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Reprisen i det fria 
Vår populära second 
hand är igång igen. 
Lika uppskattad, men 
nu även utomhus.   

Anden utmanar
Arne Fritzon ger nya 
bilder av Anden. Och 
svårigheten att sätta 
ord på treenigheten.  

Scout i fjällen 
I sommar har Abras 
scouter vandrat i  
fjällen, en tur med 
både regn och solsken. 
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livet i Abrahamsbergskyrkan

I en annorlunda tid 
Vad gör vi när kartan inte stämmer med verkligheten? Och när det är svårare än 
annars att ta ut kompassriktningen?
 I somras upptäckte jag en dag att det var kalhygge på ett av mina bästa kantarell
ställen. Vilken besvikelse och chock. Jag måste hitta nya ställen för att fylla min korg 
med skogens läckerhet. 
 Vi har hört uttrycken att ”vi ställer inte in, vi ställer om”. Nu börjar vi ana och 
förstå mera vad det innebär. Vi börjar känna igen oss i det nya. Vi har fått ändra på 
våra vanor. Och det troliga är ju att allting inte kommer bli som det var innan. 
 Nu när mycket har satts på paus så är det också en möjlighet till att stanna till 
lite extra och ställa de viktiga frågorna: vad är mening och mål? Vad ger mig frid/till
fredsställelse? Vad är det att vara församling med restriktioner av det sociala livet? 
Vad betyder det att vi är en enda mänsklighet? 
 Jag tror, önskar och ber att en ny mänsklighet ska födas genom den världs kris 
som vi nu genomlever. Profeten Hesekiel skrev att Gud sade: ”Jag skall ge er ett 
nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på 
er och ge er ett hjärta av kött.” 
 Ett hjärta som känner och är mänskligt. Jesus sa: Se människan. 
 Har vi varit alltför fixerad vid ägodelar, status, självtillfredställelse och annat 
där jaget sätts i fokus? Jag tror det. Tänk om vi kommer ut ur pandemin som mer 
benägna att se vår medmänniska, var hon än finns i världen. Redan nu kan den 
förändringen börja, varför vänta? 
 Hur ser vår höst ut i kyrka, land och värld? Omöjligt att veta. Vi får planera för 
att det annorlunda är det som gäller.
 Kristen tro och kristet liv är att veta att 
Gud alltid är med oss, oberoende av hur kar
tan/verkligheten ser ut. Så även i höst. Jag tror 
att när vi prövar att ta nya steg, så tar Gud 
sina steg precis bredvid våra. Som enskilda 
och som församling. Den vetskapen gör oss 
mindre oroliga och hoppfulla inför en annor
lunda tid. 

Lasse VaLLmoss

FörsamLingsFöreståndare
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Sommaren 2020 blev 
annorlunda för de 
flesta. För scouterna 
blev det dock fjällen – 
precis enligt planerna. 

Många planer behövde 
ändras den märkliga som
maren 2020. Men den  
aktivitet som Abrahams
bergskyrkans äventyrar
scouter planerat och 
förberett sig för under ett 
helt år gick av stapeln i 
början av augusti.

Tio äventyrarscouter i 
åldrarna tolv till femton år 

vandrade tillsammans med 
fem ledare i Jämtlands 
och Härjedalsfjällen. Turen 
gick från Storulvån till 
Kläppen via Sylarna och 
Helags.

Ibland kändes van
drings leden väldigt lång, 
särskilt stunder då det 
regnade och blåste som 
mest. Men vi klarade det! 
Och våra perspektiv på vad 
som var möjligt och lätt 
förflyttades nog för oss alla 
under vandringens gång.

Sista kvällen var det 
magisk vacker solnedgång 
vid Helags fjällstation. 

Scouterna tyckte det var 
tråkigt att de skulle hem 
redan dagen därpå och 
konstaterade att mor
gondagens etapp på 12 km 
var så kort så den knappt 
räknades som en vandring.

Scouter till fjälls

Från september är 
Abrascout igång igen 
med onsdagkvällar med 
scouter från åtta år och 
uppåt. Liksom i våras 
fortsätter vi åtminstone 
till en början att bedriva 
verksamheten utomhus.
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Second handbutiken 
Reprisen har blivit en 
viktig träffpunkt i Abra
hamsberg och sorti
mentet fylls på vecka 
efter vecka av frivilliga 
givare. 

Det hela började med 
ett dödsbo från Grillby 
2018. Sedan har det 
rullat på med gåvor från 
olika privatpersoner och 
andra givare. Tidigt i våras 
hämtades ett stort lass med 
möbler från Grand Hotel 
som snabbt fick nya ägare 
genom Reprisen. 

Idén till att driva 
en second handbutik i 
Abrahams bergskyrkans 
regi började redan för tre 
år sedan. Planen var från 
början att hitta en lokal 
i Abrahamsbergs närom
råde. 

– Vi hade en rad olika 
möjligheter kring kon

ceptet men vi landade till 
slut i kyrkans egna lokaler 
i bottenvåningen. Något 
vi inte har ångrat berättar 
Elisabeth Axelsson, en av 
eldsjälarna som varit med 
från start.

Besökarna kommer 
främst från närområdet 
men butiken har också 
långväga stamkunder från 
Lidingö och Nacka.

– Reprisen secondhand 
har blivit en social träff
punkt med nya kontakt
ytor som vi inte har haft 
förut. Det handlar inte 
bara om handel utan också 
om gemenskap.

I livets olika skeden 
finns rum för rensning och 

avyttring av saker vilket 
skapar nya grejer till Re
prisen. Och det mesta hit
tar till nya köpare till slut. 
Porslin, små möbler och 
bruksföremål är populära 
varor i butiken tillsam
mans med ”retroprylar”. 

– Vi har ett ansvar att 
förvalta de gåvor vi fått 
genom återbruk. Reprisen 
har en hög nivå på sorti
mentet och vi kastar yt
terst lite. Kläder vi inte har 
haft användning för har vi 
skänkt till Ny gemenskap 
och skickat till flykting
läger, berättar Elisabeth 
Axelsson.

En ledningsgrupp om 
sex personer ansvarar 

Rik gemenskap kring 
loppisfynd

och kaffebord

Sara Wallin och Ida  
Hennerdal bistår i 
försäljningsarbetet. 
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för ekonomi, informa
tion, externa kontakter 
och transporter berättar 
Elisabeth som själv brinner 
för kontakten med alla 
besökare på lördagarna. 

Mycket tid går åt för 
att skylta upp och ta fram 
varor i de tre rummen 
inför försäljning. En del av 
lokalerna behövs även till 
andra aktiviteter i veckor
na och det innebär mycket 
flyttande av grejor. 

Cirka 10 timmar per 
vecka går åt till att ta emot 
och iordningsställa varor 
inför lördagens försäljning. 
När jag talar med Elisa
beth har hon precis lämnat 
kyrkan efter sex timmars 
arbete inför lördagens 
öppet hållande.

– Men det är kärt 
besvär. Vi har en fin 
gemenskap när vi jobbar, 
säger Elisabeth Axelsson 
entusiastiskt.

Cirka 4050 volon

tärer hjälps gruppvis 
åt med olika sysslor på 
lördagarna. Några finns 
på plats i butiken medan 
andra bakar och säljer i 
serveringen. Serveringen 
sköts av unga seniorer 
som varje lördag ser till att 
hembakt kaffebröd, matiga 
smörgåsar och korv finns 

till försäljning i cafédelen. 
Under senvåren fick 
Reprisen också värdefull 
hjälp av yngre volontärer 
som stärkt upp istället för 
70+ gruppen som an
nars är starkt engagerad i 
Reprisen. 

Diana Minsel är en 

ÖPPETTIDER 
Reprisen secondhand försäljning och café är öppen 
lördagar från kl. 11.00 till kl.15.00. Verksamheten 
fortgår trots men med anpassning efter rådande 
coronarestriktioner.

Inlämning av second hand
Vill du skänka något? Reprisen tar tacksamt emot 
inredning, böcker, hushållsartiklar och kläder. 
Möbler enligt överenskommelse. Skicka ett mejl till 
reprisen@abrahamsbergskyrkan.se eller ring  
070761 49 93Diana Minsel uppskattar 

att jobba på Reprisen

Texten fortsätter på sid 10
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OKTOBER 

Från  fredag 18 september 
hålls Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens digitalt. 
Söndag 20 och söndag 27 
sänds gudstjänster direkt 
som kan följas och sökas på 
webben. Se www.equmenia
kyrkan.se

19 LÖRDAG 
11.0015.00  REPRISEN. 
Second hand och café.

20 SÖNDAG 15:e efter 
trefaldighet Ett är 
nödvändigt
11.00 Gudstjänst på kyrk
backen. Predikan: Lasse Vall
moss. Gudstjänstledning: 
MariAnne Flemström. 
Musik: Jazztrio.

21 MÅNDAG 
19.00 Diakoni. Möt dia
konen Anna Ardin, redak
tör för boken ”Politisk och 
profetisk Diakoni”. Träffen 
följs av en studiecirkel under 

hösten.
19.00 Bibelsamtal om några 
NTbrev. Studiecirkelstart. 
Anmälan till Lasse Vallmoss.

22 TISDAG
9.00 Morgonbön vid 
ljusgloben. Terminsstart. 
Därefter varje tisdag. 

23 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff 
med Abra Senior. Utsläpp 
och miljö i ett globalt pers
pektiv. Jonas Eliasson. 

26 LÖRDAG 
11.0015.00 REPRISEN. 
Secondhand och café.

27 SÖNDAG 16:e efter 
trefaldighet Döden och livet
11.00 Gudstjänst på kyrk
backen. Predikan: Lena 
Liman. Gudstjänstledning: 
Inga Johansson. Sång: 
Fredrik Jäderling
Organist: Jonas Eliasson.

29 TISDAG 
9.00 Morgonbön vid ljus
globen. 

30 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff 
med Abra Senior. Samling 
på kyrkbacken. Tron i livet.                                                                                 
Lasse Vallmoss.  

3 LÖRDAG
Regiondag i Equmenia
kyrkan, Stockholm 
11.0015.00  REPRISEN. 
Secondhand och café.

4 SÖNDAG Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Predikan: Lasse Vall
moss. Sång: Canta Felice. 
Helena Bäckman.

7 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff 
med Abra Senior. Johan 
Wennlund och New Origi
nal Temporarily Jazzband 
anslår tonen.

10 LÖRDAG
11.0015.00  REPRISEN. 
Second hand och café.

11 SÖNDAG Tack
sägelsedagen Lovsång
11.00 Gudstjänst 
Predikan: Inga Johansson
Gudstjänstledning: Lasse 
Vallmoss. Insamling till 
Equmenia. Musik: Helena 
Bäckman. Jonas Eliasson.  

14 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff 
med Abra Senior. Min  
önskedikt i höstens tid. Ta 
med din favorit!

17 LÖRDAG
11.0015.00  Höstmarknad 
(Se annons baksidan!)

18 SÖNDAG 19:e efter 
trefaldighet Trons kraft.
11.00 Dialoggudstjänst
Gudstjänstledning: Inga 
Johansson. Sång: Ungdoms
kören. Organist: Jonas 
Eliasson. 

Programmet är osäkert på 
grund av pandemirestrik
tioner. Samlingarna under 
september sker i regel 
utomhus. Nya direktiv 
och rekommendationer 
förväntas från myndighe
terna för verksamhet 
från och med 1 oktober.  
Kolla alltid församlingens 
hemsida för mest aktuell 
information, www.abra
hamsbergskyrkan.se

SEPTEMBER



21 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff 
med Abra Senior. Älska dig 
själv! Att träna med mål 
och mening – Erika Rosen
baum, personlig tränare 
mm. 

22 TORSDAG
19.00 Möt feministpastorn.  
Esther Kazen presenterar 
sin bok Feministpastorns 
tro och tvivel. 

25 SÖNDAG 20:e efter 
trefaldighet Att leva till
sammans 
11.00 Gudstjänst  
Predikan: Lasse Vallmoss
Sång: Isabel Schönning
Organist: Markus Pilenvik
Församlingsmöte.

28 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff 
med Abra Senior. Sång och 
viola i Alla Helgons tid –
Helena Bäckman och Thore 
Kennestad. 

31 LÖRDAG Alla  
Helgons dag Helgonen 
11.00 Gudstjänst
Predikan: Lasse Vallmoss
Sång: Canta felice, Helena 
Bäckman. Organist: Thore 
Kennestad. 

1 SÖNDAG Alla själars 
dag Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst med natt
vard. Predikan: Arne Fritz
son. Gudstjänstledning: 

Lasse Vallmoss. Sång och 
musik: Helena Bäckman 
och Thore Kennestad. 

5 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff 
med Abra Senior. President
valet i USA – så blev det
Anders Mellbourn och Jan
Erik Mellin analyserar och 
kommenterar dagen efter.

8 SÖNDAG 22:a efter 
trefaldighet Frälsningen
11.00 Gudstjänst
Predikan: Inga Johansson
Gudstjänstledning: Lasse 
Vallmoss. Sång: Mia 
Eliasson. Organist: Jonas 
Eliasson. 

12 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff 
med Abra Senior. Tron i 
livet – Lasse Vallmoss. 

14 LÖRDAG 
11.0015.00  REPRISEN. 
Secondhand och café.

15 SÖNDAG Sön dagen 
före domsöndagen 
Vaksamhet och väntan 
11.00 Gudstjänst med in
ledning av  Globala veckan
Predikan: Anita Elweskiöld
Gudstjänstledning: Inga 
Johansson. Sång/Musik: 
Ungdomskören. Organist: 
Jonas Eliasson. 

19 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff 
med Abra Senior. Glo
bala veckan. Att motverka 

mödra och barnadödlighet 
i Kongo – Agneta Lillqvist 
Bennstam, läkare, missionär 
och rådgivare för hälso och 
sjukvård i Afrika. 

20 TORSDAG
19.00 Möt Lena Ingelstam, 
ny generalsekreterare för 
biståndsorganisationen Dia
konia. Internationella rådet 
inbjuder i globala veckan. 

21 LÖRDAG 
11.0015.00  REPRISEN. 
Secondhand och café.

22 SÖNDAG Dom
söndagen Kristi återkomst
11.00 Dialoggudstjänst
Sång: Lena Liman
Organist: Markus Pilenvik. 

26 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff 
med Abra Senior. Det finns 
alltid hopp – Naef Alme
zel om sin väg från krigets 
Syrien till Stockholm. 

28 LÖRDAG
11.0015.00  REPRISEN. 
Second hand och café.

29 SÖNDAG 1:a sön
dagen i advent  
Ett nådens år
11.00 Gudstjänst
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning: Inga 
Johansson. 
Sång/Musik: Adventskör. 
Organist: Jonas Eliasson

HÖSTEN 2020

7
Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

NOVEMBER
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Vi kan aldrig kontrollera 
Guds väsen
Anden gör kyrkan dy
namisk. Arne Fritzon 
ger sin bild av tre
enighetens delar.  

Treenigheten är den 
kristna troslärans högre 
matematik där ett är lika 
med tre, konstaterade en 
gång den tyske teologen 
Wohlfart Pannenberg. 
Treenighetsläran finns inte 
utlagd i Nya testamentet. 
Men vid dopbefallningen i 
slutet av Matteusevangeliet 
där Jesus säger till sina lär
jungar att döpa dem som 
blir troende i Faderns och 
Sonens och den heliga An
dens namn (Matt 28:19) 
har vi vad som kallas den 
trinitariska formeln.

Treenighetsläran kom 
att utvecklas av kyrkans 
tidiga teologer, de vi kallar 
kyrkofäderna, och i de 
ekumeniska kyrkomötena, 
koncilierna under kyrkans 
första århundraden.

Av de tre personerna i 
treenigheten är den heliga 
Anden särskilt svår att 
förstå och intellektuellt få 
grepp om. Det är precis 

så det skall vara. Inom 
den katolska kyrkan talar 
man om ett Petrusäm
bete, påvestolen, som är 
det centrala ämbetet som 
håller ihop kyrkan och ett 
Andens ämbete som finns 
i kyrkans utkant och som 
förnyar och förvandlar.

Detta har sin grund i 
det bibelord som alltid 
varit den kristna kyrkans 
nyckelord för att förstå 
den heliga Andes verk mitt 
ibland oss, Johannesevan
geliet 3:8, där Jesus säger: 
”Vinden blåser vart den 
vill, och du hör den blåsa, 
men du vet inte varifrån 
den kommer eller vart 
den far. Så är det med var 
och en som har fötts av 
anden.”

Ande är vind
På Bibelns båda grund
språk, hebreiska och 
grekiska, är det samma 
ord för ande och för vind. 
Anden är en gudomlig 
dynamik, en rörelse som vi 
inte kan stänga in. Ibland 
hör man undervisning 
där den heliga Anden 

beskrivs som ett medel för 
disciplinering och social 
kontroll. Det är att helt 
missuppfatta Anden verk.

Det Anden gör i Guds 
kyrka är att förhindra att 
den stelnar i sina former 
och sluter sig inom ett skal 
av räddhågsen dogmatism 
och ortodoxi. Just därför 
behöver församlingen An
dens verk som finns i dess 
utkant och som ingen, 
vare sig en kyrkoledare, en 
pastor eller någon annan, 
kan kontrollera. Ibland 
tänker jag mig den heliga 
Ande som treenighetens 
anarkist. Det är en kraftig 
överdrift, men det är en 
intressant teologisk tanke
lek.

I Första Korintierbrevet 
läser vi att ingen kan säga 
att Jesus är herre utan att 
vara fylld av den heliga 
Anden (12:3). Alla som 
är kristna har den heliga 
Anden. Det är inte något 
som bara en ”andlig elit” 
kan göra anspråk på. 
Tvärtom ger Anden sina 
gåvor till alla. Hos var och 
framträder Anden så att 
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den blir till nytta, står det 
senare i samma kapitel (v 
7).

Anden bygger upp 
Guds församling genom 
att den ger gåvor var och 
en, varje enskild lem i 
Kristi kropp. Dessa gåvor 
finns för hela församlin
gens skull. Alla behövs 
i församlingens liv. När 
vi inte tar till vara på de 
gåvor som Anden ger till 
de olika medlemmarna i 
Guds församling då missar 
vi något väsentligt som 
Gud vill ge oss.

Nio gåvor
Det finns olika upp
räkningar av Andens gåvor 
i Nya testamentet. Den 
mest kända finns i Första 
Korintierbrevet tolfte kapi
tel (v 8–10). Där räknas 
nio gåvor upp. Ibland hör 
man tal om Andens nio 

gåvor som om det bara var 
just dessa som är Andens 
gåvor. Men Andens gåvor 
är många fler. Sju andra 
gåvor nämns i Romarbre
vets tolfte kapitel (v 6–8). 
Det finns ännu fler gåvor 
som Anden ger oss som ett 
uttryck för Guds nåd.

Anden är den del av 
Gud som alltid förvånar 
oss. Den är vinden som 
driver oss ut i att upptäcka 
nya sidor av Guds kärleks
fulla väsen. Anden lockar 
oss som enskilda och som 
gemenskap i Guds försam
ling ut på äventyr. Anden 
påminner oss om att vi 
aldrig blir färdiga med 
Gud.

De där kyrkofäderna 
som utvecklade den unga 
kristna kyrkans bild av 
treenig Gud ansåg att en 
av treeniglärans finesser 
var dess obegriplighet. 

Den läran kommer aldrig 
gå ihop. Det betyder att 
vi aldrig frestas att tro att 
vi vet vem Gud är och att 
Guds väsen är något som 
vi kan kontrollera.

Anden kommer alltid 
vara något som överraskar 
oss och påminner oss om 
att Gud alltid är större än 
vår gudsbild. På det sättet 
förhindrar Anden oss från 
att göra vår egen bild av 
Gud till en avgud som den 
blir om vi sätter vår tillit 
till våra egna trosföreställ
ningar istället för till 
levande och treenig Gud.

ARNE FRITZSON

Pastor och teologisk 
sekreterare i  

Equmeniakyrkan.

I Livet nr 1, 2020 skrev 
Arne om Gud och i nr 2 om 
Jesus Kristus. 
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Försiktig körsång i höst
Körverksamheten återkommer på 
ett annorlunda sätt i höst! 

Efter våren av corona har kör
erna varit helt på paus, men nu 
provar vi nya sätt att få träffas och 
sjunga. Lite kreativitet, tänkande 
och nya metoder ger oss en spän
nande start efter sommaren trots 
pandemin. Vi testar oss fram och 
utvärderar efter som. 

Det här gäller både barn
körerna Körlek, Abrakadabra och 
Singsalabim som normalt träffas 
på torsdagar och Canta Felice på 
tisdags kvällar. 

Pastor i höst
Inga Johansson fortsätter 
sitt vikariat som pastor på 
halvtid i Abrahamsbergs
kyrkan till årets slut. Inga 
medverkar i både guds
tjänster, torsdagskvällar 
med barnkörföräldrar och 
Reprisen på lördagar. 

Esther Kazen som också 
arbetade i Abrahamsbergs
kyrkan under vintern och 
våren har gått vidare till 
tjänst i Immanuelskyrkan, 
Stockholm. Hon kommer 
att vara saknad men torsdag 
22 oktober kommer hon 
tillbaka på besök i Abra och 
presenterar sin bok ”Femi
nistpastorns tro och tvivel”. 

av många i Abrahamsberg 
som fått kontakt med Abra 
genom Reprisen. Hon är en 
”loppisnörd” och har tidig
are arbetat som volontär ute 
på Kyrkornas Secondhand i 
Troxhammars på Ekerö. 

– Jag passerade kyrkan en 
dag och fick syn på trotto ar  
prataren om Reprisen. Det 
visade sig att jag kände 
Elisabeth sedan tidigare och 
vi fick kontakt. 

Sedan två år tillbaka är 
Diana Minsel en hängiven 

volontär i Reprisen. Hon 
hjälper till med sortering, 
prismärkning och står i 
butiken på lördagarna. Hon 
fotograferar också olika delar 
av sortimentet och lägger 
upp bilder på Reprisens egna 
Instagramkonto. Med ett 
förflutet inom försäljning 
och marknad och design gil
lar hon att skylta varor. 

– Det gäller att vända sig 
direkt till våra besökare och 
så att de ser attraktiva ut, 
säger Diana Minsel.

Reprisen engagerar många 

i Abrahamsbergskyrkan 
tillsammans med vänner 
till församlingen. Elisabeth 
Axelsson vill gärna skicka 
med en hälsning:

– Tack för gåvor, stöd och 
omsorg kring Reprisen. Det 
betyder mycket för oss som 
jobbar med butiken.

Reprisen sköts helt ideellt 
och överskottet går till social 
verksamhet i Abrahams
bergs kyrkans församling, 
främst bland barn och 
ungdomar.

ChRISTINA STAREbORN

Fortsättning från sid 5
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Nya medlemmar
maLin axeLsson

inge styregård

Utgångna
magnus granqVist

Jenny niLsson, numera aktiv i 
Svenska Kyrkan

Nya styrelseröster

Digitala kontakter
I pandemins tider med 
större isolering har det 
blivit ännu viktigare att 
upp rätthålla relationer 
mellan människor och 
kyrka. Vi ser därför över 
och uppdaterar register 
och kontaktuppgifter och 
förbereder för nästa steg, 
ett nyhetsbrev.

Har vi dina uppgifter? 
Det finns en digital 

matrikel för Abrahams
bergskyrkan med uppgifter 
om anställda, alla medlem
mar och församlingens 
vänner. Gå till https://
repet.eu/matrikel. Skapa 
ett konto och eftersök 
upp gifter. Om det inte 
fungerar att skapa ett 
konto så kan det bero 
på att det saknas vissa 
uppgifter. Hör av dig till  
thore@kennestad.se så 
ordnar vi det. 

Passa på att se över 
och eventuellt ändra dina 
uppgifter, tex mobil och 
epost. Du sparar sedan 
dem själv. Dina uppgifter 
är självfallet säkra och  
systemet upp fyller GDPR.

Tack!

I Livet nr 2 presenterades 
församlingens nya ord
förande Helen Åkerman. 
Men Abras styrelse har 
sedan i våras ytterligare tre 
nya medlemmar. 
Elisabeth, Eliza, Axelsson: 
Vad tycker du är bäst med 
Abrahamsbergskyrkan?
– Det är en fantastisk  
gemenskap med fantas
tiska människor. 
Abrahamsbergs kyrkan går 
mot att alltmer bli ”kyrkan 
mitt i byn” för Abrahams
berg. Ett sådant exempel 
är second handbutiken 
Reprisen som blivit så 
mycket mer än en butik. 
Här kan människor träffas, 
bli sedda och få en uppgift.
Lisa Prembäck: Vad ser 
du mest fram emot i ditt 
upp drag?

– Jag ser fram emot att lära 
känna Abrahambergskyr
kan lite på nytt och ur ett 
nytt perspektiv. Jag ser det 
som ett tillfälle att få bidra 
och ge tillbaka för allt gott 
Abra har gett till mig.  
Sofia Karsberg: Hur 
kommer det sig att 
du vill vara med i 
Abrahamsbergs kyrkans 
styrelse?
– Nu är det tillräckligt 
länge sedan jag var anställd 
i Abrahamsbergskyr
kan, nu känner jag mig 
som försam lingsmedlem 
igen. Det känns roligt att 
återigen aktivt jobba med 
frågor som rör församlin
gen, men från ett annat 
perspektiv. 

IDA hENNERDAL

Det blir tre studiecirklar 
i Abra i höst med samlin
gar anpassade till gällande 
kontaktbegränsningar 
under pandemin. 

Politisk och profetisk dia-
koni. Anna Ardin inleder 
med en öppen samling i 
Abra 21 september.  Sedan 
ytterligare 4 gånger varannan 
måndag kl 19.0020.30 från 
5 oktober. Kontakt: inga
lill@solborgen.se

Samma värld. Sju kvällar 

om världen och hur den 
hänger ihop. Onsdagar. Kl 
18.3020.00 med start 23 
september. Kontakt petter.
jakobsson@smc.global

Valda brevtexter i Nya 
testamentet. Bibelstudier 
måndagar kl 19.0020.30  
med start 21 september. 
Kontakt lasse.vallmoss@
abrahamsbergskyrkan.se

Samtalet  om folkbildning 
med Christina Jutterström, 
som tidigare annonserats, 
kommer dock att utgå.   

Trots allt studier i höst
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En annorlunda

redan 17 oktober kl 11-15
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HÖSTMARKNAD


