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Tilda till Kongo 
Tilda Jönsson sänds 
ut som missionär till 
Kongo-Kinshasa i 
vinter. 

Solpaneler på taket
Nu är solpanelerna på 
kyrkans tak inkopp-
lade. Det gör kyrkan 
än mer miljövänlig.  

Fira i gemenskap 
En viktig jultradition 
är julfirandet med Ny 
Gemenskap. Så även 
i år. 
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livet i Abrahamsbergskyrkan

Var ett ljus i mitt mörker
Från Equmeniakyrkans musikskatt ”Brukssånger” har jag haft en sång ringan
de i mitt huvud under en tid. Den heter ”Var ett ljus i mitt mörker” och är 
skriven av Linda Claremar (text) och Lena Wohlfeil (musik). Självklart har den 
mörka årstid vi nu är inne i haft ett finger med i spelet här men även andra 
faktorer har gjort att den blivit lite av ett mantra för mig. 
 I glädje kan vi konstatera att vi i mångt och mycket gått tillbaka till nor
mala rutiner efter pandemin. Många känner att vi vill ”ta igen” förlorad tid. 
Snabbt fylls våra kalendrar med bokningar. För oss som fortfarande arbetar 
innebär det att både jobbkalendern och den privata har en tendens att nästan 
svämma över. Glatt bokar vi in möten och evenemang – vi har ju längtat så! 
Och snart kommer julen också – en jul som vi vill tro kan innebära mer 
gemenskap än den förra. 
 Mestadels innebär allt detta glädje och påfyllning av energi. Men med risk 
att lägga lite sordin på stämningen vill jag bara skicka med en (mycket) kort 
tanke: Skynda långsamt! 
 Försök att lämna lite luft i kalendern så att du kan hitta tid för återhämt
ning och reflektion. Försök att ta tillvara på dagens ljusa timmar och gå ut om 
så bara för att andas en stund. Kanske du i dessa stunder kan söka lite extra 
samvaro med Gud? Hitta en plats i vår vackra natur där du tyst kan be en 
bön eller påminna dig om några bibelord som du tycker om, 
 Själv använder jag mig ofta av sångtexter som jag skrev här först. ”Var ett 
ljus i mitt mörker” – kanske kan orden även tilltala dig?

Var ett ljus i mitt mörker, var ett ljus i mitt mörker. 
Lys upp vägen, ge mig lust att gå.
Ge oss mod i vår rädsla, ge oss mod i vår rädsla. 
Vandra med oss, så vi vågar gå.
Var ett hopp i det svåra, var ett hopp i det svåra. 
Lys upp stigen, visa vägar fram. 
Var en tröst i vår saknad, var en tröst i vår saknad. 
Var oss nära, håll oss i Din famn. 

Helena Eriksson
Diakon i Abrahamsbergskyrkan 
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Nu har Abrahams
bergs kyrkans tak även 
solpaneler för att 
bidra till kyrkans elför
brukning.
 
Den uppmärksamme kan 
ha noterat att det nu finns 
nya solpaneler på kyrkans 
lägre, plattare plåttak över 
församlingsvåningen. 
Panelerna kom på plats 
tidigt i höst och är numera 
dessutom inkopplade på 
elnätet.

Lasse Axelsson, som 
tillsammans med Kristian 
Martinsson och Rolf Ingel
stam arbetat med att få 
panelerna på plats, berättar 
att investeringen delvis 
gjorts för att spara elkost
nader för kyrkan.

– Men det handlar 
också om att vi vill bidra 
till vårt arbete som ”grön 
kyrka”. Dessutom har vi 
ett tak som lämpar sig för 
solpaneler.

En större utmaning 
blev att få stadsbyggnads
kontoret att godkänna 
ansökan om bygglov, då 
bland annat stadsmuseet 
avstyrkte, eventuellt 
baserat på kyrkans kultur
historiska värde. Staden 
avslog bygglovsansökan 
men församlingen över
klagade. Det var först 
efter vissa justeringar och 
att politikerna ändrade 
tjänstemännens beslut som 
ansökan blev godkänd.

Offerter började tas in 
redan i början av 2020 och 
i september i år, alltså mer 

än ett och ett halvt år sena
re, kopplades solpanelerna 
in på nätet. Investeringen 
är på 330 000 kr.

– Kalkylen säger att vi 
ska kunna producera upp 
emot 25000 kWh per år. 
Vår årliga förbrukning 
ligger på runt 70000 kWh, 
säger Lasse Axelsson.

Den gamla pannan som 
hittills skött upp värm
ningen står kvar och kan 
kopplas in när det nya 
värmesystemet inte orkar 
med när det blir riktigt 
kallt.

– Solcellerna producerar 
såklart minst under den 
mörka årstiden så vi kan 
nog inte klara oss helt utan 
oljepannan är jag rädd, 
säger Lasse Axelsson.

Magnus Höij

Solpaneler på kyrkans tak
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Ömsesidighet 
mellan länder

Tilda Jönsson är en 
av Equmeniakyrkans 
nya missionärer. I 
vinter åker hon iväg till 
KongoKinshasa för att 
arbeta som sjuksköter
ska.

Tilda Jönsson har just 
kommit hem till Växjö 
från Frankrike. Under 
några veckor har hon 
jobbat som volontär på 
kommuniteten i Taizé. 
Klostret i östra Frankrike, 
nära gränsen till Schweiz, 
har varit och är fortfarande 
ett välbesökt pilgrimsmål 
för många kristna.

När vi hörs hinner vi 
först avhandla läget för 
Abrascout, där Tilda var 

scoutledare under tiden 
hon bodde i Stockholm. 
Men det vi framför allt 
pratar om är det stora 
äventyr Tilda ska ge sig ut 
på inom kort.

På Equmeniakyrkans 

kyrkokonferens i septem
ber 2021 sändes Tilda ut 
som missionär till De
mokratiska republiken 
Kongo (KongoKinshasa). 
Där, i ett land lika stort 
som hela västra delen av 

Insamling för CEC i julhelgen
Mellan första advent 2021 och 31 januari 2022 
infaller Equmeniakyrkans insamlingsperiod till det in
ternationella arbetet. Där ingår det projekt som Tilda 
ska arbeta med hos CEC i Demokratiska republiken 
Kongo. I Abrahamsbergskyrkan blir det särskilda 
insamlingstillfällen andra advent och annandag jul. 
En lördagsintäkt från Reprisen under perioden går 
också till insamlingen. (Se vidare annons på baksidan 
av detta nummer av Livet.) 

Vid gudstjänsten andra advent, 5 december, 
medverkar Tilda. Vill du höra mer av Tilda och om 
hennes framtida uppdrag som missionär för Equ
meniakyrkan, är du välkommen då!
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Europa, finns Equmenia
kyrkans systerkyrka CEC 
(Communauté Evangé
lique du Congo – Den 
evangeliska kyrkan i 
Kongo). Exakt datum för 
utresa är inte riktigt klart 
än men i början av 2022 
bär det av. 

Tilda är utbildad sjuk
sköterska och kommer bi
dra till CEC:s arbete med 
sjukvård. I ett land som 
trots sina enorma natur
resurser präglas av kon
flikt och fattigdom spelar 
kyrkornas arbete stor roll 
för befolkningen. Genom 
CEC får många männis
kor tillgång till hälso och 
sjukvård de annars inte 
hade haft. Tildas uppdrag 
kommer vara att hjälpa 
till med administration 
och utveckling av kyrkans 
hälso och sjukvårdsarbete. 
Riktigt hur arbetsdagarna 
kommer se ut vet hon 
dock inte än.

– Jag kommer bidra 
med mina kunskaper och 
erfarenheter men ser också 
fram emot att lära mig 
mycket av de jag möter.

För Tilda är 2012 ett 
viktigt årtal. Då deltog 
hon på en Apg29skola i 

KongoKinshasa. Apg29 är 
en bibel och lärjunga skola 
som från Sverige drivs 
gemensamt av Equmenia, 
Equmeniakyrkan och 
Karlskoga folkhögskola. 
Den arrangeras på olika 
platser, alltid i samverkan 
med en samarbetskyrka 
i det specifika landet. 
Under tre månader delar 
unga vuxna från olika 
delar av världen vardag, 
tro och undervisning. De 
gör också praktik i lokala 
kyrkor. Skolan kom att 
betyda mycket för Tildas 
tro. Det var också där hon 
fick upp ögonen för vad 
det kunde innebära att 
vara missionär. 

– Det var på skolan i 
Kongo som jag för första 
gången mötte en mis
sionär. Det blev som en 
ahaupplevelse för mig, att 
man faktiskt kan arbeta 

som missionär även idag!
När Equmeniakyrkan 

beskriver dagens mission
ärer är man noga med att 
betona ömsesidigheten. 
Att sända ut och ta emot 
missionärer är ett konkret 
sätt att värna om den 
världsvida gemenskapen 
som finns inom den krist
na kyrkan. Det är också ett 
sätt att stödja varandra och 
fördjupa relationerna. 

Tilda ser fram emot 
upp draget.  

– Jag har alltid letat 
efter möjligheter att 
arbeta utomlands. Jag gick 
Apg29 i KongoKinshasa 
och skrev min uppsats på 
sjuksköterskeutbildningen 
i KongoBrazzaville. Nu 
får jag äntligen möjlighet 
att komma tillbaka till 
den delen av världen. Det 
känns jättebra!

En annan viktig del i 
Tildas framtida roll som 
missionär blir att hålla 
kontakt med församlingar 
hemma i Sverige, däri
bland Abrahamsbergskyr
kan. Som församling kan 
vi bidra med förböner och 
även stödja ekonomiskt.

ida Hennerdal

Foto:  Håkan lilja

Foto:  Håkan lilja
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28 SÖNDAG 1:a söndagen 
i advent Ett nådens år
11.00 Gudstjänst.
Lasse Vallmoss, Helena Eriks
son. Adventskör. Helena 
Bäckman. 

1 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff.
Min väg. Helena Eriksson.

5 SÖNDAG 2:a söndagen i 
advent Guds rike är nära
11.00 Nattvardsgudstjänst.  
Insamling till Equmeniakyr
kans internationella mission. 
Lasse Vallmoss. Missionsar
betare: Tilda Jönsson (se sid 
45). Ingalill Broman, Bisi 
Kongo. 

8 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff.
Allsång i advent. Thore Ken
nestad och Ingrid Engback.

11 LÖRDAG
16.00 Lucia och julkonsert 
med barnkörerna.

12 SÖNDAG 3:e söndagen 
i advent Bana väg för Herren
11.00 Gudstjänst.
Inga Johansson, Britta Elias
son, Gospelkören Embrace. 

15 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff.
Inför julen. Musik med Ellen 
Holmqvist och ensemble från 
musiklinjen Betel, Bromma 
folkhögskola.

19 SÖNDAG 4:e söndagen 
i advent Herrens moder
11.00 Gudstjänst. Vi sjunger 
in julen. Helena Eriksson, 
Lasse Vallmoss, Canta Felice,  
Helena Bäckman. Nya med
lemmar välkomnas. Utgångs
kollekt till Ny gemenskap. 

24 FREDAG Julafton
11.00 Julbön kring krubban
Lasse Vallmoss, Helena Bäck
man.
23.00 Midnattsmässa 
Lasse Vallmoss, Helena Bäck
man, Thore Kennestad.

25 LÖRDAG  Juldagen
13.0017.00 Juldag i Abra 
med gemenskap, musik och 
mat (Se sid 89).

26 SÖNDAG Annandag jul  
Martyrerna
11.00 Gudstjänst. Internatio
nellt fokus.
Insamling till Equmeniakyr
kans internationella mission. 
Annika Jerlbäck, Lasse Vall
moss.

1 LÖRDAG Nyårsdagen  
I Jesu namn.
17.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Bromma kyrka. Bromma 
ekumeniska råd.

2 SÖNDAG Söndagen 
efter nyår Guds hus.
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Arne Fritzson, Lars Axelsson.

9 SÖNDAG 1:a söndagen 
efter trettondagen. Jesu dop
11.00 Gudstjänst.
Lasse Vallmoss, Ingegerd 
Danielsson.

10-13 januari – Medarbetar-
konferens för Equmeniakyrkan. 
Stockholm.

12 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.
Musikterapi för svårt sjuka 
barn. Lena Uggla, Astrid Lind
grens barnsjukhus.

16 SÖNDAG 2:a söndagen 
efter trettondagen Livets 
källa. 
11.00 Gudstjänst.
Helena Eriksson, Barbro 
Schönning.

19 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.
tron i livet. Lasse Vallmoss.

23 SÖNDAG 3:e söndagen 
efter trettondagen Jesus 
skapar tro.
11.00 Gudstjänst i eku
meniska böneveckan. Rainer 
Carls, St Ragnhilds katolska 
kapellförsamling, JanErik 
Mellin.

26 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.
Årsmöte för Abrahams bergs
kyrkans seniorer.

På tisdagar kl 09.00 är du 
välkommen till morgonbön 
vid ljusgloben! Sista gången 
för hösten är 14 december, 
start igen 18 januari. 

NOVEMBER

DECEMBER



29 LÖRDAG 
18.00 Vindens vänners 
vinterfest.

30 SÖNDAG 4:e sönda
gen efter trettondagen 
Jesus är vårt hopp
11.00 Gudstjänst. Elaine 
Lindblom, Sociala Missionen, 
Lena Liman, Ungdoms kören.

2 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.
Samtal med barn. Petter 
Iwarsson, psykoterapeut och 
kurator.

6 SÖNDAG Kyndelsmäs
sodagen Uppenbarelsens ljus
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Förbön och utdelning av 
Barnens Bibel till födda, 
döpta och barnvälsignade 
det senaste året. Helena 
Eriksson, Ingalill Broman, 
Barnkörerna.

9 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.

13 SÖNDAG Septuag
esima Nåd och tjänst
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall
moss, Gunbritt Thorsson, 
Canta Felice.

16 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.
Vägen jag fann – från ateism 
till karismatiska möten och 
biståndsarbete. Ivar Lundgren. 

19 LÖRDAG 
15.00 Grön kyrka. Henric 
Götefelt, Equmenia
16.00 AbraUngs årsmöte.

20 SÖNDAG Sexagesima 
Det levande ordet
11.00 Gudstjänst. Britta 
Eliasson, Ungdomskören.

23 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff.
Musikens språk III. Bengt 
Lundin, musikprofessor. 

27 SÖNDAG Fastlags
söndagen Kärlekens väg
11.00 Gudstjänst.Lasse 
Vallmoss, Annika Jerlbäck, 
Helena Bäckman, Malin 
Axelsson.

2 ONSDAG Askons dagen 
Bön och fasta
13.00 Mitt på dagen träff. 
Vandring i närområdet 
19.00 Andakt, samtal och 
kvällsté. Lasse Vallmoss.

6 SÖNDAG 1:a sön i 
fastan Prövningens stund
11.00 Nattvardsgudstjänst.
JanErik Mellin, A Prembäck.

9 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff
Seniorer i daglig rörelse. Ga
briella Beckvid Henriksson.

13 SÖNDAG 2:a sön i 
fastan Den kämpande tron
11.00 Gudstjänst. Lasse 
Vallmoss, Helena Bäckman, 
Canta Felice, Markus Pilenvik
13.00 Församlingens 
årsmöte.

16 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff
Vallonerna från 1600talet 
och framåt. S. Breitholtz.

20 SÖNDAG 3:e sön i 
fastan Kampen mot ondskan
Insamling till pastors och 
diakonutbildning
11.00 Gudstjänst. Petra 
Carlsson, biträdande rektor, 
EHS, Lasse Vallmoss.

23 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff
Psalm och visa i vårtid. Britta 
Ingmarsdotter och Daniel 
Forsberg.

27 SÖNDAG Marie 
bebådelsedag Guds mäktiga 
verk
11.00 Gudstjänst. Helena 
Eriksson, Barnkörerna, Jonas 
Eliasson.

VINTER 2021-22
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MARS

FEBRUARI

REPRISEN I VINTER
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. 
Sista dagen för året är 18 
december. Öppnar igen den 
15 januari. Välkommen!Följ alltid vad som händer i Abrahamsbergskyrkan 

på www.abrahamsbergskyrkan.se
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Varje år bjuder Ny 
Gemenskap in till tradi
tionsrikt julfirande för 
människor i behov av 
extra stöd och omsorg. 
I år planeras också Jul i 
gemenskap i Abrahams
bergskyrkan med hjälp 
av anslag från Equmen
iakyrkan.

Det började redan 1967 
med ett enkelt julfirande 
i Hagalundskyrkan i 
Solna som en revolt mot 
hysterin kring julklap
par och julmat i syfte att 
främja gemenskap mellan 
människor. Verksamheten 
växte och i trettonhelgen 
1969 bildades rörelsen Ny 
Gemenskap. Med firandet 
av Jesu födelse och det 
kristna kärleksbudskapet 
som grund utvecklades 
arbetet att stötta ensamma 
och utsatta människor i 
samhället. Uppsökande 
arbete på gator och torg i 
Stockholm gav kontakter 
med uteliggare, missbru
kare och prostituerade. För 
att lösa akuta övernattnin
gar för hundratals utelig
gare ställde kyrkor upp 
med lokaler och förvand

lade dem till härbärgen. 
En alternativ jul blev en 
ny gemenskapsform som 
snabbt anammades av 
kyrkor och församlingar i 
andra delar av Sverige och 
även i Europa. 

Julfirandet spelar 
fortfarande en särskild 
roll för Ny Gemenskap, 
sedan tiotalet år som Jul i 
gemenskap i Immanuels
kyrkan i centrala Stock
holm med stöd av många 
andra kyrkor och förenin
gar och med flera hundra 
volontärer som hjälper till 
att servera mat och skapa 
värme och samvaro under 
lättsamma former. 

Men Ny Gemenskap 
blev snart och är sedan 
länge en rörelse med 
verksamhet året om, en 
politisk och religiös obun
den ideell förening med 
vision att skapa mötes
platser för människor med 
olika bakgrund, ålder och 
livssituation. Föreningen 
samarbetar med Stock
holms stad, cirka 40 olika 
församlingar, däribland 
Abrahambergskyrkan, 
samt andra hjälporganisa
tioner och stiftelser. 

– Varje vardag möter 
vi cirka 500 människor i 
utsatthet, berättar Elisa

beth Svedin som är en av 
rörelsens eldsjälar. 

Ccoronapandemin har 
inneburit stora prövningar 
för Ny Gemenskap som 
behövt ställa om verksam
heten för att anpassa sig 
till myndigheternas restrik
tioner. Med gemenskap i 

Juldag i gemenskap i 
Abra 
I år vill även Abrahams
bergskyrkan bjuda in 
till Jul i gemenskap med 
hjälp av ett bidrag via 
Equmeniakyrkan från 
MUCF, Myndigheten 
för ungdoms och 
civilsamhällsfrågor. På 
juldagens eftermiddag 
serveras en jultallrik och 
det blir musikunder
hållning.  Ett åttiotal 
deltagare beräknas det 
bli plats för.  Diakonala 
rådet i Abra är värd för 
arrangemanget. 

– Vi har sett ett 
behov av julgemenskap 
i Abrahamsbergskyr
kan och är tacksamma 
för de pengar som 
vi har fått till social 
verksamhet, säger Arne 
Prembäck som är en av 
flera initiativtagare till 
juldagens samling.

Jul i gemenskap
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fokus har föreningen lyck
ats hitta nya lösningar till 
att fortsatt hjälpa utsatta 
människor i Stockholm 
och samtidigt värna om 
föreningens medarbetare 
och volontärer. Istället för 
Jul i gemenskap inomhus 
blev utdelning av matkas
sar ett alternativ under 
pandemijulen 2020.

Ny Gemenskap driver 
öppet hus i Västberga alla 
veckans dagar och fem ka
féer på Södermalm, Nor
rmalm, Östermalm och i 
Vällingby, i Abras syster
kyrka Västerortskyrkan. På 
kaféerna erbjuds frukost 
och en stunds samvaro i 

varma lokaler. I Västberga 
ges möjlighet till dusch, 
tvätt, mat och en stunds 
kultur. Genom projektet 
Nya rum får ensamkom
mande gymnasieelever 
hjälp att hitta boende och 
jobb.

Abrahamsbergskyr
kan har sedan länge nära 
kontakt på flera sätt med 
Ny Gemenskap.  Tillsam
mans med Abra hålls varje 
sommar ett uppskattat 
seglarläger på fritidsgården 
Koviken där Vindens 
vänner bidrar med segling
sinstruktörer. Volontärer 
från Abra brukar ta särskilt 
ansvar på nyårsafton. Även 

i år behövs det frivilliga 
krafter till nyårsfirandet på 
Västberga gård. 

Utgångskollekten i 
Abrahamsbergskyrkan vid 
julnattsmässan går av tra
dition till Ny Gemenskap. 
För dig som vill sända en 
julklapp eller en gåva är pg 
9005331, swish 9005331. 
Om du har frågor kring 
Ny Gemenskap eller vill 
hjälpa till se  
www.nygemenskap.org 
eller kontakta Elisabeth 
och Uno Svedin på telefon 
070969 52 69 eller via 
mejl elisabeth.svedin@
gmail.com

CHristina stareborn

Jul i gemenskap
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Gåva till Livet 
Scanna gärna QRkoden 
här och betala en valfri 
prenumera tionsavgift.

För andra året i rad genom
förde Equmeniakyrkan i 
år sin kyrkokonferens helt 
digitalt och i september, i 
stället för i traditionell Kristi 
Himmelsfärdstid på våren. 

Två punkter på dagord
ningen skapade livlig debatt, 
sett till antalet inlägg i 
diskussionerna som föregick 
omröstningarna. Den första 
var kyrkostyrelsens förslag 
till nytt missionsuppdrag, 
som innebär att det interna
tionella arbetet ska koncen
treras geografiskt, för att 
uppnå större engagemang 
och närvaro. 

Den andra var en motion 
om inkludering av hbtqper
soner som visade på en stor 

spännvidd av åsikter, alltifrån 
att det är en självklarhet till 
att man inte kan tvinga för
samlingar att göra något man 
inte är redo för. Motionen 
kopplades till svensk lag
stiftning mot diskriminering 
och röstades så  småningom 
igenom med stor majoritet. 
Men vi har som kyrka ett 
stort arbete att göra detta 
tydligt synligt i vårt konkreta 
handlande.  

På https://equmeniakyr
kan.se/kyrkan/kyrkokonfer
ensen/ finns alla handlingar 
från konferensen och mer att 
läsa för den som vill fördjupa 
sig. 

karin arvidsson  
(delegat Från abraHaMsbergskYrkan) 

Kyrkokonferens med digital debatt

Så träffas AbraUng i vinter
Varje vecka träffas Abra Ungs olika verksamheter i Abrahamsbergs-
kyrkan enligt fast schema. Höstterminen slutar för barnkörerna v 
49 (konsert 11 december), v 50 för Scout (15 december) och Tonår 
(17 december). Vårterminen drar igång under veckorna 3 och 4.

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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TILL GUDS VILA
Ingemar BlomBerg, född den 30 
juli 1937, avled den 8 oktober 
2021.

NYA MEDLEMMAR
SofIa JanérS

Petter Jennervall, inflyttad från 
Västerorts församling, Vällingby.
annIka JerlBäck, inflyttad från 
Borgenkyrkans församling, Dan
deryd.

Abrhamsbergskyrkan är en 
folkrörelseförsamling. Alla 
medlemmar har lika rösträtt 
vid församlingsmöten och 
är med och fattar beslut 
i alla viktig frågor, fast
ställer budget och väljer 
styrelser och funktionärer. 
Vid årsmöte väljs hundratals 
funktionärer till olika up
pdrag i församlingen. Det 
mesta av verksamheten vilar 
på frivilliga insatser.

Vinter och tidig vår är 
årsmötestid.

 Först ut är Abrahams
bergskyrkans Seniorer 
(AbraSenior), som samlas 
till årsmöte onsdag 26 
januari kl 13.00. Sedan 

följer Abrahamsbergskyr
kans Ungdom (AbraUng) 
lördag 19 februari kl 16:00. 
Till familjen hör också 
seglarklubben Vindens 
vänner som möts söndag 20 
mars efter gudstjänsten.

Årsmötet för hela Abra
hamsbergskyrkans försam
ling blir söndag 13 mars kl 
13.00.

Vill Du ta ansvar i ett 
uppdrag i kyrkan eller har 
tips om andra kandidater, 
kontakta ordföranden i 
församlingens valberedning 
Kerstin Schönning, tel 
0760444234, kerstin.schon
ning@telia.com

 

Årsmöten och val

Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och Samuel 
på väg som missionärer till DR Kongo (Kongo Kinshasa)

MISSIONSUPPDRAGET ÄR GLOBALT OCH GÄLLER ALLA. I vår 
världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det är därför ingen 
slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra 
samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av 
evangeliets rikedom. Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 
89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att ge till 
vårt gemensamma arbete runt om i världen. 

 
 

equmeniakyrkan.se/internationella-insamlingen

SWISH: 900 32 86  
Märk ”internationellt”

INTERNATIONELLA INSAMLINGEN

Equmeniakyrkans internationella insamling
Advent, jul och nyår är särskild insamlingsperiod för Equmeniakyrkans internationella  
arbete. Ge din gåva genom  församlingen eller direkt bg 900-3286 eller Swish! 

Församlingens studier 
och kulturprogram sker 
i samarbete med Studie
förbundet Bilda.



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:  
123 03 00 384
AbraSenior Swish:  
123 22 12 173 
Församligens bankgiro: 
53602330
Abra senior bankgiro: 
54661335
Missionskonto: bg 9003286

Plusgirokonton:
Församlingen: 19 20 420
AbraUng: 35 25 649
Equmeniakyrkan,
ange församling nr 2502
Koviken: 69 59 274
Vindens vänner: 81 33 852

Pastor och 
församlingsföreståndare
Lasse Vallmoss 
lasse.vallmoss 
@abrahamsbergskyrkan.se
Telefon: 070453 79 47

Diakon
Helena Eriksson  
helena.eriksson 
@abrahamsbergskyrkan.se 
Telefon: 0739500 303 

Vice församlings-
föreståndare
Ingrid Engback 
Telefon: 070530 66 27
Musikledare 
Helena Bäckman, 
Telefon:  076328 98 09
Församlingens  
ordförande
Helen Åkerman, epost: 
ordforande 
@abrahamsbergskyrkan.se

AbraUngs ordförande
Elina Lyckeborg, abraung@
abrahamsbergskyrkan.se

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén, 0701909013

B
PORTO BETALT

Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och Samuel 
på väg som missionärer till DR Kongo (Kongo Kinshasa)

MISSIONSUPPDRAGET ÄR GLOBALT OCH GÄLLER ALLA. I vår 
världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det är därför ingen 
slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra 
samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av 
evangeliets rikedom. Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 
89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att ge till 
vårt gemensamma arbete runt om i världen. 
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