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Breda erfarenheter 
Joakim Hagerius är en 
av de nya ledarna för 
Equmeniakyrkan. Nu 
kommer han till Abra.  

Musik i Corona
Under pandemin har 
musikarbetet behövt 
hitta nya vägar och 
arbetssätt.  

Utmaningar i Kongo 
Equmeniakyrkan 
har historiska band 
till Kongo. Makarna 
Sund berg förvaltar det. 
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Tänd ljus!
Efter en lång, mörk november och efter ett år som detta väntar äntligen advent! 
 Till slut bryter ljuset fram och skingrar mörkret. I adventsljusstaken fladdrar sn-
art ljuslågan, i fönstret tindrar stjärnan och bakom knuten anar vi redan en krubba 
i Betlehem, där världshistoriens mest fascinerande födsel, om bara en kort tid, 
ännu en gång ska äga rum. 
 Julen är hotad på grund av pandemin, säger Folkhälsomyndigheten. Men NEJ! 
Varken krig, katastrofer eller pandemier kan hota vare sig ljuset eller självaste julen. 
Oavsett om vi får fira jul som vanligt, med alla våra kära jultraditioner, med släkt 
och vänner eller om vi i år får fira på ett enklare sätt, så är julens budskap det-
samma! 
 ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram.” (Jes. 9.2) Samma budskap som ängeln riktade 
till herdarna på herdarnas äng utanför Betlehem, riktas också till oss och hela vår 
värld. Ängeln säger – ”Var inte rädda! Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias Herren”. (Luk 2:10,11)
 Vi vet att vår värld är illa ute, att klimatförändringarna är en realitet – att livet är 
hotat på många områden. Vi vet att det finns fattigdom, krig, nöd och stor utsatthet 
i vår värld. Vi vet att det finns människor som mår dåligt både nära oss och långt 
borta och att advents- och jultiden inte är en ljus och lycklig period för alla män-
niskor och i år kanske svårare än annars.
 Det är rakt in i vårt mörker, i vår utsatthet och in i vår trasiga värld som Gud 
låter sig födas. Värme, hopp och ljus behöver vi mer än någonsin i denna tid. Ljuset 
lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit 
det!

Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker,
Tänd rättens ljus i korruptionens mörker,
Tänd trons Ljus i förnekelsens mörker,
Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker,
Tänd kärlekens ljus i dödens mörker.
Tänd ljus!
(Bo Setterlind) 

Inga Johansson 
Pastor I abrahamsbergskyrkan 2020
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Det är bra för hälsan 
att mötas och sjunga 
tillsammans. Men för 
att inte smittas av pan-
demi ska vi undvika att 
träffas och inte sjunga. 
Båda budskapen gäller 
men de går inte riktigt 
ihop. 

Hur det går med musiken 
till advent, Lucia och jul 
i Abrahamsbergskyrkan 
är oklart ännu när detta 
nummer av Livet går till 
tryck. I början av hösten 
fanns förhoppningar om 
att så smått komma igång 
med sång och musik från 
Allhelgonahelgen. Men så 
blev det inte. Snart stod 
kyrkans lokaler tomma 
igen på grund av ökad 
smittspridning av Co-
vid-19 i Stockholmsregi-
onen.

Helena Bäckman 

leder småbarnsmusik, tre 
barnkörer och vuxenkören 
Canta Felice i Abra. 

Att leda musik under en 
pandemi har inneburit att 
ställa om och tänka nytt. 
Körsång är extra känsligt 
för droppsmitta och därför 
ställdes alla körövningar in 
under våren.

– Istället för att ses 
i kyrkan sände jag ut 
barnkörövningar via 
Youtube varje torsdag 
och medverkade i digitala 
gudstjänster och andakter, 
berättar Helena Bäckman.

I höst kom först körerna 
igång igen men på ett 
annorlunda sätt. Barnkör-
erna Körlek, Abrakadabra 
och Singsalabim träffades 
utomhus medan Canta 
Felice övade en halvtimme 
åt gången inne i kyrksalen.

Men sedan kom skärpta 
allmänna råd från Folkhäl-
somyndigheten i oktober. 
Körövningar har ställts 

in tills vidare och det är 
osäkert om det över huvud 
taget kan genomföras 
någon musik i advent och 
jul i kyrkan.

Men för barnkör och 
ungdomskör är livet 
nästan som vanligt. Efter-
som det är verksamhet för 
barn under 15 år gäller lite 
särskilda villkor. De övar 
varje vecka i Abra och det 
traditionella luciatåget ska 
bli av den 12:e december – 
på kyrkbacken. 

– Att mötas och sjunga 
tillsammans är bra för häl-
san. Vi ställer inte in utan 
ställer om. Det är viktigt 
att veta, säger Helena 
Bäckman.

Hon ser ändå posi-
tivt på framtiden och 
musiken i Abra. Det ska 
vi förhoppningsvis åter-
komma till i Livet under 
2021.

Christina stareborn

Musik och Corona
”Under pandemin har musikverksamheten utmanats och jag har behövt tänka helt nytt”, 
säger Abras musikledare Helena Bäckman 
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Kongo
Vår oro och glädje 

Missionskyrkan har 
länge haft ett nära 
band till Kongo. Anne 
och Carl Sundberg för 
traditionen i Equmenia-
kyrkan vidare. 

Den återkommande 
dräneringen på folk och 
korruptionen. 

Anne och Carl Sund-
berg försöker svara på frå-
gan, varför det är så svårt 
att bygga hållbar samhälls-
utveckling i Afrika, också i 
Republiken Kongo, där de 
arbetat på olika sätt sedan 
1980-talet.

– Det  är omöjligt att 
tänka sig en framtid här, 
säger unga människor som 
ser att jobb och poster i 
förvaltningen ges åt barn 
till politiker eller andra 
redan  mäktiga i samhället. 
I stället drömmer de om 
Europa och Nordamerika, 
både de med utbildning 
och de som utan tillgångar 
ger sig av norrut genom 
Sahara och över Medel-
havet. 

Kongo Brazzaville, 
som det ofta kallas efter 
huvudstaden, är ett litet 
land i Afrika med fyra 
miljoner invånare. Sven-
ska Missions förbundet, 

som blev Missionskyr-
kan och nu uppgått i 
Equmeniakyr kan, har 
bedrivit mission där i mer 
än 100 år. En femtedel av 
befolkningen har någon 
anknytning till Evange-
liska kyrkan i Kongo, 
EEC, som blivit en kraft 
i samhället som syns och 
som man räknar med.

– Skola, sjukvård och 
förkunnelse följdes åt 
i missionsarbetet som 
därmed bidrog till sam-
hällsutvecklingen. Under 
några år på 1990-talet 
med förhoppningar om 
demokratisering och eko-
nomisk utveckling, kunde 
kyrkan ha blivit en viktig-
are maktfaktor men den är 
svagare nu, säger Anne.

EEC är närvarande 
i hela Kongo men är 
starkast i söder. Landets 
enväldige ledare sedan 
årtionden är militär, kom-
mer från norr, gynnar de 
sina och kan lita till den 
gamla kolonialmakten 
Frankrike.

Men kyrkan själv har 
också drabbats av kor-
ruption och ledarmakt-
missbruk som samhället i 
övrigt. Kyrkoledaren har 
ägnat sig åt överhetsfason-
er och hot och trakasserier 

mot medarbetare. Under 
hans fyra år i ledningen 
har stora pengar försvun-
nit. 

Men i somras kunde 
kyrkans representant-
skap samla sig och avsätta 
kyrkoledaren för brott mot 
kyrkoordning och grund-
satser. Det är förstås ett 
gott tecken.

– Det är en ny känsla 
nu. Det finns en glädje att 
arbeta, har Anne förstått.

Sedan maj är Anne 
och Carl hemtagna för 
coronakarantän i Sverige. 
Anne, som är ekonom 
och forskare i socialantro-
po logi, förestår annars en 
särskild organisation för 
katastrof- och nödhjälp 
som EEC driver. Carl som 
doktorerat i teologi är lek-
tor på systerkyrkans pro-
testantiska universitet och 
predikar vid internatio-
nella gudstjänster i EEC:s 
största kyrka i huvud-
staden Brazzaville.

– Om jag genom mitt 
arbete kan ge utrymme åt 
dem som vill något, kan 
jag bidra till en utveckling,  
säger Anne. Jag tror fak-
tiskt att det finns männis-
kor som vill förändra.  

Carl undervisar särskilt 
i kontextuell teologi, i 
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dogmatik och etik och 
den teologi som utvecklas 
i sitt sammanhang, som 
urfolks-, feminist- och be-
frielseteologi. Det är käns-
ligt för pastorskandidater 
som föreställer sig att all 
teologi är likadan och bara 
ska vara bibelundervisning 
rakt upp och ned. 

– Gamla lokala tradi-
tioner som tro på anfäders-
andar år förbjudna i 
kyrkans grundsatser. De 
vågar man då inte bearbeta 
och avskärmar i stället 
det som alla ändå tror på, 
påpekar Carl.  

Båda understryker att 
när kyrkan växer i Kongo, 
är det när den arbetar 
lokalt i grannskap där man 
känner varandra och män-
niskors villkor. 

Anne och Carl är upp-
vuxna i nordvästskånska 
Bjuv och Centrumkyrkan 
där, redan då ett samarbete 
mellan missionsförbundare 

och metodister. Deras fasta 
punkt i Sverige är en stuga 
vid havet i Skummes-
lövsstrand mellan Laholm 
och Båstad. I snart ett 
halvsekel har de bott i eller 
regelbundet besökt Kongo 
och nu har de låtit bygga 
ett eget hus i Brazzaville 
där de tänker bo ungefär 
halva året. 

Men, hur gick det till, 
varför blev Kongo ert liv? 
När de studerade i Lund 
hölls kallelsedagar om 
framtida tjänster i kyr-

kan där Walter Persson, 
sedermera föreståndare för 
Missionsförbundet och då 
yttre missionens sekreter-
are, medverkade. 

Litet senare, på Annes 
25-årsdag, ringde  
Walter om att det be-
hövdes en ekonom till 
Kongo och frågade om 
hon var intresserad. Att ta 
med Carl skulle inte vara 
något problem:

– En pastor kan vi alltid 
använda.

anders Mellbourn

Equmeniakyrkans internationella arbete
Equmeniakyrkan samarbetar med kyrkor i 30 län-
der. Från advent till och med slutet på januari pågår 
Equmeniakyrkans årliga särskilda insamling till det 
internationella arbetet.

 I Abrahamsbergskyrkan är de två stora insam-
lingstillfällena andra advent, 6 december, och 
söndag 27 december, då Anne och Carl Sundberg 
medverkar i gudstjänsten och berättar om utvecklin-
gen i Kongo.
Läs mer på https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/
internationellt/

Anne Sundberg i projektgrupp med planering inför corona. Foto: Carl Sundberg
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DECEMBER -20

28 LÖRDAG
13.00 Adventssamling utom-
hus för barn och familjer. 
Platsbokning via hemsidan! 
Trekampsvandring och 
ljuständning. Inga Johansson, 
Helena Bäckman.

29 SÖNDAG 1:a söndagen 
i advent Ett nådens år
10.00 Gudstjänst Lasse Vall-
moss, Inga Johansson. Canta 
felice, Helena Bäckman, Jonas 
Eliasson.
12.00 Gudstjänst Lasse Vall-
moss, Inga Johansson. Blåsen-
semble. Jonas Eliasson OBS: 
Platsbokning via hemsidan.

2 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Tron i livet – Lasse Vallmoss

6 SÖNDAG 2:a söndagen i 
advent Guds rike är nära
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Internationellt tema. Petter Ja-
kobsson, Helena Höij, Desirée 
Tibell. Manskör, Jonas Elias-
son. Insamling till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. 

9 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 

Psalm och visa i adventstid – 
Britta Ingmarsdotter, Hässelby 
missionskyrka, Daniel Forsberg.

12 LÖRDAG 
16.00 Luciatåg med barnkör-
erna. Platsbokning via hem
sidan! Abrakadabra, Singsal-
abim. Helena Bäckman, Inga 
Johanson.

13 SÖNDAG 3:e söndagen 
i advent Bana väg för Herren
11.00 Gudstjänst. Inga  
Johansson. Anders Lyckeborg. 
Markus Pilenvik.

15 TISDAG 
9.00 Morgonbön vid ljus-
globen. Terminsavslut.

16 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Höstavslutning med Lucia 
– Helena Bäckman, körgrupp.

20 SÖNDAG 4:e söndagen 
i advent Vi sjunger in julen
11.00 Gudstjänst. Lasse 
Vallmoss. Canta felice. Helena 
Bäckman. Jonas Eliasson.

24 TORSDAG Julafton
11.00 Bön kring krubban 
Platsbokning via hemsidan!
Familjen Britta o Jonas Elias-
son, Helena Bäckman
23.00 Midnattsmässa. Den he-
liga natten. Lena Liman, Helen 
Åkerman. Helena Bäckman.

27 SÖNDAG Söndagen 
efter jul Guds barn
11.00 Gudstjänst med interna-
tionellt fokus. Platsbokning via 
hemsidan! Kongomissionärerna 
Anne o Carl Sundberg. Hans 

Lindén. Musik: Åse Chris-
tensen. Insamling till Hälsa 
för Kongo via Equmeniakyr-
kans internationella arbete. Se 
artikel sidorna 4–5. 

1 FREDAG Nyårsdagen  
I Jesu namn.
17.00 Fredsgudstjänst. Ängby-
kyrkan. Bromma ekumeniska 
råd.

3 SÖNDAG Söndagen 
efter nyår Guds hus.
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Lasse Vallmoss. Helena  
Bäckman.

10 SÖNDAG 1:a efter 
trettondagen Jesu dop
11.00 Gudstjänst.

12 TISDAG 
9.00 Morgonbön. Termins-
start.

13 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. FN:s 
globala mål i Equmeniakyrkan 
och dess verksamhet. Anna-Ca-
rin Persson Stenbeck, Equmen-
iakyrkans internationella enhet.

16 LÖRDAG 
13.00 Julgransplundring 
utomhus för barn och familjer. 
Platsbokning via hemsidan! 
Lek och dans. Inga Johansson, 
Helena Bäckman.

17 SÖNDAG 2:a efter 
trettondagen Livets källa
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall-
moss. Canta Felice, Helena 
Bäckman.

Rådande smittskydds-
begränsningar påverkar 
verksamheten. Enligt 
besked vid tryckdags kan 
adventstiden bli digital. Följ 
därför alltid hemsidan www. 
abrahamsbergkyrkan.se för 
senaste information.

JANUARI -21

NOVEMBER -20



20 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
AbraSeniors årsmöte
19.00 Ekumenisk förböns-
gudstjänst. Famnenkyrkan 
Bromma ekumeniska råd.

23 LÖRDAG 
11.00 Informationsträff om 
konfirmation.

24 SÖNDAG 3:e efter 
trettondagen. Jesus skapar 
tro
11.00 Gudstjänst. Pater 
Rainer Carls, från Katolska 
St: Ragnhilds församling. 

27 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. 
Hanna Cordelia öppnar eld 
– teaterpjäs om Frälsnings -
arméns begynnelse i Sverige. 
Pastor Carin Jarlsbonde, Ydre. 

31 SÖNDAG Septuag-
esima Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst. Sång: Ung-
domskören, Jonas Eliasson.

3 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Populismen och de unga väl-
jarna. Professor Erik Amnå.

7 SÖNDAG Kyndels mässo-
dagen Uppenbarelsens ljus
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Bibelutdelning och förbön 
för alla födda, barnvälsignade, 
döpta barn från senaste året. 
Lasse Vallmoss. Abrakadabra, 
Singsalabim, Helena Bäckman.

14 SÖNDAG Fastlags-
söndagen Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall-
moss. Canta felice, Helena 
Bäckman.

17 ONSDAG Askonsdag 
Bön och fasta
13.00 Mitt på dagen-träff. Att 
träna med mål och mening. 
Erika Rosenbaum, personlig 
tränare. 
19.00 Nattvardsandakt
Lasse Vallmoss Efterföljande 
samtal om fastetiden. 

20 LÖRDAG 
Årsmöte för AbraUng. Tid 
meddelas senare. 

21 SÖNDAG 1:a sön-
dagen i fastan Prövningens 
stund
11.00 Gudstjänst. Ungdoms-
kören, Jonas Eliasson.

24 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen-träff. ”Ett 
ord – en papperslapp” Nils 
Ferlin i ord och ton. Anders 
Andersson, Mats Nilsson.

28 SÖNDAG 2:a sön-
dagen i fastan Den käm-
pande tron
11.00 Gudstjänst. Insamling 
och förbön för Sverigearbetet 
inom Equmeniakyrkan. Bitr 
kyrkoledare Joakim Hagerius, 
Lasse Vallmoss. Samtal med 
Joakim vid kyrkkaffet. Se 
intervju sid 8-9.

5 FREDAG
13.00 Kyrkornas världs-
böndag. Ekumenisk guds-
tjänst i Famnenkyrkan. 

7 SÖNDAG 3:e söndagen 
i fastan Kampen mot ondskan
11.00 Gudstjänst. Insamling 
och förbön för diakon- och 
pastorsutbildningen. Lasse 
Vallmoss. Kyrkkaffe i kretsarna. 

10 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Tron i livet. Lasse Vallmoss.

14 SÖNDAG Midfasto-
söndagen Livets bröd
11.00 Nattvardsgudstjänst
Lasse Vallmoss. Kören Canta 
felice, Helena Bäckman
12.30 Församlingens årsmöte

17 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. Tul-
paner! Floristen ger sina bästa 
blomstertips. Maria Dahl.

21 SÖNDAG Marie be-
bådelsedag Guds mäktiga verk
11.00 Gudstjänst. Bibelutdel-
ning till årets konfirmander. 
Konfirmander och ledare.

24 ONSDAG
13.00 Mitt på dagen-träff. Härs 
och tvärs, rött kors, vit gubbe. 
Läkare Pehr Olov Persson.

28 SÖNDAG Palmsön-
dagen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Abraka-
dabra och Singsalabim. 
Helena Bäckman. 

VINTERN 2020-2021

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

FEBRUARI -21

MARS -21 
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Det är inte helt lätt att få 
tag på Joakim Hagerius, 
nyvald biträdande kyrkole-
dare i Equmeniakyrkan. 
Men några mail och lite 
krångel med telefonnum-
mer senare har vi faktiskt 
kontakt. På många sätt har 
det nya uppdraget varit en 
rivstart för Joakim. 

– Det har varit jätte-
roligt, innehållsrikt och 
jättespännande!

Samtidigt har corona-
pandemin satt sin tydliga 
prägel på arbetet. Det har 
för Joakims del inneburit 
digitala möten, många 
digitala möten. 

– Jag har spenderat 
otaliga timmar framför 
datorn. Det har varit 
utmanade och inte helt 
optimalt att sätta sig in i 
ett nytt sammanhang och 
lära känna människor via 
en skärm. 

Den nya kyrkoledar-
trion, som Joakim tillsam-
mans med Lasse Svensson 
och Karin Wiborn nu ut-

gör, har inte helt definierat 
sina olika roller. Mycket 
lutar dock åt att Joakims 
ansvarsområden kommer 
vara kontakten med de 
regionala kyrkoledarna, 
antagning och utbild-
ning av nya pastorer och 
fortbildning av församling-
sanställda. 

Kommer tillbaka?
Inför kyrkoledarvalet 
har det i rapporteringen 
stundtals beskrivits som att 
Joakim kommer tillbaka. 
Tillbaka till Equmeniakyr-
kan efter många år som 
pastor i Saronkyrkan, en 
av Evangeliska frikyrkans 
(EFK) största församlin-
gar. Tillbaka efter sin tid 
som opinionsredaktör för 
tidningen Dagen. Han vill 
dock nyansera bilden en 
aning. 

– Absolut att jag kom-
mer tillbaka i formell 
mening. Samtidigt har jag 
aldrig lämnat. Jag är ordi-
nerad i Svenska Missions-

kyrkan och har levt nära 
den och senare Equmenia-
kyrkan hela tiden. 

Har hållit kontakt
Detta har främst skett i 
form av kontakt med kol-
legor i andra försam lingar, 
vänner från tiden på pas-
torsutbildningen och som 
utbildare inom ramen för 
Equmeniakyrkans fort-
bildning av församlings-
anställda. 

Valet av de tre kyrkole-
darna föregicks av en 
tidvis högröstad diskussion 
på sociala medier och i 
tidningarna Sändaren och 
Dagen. Joakim verkar ta 
diskussionerna med ro.

– Inför ett val blir 
konfliktlinjer ofta tydliga. 
Jag tror ingen var förvånad 
över den bredd som blev 
synlig inom Equmenia-
kyrkan. För mig och de 
andra kyrkoledarna gäller 
det att kunna härbärgera 
helheten, inte bara komma 
med ett perspektiv. 

Joakim

Hagerius
ny på jobbet
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Just Equmeniakyrkans 
bredd ser Joakim som en 
av samfundets styrkor. Det 
och lokal förankring. Även 
om Equmeniakyrkan inte 
har så starka rötter  
än så vilar den på tre 
traditioner som funnits 
i Sverige väldigt länge. 
Många församlingar är 
välkända på orten där de 
verkar och den trovärdig-
heten tycker Joakim att det 
är viktigt att slå vakt om. 

Viktigt arbete med unga
När jag frågar honom vad 
han tar med sig från sin tid 
som pastor i EFK blir det 
först lite tyst. Sedan kon-
staterar han att han främst 
bär med sig erfarenheter 

från det lokala församling-
sarbetet. En viktig lärdom 
därifrån kommer från 
församlingens verksamhet 
för unga vuxna.

– I unga vuxna-guds-
tjänsterna hade vi möj-
lighet att ta ut svängarna 
ordentligt och experiment-
era. Det som föll i god 
jord tog vi sedan med oss 
till församlingens huvud-
gudstjänst. 

En entreprenör
Entreprenörsandan och 
vikten av att tänka innova-
tivt är något som går igen 
även inom andra områden 
hos Joakim. Ett exempel är 
ordförandeskapet i Göte-
borgs Räddningsmission, 

en förening som bedriver 
socialt arbete på kristen 
grund. De senaste fem-tio 
åren har på många sätt 
varit ett uppvaknande för 
många i kyrkan. Allt fler 
har insett att det offentliga 
samhället inte mäktar med 
de utmaningar som finns. 

– Kyrkan är politisk. 
Det har den alltid varit. 
Det handlar i vissa fall om 
att vara profet och peka 
på bister och i andra fall 
att kavla upp ärmarna och 
göra en konkret insats.

Vill du höra mer av 
Joakim Hagerius är du 
välkommen på gudstjäns-
ten den 28 februari i 
Abrahamsbergskyrkan.

ida hennerdal 
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Konfirmation 2021
Under 2021 blir det åter 
konfirmationsläsning 
och konfirmationsläger 
på försommaren. Håll 
ögonen öppna för infor-
mation och anmälan på 
hemsidan, www.abraha-
msbergskyrkan.se

Gåva till Livet
Församlingstidningen 
Livet skickas kostnadsfritt 
ut fyra gånger om året till 
Abrahams bergskyrkans 
medlemmar och kontakter. 
Scanna gärna QR-koden 
här och betala en valfri 
prenumera tionsavgift.

Istället för att mötas till 
kyrkokonferens i Malmö 
under Kristihimmelfärdshel-
gen fick Equmeniakyrkan 
i år hålla ett digitalt möte i 
september på grund av coro-
napandemin. Själva konfe-
rensen sträcktes ut över två 
veckor och diskussionerna 
fördes i skriftlig form i ett 
kommentarsfält under varje 
beslutspunkt.

Det hade både sina för- 
och nackdelar. Om det 
stundtals var svårt att hålla 
reda på alla diskussionstrå-
dar och nya förslag var det 
i ännu högre grad gläd-
jande att se att de digitala 
formerna inte dämpade 
diskussions ivern och  
engagemanget i mötet. 

Ett av flera stora beslut 
på kyrkokonferensen var 
val av kyrkoledartrio för 

Equmenia kyrkan. Diskus-
sionerna om processen som 
ledde fram till förslaget 
såväl som de föreslagna i sig 
gick höga, både inför och 
under konferensen. Beslutet 

landade dock i att välja Lasse 
Svensson som kyrkoledare 
och Karin Wiborn respek-
tive Joakim Hagerius som 
biträdande kyrkoledare, allt i 
enlighet med huvudförslag-
et. (Se intervju med Joakim 
här i Livet på sidorna 8-9.)

En av kyrkokonferensens 
stora höjdpunkter brukar 
vara ordinationsgudstjän-
sten. Trots det digitala 
formatet där de orddinerade 
befann sig på olika platser i 
landet blev det en gudstjänst 
med både nerv och känsla 
även detta år. 

Det var stort att se 
blivande pastorer och 
diakoner avge sina löften 
och formellt tas emot av sitt 
samfund.  

ida hennerdal  
hans lindén  

daniel ÅkerMan

Kyrkokonferens på digital distans

De nya kyrkoledarna.  
Foto: Peter Hoelstad,  
Equmeniakyrkan
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Ny medlem
marIa LannnvIk DuregårD

Barnvälsignelse
LInnea PILenvIk, välsignades 13 
september 2020

Till Guds vila
sture kuLLgren, född den 29 
augusti 1928 avled den 11 sep-
tember 2020

Utgången
bo-thure Larsson

Församlingsutvecklingen fortsätter igen
Det församlingsutvecklingsarbete som påbörjats i Abra 
och som skulle tagit fart efter presentation i samband 
med församlingens årsmöte i mars har litet kommit i 
skymundan i och med Corona-pandemin. Men nu finns 
en arbetsgrupp i den nya styrelsen som avser att följa upp 
de initiativ som har tagits. 

I stora drag så jobbar den efter tre spår: 1) uppföljning 
av den NFU (naturlig församlingsutveckling)-enkät som 
genomfördes i vintras, 2) diskussioner kring hur befintlig 
och framtida verksamhet kan främja församlingens vi-
sion, 3) utarbetande av en enkät riktad till alla som rör 
sig i Abrahamsbergskyrkan.

Syftet med enkäten är att informera om Abrahams-
bergskyrkans verksamhet och att identifiera de trösklar 
som begränsar medverkan i olika sammanhang. Den ska 
genomföras  både digitalt och i pappersform, beroende 
på målgrupp.

Målet är att ha enkäten klar före årsskiftet 20/21.

Årsmöten 2021
Vårvintern är årsmötes-
tid då vi får möjlighet att 
samman fatta det gångna 
årets verksamheter, välja nya 
förtroendevalda i olika upp-
drag och se framåt. 

De här årsmötestiderna 
gäller i Abrahamsbergskyr-
kan.

Abra Senior. 20 januari kl 
13.00.

AbraUng. 20 februari. 
Klockslag meddelas senare

Abrahamsbergskyrkans 
församling. 14 mars kl 
12.30. 

Vindens vänner. 21 mars 
kl 13.00.

Bibelsamtal i vinter  
och vår
Vill du vara med i en bibel-
samtalsgrupp om Johannes-
evangeliet? Det blir elva 
träffar under februari–april 
på måndagkvällar kl 19.00– 
20.30. Start 1 februari.

Inför varje träff läser vi 
som förberedelse två kapitel 
i evangeliet.  Än så länge 
är det osäkert om det blir 
fysiska träffar eller digitalt.  
Anmälan, senast 28 januari 
till ledaren för grupperna: 
lasse.vallmoss@abrahams-
bergskyrkan.se,  
0704-537947. 

Reprisen på lördagar
Varje lördag kl 11.00–
13.00 har Reprisen Sec-
ond hand och café öppet. 
Just nu osäkert till jul 
på grund av pandemin. 
Tänkt vårstart den 19 
januari.  

Abras klassiska höstmarknad 
hölls i år i oktober och 
utomhus på grund av corona
läget. Det blev en vacker 
höstmarknadsdag med många 
besökare och glada möten.



Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Mobiltelefon 0704-53 79 47

E-post: 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: 
5360-2330
Abra senior bankgiro: 
5466-1335

Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
AbraUng: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4,
Equmeniakyrkan,
ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 27-4
Vindens vänner: 81 33 85-2

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pastor Lasse Vallmoss 
Telefon: 0704-53 79 47

Pastor (vik)
Inga Johansson
inga.johansson 
@abrahamsbergskyrkan.se

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 
Telefon: 070-530 66 27

Musikledare 
Helena Bäckman, 
Telefon:  076-328 98 09

Församlingens  
ordförande
Helen Åkerman 
ordforande 
@abrahamsbergskyrkan.se

AbraUngs ordförande
Elina Lyckeborg,  
Telefon: 0768-60 70 68

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén
tel: 0701-909013

B
PORTO BETALT

ADVENT OCH 
JUL 2020

Fira advent och jul med Abrahamsbergskyrkan! 

Lördag 28 november kl 13.00 
Adventssamling utomhus för barn 
och familjer. 

Första advent, söndag 29 
november. Två gudstjänster: kl 
10.00 och 12.00. 

Lördag 12 december kl  16.00 
Luciatåg med barnkörerna. 

Onsdag 16 december kl 13.00 Abra 
Seniors höstavslutning med Lucia. 

Fjärde advent, söndag 20 decem-
ber kl 11.00. Vi sjunger in julen.

Julafton, torsdag 24 december 
kl 11.00: Julbön kring krubban
kl 23.00: Midnattsmässa Den heliga 
natten.

Med coronahot och smittskyddskrav är årets julprogram osäkert in i det 
sista. När Livet gick till tryck kom uppgifter som kan göra hela adventstiden 
digital:

OBS:  platsbokning kan behövas vid flera av dessa aktiviteter.
Håll utkik på www.abrahamsbergskyrkan.se!


