort och gott ”Abra” och ”kyrkan” 
så tänker de flesta av oss nog på försam-
lingen, på gemenskapen. En gemenskap 
som vill välkomna alla och som rymmer 
både glädje och sorg, aktivitet och vila 
liksom skillnader och likheter. Sådan har 
gemenskapen varit 2019.

Mycket är sig likt från tidigare år men 
en del är också annorlunda. Styrelsen 
vill uppmärksamma alla som deltar och 
berikar gemenskapen, alla engagerade 
som gör ovärderliga frivilliginsatser och 
alla gåvor som gör verksamheten möjlig. 
Vi är också tacksamma för den kompe-
tens, det arbete och det ledarskap som 
våra anställda står för. Lasse Vallmoss, 
pastor och församlingsföreståndare, Maria 
Öst, pastor med barn- och ungdomsin-
riktning samt Jenny Nilsson, musikledare. 
Maria slutade sin tjänst efter vårterminen 
och höll avskedspredikan och avtackades 
den 9 juni. Jenny slutade sin tjänst efter 
konfirmationslägret och medverkade med 
sång i gudstjänsten och avtackades den 1 
september. Elisabeth Haag har på ideell 
basis under året ansvarat för flera kansli-
uppgifter. Som vikarie under konfirma-
tionslägret anställdes Amelie Roolf.

Helena Bäckman visstidsanställdes 
under hösten för att leda barnkörerna på 
torsdagar. Hon är från och med vårter-
minen 2020 tillsvidareanställd på halvtid 
som musikledare. Jenny har fortsatt leda 
Må bra-kören och Småbarns musiken.

Under våren försökte vi rekrytera en 
pastor/diakon med ungdomsinriktning 
men styrelsen beslutade till slut att inte 
föreslå någon av kandidaterna till försam-
lingsmötet. Vi fortsatte under hösten och 
arbetet resulterade i två visstidsanställ-
ningar på halvtid under våren 2020, 

Esther Kazen och Inga Johansson, båda 
ordinerande pastorer inom Equmenia-
kyrkan. 

Under hösten har vi därför haft ett 
ovanligt litet kollegium vilket naturligtvis 
påverkat verksamheten. Samtidigt kan 
vi konstatera att mycket rullat på som 
vanligt tack vare att det är många som bär 
när det behövs.

Styrelsen har haft 15 protokollförda 
möten. Förutom löpande ärenden kring 
verksamheten, personalfrågor, försam-
lingens ekonomi och lokaler har arbetet 
under året präglats av rekryteringsären-
den samt den församlingsutveckling som 
beslutades i verksamhetsplanen. Vi har 
genom Equmeniakyrkan Region Stock-
holm fått tillgång till en församlingshand-
ledare, Rickard Karlsson-Lundmark, som 
stödjer oss i arbetet. 

Styrelsen har bjudit in representanter 
för så många råd och kommittéer som 
möjligt under året. Vi har också deltagit i 
två samverkansråd. Efter gudstjänsten den 
13 oktober träffade styrelsen AbraUng 
för att diskutera rekryteringsarbetet samt 
församlingsutveckling.

Styrelsen har kallat till tre försam-
lingsmöten. Den 19 maj om insamling, 
offrande, handlingarna till kyrkokonfe-
rensen samt om rekryteringsprocessen. 
Den 28 maj om rekryteringen av pastor/
diakon med ungdomsinriktning samt 
av musikledare. Den 20 oktober gavs 
information om församlingsutvecklingen, 
om rekryteringarna och om församlingens 
ekonomi efter kyrkkaffet. Ombuden till 
kyrkokonferensen gav också en rapport.

Ett omfattande måleriarbete har 
påbörjats för att fräscha upp den inre 
miljön i kyrkan. Det är möjligt tack vare 
ett nära samarbete med Kriminalvårdens 

Styrelsens arbete 2019
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Samhälls tjänst och församlingens 
egna resurser. Under sommaren gick 
värmepannan sönder och var tvungen att 
repareras.

Styrelsen har under året haft som mål 
att öka medvetenheten om ekonomin i 
församlingen och att öka intäkterna. Ins-
amlingen har ökat och offrandet når i år 
budget, men insatserna behöver fortsätta. 

Skatteverket har under året gjort en 
revision av församlingens deklaration 
för 2018 och bedömde i ett utkast till 
beslut att församlingen är skattskyldig 
för bland annat uthyrningen av Ko-
viken. Församlingens kassör, revisorer och 
ordförande formulerade, efter kontakter 
med Equmeniakyrkan, Immanuelkyr-
kans fastighetsbolag samt efter råd från 
en skattejurist, på styrelsens uppdrag 
ett svar som motsatte sig Skatteverkets 
bedömning. Skatteverket meddelade dock 
i december att man beslutat i enlighet 
med sitt utkast. Styrelsen har övervägt 
att överklaga beslutet men har, efter att 
ytterligare gått igenom Skatteverkets 
motivering samt konsulterat skattejurist, 
gjort bedömningen att vi inte skulle ha 
framgång vid ett överklagande. Uthyrning 
av församlingens lokaler är generellt sett 
skattebefriat men eftersom församlingen 
inte äger, utan arrenderar Koviken betrak-
tas hyresintäkterna olika ur ett skattehän-
seende.

I flera år har styrelsen till årsmötet 
föreslagit en budget med ett underskott 
för att inte behöva skära i verksamheten. 
Många år har resultatet, bland annat tack 
vare stora gåvor, blivit bättre än bud-

geterat. I år redovisas ett stort överskott 
tack vare att offrandet nått budget, stora 
gåvor i samband med begravningar, ett 
mycket gott resultat i Reprisen men också 
för att lönekostnaderna inte nått budget 
eftersom vi haft vakanser under hösten. 
Styrelsen föreslår för 2020 en budget där 
vissa intäkter budgeterats med försik-
tighet och som tar höjd för en del större 
utgifter vilket resulterar i ett budgeterat 
underskott. För närvarande har förs-
amlingen en god likviditet och resurser 
för att täcka både underskott och en del 
framtida renoveringsbehov, men över tid 
måste insamlade medel täcka löpande 
kostnader för verksamheten. Ett fortsatt 
högt off rande och insamling i övrigt är 
därför viktigt. 

I noterna till resultat- och balans-
räkning och till budgeten finns viktig 
information om vår ekonomi. 

Inför 2020 ser vi fram emot ett fortsatt 
arbete för att förverkliga vår vision bland 
annat genom det som föreslås i verksam-
hetsplanen på sid 11-12.

Styrelsen har under året bestått av 
Helena Höij, ordförande, Mattias Man-
nervik, vice ordförande, Lars Borg, kassör, 
Gabriella Beckvid Henriksson och Erika 
Wermeling, sekreterare, Ida Hennerdal, 
Kristian Martinson, Katrina Rosvall, 
Thore Kennestad samt som adjungerad 
Lasse Vallmoss, församlingsföreståndare.

Styrelsens arbetsutskott har bestått av 
ordförande, vice ordförande, kassör samt 
församlingsföreståndaren. I personalut-
skottet har förutom ordföranden Kristian 
Martinson ingått.
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Gudstjänstlivet

Enligt Abrahamsbergskyrkans vision vill 
vi att söndagen och gudstjänsten ska få 
vara ett tillfälle där vi möter Gud och 
varandra, hämtar kraft och får undervis-
ning. Den ambitionen har vi på olika sätt 
försökt gestalta i årets gudstjänstliv. 

Några händelser som utmärkt året 
är dels den klimatfasta inför påsk som 
Equmeniakyrkan tagit initiativ till och 
som församlingen deltog i på olika sätt. 
En annan händelse var den nya kyrko-
handboken som efter en prövoperiod 
formellt togs i bruk i samband med första 
advent 2019. I handboken finns förslag 
på ordning för ordinarie söndagsgudstjän-
ster såväl som gudstjänster med särskild 
ordning.

Konfirmandgruppen och dess ledare 
har medverkat vid fem gudstjänster under 
året. Konfirmationsgudstjänsten var den 7 
juli. De gudstjänsterna har samlat många 
besökare. 

Medlemmar och församlingsvänner var 
ansvariga för sommarandakterna: Gun-
Britt Adolfsson Thorson, Hans Lindén, 
Viankha Khamis Jenan, Bertil Högström, 
Arne Fritzson, Amelie Roolf, Lena Liman, 
Thore Kennestad och Ingrid Engback. 
Höstens scout- och barnkörsgudstjänst 
samlade många barn och föräldrar. 

Gästpredikanter har varit Peter Träisk, 
kyrkoherde i Västerleds församling, Anita 
Elweskiöld, präst i Västerleds församling, 
Anna Langlot och Maja Floberg, THS-
studenter, Esther Kazen, pastor och gen-
eralsekreterare för Sveriges ekumeniska 
kvinnoråd, Inga Johansson, pastor och 
verksamhetsledare för Kyrka och samhälle 
på Equmeniakyrkan, Carin Dernulf, 
Equmenias generalsekreterare, Göran 
Gustafson, pastor och folkhögskollärare, 
Anna Ardin, diakon och projektledare 
på Sociala missionen samt pensionärerna 

och pastorerna Per-Magnus Selinder och 
Christina Molin. Församlingens pastorer 
Lasse Vallmoss och Maria Öst har predi-
kat regelbundet. 

Församlingens medlemmar har också 
predikat. Dessa är: Arne Fritzson, Lars 
Ingelstam, Petter Jakobsson, Lena Liman, 
Thelly Mulongo och Helen Åkerman. 
Flera olika gudstjänstledare har tjänat 
under året: Ingrid Engback, Britta Elias-
son, Helena Höij, Reetta Kemppianien, 
Ingegerd Danielson, Lars Axelson, Sofia 
Karsberg, Sara Furuhagen, Örjan Wal-
lin, Margareta Ingelstam, Lars Ingelstam, 
Gunbritt Adolfsson Thorson, Ingalill Bro-
man, Inga-Lill E Schönning, Tilly Liman, 
Sara Wallin, Hans Lindén och Anders 
Mellbourn. 

Följande personer har medverkat 
med sång under året: Anders Lyckeborg, 
Emilia Åkerman, Christoffer, Sofia och 
Matilda Karsberg, Markus Pilenvik, Dan-
iel Åkerman, Tilly Liman, Lena Liman, 
Ingrid Engback, familjen Eliasson, Elina 
Lyckeborg, Anders Lyckeborg, Lars Ingel-
stam, Jenny Nilsson och Klara Eliasson. 

Många söndagar har vi fått glädjas 
över körmedverkan. Ungdomskören, 
Singsalabim, Canta felice, Abrakadabra, 
Art Song, Bisi Kongo, Påskkör och 
Adventskören har sjungit under årets 
gudstjänster. Orgeln är basen för musiken 
och vi har duktiga orgelspelare. 

Som organist/musiker har Jonas Elias-
son, Thore Kennestad, Markus Pilenvik, 
Gudrun Pettersson, Malin Axelsson och 
Åse Christensen tjänstgjort. Vid några 
till fällen har vi haft andra musikmed-
verkande: Allsångsorkestern, och blåsen-
semble vid samlingssöndag och vid första 
advent. 

Fler personer har firat gudstjänsterna 
i Abrahamsbergskyrkan under 2019, 
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Musiklivet

Till Abrahamsbergskyrkans främsta till-
gångar i musiklivet måste den sjungande 
församlingen räknas. Där kan vi alla ge 
uttryck för både glädje och sorg, tillbed-
jan och lovsång, lekfullhet och allvar. Det 
är ett sätt att dela livserfarenheter med 
varandra och skapa gemenskap. Försam-
lingssången är också en fantastisk resurs 
för bibel- och teologisk kunskap där 
både känsla och intellekt förenas. För-
utom församlingssång fylls gudstjänsterna 
med varierad sång och musik av solister 
eller grupper, ofta av församlingens egna 
medlemmar. 

Abrahamsbergskyrkan har många 
körer: ”Sjung och må bra!-kör” för 
daglediga på måndagar – en kör för vana 
och ovana sångare som fokuserar på att 
ha trevligt med röstvård och sång. Jenny 
Nilsson har varit ledare och Krister Iwars-
son har kompat på sin bas. 

På tisdagar övar Canta Felice som haft 
cirka 20 medlemmar under året. Kören 
har medverkat vid gudstjänster i Abraha-
msbergskyrkan och vid vårkonserten, Alla 
helgons dag och Julen sjunges in. Jenny 
Nilsson har varit partiellt tjänstledig 
och Thore Kennestad har vikarierat som 
körens ledare.

För de allra yngsta finns Småbarns-
musiken. Ett tillfälle för föräldralediga 
att sjunga med sina små barn. Efter 
sångsamlingen på måndagar fanns möj-
lighet att fika tillsammans. Jenny Nilsson 
har varit ledare för gruppen.

På torsdagarna övar både Körlek, 
Abrakadabra och Singsalabim, ofta var 
för sig men även några gemensamma 
uppsjungningar. Körleken har under året 
haft runt 20 spralliga barn mellan tre och 
fem år. Samlingarna består av ramsor, 
lekar, dans och sång. Under övningarna 

jämfört med 2018. Som jämförelse nedan 
anges 2018 års siffror i parantes. 
•	 3 951 deltagare på 57 gudstjänster, 

ett genomsnitt på 69 deltagare per 
gudstjänst (3 467 deltagare på 60 
gudstjänster, i genomsnitt 58). 

•	 71 deltagare i medelantal på våren (58 
deltagare), 79 deltagare i medelantal 

på hösten (71 deltagare). 
•	 Påskens tre gudstjänster samlade 145 

deltagare (104 deltagare) och de tre 
julgudstjänsterna 225 deltagare (229 
deltagare). På sommarandakterna 
var genomsnittet 31 deltagare på de 
7 andakterna som firades (28 på 9 
andakter).

Gemenskap. Viktiga samtal och upplev-
elser. Läsa, lära och samtala om tro, livet 
och Gud. Leka, spela, bada och hänga 
ihop. Sjunga, ha andakt och medverka på 
gudstjänst. Växa som människa och få bli 
bekräftad, både av varandra, församling 
och av Gud. Ja, allt detta och en hel del 
till hände under konfatiden. 

Årets konfirmationsgrupp bestod av 13 
ungdomar. Ledargänget var fem samt en 

köksansvarig. Vi hade även hjälp av fler 
i köket och med undervisning vid olika 
tillfällen. Upplägget för läsningen var nytt 
och vi hade en justerad plan för vad vi 
ville hinna med och kunna genomföra. Vi 
fick två helger före sommarens läger och 
hade en helg som återträff. Sommarens 
läger var två veckor och hölls på Koviken. 

Konfirmationshögtiden var i 
Abrahams bergskyrkan den 7 juli.

Konfirmation
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har föräldrarna suttit i soffgruppen i 
foajén och samtalat, medan syskon lekt 
i Bäversalen och med leksaker i foajén. 
Körlek har medverkar vid vårkonsert och 
luciakonsert. 

Abrakadabra har medlemmar i åldrarna 
sex till tio år. Emilia Åkerman och Krister 
Iwarsson har varit ledare. Singsalabim 
har under året bestått av runt tio stycken 
barn. Under året har dessa körer med-
verkat under flera gudstjänster samt vid 
vår- och höstmarknaden. Vårterminen 
avslutades med att alla körer gjorde en 
vårkonsert tillsammas. I december hade 
Abrakadabra och Singsalabim en lucia-
konsert och sjöng på en välbesökt träff 
hos Abra Senior. 

Barnkörerna leddes under våren av 
Jenny Nilsson och under hösten av Hel-

ena Bäckman.
Ungdomskören har övat sporadiskt. 

Hösten 2019 tillkom flera medlemmar 
bland annat från konfirmationslägret. 
Sammanlagt har drygt tio ungdomar 
medverkat och övat. Kören har övat 
nästan varje fredag och medverkat på tre 
gudstjänster samt luciakonserten. 

Gamla och nya körsångare har samlats 
till projektkörer och grupper som sjungit 
på valborg och på första advent under 
ledning av Jonas Eliasson. Blåsargrupper 
har medverkat på gudstjänster vid några 
tillfällen. Allsångsorkestern har med-
verkat vid gudstjänster och på vår- och 
höstmarknad. Traditionen med jazzmusik 
fortsätter med välbesökta och uppskattade 
jazzkonserter med inbjudande gemenskap 
under pausernas mingelservering. 

Årets tema demokrati och hållbarhet har 
skapat engagemang på flera olika sätt un-
der hela året. I januari inledde vi med ett 
eftervalssamtal, ett halvt år efter riksdags-
valet. Motsvarande samtal genomfördes 
dagen efter valet 2018. Intresset var 
stort att få reflektera över hur en allt mer 
ökad polarisering i samhället utmanar 
demokratin samt vad Abrahamsbergskyr-
kans roll kan vara i en sådan samhällsut-
veckling. 

En fördjupande bildningsafton om 
demokrati och hållbarhet erbjöds under 
våren tillsammans med professor Erik 
Amnå. Det blev en innehållsrik samtals-
kväll om demokratins möjligheter och 
ansvar för en hållbar värld. 

Ett år efter riksdagsvalet bjöd studierå-
det åter in till en samtalskväll. Kvällen ut-
vecklades till en dynamiskt folkbildande 
afton. Engagemanget hos de närvarande 
är stort och det har vuxit fram en efterfrå-

gan att få fortsätta dessa samtal med viss 
regelbundenhet. Insikten om och behovet 
av att bli en ännu mer inkluderande för-
samling blir tydligt.

Tillsammans med S:t Lukas bjöd vi 
under året in till två utbildningskvällar. 
Det första tillfället handlade om osäker 
könsidentitet, hur man möter personer 
som söker sin identitet och framför allt 
vad man kan göra själv. Det andra till-
fället handlade om missbruksproblematik 
i nära relationer och hur man som an-
hörig kan och bör agera. Båda tillfällena 
bjöd på konkret kunskap. 

Den planerade studiecirkelverksam-
heten ”Till jordens yttersta gräns” blev 
framflyttad till år 2020. Studierådet har 
under året deltagit i kyrkans samverkans-
råd. 

Det etablerade samarbetet med 
studieförbundet Bilda har fortsatt på ett 
tillfredsställande sätt. 

Studierådet
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Rådet har samlats för att föra intressanta 
samtal om församlingens internationella 
arbete och planera konkreta aktiviteter. 
Målet för rådet reviderades i början av 
året. Vi väckte samtidigt frågan om för-
samlingen kan avsätta medel för interna-
tionellt arbete utöver det som samlas in 
via medlemmar och gudstjänstbesökare.

I linje med de nya målen har rådet 
fokuserat på att lyfta Equmeniakyrkans 
och Diakonias internationella arbete. Vi 
har identifierat behovet av att fokusera på 
ett ämne där församlingen kan fördjupa 
sin kunskap och sitt engagemang. Därför 
har Equmeniakyrkans projekt Hälsa för 
Kongo lyfts fram vid flera tillfällen. Tilda 
Jönsson som är ”ambassadör” för Hälsa i 
Kongo har vid flera tillfällen berättat om 
projektet till exempel vid en temakväll 
under globala veckan. Vår förhoppning 

är att församlingen ska känna ett särskilt 
ägarskap inför detta.

Vid några tillfällen, Valborg och under 
Kyrkornas Globala Vecka, har Diakonias 
jämställdhetskampanj ”Cykelansiktet” 
lyfts fram. Internationella rådet har haft 
särskilt ansvar för tre gudstjänster under 
året, men ambitionen är att det interna-
tionella engagemanget ska synas regel-
bundet i gudstjänstlivet.

Inför kyrkokonferensen tog vi initiativ 
till en motion för att lyfta Equmeniakyr-
kans fortsatta engagemang i Kyrkornas 
Globala vecka. För församlingens del 
innebar Globala Veckan en kraftsamling 
tillsammans med andra församlingar i 
Bromma med temat ”hälsa och jämställd-
het”. Fem ekumeniska samlingar hölls 
under veckan.

Internationella rådet
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För femte året i rad genomfördes Vinter-
natt 2, även det här året tillsammans med 
Västerleds församling där två engagerade 
präster deltog aktivt. Vi hade öppet för 
övernattning lördag/söndag och söndag/
måndag under 15 helger i januari-april. 
Totalt hade vi 34 unika nattgäster, 42 
volontärer gjorde detta möjligt. Bromma 
ekumeniska råd har stött oss ekonomiskt.

Vi har haft kontakter med diakonen 
Anna Ardin och läst hennes bok ”Politiskt 
och profetiskt om diakoni”. Hon har 
varit ansvarig för framtidsutredningen om 
Sociala missionen och har gästpredikat i 
kyrkan.

Rådet har följt vad som händer i 
Sociala missionen. Arne Prembäck sitter i 
organisationens styrelse. Vi har diskuterat 
förslagen i framtidsutredningen och fått 
besök och synpunkter av Hans Wermel-
ing som är församlingens representant. Vi 
är överens om att Sociala missionen måste 
få fortsätta i någon form och att namnet 
och varumärket är viktigt.

Engagemanget för de ensamkom-
mande afganska pojkarna har fortsatt. 
Det stora problemet för dem är bostad. 
Vår församling har låtit två ensamkom-
mande pojkar få hyra församlingens 
lägenhet i Råcksta och det är stadsdels-
nämnden som betalar hyran i projektet 
”Nya rum”. Lägenheten möblerades med 
hjälp från Reprisen. Tyvärr fick en av dem 
avslag på sin asylansökan under hösten 
men han lyckades ta sig till Frankrike. En 
ny afgansk pojke bor i lägenheten. I våras 
ordnade vi en middag i kyrkan tillsam-
mans med Maria Hassanis grupp som 
samlas i kyrkan vid Brommaplan. Hon 
talar dari, som är deras språk.

I början av juli ordnade Ny gemenskap 
och Nya rum ett läger på Koviken för 
ensamkommande, totalt 20 deltagare 
under tre och en halv dag. Rädda Barnens 
läxhjälp i Husby har fortsatt. Elevantalet 
har ökat till ett 20-tal varje gång och från 
oss ökade antalet läxhjälpare – nu är vi 
totalt fem seniorer.

Diakonala Rådet

Omsorgsgruppen möter församlingens 
medlemmar genom regelbundna person-
liga besök vid exempelvis sjukdom och 
hög ålder. Gruppen uppvaktar medlem-
mar som är 80 år eller äldre samt delar ut 
julblommor. Många viktiga möten sker, 
korta som långa. 

Vår ambition har varit att i större 
utsträckning dela ut julblommorna 
genom hembesök, men flera julblommor 
överlämnades även i samband med Abra 
Seniors luciaprogram.

Andakterna vid Tranebergs Äldrebo-
ende har fortsatt under 2019. Västerleds 
och Abrahamsbergskyrkans församlingar 
har svarat för andakt och kaffegemenskap. 
Andakterna kommer under våren 2020 
att få mer inslag av sång och musik. 

Stockholms kommun driver Trane-
bergs Aktivitetscenter och omsorgsgrup-
pen har mycket god kontakt med centrets 
aktivitetssamordnare. Vi efterlyser fler 
personer som kan hjälpa till en tisdagseft-
ermiddag i månaden under vår och höst.    

Diakonala omsorgsgruppen



10

Dagordning Abrahamsbergskyrkans årsmöte 2020

 1.  Inledning och öppnande 
 2.  Val av funktionärer för årsmötet 
   a) Ordförande och vice ordförande
   b) Sekreterare 
   c) Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 
   d) Rösträknare 
 3.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 4.  Fastställande av dagordning 
 5.  Församlingsföreståndarens rapport 
 6.  Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår 
 7.  Revisorernas berättelse 
 8.  Fastställande av resultat- och balansräkning 
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 10.  Meddelande om revision och ansvarsfrihet för styrelsen för Abrahamsbergskyr-

kans ungdom (Equmenia) 
 11.  Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
   a) Budget
   b) Verksamhetsplan
   c) Psalmsång samt kollekt
 12.  Val av styrelse 
 13.  Val av ordförande för ett år 
 14.  Val av vice församlingsföreståndare 
 15.  Val av minst två revisorer och ersättare 
 16.  Val av valberedning inför nästkommande årsmöte 
 17.  Val till övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika  

verksamhetsgrenar
 18.  Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 
 19.  Val av övriga ombud 
 20.  Anmälan
   a) av val av ungdomsråd och ledare i barn- och ungdomsverksamheten  

 (Equmenia) samt kort rapport om verksamheten
   b) av val av styrelse för Abra Senior samt kort rapport om verksamheten
   c) Vindens Vänner: kort rapport om verksamheten
 21.  Förslag från styrelsen 
   Församlingsutveckling – Redovisning av styrelsens arbete samt 

 kretsarnas samtal. Diskussion och eventuella beslut.
 22.  Behandling av inkomna motioner (inga)
 23.  Till årsmötet hänskjutna frågor
   a) Kyrka för Fairtrade
   b) Beslut om datum för höstmarknad
 24.  Övriga frågor
 25.  Avslutning
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Förslag till Verksamhetsplan för Abrahamsbergskyrkans 
församling 2020

På förra årsmötet, 2019, fastställde årsmötet en övergripande verksamhetsplan 
för församlingen och styrelsen föreslår att årsmötet fattar motsvarande beslut i år. 
Verksamheten i församlingen initieras och planeras i stor utsträckning i de råd 
och kommittéer som väljs på årsmötet, av kollegiet, samt genom initiativ från en-
skilda medlemmar och församlingsstyrelsen vill slå vakt om den kraft som ligger 
i detta. Denna verksamhetsplan är tänkt att vara vägledande för styrelsens arbete 
samt stötta övriga gruppers arbete så att vi tillsammans kan nå vår vision.

•	 Samverkansråd
För att skapa förutsättningar för synergier och en samordnad verksamhet och för 
att undvika dubbelarbete och rena krockar finns ett samverkansråd. Där  
träffas representanter för råd och kommittéer, kollegiet samt styrelserepresen-
tanter en gång per termin. Samverkansrådets arbetsformer behöver utvecklas 
ytterligare och dess möten behöver prioriteras av alla för att de beslut som fattas 
av rådet ska få genomslagskraft.

•	 Församlingsutveckling
Den process för församlingsutveckling som inletts under 2019 fortsätter med 
målet att församlingen tillsammans funderar över hur vi kan växa och utvecklas i 
tro och gemenskap. Under våren kommer församlingsmedlemmar, men också  
andra som rör sig kyrkan, att involveras genom bland annat enkätundersök-
ningar. Svaren från dessa kommer tillsammans med inspel från samtal under 
samlingshelgen och i andra sammanhang, att utgöra underlag för att bestämma 
vilka framtidsfrågor vi vill fokusera särskilt på, vilka områden vi bör utveckla och 
hur vi kan nå dit vi vill. 

•	 Koviken
Koviken är en fantastisk resurs för församlingens, AbraUngs, Abra Seniors, 
Vindens Vänners med fleras verksamhet. På gården finns förutom storstuga och 
möjlighet till övernattning bland annat en badplats och brygga, gräsplan med 
fotbollsmål, fasta vindskydd, lägerplats med enkel grill samt förstås gott om skog. 
I samtal med Koviken-kommittén har styrelsen konstaterat att församlingen bör 
ta fram en vision och strategi för gården och verksamheten där.
•	 Kommunikation
Församlingens interna och externa kommunikation behöver fortsätta att utveck-
las i takt med att informationsvägar och människors sätt att ta till sig information 
förändras. Tidningen Livet når en bred krets av medlemmar och betjänade fyra 
gånger per år med reportage och artiklar om församlingens verksamhet. Hem-
sidan är nyligen omgjord och utökas med mer och mer material för den som 

forts sid 12
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Samtalsunderlag för kretsmötena
Förutom att gå igenom årsberättelsen och övriga handlingar till årsmötet skulle 
styrelsen gärna se att vi på våra kretsmöten veckan innan årsmötet diskuterade vår 
församlingsutveckling. Inför kretsmötena kommer det finnas ett underlag som 
bygger på de enkäter som nu genomförs och planeras.

Abrahamsbergskyrkans vision
Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter 
bejakas. 
•	 Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmän-

niskor och vår omvärld. 
•	 Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya så väl som vana besökare 

kan känna tillhörighet och uppleva omsorg. 
•	 Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och 

varandra, hämtar kraft och får undervisning

söker information. Användningen av sociala medier har ökat och ger en aktualitet 
i informationsspridningen men behöver utvecklas ytterligare. Ett återkommande 
önskemål från församlingens medlemmar har varit aktuell information i form av 
till exempel ett nyhetsbrev vilket under våren bör tas fram.
•	 Bemanning med mera
Styrelsen kommer under våren fortsätta arbetet för en långsiktig bemanning av 
kollegiet. Att på olika sätt synliggöra de ekonomiska förutsättningarna för försam-
lingens ekonomi, vikten av offrande och arbetet med att göra offrandet naturligt 
och enkelt vid förändrade vanor utan kontanter, med större andel automatiska 
överföringar och kyrkoavgift, kommer fortsätta. Under året kommer styrelsen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att säkra att vår IT-verksamhet lever upp till krav på 
säkerhet och användningsvänlighet.

Mål:
•	 En	god	samverkan	vid	planering	av	församlingens	aktiviteter.
•	 En	gemensam	plan	för	församlingsutveckling	som	vi	kan	arbeta	 

 efter för att nå vår vision.
•	 En	framtidsstrategi	för	Koviken.
•	 En	utvecklad	intern	och	extern	kommunikation.
•	 Ett	fullt	bemannat	kollegium.	
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Antalet kunder och besökare till Reprisen 
har stigit stadigt de 35 lördagar som 
butiken hållit öppet. Det har blivit en 
trivsam atmosfär, där fika och samtal är 
minst lika viktigt som att titta på varor-
na som är till salu. Flera av besökarna, 
som oftast är boende i närområdet, har 
kommit att bli deltagare i kyrkans andra 
verksamheter som Sjung-och-må-bra-
kören, Mitt-på-dagen träffarna och barn- 
och ungdomsgrupperna.

Antalet volontärer som jobbar i 
Reprisen har vuxit under året. En julfest 
arrangerades för alla volontärer som varit 
med, ett fyrtiotal deltog i den.

Det har varit ett stadigt inflöde av va-
ror som människor skänker. Ibland krävs 
det dock lite renovering eller upputsning 
innan de erbjuds till försäljning.

Allt detta har inneburit att butikens 
intäkter ökat och den ger nu ett väsentligt 
bidrag till församlingens ekonomi.

Reprisen

Samlingshelgen
Samlingshelgen hölls den 6-8 september 
och är tänkt som en uppstart och inspira-
tionskälla inför hösten för församlingens 
alla grenar. Den började på fredagskvällen 
i kyrkan kring god knytismat och fram-
förallt en rolig musiklek med familjen 
Eliasson. Efter lördagens morgonandakt 
på Koviken delades alla in i grupper 
som ”tvingade” ihop oss och fick i gång 
samvaron. Ämnena och uppgifterna var 
en blandning av lek och seriöst innehåll: 
sopsortering, hållbart pyssel, segling, 
trygg hetsövningar, något för alla åldrar. 
Ett sextiotal deltagare åt därefter lunchen 

som bestod av en uppskattad vegetarisk 
meny. 

Eftermiddagens pass hade rubrikerna 
”Vad är det vi sjunger” med Thore Ken-
nestad och ”Till jordens yttersta gräns”, 
en studie i Apostlagärningarna med Petter 
Jacobsson, samt ett samtal om verksam-
hetsutveckling i församlingen som leddes 
av Mattias Mannervik. Den som ville 
kunde också följa med Krister Iwarsson 
på en skogsvandring. 

Helgen fick en fin avslutning i guds-
tjänsten på söndagen.
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Abrahamsbergskyrkans budskap behöver 
spridas till fler, både till alla de som åter-
kommande besöker kyrkan och de som 
gör det aldrig eller sällan. Tillsammans 
med tidningen Livet utgör kyrkans hem-
sida ett viktigt verktyg för att nå ut med 
både praktisk information och budskap 
som om kyrkans uppdrag och Guds nåd. 

Hemsidan gjordes om i grunden 2018. 
Omgörningen har varit uppskattad, både 
hos medlemmar och hos de som regel-
bundet använder webben för att söka 
information om aktiviteter, kontaktupp-
gifter med mera. 

Under 2019 har fokus legat på att hitta 
arbetsformer och rutiner för underhåll 
och organisation.

Ett schema för året, med några större 
händelser och teman i fokus, har skapats 
och blivit ett viktigt arbetsverktyg i det 
löpande arbetet.

Arbetet med sociala medier, i synner-
het på Facebook, har intensifierats under 

hösten. Regelbundna uppdateringar på 
just Facebook når en delvis annan publik 
än den vanliga hemsidan och inte minst 
ökar aktualiteten i informationssprid-
ningen. 

Viss samverkan med församlingstid-
ningen Livet har skett. Det har också 
tydliggjorts hur externa evenemang ska 
synliggöras på webben, där kalendariet 
öppnas för alla aktiviteter, men en mer 
restriktiv princip införts för synlighet på 
exempelvis startsidan. 

Gruppen har haft fem protokollförda 
möten. Kyrkans vision har lästs upp på 
varje redaktionsmöte och varit ett bra 
verktyg för att hemsidan blir ett verktyg 
för kyrkans större uppgift. 

Inför det kommande året finns flera 
tankar om hur kommunikationen ska 
kunna stärkas ytterligare från kyrkan, 
bland annat genom en tydligare och ut-
vecklad form på hemsidan, ett nyhetsbrev 
och en ökad aktivitet på sociala medier. 

Hemsidan

Tidningen Livet 
Livet är Abrahamsbergskyrkans försam-
lingsblad och kommer ut med fyra 
nummer per år. Upplagan är ca 900 
exemplar. Redaktionen strävar efter att 
uppmärksamma företeelser och hän-
delser i och kring församlingen och 
Equmenia kyrkan. Innehållet i Livet ska 
vara framåtriktat och i huvudsak beröra 
kommande verksamhet och händelser i 
och kring kyrkan. 

Under 2019 handlade huvudartiklarna 
om Abrahamsbergskyrkan som rum och 
om viktiga gäster i gudstjänstlivet. Num-
mer 1 berättade jazzens historia i Abra, 
nummer 2 uppmärksammade fritids-
gården Koviken, nummer 3 porträtterade 

Equmenias generalsekreterare Carin 
Dernulf inför hennes predikobesök och 
i nummer 4 utvecklade lektor Richard 
Roitto på THS sin syn på några viktiga 
aspekter av Apostlagärningarna i anslut-
ning till Equmeniakyrkans temaår.

En viktig framtidsuppgift är att bät-
tre samla församlingens information. 
Samordningen mellan Livet och hemsida 
behöver utvecklas. Under året har det 
skett en förbättring genom att hemsidans 
huvudansvarige också ingått i Livets re-
daktion. Vid några tillfällen har enskilda 
artiklar i Livet publicerats också i hemsi-
dans informationsflöde. 
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Kyrka för Fairtrade

Abrahamsbergskyrkans församling är en 
diplomerad Kyrka för Fairtrade. Styrgrup-
pens uppgift är att säkerställa att försam-
lingen lever upp till kriterierna för det.

Under 2019 arrangerades en fikaträff 
i samband med den internationella 
Fairtrade Challenge. Information och 
samtal stod i fokus och det togs väl 
emot. Att vara Kyrka för Fairtrade ligger 
i linje med församlingens mångåriga en-
gagemang i rättvisefrågor liksom visionen 
om att utmanas av evangeliet att i ord 
och handling ta ansvar för våra medmän-
niskor och vår omvärld. Vi måste dock 

arbeta med att vår användning och inköp 
av fairtrade-produkter inte endast begrän-
sas till kyrkkaffet utan även görs vid mat-
inköp till andra aktiviteter, till exempel de 
som hålls på Koviken. 

För att uppfylla kriterierna för Kyrka 
för Fairtrade ska vi arrangera ett antal 
aktiviteter varje år, både internt och ex-
ternt. Styrgruppen behöver inspiration till 
aktiviteter i församlingens olika verksam-
heter för att synliggöra och sprida kun-
skap om Fairtrade. Vi välkomnar förslag 
och inbjudningar från församlingens och 
AbraUngs olika grupper.

Abrahamsbergskyrkan har ett gott samar-
bete med närliggande församlingar inom 
BER, Bromma ekumeniska råd. Det mest 
omfattande samarbetet sker inom skol-
kyrkan i Bromma där skolklasser inbjuds 
för att vara med på jul-, påsk-, bibel-, och 
kyrkvandringar. Under året har det varit 
färre arrangemang inom skolkyrkan på 
grund av vakanser i Abra och Kyrkan vid 
Brommaplan.

BER inbjuder till två gemensamma 
gudstjänster under året. Nyårsdagens 

fredsgudstjänst, i år i S:ta Ragnhilds 
katolska kapellförsamling, och Kristi 
Himmelsfärdsdagen morgongudstjänst, 
vid Bromma klockstapel.

De fem församlingarnas församlings-
föreståndare/kyrkoherdar i BER möts 
för samtal och planering två till tre 
gånger per termin. Med ekonomiskt stöd 
från BER så kunde vi tillsammans med 
Västerleds församling genomföra årets 
Vinternatt och den Globala veckan. 

Ekumenik

Årets två samtalsgrupper för föräldrar har 
fortsatt på samma sätt och med samma 
ramar som föregående år. Det innebär 
att vi i stort sett träffats var tredje vecka 
under en och en halv timme och att det vi 
talar om stannar i rummet.

Det finns en längtan efter att träffas 
och prata om livet med barnen och även 

om annat som hör till livet. Förtroendet 
för varandra är påtagligt och vi är varan-
dras lyssnare och frågeställare. Att ha en 
grupp till hjälp att vända och vrida på 
”problemet” är guld värt. Tysta beslut fat-
tas och livet får ibland en ny vändning. Vi 
fortsätter med dessa grupper även under 
år 2020.

Samtalsgrupper för föräldrar
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Det har hänt mycket i AbraUng un-
der året. Vi har sjungit, skrattat, knutit 
knopar, skrivit protokoll, bjudit hela 
regionen på strumpkrig och åkt på 
scoutläger. Vi har bakat, planerat oän-
dligt många gånger, kokat gröt, diskat, 

legat utslagna på golvet i hallen, fått 
scoutmärken och inte velat gå hem och 
istället stått kvar länge på parkeringen 
och pratat. Helt enkelt så har vi haft en 
massa verksamhet. Det har varit ännu ett 
fantastiskt år med deltagare och ledare 

AbraUng

Verksamhet
År 2019 börjar som vanligt redan i 
januari. Kovikenkommittens medlemmar 
besöker regelbundet gården under vintern 
för tillsyn. Arbetet med ny vattenledning 
till Hässelby, som Stockholm Vatten job-
bat med i närheten av Koviken, går mot 
sitt slut och vår väg kommer sedan att 
återställas.

Våren inleddes traditionsenligt med 
valborgsfirande. Under slutet av april 
samt maj hade scouterna samlingar på 
onsdagar och i slutet av maj en förkonfa-
helg. Sommaren började med ett kortare 
scoutläger helgen före midsommar och 
fortsatte sedan med konfirmationsläger 
under två veckor efter midsommar. I 
juli hade Vindens Vänner och Ny Ge-
menskap läger. Veckan efter detta följde 
sedan Vindens Vänners seglarläger. I 
augusti anordnades en efterkonfaåterträff 
samt Abra Seniors sedvanliga höstträff. 
Samlings helgen på första helgen i septem-
ber återkom och innehöll ett omväxlande 

program med olika aktiviteter. I mitten av 
oktober hade scouterna en lägerhelg.

Under övrig tid från april till början av 
oktober har gården varit uthyrd till skol-
klasser, föreningar och liknande.

Arbete på gården
Kovikenkommitten har jobbat med 
underhåll/reparationer. Bland annat ny 
inredning i källarförråd, extra varm-
luftsugn i köket, nya takarmaturer i 
sovrum. Omnämnas bör även alla de som 
deltar i gräsklippning på gården – ett 
omfattande arbete en gång i veckan under 
hela växtperioden.

Planer inför 2020
Att fortsätta och bygga upp en likvidi-
tets buffert efter den stora insatsen med 
bryggan. En prishöjning på ca 20 procent 
kommer att göras för att kompensera 
för den skatt som kommer att tas ut på 
gårdens överskott.

Koviken
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Abrahamsbergskyrkans Seniorers (Abra 
Senior) mitt-på-dagen-träffar på onsdags-
eftermiddagar fortsatte under 2019, de 
allra flesta i kyrkan men också ett antal 
som utflykter. Samlingarna är till för ge-
mensamma intressen och behov i otvun-
gen, god och berikande gemenskap bland 
medlemmar och andra deltagande. På 
våren hade vi 20 samlingar och på hösten 
18. Det genomsnittliga antalet deltagare i 
träffarna har ökat från föregående år. 

Det är ens skyldighet att hålla glädjen 
vid liv, påstods det i början av året. Redan 
Hasse och Tage hade tagit fasta på detta, 
vilket berättades och illustrerades i en av 
de första samlingarna under året. Flera 
samlingar därefter innehöll internationel-
la utblickar – om vad som händer i Kuba, 
de kristnas situation i Mellanöstern, 
etrusker och runor i Toscana, en missio-
närs ritt över Himalaya, bistånd och 
angelägen hjälp som gör skillnad i länder 
med stora behov, nationell och internatio-

nell bibelspridning, och konsten att vara 
invandrare i Sverige. I ett annat föredrag 
berättades om viktiga händelser på vägen 
från scout till professur i musikteori i 
Göteborg. 

Vid soppluncher har önskepsalmer 
sjungits och samtal förts om försam-
lingens hållbarhetspolicy. I mars inföll 
Världsböndagen, som hölls ekumeniskt 
i S:ta Birgitta kyrka, i april besöktes en 
av Västerleds församlings träffar på Café 
Ansgar i Alvik, i maj gjordes en vår-
vandring i närområdet kring Kyrksjön, 
ackompanjerad av fågelsång, och arrang-
erades traditionsenligt ”boule och bulle” 
som avslutning på våren. I juli ordnades 
en kaféträff och i augusti en dag på Ko-
viken.

Hösten inleddes med församlingens 
samlingshelg på Koviken och en dags-
resa till pastor Lasse Vallmoss ljuvliga 
kolonilott, rik på blomster och frukt, i 
Uppsala i september. Vi guidades också i 

Abra Senior

som varje vecka gör att vi ser fram emot 
en vecka till. 

Styrelsen har jobbat särskilt med tre 
mål. Bland annat ville vi öka antalet 
deltagare på Tonår, skapa en tydlighet i 
vad det innebär att vara ledare i AbraUng, 
och att arrangera en AbraUng-dag. Sär-
skilt AbraUng-dagen blev en mycket 
trevlig dag i samarbete med församlingens 
vårmarknad. 

Efter sju fantastiska år tillsammans fick 
vi tacka av Maria, vår pastor med barn- 
och ungdomsinriktning. Hon har betytt 
mycket för vår verksamhet och är saknad, 
något som märkts tydligt under hösten.  

I år klarade vi av att betala hyran till 
församlingen, tack vare ett stipendium 

från en stiftelse. Vi jobbar dock vidare 
med att få tillbaka våra hyresbidrag från 
Stockholms stad, bland annat har vi 
under året skickat ett brev till kommunen 
tillsammans med Equmenia Hässelby. 
Vi får se vad framtiden för med sig i den 
frågan. 

Slutligen så vill vi tacka för all upp-
muntran, stöd och hjälp vi i AbraUng 
får från hela församlingen. Det är helt 
avgörande för att vi ska kunna fortsätta 
driva vår verksamhet. 

Under 2020 ser vi fram emot att 
utveckla verksamheten så att den blir 
en plats där alla våra deltagare får växa i 
gemenskap med varandra. 
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En del förändringar har skett under året, 
men klubben har bedrivit verksamhet i 
stort sett som tidigare. Det finns en anda 
och en tanke som är god och som vi har 
möjlighet att bevara. Alla medlemmar 
bidrar till den goda gemenskapen och 
att vi kan genomföra de återkommande 
aktiviteter som är uppskattade och värde-
fulla för oss.

Vinterfesten lyste upp i vintermörkret 
den 26 januari. God mat, sång och en 
möjlighet att träffa gamla och nya bekan-
ta. Tillsammans kunde vi tänka tillbaka 
till sommaren och seglingen.

Vindens Vänners årsmöte hölls sönda-
gen den 24 mars. Mattias Kennestad 
valdes till ny ordförande efter Lennart 
Schönning, som valdes till kassör. Elina 
Lyckeborg valdes in i styrelsen som ordi-
narie ledamot. Gudrun Pettersson avgick 
efter 35 år i styrelsen. Hon har betytt 
väldigt mycket för föreningen. 

Under våren sköttes rustning och 
sjösättning av båtar. Den nya bryggan 
kompletterades med badstege, beslag, 
bojar och en ny lyft för att lyfta personer 
med funktionsnedsättning från bryggan 
till båtarna. Tre av våra medlemmar gick 
också en kurs för att få kustskepparintyg 
under våren. 

Vecka 30 genomfördes seglarläger 

med Ny Gemenskap. Lägret fungerade 
bra och Ny Gemenskap deltog med 17 
personer. Veckan därpå, vecka 31, hölls 
klubbens seglarläger. Före lägret fanns en 
del utmaningar. En av båtarna skadades 
vid sjösättningen och skepparen valde 
att lämna verksamheten. En av de andra 
skepparna skadade sig och kunde inte 
vara med på lägret. Barbro Schönning 
lagade mat, Amelie Roolf var kaplan och 
vi hade nya medhjälpare. 

Den nya bryggan och lyften visade 
sig fungera fantastiskt bra och bidrog 
till ökad trivsel, säkerhet och bättre 
arbetsmiljö! De 37 deltagarna njöt av 
blandade vindar och väder och vi hade 
knopskola, sång, fika och mycket annat. 
Förutom klubbens egna båtar lånade vi in 
en Stortriss från Träkvista sjöscoutkår.

Under hösten medverkade medlemmar 
vid Abrahamsbergskyrkans samlingshelg 
på Koviken den 7 september och vid en 
kafédag på Ekebyhovs slott den 5 okto-
ber. På samlingshelgen seglades fyra olika 
båtar.

Under hösten har en ny logga till 
klubben tagits fram och beslutats om. 
Vi hoppas att den kommer pryda olika 
produkter omkring oss framöver och på 
så sätt skapa tillhörighet och hjälpa till att 
sprida vilka vi är.

Vindens Vänner

området av en mycket erfaren biolog och 
pomolog. Stockholmstrafiken inifrån och 
utifrån idag belystes insiktsfullt i senare 
samlingar. 

Temat musik och sång under hösten 
innehöll ”nostalgi” i Abra med skivor till 
kaffet, en skickligt genomförd teaterpeda-
gogisk spegling av Lina Sandells författar-
skap och livsgärning, sånger i allhelgona-
tid, sånger i advent, och Luciafirande 

med barnkörerna i kyrkan. En samling 
ägnades åt Namibia som ett spännande 
land i Afrika, en åt ett cykelprojekt för 
ökad frihet och jämställdhet för flickor i 
Bangladesh, en åt ickevåld och fredskul-
tur med internationella förtecken, och en 
åt en ”bönhuspojkes” livsresa som journa-
list och författare i dikter med humor och 
allvar. Julkalaset på eftermiddagen före 
nyårsafton var sista träff för året.
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Församlingsboken

Nya medlemmar 
(2017 inom parentes)
På bekännelse  1 (4)
Inflyttade  1 (3)

Torbjörn Stenbeck, Marie-Anne Flem-
ström. 

Utgångna
Till annan församling inom 
Equmeniakyrkan 4 (2)
Till annan kyrka  2 (1)
På annat sätt  2 (0)
Till Guds vila  4* (2)
* En person avled för flera år sedan, men 
har skrivits ur församlingsboken först nu.

Döpta, välsignade, konfirmerade
Döpta    1 (2)
Barnvälsignade  1 (0)
Konfirmander  13 (0)
Vigda   0 (2)
Begravada  4 (2)

Till Guds vila 
Anne-Christine Stigwall, född den 25 
oktober 1955. Avled den 12 april.
Lennart Lagerqvist, född den 29 mars 
1925. Avled den 6 juni.
Bengt Malmås, född den 15 november 
1935. Avled den 15 juli.

Medlemmar
31/12 2014  350
31/12 2015  339
31/12 2016  338
31/12 2017  336
31/12 2018   338
31/12 2019  327

Det är 582 personer som på olika 
sätt finns med i församlingens liv och 
verksamhet. De kallas för ”betjänade”. 

AbraUng
Antalet medlemmar totalt under året: 139
Antalet deltagare totalt under året: 105
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B

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

Församlingens Swish-
konto: 123 030 0384

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
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon: tis, tors, fre. 
Samtal med pastor enl öve
renskommelse på telefon.   

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Pastor och 
församlingsföreståndare
Lasse Vallmoss
Tel: 0880 20 70

Pastorer våren 2020
Inga Johansson 
Esther Kazen

PORTO BETALT

Musikledare 
Helena Bäckman 
Tel: 070398 93 81

Församlingens ordförande
Helena Höij, tel 070494 01 94 
eller 0826 28 81

AbraUngs ordförande
Elina Lyckeborg, tel 076860 70 68

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén
tel: 070190 90 13

välkommen till

söndagen den  
15 mars kl 9.30

Vi inleder årsmötet kl 09.30, men bryter för  
gudstjänst. Efter gudstjänsten serveras lunch och 

kaffe.  Därefter fortsätter årsmötet.

Ingen föranmälan. 

ÅRSMÖTE


