
ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Vad är en samlingshelg för något?
Samlingshelgen är för alla som ofta eller 
ibland är i Abrahamsbergskyrkan. Den är också
öppen för dig som är ny eller ny�ken på
församlingens verksamhet. 

Det är en möjlighet att mötas och tillsammans starta 
upp höstens verksamhet.  

På lördagen är vi ute vid församlingens fritidsgård.
I år kommer vi vara ute hela dagen, så ta med
kläder efter väder!

Helgen avslutas med söndagsgudstjänst, antingen 
digitalt på webben eller i Abrahamsbergskyrkan.

2020 är ett speciellt år, så även när det gäller
anmälan till samlingshelgen. För att vi ska
kunna genomföra arrangemanget på ett 
säkert sätt behöver du anmäla dig i förväg.

Även du som vill delta på distans under
förmiddagen behöver anmäla dig. 

Skicka in din anmälan till  
abra@abrahamsbergskyrkan.se eller ring
Lasse Axelsson på nummer 
 
Kostnad för helgen
Vuxen: 150 kr
Under 20 år: 100 kr 
Dock behöver ingen familj betala mer än 400 kr. 

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

Abrahamsbergskyrkans
församling, Abra Senior,

SK Vindens Vänner
och AbraUng

inbjuder till

Samlingshelg
5/9–6/9 2020

i Abrahamsbergskyrkan
och vid fritidsgården Koviken

Samlingshelgen genomförs av
Abrahamsbergskyrkans församling, Abra
Senior, Seglarklubben Vindens Vänner
och Abrahamsbergskyrkans ungdom
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
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Söndag den 6 september

11.00 Gudstjänst, digitalt eller på 
plats i Abrahamsbergskyrkan beroende 
på situationen. 

Lasse Vallmoss predikar, Helen Åkerman
leder gudstjänsten. Brass och körsång. 

Lördag den 5 september

09.30 Morgon�ka med liten smörgås.

10.00 Gemensam inledning och morgonbön.

10.30 En annorlunda vår – corona och
 församlingsliv

12.30 Lunch

13.30 Aktivitetspass i smågrupper 
 inklusive �ka 

15.30 Ka�e och avslutning

Lördagens program hålls ute vid Koviken

En annorlunda vår (10.30 - 12.30)Samlings-
helgen 2020

Aktivitetspass i smågrupper (13.30–15.00)

Olika personer i församlingen och dess närhet
berättar om sina upplevelser av våren 2020.

Efter att vi lyssnat på berättelserna får vi samlas
i mindre grupper, re�ektera över det vi hört, 
våra egna erfarenheter och vad vi tar med oss
från denna märkliga tid. För den som inte kan
vara på plats �nns möjlighet att delta på 
distans via Zoom, ange det i din anmälan.

Temat för årets samlingshelg är gemenskap – 
och kanske är vårt behov av gemenskap extra 
stort just nu när vi be�nner oss mitt i en
samhällskris? 

Samlingshelgen kommer att se lite annorlunda
ut än den brukar göra. Detta för att vi kunna 
trä�as på ett säkert sätt, ur smittskyddssynpunkt.  

I den här broshyren kan du läsa om hur planerna
ser ut just nu. De kan dock komma att förändras
utifrån på Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Vi ber och hoppas att vi kan vara tillsammans 
på Koviken i september. 

Titta in på www.abrahamsbergskyrkan.se
där kommer den senaste informationen �nnas
att ta del av.

Välkommen! 

Under eftermiddagen �nns det olika aktiviteter
att välja mellan, för alla åldrar och för knoppen
såväl som för kroppen. Vi har roligt tillsammans
och blickar fram mot en spännande höst
i Abrahamsbergskyrkan.   

Vill du bara vara eller kanske ge dig ut i 
att segla? Då �nns alla möjligheter till det! 


