
Abrahamsbergskyrkans
församling, Abra Senior,

SK Vindens Vänner
och AbraUng

inbjuder till

Samlingshelg
4/9–5/9 2021

i Abrahamsbergskyrkan
och vid fritidsgården Koviken



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! 

Vägbeskrivning �nns på
www.koviken.se

Helgen avslutas med söndagsgudstjänst 
Abrahamsbergskyrkan som även sänds digitalt.
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Söndag den 5 september

11.00 Gudstjänst i Abrahamsbergskyrkan, 
sänds även digitalt. 

Lasse Vallmoss predikar, Helena Eriksson
leder gudstjänsten. Ungdomskören sjunger. 

Lördag den 4 september

09.30 Morgon�ka med liten smörgås.

10.00 Gemensam inledning och morgonbön.

10.30  Vad har vi lärt oss under pandemin? 
Presentationer och samtal

12.15 Nattvard

12.45 Lunch

14.00 Aktivitetspass i smågrupper 
inklusive �ka 

15.30 Återsamling och undanplockning

16.00 Dagen avslutas

Efter pandemin (10.30 - 12.45)Samlings-
helgen 2021

Aktivitetspass i smågrupper (14.00–15.30)

Olika personer i församlingen och dess närhet
berättar om vad de lärt sig under pandemin och
vad de vill ta med sig in i tiden efter dess slut.
Vi får också lyssna på Anders Jonåker, församling-
utvecklare i Equmeniakyrkan, som ger oss
en bild av församlingslivet efter pandemin. 

Efter att vi lyssnat på berättelserna får vi samlas
i mindre grupper, re�ektera över det vi hört, 
dela våra egna erfarenheter och tillsammans 
drömma om hur livet kan bli efter pandemin. 

 

I år kommer samlingshelgen fokusera på vilka 
vi är och vill vara efter pandemin. Vilka insikter tar
vi med oss? Hur vill vi att Abras verksamhet ska
se ut när vi återigen har möjlighet att ses igen?

På eftermiddagen kan vi - barn och vuxna - 
utmanas, leka och re�ektera tillsammans inom 
ramen för Diakonias koncept
Barnens tankesmedja challenge 

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 följer självklart de rekommendationer 
som gäller i september men vi ber och hoppas att
vi kan ses och vara tillsammans på Koviken. 

Senaste informationen �nns på
www.abrahamsbergskyrkan.se

Välkommen! 

Under eftermiddagen �nns det olika aktiviteter
att välja mellan.  Utmaningar inom ramen för
Barnens tankesmedja challenge, segling,
rörelse- och re�ektionsvandring eller
musikworkshop. 

För dig som bara vill vara och njuta av de vackra
omgivningarna är det självklart också möjligt! 



ABRAHAMSBERGSKYRKAN

Första helgen i september samlas vi på
Abrahamsbergskyrkans fritidsgård Koviken.
Vi utgår från att restriktionerna kommer 
möjliggöra att vi samlas.

För att det ska vara möjligt att beräkna �ka 
och lunch behöver vi din anmälan senast 
den 29 augusti.  

Anmäl dig genom att mejla 
abra@abrahamsbergskyrkan.se eller ringa
Lasse Axelsson på nummer 070-98 60 557 
 
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

Samlingshelgen genomförs av
Abrahamsbergskyrkans församling, Abra
Senior, Seglarklubben Vindens Vänner
och Abrahamsbergskyrkans ungdom.


