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Bildning i höst 
Det ges flera tillfällen 
till att lära sig mer och 
möta aktuella förfat-
tare och debattörer. 

Jonsson läser brev
Johnny Jonsson ska 
i höst hjälpa oss att 
förstå Pauli brev.  
 

Skavankerna syns 
Petter Jacobsson 
reflekterar över hur vi 
klarat pandemin på 
nätet. 
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Tack för unga i kyrkan
Vänner och kolleger frågar hur det är i Abrahamsbergskyrkan och om jag 
trivs. Det gör jag, särskilt när jag som i sommar fått vara med på två så bra 
läger, scout- och konfaläger. Båda på vår fina fritidsgård Koviken. 
 Jag hoppas att du som läser detta kan ana hur fina möten, upplevelser, 
andakter och samtal som har förts på lägren. En stor eloge till alla duktiga 
och engagerade ledare. För många kyrkor och organisationer är det kris 
i verksamheten för barn och ungdom, med ledarbrist och sjunkande en-
gagemang. I Abra finns en väldigt bra organisation och styrelse i AbraUng som 
har överblick och tar tag i olika frågor. 
 Under hösten kommer AbraUng satsa på rekrytering av nya ledare och 
deltagare. Hur kan du stödja det arbetet? Berätta om de olika grupperna för 
dem du känner. Fundera på om du själv ska vara ledare.
 Det behövs ledare till scoutkåren. Det behövs hjälpledare till barnkörerna. 
Det behövs ledare om vi åter vill få igång söndagsskola/barnens gudstjänst/
skaparsöndag eller vad det nu ska heta. Och alla behöver inte vara 17-30 år. 
Barn och ungdomar behöver ledare i kyrkan med olika åldrar, kön, bakgrund. 
Du kanske tidigare har varit ledare och nu skulle finna tid igen för ett nytt 
engagemang. Alla kan be en bön för Abras barn- och ungdomsverksamhet.
 Även om AbraUng har församlingens förtroende att ansvara för barn- och 
ungdomsarbetet i Abrahamsbergskyrkan, innebär inte det att vi andra inte är 
medansvariga för verksamheten nu och i framtiden. En levande församling är 
en församling med verksamhet för alla åldrar. 
 Det får vi be och arbeta för. 

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Vart jag mig i världen vänder
är mitt liv i dina händer.
Du min trygghet alla dar
du är evigt hos mig kvar.

Lasse Vallmoss
Församlingsföreståndare
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Hösten i Abrahams-
bergskyrkan bjuder på 
många tillfällen till för-
djupning och lärande. 

I höst kommer vi i Abra
hamsbergskyrkan att ha en 
serie samlingar om kristen 
tro och bildning. Vi kom
mer att reflektera över 
mötet mellan kristen tro 
och bildning, både folk
bildning och akademisk 
bildning. 

En grund läggande fråga 
är hur tro och liv hänger 
ihop och vilken relevans 
tron har i den tillvaro som 
vi alla delar.

Den 7 oktober får vi 
besök av Åke Jonsson som 
talar om sin senaste bok, 
”Mer lik Gud. Teologi 
i antropocen” (Marcus 
förlag 2020), där han 
beskriver teologins uppgift 
som en samtalspart med 

naturvetenskapen i klimat
krisens tid. Åke har varit 
pastor i flera församlingar, 
bland annat i Västerorts
kyrkan, arbetat med 
studie frågor inom Svenska 
Missionsförbundet och 
varit lärare på Teologiska 
högskolan. 

Den 14 oktober kom
mer Pekka Mellergård till 
oss. Pekka är medicinare, 
neurokirurg på Univer
sitetssjukhuset Örebro, 
men också teologiskt en
gagerad, bland annat med 
tidskiften NOD och som 
tidigare rektor på Örebros 
teologiska högskola. 

Han kommer att tala 
om sin senaste bok ”Jag 
tror för att förstå. En 
essä om att finna och bli 
funnen” (Artos & Norma 
Bokförlag 2020). Denna 
bok är något så ovan
ligt som en apologi, ett 
försök att göra kristen tro 

begriplig och trovärdig för 
människor i vår tid, när 
han låter han sin tro, gå 
i dialog med hans natur
vetenskapliga och human
istiska bildning.

Serien avslutas 21 okto
ber med en kväll om folk
bildning och demokrati 
med Christina Jutterström 
som inledare. Det blir 
tredje försöket att möta 
Christina i Abrahamsberg
skyrkan sedan vi på grund 
av pandemin två gånger 
tidigare tvingats ställa in 
planerade samlingar. 

Christina Jutterström, 
som tidigare varit både 
tv och DNchef, inter
vjuades om sitt folkbild
ningsengagemang i Livet 
nr 1, 2020. Texten går 
fortfarande att hitta på 
kyrkans hemsida, https://
abrahamsbergskyrkan.se/
jutterstromochfolkbild
ningen/

Bildningskvällar i oktober

Foto: Magnus Höij

Åke Jonsson Pekka Mellergård Christina Jutterström
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Ett tilltal över 
millenierna 

Pauli brev i Nya testa-
mentet är skrivna 
före evangelierna i 
nedtecknad form. His-
toriskt sett är breven 
avgörande för forma-
teringen av kristen tro.

Johnny Jonsson har i mer 
än 50 år både predikat i 
kyrkor och forskat och un
dervisat på högskolor om 
Nya testamentets böcker 
och tidig kristen tro. 

– Att låta evangeli
erna stå före breven i Nya 
testamentet är förstås helt 
rimligt innehållsligt för att 
själva berättelsen om Jesus 
ska bli tillgänglig, men 
historisk sett är de inte de 
tidigaste texterna i Nya 
testamentet, säger Johnny 
på frågan om brevens 
betydelse jämfört med 
evangelietexterna som ju 
utgör grunden för predi
kan i kyrkan.

– Vi berättar ju alltid 
historia utifrån ett nu, 
påpekar Johnny. Evange
listerna skriver senare än 

Paulus, på 60talet och 
framåt, och bearbetar 
berättelserna om Jesus 
utifrån en situation som 
de befann sig i då. Jesu 
historiska sammanhang 
och miljö är en annan än 
evangelisternas. Matteus 
skrev exempelvis sitt evan
gelium då kristendom och 
judendom tidigt hamnat i 
konflikt och den konflikt 
han står i präglar Matteus 
skildring av Jesu liv och 
verksamhet. 

Berättar om upplevelser
För Johnny är de nytesta
mentliga böckerna framför 
allt berättelser om män
niskors upplevelser av Gud 
och formuleringar av den 
upplevelsen. De förmed
lar andliga erfarenheter 
av Gud och vad som hör 
samman med det. 

Samma gäller ju pre
dikan i dag. Johnny var 
under många år redaktör 
för tidskriften Tro och Liv 
och granskade för publi
cering i det uppdraget mer 
än 600 textutredningar för 
pastorers och prästers för

beredelser av predikningar.
– Predikan är ett tilltal. 

Den ska överbrygga ett 
historiskt, socialt och 
kulturellt gap mellan 2000 
år gamla texter och vår 
situation idag. 

– Det blir lätt psyko
logi serande, när predi
kanten snabbt anknyter 
till en enskild formulering 
i bibeltexten och sedan 
rör sig ganska långt bort. 
Det krävs en existentiell 
kärna för att få en relevant 
koppling till det aktuella, 
understryker Johnny och 
frågar sig hur kyrkan 
idag ska kunna vara en 
bildningsmiljö som får 
människor att växa och 
utvecklas. 

Entusiastisk samtalspart
Johnny Jonsson är en 
entusiastisk och engagerad 
samtalspartner med snabba 
associationer mellan kyr
kornas och kapellens histo
ria i Stockholms innerstad 
och aktuell politik. Han 
följer USA och stormakts
politiken kunnigt och in
tensivt och anknyter gärna 

Johnny Jonsson besöker Abrahamsbergskyrkan
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kritiskt till sina mångåriga 
erfarenheter av samarbete 
med baptister från USA 
kring frikyrklig teologisk 
utbildning i Europa. 

Pauli brev i höst
I höst ska församlingen 
i Abrahamsbergskyrkan 
studera Pauli brev. Som 
inledning och inspiration 
kommer Johnny Jonsson 
och predikar och föreläser 
om Efesierbrevet i slutet av 
september.

Enligt äldre bibel
forskare utgör Efesierbre

vet kvintessensen av Paulus 
förkunnelse. Men Johnny 
är inte så säker på att det 
verkligen skrivits av Paulus 
själv och inte heller att det 
är riktat just till försam
lingen i storstaden Efesos 
på 50talet efter Kristus. 

– Det är inte paulinskt 
i stilen men det är pau
linsk teologi, säger Johnny. 
Jag tror att det är skrivet 
senare i paulinsk anda till 
församlingar i en ny situa
tion, där de känner sig an
satta. Mottagarna behöver 
befästas i sin kristna tro 

och behöver stärkas i sin 
tillhörighet och identitet 
som kristen församling.  
Därför blir det mycket 
etiska förmaningar och ”vi 
och dom”.

– Paulus stora tema om 
rättfärdiggörelse genom 
tron uttrycks annorlunda 
här i Efesierbrevet än i 
de kända och tongivande 
avsnitten i Romarbrevet. 

Vi ser fram mot att höra 
mer i Abrahambergskyr
kan söndag 19 september. 

anders Mellbourn

Lärare och pastor

Under sex år från  
mitten av 1970talet var 
Johnny Jonsson expert 
i dåvarande bibelkom
missionen. 

I mer än 30 år var han 
även lärare vid Teo lo
giska högskolan och 
dess föregångare. 

Som pensionär har 
han slutfört sin stora 
kommentar om Efesier
brevet, där han är en 
given auktoritet. 

Han tjänstgör som 
vakanspastor, nu i 
Södertälje där de gamla 
missions och baptist
församlingarna gått 
samman och tidigare i 
Hässelby.  
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18–26  Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens. Digitalt.

18 LÖRDAG
10.00 Arbetsdag tillsammans 
på kyrkans tomt. Gemensam 
enkel lunch serveras. 

19 SÖNDAG 16:e sön-
dagen efter trefaldighet 
11.00 Temagudstjänst utifrån 
Efesierbrevet
Predikan: Johnny Jonsson. 
Gudstjänstledning: Lasse 
Vallmoss
Sång: Christoffer Karsberg
Organist: Jonas Eliasson
13.00 Föreläsning om Efe
seier brevet. Se artikel sid 45. 
Johnny Jonsson. 

22 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Ferlin i ord och musik. Anders 
Andersson med flera.

23 TORSDAG 
19.00 Psykisk ohälsa. Sjukhus
prästen Lars Björklund.
Samarrangemang med S:t  
Lukas i Bromma/Ekerö.

26 SÖNDAG 17:e sön-
dagen efter trefaldighet 
Rik inför Gud 
11.00 Gudstjänst
Predikan: Arne Fritzson
Gudstjänstledning: Lasse 
Axelsson
Sång/musik: Jazztrio

29 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff.  
Gammalt och nytt i Bromma 
med omnejd. Bussresa med 
start kl 12. Anmälan senast 15 
september.

30 TORSDAG 
19.00 00 Psykisk ohälsa. 
Fryshusprästen Ulrica Stig
berg. Samarrangemang med St 
Lukas i Bromma/Ekerö.

2 LÖRDAG
10.00–16.00. Tillsammans är 
vi mer! Regionsamling i Abra 
om diakoni i församlingen 
med Equmeniakyrkans region 
Stockholm och Sociala Mis
sionen.

3 SÖNDAG Den heliga 
Mikaels dag Änglarna
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Installation av Helena  
Eriksson, diakon.

Predikan: Helena Eriksson
Installation: Regional kyrkole
dare Jenny Dobers
Gudstjänstledning: Lasse 
Vallmoss
Sång: Ungdomskören och 
Canta felice = Änglakören 
Organist: Jonas Eliasson

6 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Samtal om tron i livet. Lasse 
Vallmoss

7 TORSDAG 
19.00 Studierådet. Tre föreläs
ningar om bildning, veten
skap och tro. Åke Jonsson. Se 
artikel sid 3

10 SÖNDAG Tacksägelse-
dagen Enheten i Kristus
11.00 Gudstjänst.
Insamling till Equmenia, barn 
och ungdom. 
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning: 
Scoutinvigning och medver
kan av scouter och ledare.
Organist: Markus Pilenvik

13 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Vart har fåglarna tagit vägen? 
Krister Iwarsson. 

14 TORSDAG 
19.00 Studierådet. Tre före
läsningar om bildning, veten
skap och tro. Pekka  
Mellergård. Se artikel sid 3

På tisdagar kl 09.00 är du 
välkommen till morgonbön 
vid ljusgloben!

SEPTEMBER

OKTOBER

REPRISEN I HÖST
På fredagar är Reprisen 
Second hand öppen kl 
15.0017.00. På lördagar är 
försäljningen öppen 10.00
15.00. På lördagar bjuds 
även på musik kl 12.45. 
Välkommen!



16 LÖRDAG 
10.00 – 15.00 Höst
marknad. Se tidningens 
baksida. 

17 SÖNDAG 20:e sön-
dagen efter trefaldighet 
Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst
Predikan: Sjukhuspastor 
Ingrid Svanell, S:t Görans 
sjukhus.
Gudstjänstledning: Helena 
Eriksson
Organist: Markus Pilenvik

20 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Dikter jag minns.

21 TORSDAG 
19.00 Studierådet. Tre 
föreläsningar om bildning, 
vetenskap och tro.  
Christina Jutterström. Se 
artikel sid 3

24 SÖNDAG 21:a 
söndagen efter trefal-
dighet Samhällsansvar 
11.00 Temagudstjänst  
utifrån Efesierbrevet
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning:  
Margareta Ingelstam
Sång: Canta felice, Helena 
Bäckman.
Organist: Jonas Eliasson

27 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Hanna Cordelia öppnar 
eld. Carina Jarlsbonde. 

28 TORSDAG 
19.00 Internationella  
rådet. Föreläsning. 

31 SÖNDAG 22:a 
söndagen efter trefaldig-
het Frälsningen
11.00 Gudstjänst
Predikan: Lars Ingelstam
Gudstjänstledning: Anders 
Mellbourn
Organist: Jonas Eliasson

3 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Musik med viola och piano. 
Helena Bäckman och 
Thore Kennestad.

6 LÖRDAG Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Tack
sägelse över dem som 
avlidit under året.
Predikan: Helena Eriksson
Gudstjänstledning: Ingrid 
Engback 
Sång: ArtSong 
Organist: Thore Kennestad

7 SÖNDAG Söndagen 
efter Alla helgons dag 
Vårt evighetshopp
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Predikan: Lena Liman
Gudstjänstledning: Helena 
Eriksson 
Organist: Helena Bäckman

10 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.

14 SÖNDAG Söndagen 
före domssöndagen 
Vaksamhet och väntan 
11.00 11.00 Temaguds
tjänst utifrån Efesierbrevet
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning: Inga
Lill E Schönning
Sång: Ungdomskören
Organist: Jonas Eliasson
Ca 12.30 Församlingsmöte.

17 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.

18 TORSDAG 
19.00 Internationella  
rådet. Föreläsning. 

21 SÖNDAG Doms-
söndagen. Kristi återkomst 
11.00 Gudstjänst 
Predikan: Helena Eriksson
Sång: Barnkörerna. Helena 
Bäckman
Organist: Markus Pilenvik

24 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.

28 SÖNDAG Första 
söndagen i advent Ett 
nådens år
11.00 Gudstjänst.
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning: Helena 
Eriksson
Sång: Adventskör. Helena 
Bäckman
Organist: Jonas Eliasson

HÖST 2021

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

NOVEMBER
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Det är bara någon 
månad sedan 
vi firade första 

gudstjänsten på kyrkback
en. Jag minns den nästan 
fnittriga glädjen hos mina 
många äldre församlings
kamrater när vi, för första 
gången på mycket länge, 
sågs ”på riktigt”.

Har det fungerat att 
vara församling över länk, 
genom att ses via olika 
digitala plattformar? Ja, 
det är klart att det har 
gjort det, i brist på bättre, 
i väntan på något annat. 
Men det har ändå lärt mig 
något om vad det är jag 
verkligen saknar när vi 
inte kunnat mötas ”in real 
life”. Det har varit som att 
få brev eller telefonsamtal i 
jämförelse med att kramas, 
det har varit som röksig
naler jämfört med att se 
varandra i ögonen.

Vad är det jag ser fram
för mig när jag ser dessa 
vänner, bekanta och främ

lingar som möts för första 
gången på många månader 
när de blir som kalvar på 
kosläpp inför psalmsång, 
välsignelse och ståkyrk
kaffe i pappmuggar.

Jag ser framför mig ett 
outbytbart inslag i vad 
det är att vara kristen. 
Detta att vara en grupp 
människor, som förbundit 
sig till varandra. Jag ser 
något som väcker en iln
ing av helighet längs min 
rygg. Jag ser något som är 
mer än bara glada män
niskor. Det är inte bara ett 
praktiskt arrangemang för 
att vi som individer ska 
kunna utöva vår tro. Det 
är en del av det vi tror på. 
Församlingen är inte bara 
en form som ska rymma 
det som är heligt. Försam
lingen är i sig själv en del 
av heligheten.

Ibland dyker det upp 
en naturlig, men djupt 
felaktig, tanke om min 
egen typ av församling – 

Vi är alla 
behövande 

i församlingen 
Hur har församlingen 
klarat pandemin och 
allt det digitala? Petter 
Jacobsson reflekterar 
över oss som män-
niskor och vad som 
händer när vi samlas. 
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nämligen att församlingen 
utgörs av de som ”kan och 
har”, men är till för de 
andra, dvs de som ”inte 
kan och som behöver”. Att 
det skulle kunna finnas ett 
A och ett Blag av givare 
och mottagare. 

Ofta omges denna 
tanke med de 
bästa ambiti oner: 

kyrkan borde göra något 
för de fattiga, för flykting
arna och så vidare. Men 
där på kyrkbacken så ser 
jag ett annat mönster. Jag 
ser att det som utgör 
för samlingens stor
het, församlingens 
helighet är att vi är 
alla behövande och 
vi är alla de som ger. 
Det blir så tydligt 
att alla bidrar på sitt 
eget sätt och alla tar 
emot utifrån sina behov.

På dagarna arbetar 
jag med olika svenska 
missions organisationer. 
En sak har jag lärt mig 
där: att den globala kyrkan 
inte består av givare som 
sträcker ut sin hand mot 
behövande. Den globala 
kristenhetens centrum är 
de fattigaste, de mest be
hövande. Kyrkan sträcker 

sig inte ut mot periferi och 
marginal, därför att kyrkan 
har sitt centrum där, 
redan. Kyrkan gör inget 
för de fattigaste, kyrkan är 
de fattigaste. Kyrkan lever 
i periferi och marginal. 
Kyrkan i världen växer 
bland de som är längst 
ifrån världens upplevda 
ekonomiska eller politiska 
centrum.

Först känns den tanken 
främmande när jag ser 
den relativt välmående 
gruppen som samlas på 
Abrahamsbergskyrkans 

grusplan. Men så ser jag 
det. Jag ser skavankerna, 
revorna och det tilltufsade. 
Jag ser längtan till varan
dra, jag ser behovet, jag 
ser glädjen i att få möta en 
annan människa, längtan 
att möta Gud. Det är inte 
vår kapacitet, vår förmåga 
eller våra resurser som 
driver oss samman. Det är 
behov, brist, tillkortakom

mande och längtan som 
är vår inträdesbiljett. Det 
är vårt behov som skapar 
heligheten i mötet. 

En annan sak jag lärt 
mig är att sociala 
medier och digitala 

plattformar är bra på att 
visa styrkor men dåliga 
på att visa det tilltufsade. 
Sociala medier har över 
huvud taget en tendens att 
tvätta bort det osäkra,  
det nyanserade eller 
det finstilta. Det är just 
detta som gör oss till hela, 

komplexa människor 
och därmed en hel 
och komplex för
samlingsgemenskap. 
Det är just detta jag 
saknat under pande
min.

Den där ögon
blicksinsikten på 

kyrkbacken är inte alltid 
så lätt att få tag i, i min 
församling. Men jag är helt 
säker på att när det den 
där heliga rysningen kom
mer längs ryggraden, så är 
det just för att jag under 
en sekund anar vår brist, 
snarare än att jag anar vår 
styrka. In real life.

Petter jacobsson

”Församlingen är 
i sig själv en del 
av heligheten”
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Andlig vård genom 
Sjukhuskyrkan
Ingrid Svanell är sjukhus
pastor på S:t Görans 
sjukhus. Hon är pastor 
inom pingströrelsen och 
kommer den 17 oktober 
till Abra och predikar i 
gudstjänsten och berät
tar om sjukhuskyrkans 
verksamhet vid kyrk kaffet. 

På sjukhusets hem
sida presenteras sjukhus
kyrkans arbete så här: 
”Sjukhuskyrkan är till 
för dig som berörs av 
sjukvården; Patient, 
närstående eller personal, 
troende eller icketroende. 
Vår uppgift som sjukhus
kyrka är att vörda, värna 
och värma mötet med 
människan där hon är. Vi 
bedriver andlig omsorg 
och förmedlar kontakt 
med företrädare för andra 
religioner.”

Sjukhuskyrkan är ett 
ekumeniskt samarbete 
som Abrahamsbergs
kyrkan är med och stöttar 
genom samarbetsorganet 
Stockholms frikyrkoråd. 
Ekonomiskt bidrar vår 
församling under 2021 
med 29 000 kr. 

Du kan bidra till kyrkor och 
samfund i Sverige genom 
en kyrkoavgift som dras på 
skattsedeln. 

För medlemmar i Sven
ska kyrkan är kyrkoavgiften 
obligatorisk och dras auto
matiskt. Vill du betala 
kyrkoavgift till samfund som 
Equmeniakyrkan är det 
frivilligt. Du måste göra 
ett aktivt val och lämna ett 
medgivande. Den som är 
medlem av Svensk kyrkan 
men också vill bidra till 
Equmeniakyrkan kan betala 
dubbla avgifter.

Kyrkoavgiften utgör en 
procent av din beskattnings
bara inkomst. Den delas så 

att två tredjedelar (68%) går 
till din församling och en 
tredjedel (32%) till Equ
meniakyrkan och de försam
lingar och det gemensamma 
arbete kyrkan stöder. 

Kyrkoavgiften är ett 
bekvämt sätt att ge pengar 
till din församling och gör 
det enklare för församlingen 
att planera sin ekonomi. 
Anmäl dig för kyrkoavgift se
nast 31 oktober, så får Equ
meniakyrkan och Abrahams
bergskyrkans församling ditt 
stöd från och med 2022.

Mer information och 
anmälningsblankett här:  
https://equmeniakyrkan.se/
geengava/kyrkoavgiften/

Enkelt stödja kyrkan  
genom kyrkoavgift  

Så träffas AbraUng i höst

ONSDAG FREDAG TORSDAG 

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Scout åk 2 och uppåt
Scoutverksamhet både 
inne och ute

Kontakta scout
ledarna:
scout@abrahamsbergs
kyrkan.se

Körlek 36 år
Vi sjunger, dansar, 
leker tillsammans

Abrakadabra Fåk 3
Barnkör med sång och 
rörelse

Kören Simsalabim 
från åk 4
Sång och teater

Kontakta musik
ansvarig  
helena.backman@
abrahamsbergskyr
kan.se

U
ngdom

skör
(U

dda veckor)  
Från åk 7

Tonår
(Jäm

na veckor)  
1319 år

Kontakta ordförande
abraung@abrahams
bergskyrkan.se
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Dop
Meja Gillerstrand, noa 
iwarsson och lotta 
jakobsson döptes 27 juni 
på Koviken.
svante olofsGård, son 
till sofia olofsGård och 
tobias olofsGård ohls-
son, döptes 29 aug 2021.
GeorG Motzkau och 
frans Motzkau, söner 
till hanna och holGer 
Motzkau, döptes 29 aug 
2021. 

Till Guds vila
inGe styreGård, född den 
18 juli 1926, avled den 6 
augusti 2021.

Konfirmerade
Konfirmation skedde i 
Abrahamsbergskyrkan 
4 juli.
aManda lyckeborG, carl 
wijkander, david iwars-

son, elin eliasson, eMMa 
foGelströM, enGla

lifvenGren, huGo enGhaG, 
huGo olofsGård, ida 
söderlund, lotta jako-
bsson, Matilda karsberG, 
Meja Gillerstrand, noa 
iwarsson, olle elias-
son, otto röyttä, siGne 
åkerMan, thea PreMbäck, 
tilde carlberG, ture 
bata, ture bäcklund och 
wilMa lundh

Nya medlemmar
adaM heilinG, carl 
wijkander, elin eliasson, 
enGla lifverGren, huGo 
olofsGård, ida söder-
lund, lotta jacobsson, 
Matilda karsberG, david 
iwarsson, noa iwarsson, 
nora zetterberG, olle 
eliasson, siGne

åkerMan, tilde carlberG 
och ture bäcklund.

Gåva till Livet Scanna gärna QR
koden här och betala en valfri prenumera
tionsavgift.

I höst startar vi två bibelsamtalsgrup
per om Efesier brevet och några andra 
Nytestamenliga brev 

Vi kommer läsa 1–2 kapitel inför 
varje träff. Vi träffas 8 gånger per grupp. 

Material: Bibeln. 
Start i vecka 39. Välj måndagskvällar 

eller onsdags eftermiddagar. 

Kvällstid. Måndagar. 19.0020.30. 
27/9–15/11. Enkelt kvällsfika serveras 
innan.
Dagtid. Onsdagar. 15.30 17.00. 
29/9–17/10

Anmälan, senast 26 september till ledar
en för grupperna: lasse.vallmoss 
@abrahamsbergskyrkan.se, 0704
537947. 

Samtal om Efesier brevet

Åter en sommar med konfaläger och konfirmation på Koviken. Se ledaren sid 2.   
Konfirmandgruppen leddes tryggt genom lek och undervisning av en stor grupp ledare: Adam Heil-
ing, Barbro Schönning, Ellen Gunner, Helena Eriksson, Helena Bäckman, Inga Johansson, Nora 
Zetterberg, Lasse Vallmoss och Tilly Liman.

Fo
to

: j
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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:  
123 03 00 384
AbraSenior Swish:  
123 22 12 173 
Församligens bankgiro: 
5360-2330
Abra senior bankgiro: 
5466-1335
Missionskonto: bg 900-3286

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

Pastor och 
församlingsföreståndare
Lasse Vallmoss 
lasse.vallmoss 
@abrahamsbergskyrkan.se
Telefon: 0704-53 79 47

Diakon
Helena Eriksson  
helena.eriksson 
@abrahamsbergskyrkan.se 
Telefon: 0739-500 303 

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 
Telefon: 070-530 66 27
Musikledare 
Helena Bäckman, 
Telefon:  076-328 98 09
Församlingens  
ordförande
Helen Åkerman, e-post: 
ordforande 
@abrahamsbergskyrkan.se

AbraUngs ordförande
Elina Lyckeborg, abraung@
abrahamsbergskyrkan.se

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén, 0701-909013

B
PORTO BETALT

Lördagen 16 oktober kl 10 – 15
Försäljning, servering och lotterier både 
inom och utomhus!
•	 Kl 11 Barnkörernas konsert 
• Kl 13.30  Erik Iwarsson med flera 
	 ”Consert	-	Carefree	big	band	gör	nedslag	
	 i	den	rika	storbandsrepertoaren.	
	 Lite	nytt,	lite	gammalt,	lite	svenskt,	lite	eget”

VARMT VÄLKOMNA TILL 
TRIVSEL OCH GEMENSKAP! 

HÖSTMARKNAD


