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Folkbildaren 
Christina Jutterström 
kommer till Abra. Tid-
nings- och tv-chefen 
tror på folkbildning.  

Vad tror vi på?
I detta nummer börjar 
vi nysta i vår tro. Och 
vi börjar med Gud.  

Nytt kollegium 
I vår har vi ett mång-
sidigt och kompetent 
team på plats i Abra. 
Möt dem på sidan 8.
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Lagarbete, omsorg och glädje 
Författaren Tomas Sjödin har myntat uttrycket ”Den som hittar sin plats tar ingen 
annans”. Forskning om församlingsväxt visar att församlingslivet fungerar bäst och 
blir mest glädjerikt när alla får fungera i de uppgifter som man har motivation, gåva 
och intresse för. I grunden finns en övertygelse om att Gud utrustat alla med gåvor, 
andliga och praktiska, och att även en vanlig människa kan utföra ovanliga ting.
 En enkät som bygger på denna forskning har nyligen genomförts bland en grupp 
slumpvis utvalda aktiva församlingsmedlemmar och resultatet visar att Abrahams
bergskyrkans verksamhet präglas av lagarbete, omsorg och glädje. Efter många år 
som ordförande i Abrahamsbergskyrkans styrelse är jag inte förvånad. Jag har varje 
år när jag skrivit årsberättelsen velat uttrycka både tacksamhet och glädje över 
verksamheten och gemenskapen i församlingen. I denna gemenskap är alla som 
kommer till kyrkan viktiga och allt vi gör är beroende av små och stora handlingar
na liksom av de gemensamma ansträngningarna. Det är genom deltagande, arbets
insatser och gåvor som församlingen är möjlig.
 Eftersom jag nu slutar efter många år som ordförande vill jag gärna utrycka 
tacksamhet för lagarbetet, omsorgen och glädjen i just styrelsen. Ansvaret har varit 

gemensamt och i stunder då jag eller någon an
nan inte orkat eller haft tid har andra ryckt in 
och burit. Vilken nåd att få vara del av en sådan 
gemenskap. Jag kommer sakna den men vet att 

det fortsatt kommer finnas en plats i gemenskapen och andra uppgifter för mig. 
Vilken glädje!
 Lämnar jag så inte över några utmaningar till den nya styrelsen? Jo, förstås!
 I församlingens vision skriver vi att vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka 
där nya såväl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva omsorg. Detta 
är en ständig utmaning. Vi skriver att vi vill utmanas av 
evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra med
människor och vår omvärld och att vi vill att söndagen 
och gudstjänsten får vara ett tillfälle där vi möter Gud 
och varandra, hämtar kraft och får undervisning. Här visar 
enkätundersökningen att vi har mer att göra.
 I en församling som präglas av lagarbete, omsorg och 
glädje kan vi med förtröstan tillsammans, nya och gamla, 
ta oss an uppgiften.

HELENA HÖIJ 
AvgåENdE ordfÖrANdE I fÖrsAmLINgEN

”Gud, för uppbrott och förvandling, lär oss 
glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga 
broar till en okänd morgondag.” Psalm 285
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Som bondmora i 
Sörmland upptäckte 
Christina Jutterström 
studiecirkeln och blev 
folkbildningsentusiast. 
Nu har hon skrivit en 
bok om kvinnorna i 
hennes studiecirkel 
runt sjön Björken och 
kommer till Abrahams
bergskyrkan en tidig 
vårkväll för att samtala 
om folkbildning.

Christina Jutterström var 
under ett halvsekel ett 
av de ledande och mest 
kända namnen i svensk 
press, radio och TV. Hon 
hann att vara både chef för 
Dagens Eko, chefredaktör 
på såväl Dagens Nyheter 
som Expressen och vd för 
Sveriges Television.

Att vara journalist är i 
sig att vilja vara folkbildare 
och Christina Jutterström 
talar fortfarande med hetta 
om betydelsen av public 
service för kultur och 
samtalsklimat i ett de-
mokratiskt samhälle. Men 
när hennes man Ingemar 
Odlander för 30 år sedan 
beslöt bryta upp från 
sin TV-karriär för att bli 
bonde fick Christina som 

medföljande nya grannar 
som sökte kunskap och 
bildning inte bara i Rap-
port och Dagens Nyheter 
utan också genom att träf-
fas i en studiecirkel. Efter 
att ha lämnat chefsstolen 
på Expressen läste hon en 
tid idé- och lärdomshis-
toria på universitetet och 
grannkvinnorna bad henne 
bli cirkelledare. Ämnena 
har sedan skiftat från Ska-
genmålare till Kina.

 Nu senast är det astro-
fysik som har fångat henne 
och vännerna kring sjön. 
Förundran inför rymden 
leder lätt till förundran in-
för tillvaron och frågor om 
Guds existens vilket också 
redovisas i hennes bok.

– I studiecirkeln kan 
Du mätta Din nyfikenhet 
och säga Din mening i ett 
möte med andra, betonar 
Christina. Man får en 
gemensam berättelse. 

Christina Jutterström är 
oroad att dagens politiker 
saknar vilja och förmåga 
att se folkbildningsarbetets 
betydelse för att hålla 
demokratin vid liv.

– De flesta politiker 
utgår idag från dystopiska 
bilder av vart samhället är 
på väg. Vi måste och kan 
påverka framtiden. Men 
vågar studieförbund och 

folkrörelser anknyta till 
ungas engagemang och nå 
ut till nya sociala medier, 
frågar hon sig.

”Kvinnorna runt sjön 
Björken och deras längtan 
efter bildning” (Atlas för-
lag) är namnet på Chris-
tina Jutterströms bok. 
Måndag 30 mars kom-
mer hon till Abra för att 
samtala med bland andra 
Anna Iwarsson, ordförande 
i församlingens studieråd, 
och engagerad på flera 
styrelseposter i den svenska 
idrottsrörelsen.

ANdErs mELLbourN

Jutterström och 
folkbildningen
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Lagom till påsk in
leder Livet en serie 
betraktelser om grund
läggande förställningar 
i kristen tro. Vi börjar 
med Gud.

Som människor förstår 
vi vår tillvaro utifrån oss 
själva.  Få tror i vuxen 
ålder på Gud som en gam-
mal skäggig man bland 
moln. Det är en tolkning 
som är alltför männis-
kocentrerad. När vi tänker 
på Gud är det lätt att vi i 
stället tänker oss Gud som 
ett subjekt, ungefär som vi 
människor är subjekt, fast 
Gud är ett mycket större 
subjekt och har mycket 
större inflytande

När vi har tänkt så, 
förstår vi att detta är att 
göra det för enkelt för oss. 
Guds väsen är ett mysteri-
um som alltid spränger det 
vi kan säga med mänskliga 

språk eller tänka med 
mänskliga tankar.

Vi tror att Gud är 
allestädes närvarande. När 
man betänker att vi lever 
i ett universum med 200 
miljarder galaxer blir den 
tanken hisnande. Hur ser 
det subjekt ut som kan 
omfatta denna enorma 
tillvaro? Men Gud är inte 
bara närvarande. Vi bekän-
ner att Gud har makt, ja 
rent av är allsmäktig enligt 
våra trosbekännelser. Vad 
betyder det och hur ska 
vi tänka om Guds makt i 
en tillvaro där mycket är 
fantastiskt men där det 
också finns lidande och 
ren ondska?

Vi tror inte att Guds 
makt i vår tillvaro är att 
jämföra med en dockspe-
lare som styr en marionett.  
Allt som sker är inte utslag 
av Guds vilja. Men på 
vilket sätt har Gud makt? 
När vi bekänner att vi tror 

att Gud är himmelens och 
jordens skapare, säger vi 
att tillvaron finns därför 
att Gud vill att den skall 
finnas.

Allt som finns, det goda 
likaväl som det onda, finns 
i Guds skapelse. Gud har 
någon gång bestämt att 
denna tillvaro skall finnas. 
För detta beslut har Gud 
ett ansvar. Gud hade kun-
nat besluta att inget av det 
onda eller det goda skulle 
finnas genom att avstå från 
att skapa världen. Så även 
om vi inte tänker oss att 
allt som sker är Guds vilja 
och att allt sker med Guds 
avsikt så kan vi ändå hålla 
Gud ansvarig för världens 
tillstånd eftersom Gud har 
skapat den. Hur förhåller 
vi oss till det?

Det finns de som av 
rädsla för att svärta ner 
Guds moraliska integritet 
gör Gud till helt maktlös 
och helt utan något ansvar. 

att tro på 
Gud
fo
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En sådan gud blir tämli-
gen ointressant och kan 
möjligen fungera som en 
bortomvärldslig snuttefilt. 
Men Gud som Bibeln och 
kristen tradition vittnar 
om tar ansvar för tillvaron. 
Vi tänker oss att Gud gör 
det inte genom ett filoso-
fiskt sofistikerat argument 
som löser lidandets prob-
lem utan genom att Gud 
i sin kärlek har sträckt ut 
sina räddande och be-
friande händer mot den 
mänsklighet som Gud har 
skapat och som Gud älskar 
och sagt ”metoo”,  jag 
också. Gud låter det som 
drabbar oss människor 
också drabba sig själv.

Detta gör Gud ge-
nom att bli människa i 
Jesus Kristus. Genom 
sitt människoblivande, 
inkarnationen, delar Gud 
mänsklighetens villkor. Så 
visar Gud sin makt som 
är så annorlunda än det vi 
i vanliga fall kallar makt. 
Guds makt är kärlekens 
makt, en makt som inte 
styr och kontrollerar utan 
som älskar och befriar.

Läran om hur Gud 
hand lar i Kristus, kris-
tologin, är en fantastisk 
resurs för att tänka om 
Guds kärlek, men den är 
inte oproblematisk. Man 
talar ibland om ”kristolog-
ins anstötliga partikula-
ritet”. Med det menas att 
tanken på att hela kos-
mos Gud inkarneras i en 

speciell historisk och social 
situation på jorden kan 
leda till slutsatser som inte 
är helt enkelt att omfatta. 
Det kan exempelvis gälla 
kön och etnicitet. 

 Om Gud blir en man 
i Jesus Kristus betyder 
det att Gud har en pref-
erens för manlighet? Har 
män en annan, kvalitativt 
annorlunda likhet med 
Gud än kvinnor? Om 
Gud blev jude, har judar 
försteg framför andra et-
niska grupper, till exempel 
araber?

Sådana frågeställningar 
behöver tas på stort allvar. 
Det vi behöver komma 
ihåg är att Gud är ett 
mysterium och på vilket 
sätt Gud har tagit gestalt 
i Jesus Kristus kan vi inte 
förstå. Men vi får vila i 
orden i Psaltaren 139 om 
att även om Guds väsen 
är för högt för oss och 
det övergår vårt förstånd 
så omger Gud oss på alla 
sidor och håller oss i sin 
hand.

 I den handen få vi vila. 
Det som efterfrågas där är 
inte att vi förstår eller har 
kunskap, utan att vi har 
tillit. Vi får lita på att vi 
kan vila i Guds famn, nära 
Guds hjärta och där får vi 
frid och ro.

ArNE frItzsoN

tEoL dr oCH tEoLogIsk sEkrEtErArE I 
EqumENIAkyrkAN oCH mEdLEm I AbrA-

HAmsbErgskyrkANs fÖrsAmLINg

Allsmäktig Kristus i katedralen i 
Cefau på Cicilien
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Samling vid ljusgloben varje 
tisdag kl 09.00. Välkommen 
till andakt och reflektion över 
helgens texter. 

Kyrkans second-hand-butik 
Reprisen öppen varje lördag kl 
10-14.  

29 SÖNDAG 5:e sönda
gen i fastan Försonaren
11.00 Gudstjänst. Arne 
Fritzson, Ylva Lofterud. Sång: 
Klara Eliasson. Jonas Eliasson.

30 MÅNDAG 
19.00 Folkbildning för folk 
i rörelse. Samtalskväll med 
Christina Jutterström. Anna 
Iwarsson, Per Kogner, Studie-
rådet. (Se sid 3.)

1 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. 
Hänger hälsa, sjukdom och 
normal bakterieflora inom oss 
ihop och i så fall hur? Pro-
fessor Lars Engstrand, KI, om 
sitt forskningsområde.

5 SÖNDAG Palm
söndagen Vägen till korset 
11.00 Gudstjänst med natt vard. 
Förbön och insamling till pas-
tors- och diakonutb i Equmen-
iakyrkan. Esther Kazen, Inga Jo-
hansson. Pastors kandidat David 
Nilsson. Körerna: Barnkörerna, 
Canta Felice, Helena Bäckman. 
Jonas Eliasson.

8 ONSDAG
Nattvardsandakt i Stilla 
veckan.
13.00 Esther Kazen. Gudrun 
Pettersson. 

9 TORSDAG Skärtorsdag 
Det nya förbundet
19.00 Nattvardsandakt i 
Taizéanda. Lasse Vallmoss, 
Malin Axelsson.

10 FREDAG Långfredag 
Korset
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall-
moss. Helena Bäckman, viola.

12 SÖNDAG Påskdagen 
Kristus är uppstånden 
11.00 Gudstjänst med dop-
förnyelse och nattvard.
Lasse Vallmoss. Sång: Daniel 
och Emilia Åkerman. 

13 MÅNDAG Annandagen  
Möte med den uppståndne
11.00 Gudstjänst i  
Immanuelskyrkan.

15 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. 
Sopplunch, gemenskap och 
samtal. 

18 LÖRDAG
10 00 – 14.00  AbraUng-dag. 
Kläddag i Reprisen. 

19 SÖNDAG 
11.00 Temagudstjänst. Till 
jordens yttersta gräns – möj-
ligheter till förändring? Lars 
Ingelstam, Anders Mellbourn. 
Kören ArtSong, Thore Ken-
nestad.

22 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. 
Psalm och visa. Britta Ing-
mars dotter och Daniel 
Forsberg.

23 TORSDAG 
19.00 Hälsa för Kongo. 
Läkaren Ingegerd Rahm.  
Internationella rådet inbjuder.

26 SÖNDAG 3:e sönda
gen i påsktiden Den gode 
herden
11.00 Gudstjänst. Esther  
Kazen, Lars Axelsson. Ung-
domskören. Jonas Eliasson.

16.00 Konsert 
Ansgars kyrkans vokalen-
semble, Lidingö: ”Sure on 
this shining night” Ansgars-
kyrkans vokalen semble firar 
20 år. Anna Skagersten.

29 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. Det 
finns alltid hopp. Naef Alme-
zel berättar om sin väg från 
krigets Syrien till Sverige. 

30 TORSDAG 
Valborgsfirande på Ko-
viken 19.00 Vårtalare: Lotta 
Sjöström Becker. General-
sekreterare för Kristna Freds-
rörelsen. Sång Vårkören med 
Jonas Eliasson. Servering. 
Samåkning från kyrkan 18.30. 

3 SÖNDAG 4:e söndagen 
i påsktiden Vägen till livet
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11.00 Gudstjänst med 
natt vard. Inga Johansson, 
Helen Åkerman. Sång/musik: 
Korsförtecken, Jonas Eliasson. 
Brassensemble. 

4 MÅNDAG
18.30 Mötesplats inför 
Kyrkokonferensen. Ombud 
och intresserade förbereder 
sig inför kyrkokonferensen. 
Region Stockholm inbjuder 
till samlingen som hålls i 
Abrahams bergskyrkan. (Se sid 
11.)

6 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen träff. 
Tron i livet. Lasse Vallmoss 
leder samtal om Apostla-
gärningarna.

10 SÖNDAG 5:e sönda
gen i påsktiden Att växa i tro
11.00 Gudstjänst på Koviken. 
Samåkning från kyrkan 10.15.   
Lasse Vallmoss, Britta Elias-
son. Scouterna. Smålands na-
tions vokalensemble, Uppsala. 
Körledare: Viktor Olsson. 
Jonas Eliasson.

13 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen träff. 
Min önskedikt. Ta med din 
favorit! 

14 TORSDAG
19.00 Församlingsmöte.

16 LÖRDAG
17.00 Konsert med musik och 
sång från Disney och musi-
kaler Singsalabim, Allsångs-

orkestern. Helena Bäckman. 
Insamling till AbraUng.

17 SÖNDAG 
11.00 Temagudstjänst. Till 
jordens yttersta gräns – en 
kyrka för alla i mångfald? 
Förbön och insamling till 
Mission i Sverige, Equmenia-
kyrkan. Esther Kazen, 
Inga-Lill E Schönning. Kören 
Canta Felice, Helena Bäck-
man. Jonas Eliasson

20 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen träff. 
Vandring till och besök vid 
Kvarnvikens kvarn. Nära 
Kanaanbadet. Ta med eget 
fika.

21 TORSDAG Kristi him
melsfärds dag Herre över 
allting
8.00 Gudstjänst vid Bromma 
kyrka. 

21-23 maj 
Equmeniakyrkans kyrkokon-
ferens i Malmö. 

24 SÖNDAG Söndagen 
före pingst Hjälparen 
kommer
11.00 Gudstjänst. Bertil Hög-
ström. Sång: Elina Lyckeborg.

26 TISDAG 
9.00 Morgonbön vid ljus-
globen. Terminsavslut.

27 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen träff. 
Boule och bulle. Vårtermins-
avslut.

31 SÖNDAG Pingstdagen 
Den heliga Anden.
11.00 Gudstjänst. Inga Jo-
hansson, Esther Kazen.
Sång: Signe Åkerman. Jonas 
Eliasson.
18.00 Vårkonsert med 
Abrakadabra, Singsalabim, 
Ungdomskören och Canta 
Felice. Helena Bäckman, 
Jonas Eliasson. Insamling till 
Diakonia. 

7 SÖNDAG Trefaldighets
dagen Gud – Fader, Son och 
Ande 
11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Lasse Vallmoss.  Sång: 
Sofia Karsberg. Jonas Eliasson. 
Efter gudstjänsten pilgrims-
vandring

14 SÖNDAG 
11.00 Temagudstjänst. Till 
jordens yttersta gräns – hur 
berättar vi om tron på Jesus? 
Inga Johansson

21 SÖNDAG Johannes 
döparens dag Den Högstes 
profet 
11.00 Sommarandakt. Esther 
Kazen.

Församlingens studier och kulturprogram sker i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

JUNI
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Engagerat team med brett arbetsfält 
förstärker Abra i vår
Verksamheten i Abra 
har sprudlat av liv un
der det nya året. 

Kollegiet av anställda 
har fått välbehövlig 
förstärkning av pastorerna 
Esther Kazen och Inga 
Johansson tillsammans 
med musikledare Helena 
Bäckman. 

– Det nya kollegiet 
har goda erfarenheter av 
arbete i församling och har 
snabbt kommit in i sina 
uppgifter. De har redan 
skapat en nära relation till 
församlingen och deltagare 
i olika aktiviteter.  Redan 

från terminsstarten fick 
vi välbesökta gudstjän-
ster, säger församlingens 
föreståndare Lasse Vall-
moss, som har fått två 
vikarierande pastorskol-
leger, medan församlin-
gens andra pastorstjänst 
fortfarande är vakant.

– Det känns så roligt 
och stimulerande att 
ha goda medarbetare 
i Abra-kollegiet igen, 
säger en nöjd och lättad 
föreståndare. 

Alla anställda har 
arbetsbeskrivningar som 
vänder sig till både barn 
och unga och till försam-
lingen i stort, men hu-

vudinriktningarna skiftar.  
Esther Kazen inriktar 

sig på barn och ungdo-
mar i Abra. Hon stöttar 
AbraUng styrelsen, är med 
på tonår samt predikar 
någon gång i månaden.

Inga Johansson predikar 
och leder gudstjänster, 
andakter och förrättningar 
och är engagerad i tors-
dagssamlingarna.

Helena Bäckman, som 
är nyanställd tills vidare, 
leder barnkörer och vux-
enkören Canta Felice. Till-
sammans med musikrådet 
utformar hon de musika-
liska delarna i kyrkan. 

CHrIstINA stArEborN

foto:  mAgNus HÖIJ



9

Hur upplever du din 
första tid i Abra?
Jag har blivit generöst 
välkomnad i församlin-
gen. Är imponerad över 
det stora ideella engage-
manget. Tänker särskilt på 
Reprisen på lördagar! Där 
får jag mingla och få lära 
känna alla som kommer. 
På torsdagarna träffar jag 
barnkörerna och deras 
familjer.

Vad är dina förväntnin-
gar på din tid i Abra? 
Jag hoppas på att bidra 
mer i olika samlingar. 
Är med i samtalsgrupp 
om Apostlagärningarna. 
Kanske kan dessa samtals-
grupper leda vidare till 
ytterligare samtal kring tro 
och liv. 

Hur upplever du din 
första tid i Abra?
Jag känner mig så varmt 
välkomnad! Jag finns i 
tonår, bibelsamtal, guds-
tjänster och försöker vara 
ett stöd till Abra Ungs 
styrelse. Det känns väldigt 
härligt att ägna våren åt 
Abra!

Vad är dina förväntnin-
gar på din tid i Abra? 
Efter önskemål på Abra 
Ungs årsmöte ska vi 
starta bibelsamtal för 13+ 
vilket jag ser fram emot. 
Utöver det ska det bli fint 
att fortsätta lära känna 
försam lingen och bidra 
med det jag kan!

Inga Johansson
Vik pastor 50%, till 30 
juni 2020. Även centralt 
i Equmeniakyrkan med 
samhällsfrågor.
Bor: Tegnergatan
Fritid: Läser om 
Jerusalemfararna. 
Familj: Erik, min sambo, 
min 90-åriga mamma,  
syskon med familjer
Fritid: Umgås med vän-
ner. Lantstället i Småland.

Esther Kazen
Vik ungdoms pastor 50%,  
till 30 juni 2020. Även 
generalsekreterare för 
Sveriges Ekumeniska  
kvinno råd och eget 
skrivande. 
Bor: Telefonplan
Familj: Min sambo 
Oscar, föräldrar och 
systrar i Värmland
Fritid: Löpning och 
lyssnar på poddar

Helena Bäckman
Anställd som musikledare 
tills vidare 50 %. Studer-
ar på Kungl Musikhög-
skolan.
Bor: Inneboende i 
Stuvsta
Familj: Mamma, pappa 
och två systrar
Fritid: Studier plus fri-
lansjobb som musiker.  
Träning och träffa  
vänner. Pardans

Hur upplever du din 
första tid i Abra?
Jag är väldigt glad över 
att få jobba i Abra. Den 
uppskattning jag fått från 
människor i församlingen 
har betytt otroligt mycket 
för mig. Jag upplever mån-
ga fina samarbeten och att 
alla vill hjälpa varandra. 
Som musikledare får jag 
träffa många människor 
vilket är jätteroligt. Det 
blir mycket variation vilket 
gör jobbet ännu mer spän-
nande.

Vad är dina förväntnin-
gar på din tid i Abra? 
Jag ser fram emot att få dra 
igång fler projekt med kör-
erna. Jag önskar komma 
ännu närmre församlingen 
och bidra med det jag kan 
för att låta kyrkan växa.  
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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

Den 8 februari samlades 
Abrahamsbergskyrkans 
ungdom, Abra Ung, till 
årsmöte. Det var en kväll 
med många bra diskus
sioner, val, idéer på ny 
verksamhet, fika och 
umgänge.

När vi nu går in i ett nytt 
verksamhetsår ser vi fram 
emot att fortsätta att vara en 
förening där våra medlem-
mar kan känna sig trygga, 
vi vill fortsätta bedriva bra 
verksamhet och vi vill ha ro-
ligt tillsammans. Utöver den 
ordinarie verksamheten vill 
vi under 2020 arbeta särskilt 
mot tre mål. Vi vill: 

• Öka synligheten utanför 
huset

Vi vill att vår förening ska 
växa och att fler barn och 
ungdomar ska växa i ge-
menskap och ansvar. 

• Samarbeta med secondhand-
butiken Reprisen.

Under året vill vi samarbe-
ta mer med Abrahamsberg-
skyrkans secondhandbutik 
Reprisen. Det kan bland 
annat handla om att vi står 
för fikaförsäljningen under 
en lördag när Reprisen håller 
öppet och att våra ledare och 
deltagare finns med på plats 
under lördagarna för att visa 
upp och svara på frågor. Vi 
tycker att Reprisen gör så 
mycket bra att vi gärna vill 
samarbeta mer och hjälpa 
varandra. 

• Ordna 15 tillfällen av sam-
hällsfrämjande aktiviteter 

Vi tycker att det är viktigt 
att på olika sätt bidra till ett 
bättre samhälle, och det är 
något vi är måna om att våra 
medlemmar och deltagare 
också tycker. Därför vill 
vi ordna minst 15 tillfäl-
len av samhällsfrämjande 
aktiviteter. Det kan bland 
annat handla om att ge sig ut 

och plocka skräp, att samla 
in pengar till välgörande 
ändamål, och att berätta om 
hur viktigt det är att också 
ge av sin tid och engagera sig 
ideellt. 

ELINA LyCkEborg 
ordfÖrANdE, AbrA uNg

Årsmöte för AbraUng

Ny styrelse i Abra
Vid församlingens årsmöte 
valdes en ny styrelse för 
Abrahamsbergskyrkan.

Ny ordförande är 
Helen Åkerman. 

Övriga ledamöter: Lars 
Borg, Mattias Mannervik, 
Kristian Martinson, Erika 
Wermeling, Thore Ken-
nestad, Sofia Karsberg, 
Elisabeth Axelsson Lisa 
Prembäck. 

Läs mer om årsmötet 
på församlingens hemsida:  
abrahamsbergskyrkan.se
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Nya medlemmar
Helena Bäckman. Inflyttad från 
Equmeniakyrkan, Arvika. 
maja eliasson.
anna mellin joHansson. Inflyttad 
från Ansgarskyrkans församling, 
Lidingö.

jan-erik mellin.
Hanna ronnås.
margareta stigwall.

Till Guds vila 
lars Bergman. Född den 5 maj 
1928,  avled den 9 februari 2020. 

Utgången
stefan wirtén, Numera aktiv i 
Svenska Kyrkan.

Kyrkoledarval vid 
kyrkokonferens
Val av kyrkoledare blir den 
mest uppmärksammade 
frågan när Equmeniakyrkan 
möts till kyrkokonferens i 
Malmö över Kristi Himmels-
färdshelgen, 21-23 maj.

Lasse Svensson som har 
varit kyrkoledare för Equ-
meniakyrkan sedan den 
grundades 2012 och kan-
diderar för ytterligare en 
period. Däremot har hans 
kolleger som biträdande 
kyrkoledare, Olle Alkholm 
och Sofia Camnerin, med-
delat att de nu vill lämna 
sina uppdrag i kyrkolednin-
gen. Sofia Camnerin kom-
mer att ägna hela sin tid åt 
Teologiska högskolan, där 
hon redan börjat som vice 
rektor, medan Olle Alkholm 
vill trappa ned sitt yrkesliv.

Till nya biträdande 
kyrkoledare föreslår en 
enig kyrkostyrelse Joakim 
Hagerius och Karin Wiborn. 
Men andra namn har förts 
fram av några församlingar 
och det kan bli debatt och 
omröstningar vid kyrkokon-
ferensen. 

Båda de nya kandidaterna 
var redan på tal vid Equ-
meniakyrkans första ledarval 
2012. Joakim Hagerius, 
är nu opinionsredaktör 
för tidningen Dagen och 
har tidigare varit pastor i 
Saronkyrkan i Göteborg. 
Karin Wiborn, som bland 
andra Abrahmsbergskyr-
kans styrelse  nominerat 
till kyrkoledningen, är nu 
generalsekreterare i Sveriges 
kristna råd och var tidigare  
missionsföreståndare i Sven-
ska baptistsamfundet och 
ingick i den grupp kyrkole-
dare som först låg bakom 
initiativet att bilda Equmen-
iakyrkan. 

Kyrkokonferensen  är en 
av folkrörelsesveriges största 
beslutande församlingar som 
varje år samlar omkring 700 
ombud för kyrkans olika 
församlingar för överläggn-
ingar, beslut,  gudstjänster 
och gemenskap. I år inbjuder 
Region Stockholm av Equ-
meniakyrkan ombud och 
intresserade till ett förbere-
dande möte i Abra måndag 
4 maj.

Hälsa för 
alla i Kongo
Equmeniakyrkan och 
dess samfundsföregån-
gare har gamla band till 
de båda Kongostaterna 
och systerkyrkor där. Nu 
drivs projektet ”Hälsa 
för alla i Kongo ” i Equ-
meniakyrkans regi.

Abrahamsbergskyrkan 
stöder projektet och 
torsdag 23 april kl 19 
kommer Ingegerd Rahm, 
distriktsläkare och am-
bassadör för projektet, 
och berättar om vad som 
händer.

Ingegerd växte upp 
i Kongo och kommer 
också att berätta vad som 
ligger bakom hennes 
starka engagemang för 
just Kongoländerna och 
människorna där.



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
Vindens vänner: 81 33 852

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pastor Lasse Vallmoss 
Telefon: 070453 79 47

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 

Pastorer
Inga Johansson (50%),  
telefon: 076505 31 81 
Esther Kazen (50%),  
telefon: 070397 50 88

Musikledare 
Helena Bäckman, 
Telefon:  076328 98 09

Församlingens  
ordförande
Helen Åkerman

AbraUngs ordförande
Elina Lyckeborg,  
Telefon: 076860 70 68

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén
tel: 0701909013

B
PORTO BETALT

PILGRIMS-
VANDRING

Söndagen den 7 juni.  
 
Samling vid Abrahams-
bergskyrkan efter guds-
tjänsten, kl 12.15.

Mer information på  
affischer och  
www.
abrahamsbergskyrkan.se

FIRA VALBORG 
Lördag 30 april kl 17.00

Som vanligt firar vi  
Valborg på Koviken, 
torsdagen den 30 april kl 
19.00

Vårtal av Lotta Sjöström 
Becker, generalsekreterare 
för Kristna Fredsrörelsen

Vårkör med Jonas Eliasson

Servering

VÅRKONSERTER
Lördag 16 maj kl 17.00

Musik och sång från Dis-
ney och musikaler. Sing-
salabim, Allsångsorkestern, 
Helena Bäckman
Insamling till AbraUng

Söndag 1 juni kl 18.00 
Abrakadabra, Singsalabim, 
Ungdomskören och Canta 
Felice. Helena Bäckman, 
Jonas Eliasson
Insamling till Diakonia

Vår i Abra

Välkommen att möta våren och sommaren i Abrahamsbergskyrkan


