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Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman 
från krig
Men nu leds in i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta 
fredliga lösningar.
Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av  
fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina. Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.
Herre förbarma dig.
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livet i Abrahamsbergskyrkan

En Gud för att förbli 
människa

Påsken är kristendomens stora glädjehögtid. Men det är också – jo, faktiskt –  
kristenhetens stora skam. 
 Vid påsk förvissas vi om att livet besegrar döden, att Jesu liv i möte, tjänst och 
identifikation med oss människor och vår svaghet inte slutar i avrättning och död  
utan fortsätter i uppståndelse och evigt liv. Två tusen år senare får vi fortfarande 
leva i den tron, i en uppenbarelse av bestående gemenskap, meningsfullhet och 
solidaritet.
 Men händelserna kring påsken och berättelserna om dem har också givit  
upphov till antisemitismens fruktansvärda arv i den av kristenheten präglade his-
torien. Judarna har skrämmande ofta ställts till svars både för avrättningen av Jesus 
och för att inte ta emot honom som den utlovade Messias. Konsekvenserna är 
ohyggliga.
 Antisemitismen är en skam, som måsta vara med i våra syndabekännelser. Men 
att ständigt påminnas om samhörigheten mellan judisk och kristen tro är inte 
främst en plikt utan en glädje. Veckorna efter påsk ska vi särskilt göra det i  

Abrahamsbergskyrkan. (Se sid 8-9 här i Livet.) 
 – Nej, jag tror inte på någon Gud i historien, jag tror inte hell-
er på en Gud som människan kan förvänta sig något av, skriver 
Göran Rosenberg kärvt i sin uppmärksammade bok från i höstas 
om 1900-talets store överrabbin i Stockholm, Marcus Ehrenpreis. 
 Efter Förintelsen är det svårt att säga emot. Det är en rimlig 
inledning på en bekännelse idag.  Men Rosenberg fortsätter:
 – Jag tror på den Gud som människan behöver för att förbli 
människa. Jag tror på den Gud som får människan att ta ansvar 
för skapelsen… eftersom det bara är människan som på gott 
och ont har förmåga att ta det ansvaret, vilket för mig är  
innebörden av judendomens bärande tanke, att människan är 

skapad till Guds avbild. 
 Så kan vi vara förenade i tro i Stora synagogan och Abrahamsbergskyrkan. Och 
för mig uppenbaras den Guden främst ”berättad och förklarad i Jesus Kristus” 
som det sades i en predikan jag minns från i vintras. 

Anders Mellbourn

avgående redaktör för Livet    
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Jan Jönson kom i 
fängelse och blev kvar 
hela sitt teaterliv. Som 
ung Dramatenskådepe-
lare blev han inbjuden 
till Kumlafängelset för 
att arbeta med teater 
bland fångarna. Senare 
kom han till San Quen-
tin i USA i samma syfte.   

”I väntan på Godot”, den 
moderna teaterns kanske 
främsta verk, blev fångar
nas teater. Med åren blev 
Jan Jönson också vän med 
författaren och Nobelpris
tagaren Samuel Beckett.

Nu bor han som aktiv 
pensionär i Blackeberg 
och kommer efter påsk till 
Abra Senior och berättar.  

Jan Jönsons projekt på 
Kumla fick en sensationell 
upplösning, lika absurd 
som Becketts pjäs. När 

fängelseversionen av ”I 
väntan på Godot” skulle 
ha premiär på stadstea
tern i Göteborg 1986, tog 
skådespelarna chansen att 
fly. 

Ändå har Kumlaprojek
tet fått ett gott eftermäle, 
och snart fick Jan Jönson 
en liknande inbjudan till 
den väldiga San Quen
tinanstalten utanför San 
Francisco. Med livstids
fångar som genom Godot 
kunde återfinna identitet 
och människovärde blev 
det en ännu starkare upp
levelse.

– Jag har väntat på 
Godot hela mitt förban
nade liv och nu tror jag att 
jag hittat honom, inledde 
en av skådespelarna en 
föreställning, minns Jan. 
Den här pjäsen har de 
skrivit själva, fortsätter 
han.

– Jag ser rötterna till 

min pjäs, konstaterade 
författaren Samuel Beckett 
under ett av deras åter
kommande möten. 

För Jan Jönson själv 
blev detta inte längre 
teater. Han kunde inte 
återvända till Dramaten. 
Men hans berättelse om 
fängelselivet med Godot 
har blivit monologen 
”Stunder av verklighet” 
som han framfört över 300 
gånger i mer än 30 länder 
över hela världen. 

I april skulle han ha 
gjort ett nytt besök i 
Kiev dit han tidigare 
varit in bjuden (se bilden). 
Tragiskt nog  går det nu 
inte. Men han kommer till 
Abrahamsbergkyrkan 20 
april kl 13.

Huruvida Gud är den 
Godot vi väntar på, kom
mer Jan Jönson då också 
att avhandla.  

Anders Mellbourn  

Frihet i fängelse med Godot
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Växa i ansvar

Vi sitter på en bänk utan
för ett café i Äppelviken. 
Med kaffekoppen bredvid 
sig och solen i ögonen 
försöker Elina Lyckeborg 
sammanfatta sina åtta 
år som ordförande för 
Abrahamsbergskyrkans 
ungdom, hon avgick i 
samband med årsmötet 
den 19 februari. 

Nervös stund
Det har hänt en hel del 
sedan Elina först valdes till 
ordförande. Hon minns 
det som en stor men också 
nervös stund!

– Det var sån himla 
peppig stämning på 
årsmötet! Massor av nya 
idéer på målsättningar för 
det kommande året kom 
fram. Jätteroligt, såklart. 
Men jag minns också att 
jag tänkte att ”nu är det 
jag som ska se till att det 
här blir verklighet”.

Elina har dock inte 
behövt driva AbraUng 
på egen hand. Det är en 
förening som präglas av 
stort engagemang, från 
både ledare och medlem
mar. Men som ordförande 
har Elina ändå dragit 
ett stort lass. Uppdraget 
består av mycket mer än 
styrelsearbete med dagord
ningar, protokoll och 
möten. 

Nära relation
En viktig del är relationen 
med Abrahamsbergskyr
kans församling. 

– AbraUng har en jätte
nära relation till försam
lingen. Det är fantastiskt, 
att de vill lyssna in barn 
och ungas åsikter i viktiga 
frågor. 

Elina minns exempel
vis att hon i en högtidlig 
stund fick klippa bandet 
till den nya barnhörnan i 

kyrksalen. 
– Det kändes stort 

och viktigt. En tydlig 
symbol för att barnen är 
lika välkomna som de 
vuxna på gudstjänst och 
att församlingen hörsam
mar förslag från AbraUngs 
medlemmar.

Vi pratar vidare om 
AbraUngs identitet. 
Tillsammans med sådär 
350 andra lokalförenin
gar är AbraUng en del av 
Equmenia, en av Sveriges 
största kristna barn och 
ungdomsorganisationer. 
För Elina är det självklart 
att tron är grunden, det 
som driver föreningens 
verksamhet. Samtidigt 
framhåller hon vikten av 
öppenhet utan krav på tro 
eller bekännelse för att få 
vara med. 

– För mig har det alltid 
varit viktigt att tron och 
det kristna budskapet finns 

I åtta år har Elina Lyckeborg varit ordförande för 
AbraUng. Nu har hon lämnat ordförandeklubban 
vidare och kan summera en händelserik tid. 
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tillgängligt för barn och 
unga i vår verksamhet. 
Inte att det ska pådyvlas 
någon, men att det alltid 
ska finnas med som en 
grundton och ett erbju
dande. 

Unga kan lika bra
En annan viktig del av 
AbraUngs identitet är 
möjligheten för unga att få 
växa i ansvar och upp
gifter. Det framhåller Elina 
som en nyckel för att barn 
och unga ska utvecklas och 
vilja vara med och bygga 
vidare på föreningens 
verksamhet. 

– Det är viktigt att 
förmedla att de som är 
unga kan lika bra som 
någon annan. Ibland blir 
det fel, men vad gör det? 
Man lär sig något och 
växer. 

För Elinas del handlar 

det också om att barn och 
unga ska förstå och kunna 
använda sig av de verktyg 
det innebär att vara en 
demokratisk förening. 
Allt från att vara med och 
bestämma vad som ska 
hända på patrullkvällen i 
scoutverksamheten, delta 
på AbraUngs årsmöte eller 
representera föreningen på 
Equmenias riksstämma. 

Bara vara i Abra
När kaffet är uppdrucket 
är det dags att prome
nera vidare. Solen skiner 
fortfarande och vi kan 
nästan ana lite vår i luften. 
Jag frågar Elina vad hon 
tänker ta sig för nu.

– Nu ser jag fram emot 
att komma till Abra och 
bara vara. Att gå på guds
tjänst, besöka Reprisen 
och vara ledare på tonår. 
Abrahamsbergskyrkan och 

AbraUng är ju mina bästa 
sammanhang. Det försvin
ner inte bara för att jag 
slutar som ordförande. 

Elina ser också fram 
emot att göra den 
övergång som så ofta 
diskuteras inom kyrkans 
väggar. Att gå från att vara 
engagerad i barn och 
ungdomsverksamheten 
till att vara engagerad i 
församlingen. 

– Det känns lite svårt 
men också väldigt roligt! 

IdA HennerdAl

I ett kommande  
nummer av Livet får 
vi möta Elinas efter
trädare, Emilia  
Åkerman. Hon valdes 
till ny ordförande för 
AbraUng på årsmötet 
19 februari.  



ABRAHAMSBERGSKYRKAN

6

MARS

27 SÖNDAG Marie be-
bådelsedag Guds mäktiga verk 
11.00 Gudstjänst. Utdelning 
av Barnens bibel.
Helena Eriksson, Sofia Kars
berg, Barnkörerna, Helena 
Bäckman, Jonathan Anders
son, Jonas Eliasson. 

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

3 SÖNDAG 5:e söndagen i 
fastan Försonaren
I gudstjänsten reflekterar vi 
över hur vi har tagit oss  
igenom pandemin som för
samling och blickar framåt
11.00 Nattvardsgudstjänst. 
Lasse Vallmoss, Ingrid Eng
back, Änglakören: Ungdom
skören och Canta felice, He
lena Bäckman, Jonas Eliasson.

6 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Floristen Maria Dahl ger sina 
bästa blomstertips. 

10 SÖNDAG Palmsönda-
gen Vägen till korset
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson, Helena Höij. Sång: 
Ingrid Engback. Markus 
Pilenvik

13 ONSDAG 
13.00 Nattvardsandakt i stilla 
veckan. Lasse Vallmoss.

14 TORSDAGSkärtors-
dagen Det nya förbundet
19.00 Nattvardsandakt i 
Taizéanda. 
Lasse Vallmoss, Helena Eriks
son, Markus Pilenvik.

15 FREDAG Långfredag 
Korset
11.00 Gudstjänst. Lasse Vall
moss, Musik: Ulrika Wester
lund, Helena Bäckman.

17 SÖNDAG Påskdagen 
Kristus är uppstånden
11.00 Gudstjänst med natt
vard och dopförnyelse 
Lasse Vallmoss, Helena Eriks
son. Sång: Daniel Åkerman. 
Trombon: Urban Wiborg
Organist: Markus Pilenvik.

20 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Teater med långtidsfångar 
–  Kumla och San Quentin. 
Jan Jönsson, skådespelare och 
regissör. Se sid 3.

21 TORSDAG 
19.00 Två kvällar om Gamla 
Testamentet med studierådet.
Hela Bibelns Gud. Ulf Bergs
viker, Arne Fritzson. Se sid 
89. 

23 LÖRDAG 
Arbets och gemenskapsdag på 
Koviken. 
Kl 10.00 – ca 15.00. 
Samåkning från kyrkan 9.30. 
Ta med egen matsäck.

24  SÖNDAG 2:a sön-
dagen i påsktiden. Påskens 
vittnen
11.00 Gudstjänst. Insamling 
till Equmeniakyrkans arbete 
i Sverige. Inga Johansson, In
galill Broman. Sång: ArtSong, 
Thore Kennestad. 

27 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Program meddelas senare. 

Valborgsmässofirande på  
Koviken
19.00 Valborgsmässobrasa. 
Vårtal av generalsekreteraren 
för Diakonia, Lena Ingelstam. 
Vårkör. Servering. Insamling 
till Diakonia. 

1 SÖNDAG 3:e sön dagen i 
påsktiden  
Den gode herden
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Lasse Vallmoss, Hans Lindén. 
Sång: Anders Lyckeborg. Jonas 
Eliasson.

2 MÅNDAG 
19.00. Andakt. Efterföljande 
kvällste med samtal kring 
klimatfastan.

4 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff. 

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

MAJAPRIL

REPRISEN I VÅR
På lördagar är Reprisen 
Second hand öppen 10.00
15.00. Klockan 12.45 bjuds 
det även på ”Toner och 
tankar”. Välkommen!



Visa och dikt. Gotlands
diktaren Olof Schwan med 
ensemble. 

5 TORSDAG
19.00 Två kvällar om Gamla 
Testamentet med studierådet.
Psaltaren – bönbok för livet. 
Lisa Plantin. Se sid 89.

8 SÖNDAG 4:e söndagen 
i påsktiden Vägen till livet
11.00 Gudstjänst. Helena 
Eriksson, IngaLill E Schön
ning. Barnkörerna, Helena 
Bäckman, Jonathan Anders
son, Jonas Eliasson.

11 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Vandring omkring Kyrksjön. 
Promenad och medhavd 
matsäck.

14 LÖRDAG
15.00 Konsert. Schuberts 
Gdurmässa. Projektkör. 
Körledare: Jonas Eliasson.
Men information: hemsidan. 

15 SÖNDAG 5:e sön dagen 
i påsktiden Att växa i tro
11.00 Gudstjänst. Annika 
Jerlbäck. Markus Pilenvik.

18 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Samtal om tron i livet. Lasse 
Vallmoss, pastor. 

20-22  Abrascouts  
miniläger på Koviken. 

22 SÖNDAG Bönsön-
dagen Bönen
11.00 Gudstjänst på Koviken 
tillsammans med Abrahams
bergskyrkans scoutkår
Samåkning från kyrkan 
10.30. Lasse Vallmoss, scout
er och ledare. Ungdoms
kören, Jonas Eliasson.

25 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagenträff. 
Utflykt till Kvarnvikens 
Kvarn & Såg i Grimsta 
Naturreservat. Mjölnaren 
Björn Mellström berättar och 
guidar. 

29 SÖNDAG Söndagen 
före pingst Hjälparen 
kommer
11.00 Gudstjänst. Helena 
Eriksson, Lasse Axelsson, 
Helena Bäckman.

31 TISDAG 
9.00 Morgonbön vid ljusglo
ben. Terminsavslut. Efterföl
jande samtal och fika.  

1 ONSDAG
13.00 Mitt på dagenträff. 
Säsongsavslut med Boule & 
Bulle, vid klockstapeln.

19.00 Församlingsmöte 
Kommunikationen i Abra
hamsbergskyrkan Bekräf
tande beslut stadgeändring 
Förberedelser för kyrkokon
ferensen.

5 SÖNDAG Pingstdagen 
Den heliga anden
11.00 Nattvardsgudstjänst.
Lasse Vallmoss, Ingrid Eng
back, Markus Pilenvik.

6 MÅNDAG 
Pilgrimsvandring på Ekerö.
Se baksidan och hemsidan 
för mer information.

12 SÖNDAG Trefaldig-
hetsdagen Gud – Fader, Son 
och Ande.
11.00 Gudstjänst Arne  
Fritzson, Ingegerd Danielson. 
Canta Felice, Helena Bäck
man, Markus Pilenvik.

19 SÖNDAG 1:a sön-
dagen efter trefaldighet 
Vårt dop
11.00 Gudstjänst. Anders 
Jonåker. Sång: Lena Liman 
och Daniel Åkerman. Jonas 
Eliasson.

20-26 Tonårsläger på Kov-
iken. Se notis sid 10 och 
hemsidan 

24 FREDAG  
Midsommarafton
Midsommarfirande på Ko
viken. Se hemsidan.

26 SÖNDAG Johannes 
döparens dag Den Högstes 
profet
11.00 Gudstjänst På Koviken 
tillsammans med Tonårslä
gret. Samåkning från kyrkan 
10.30. Helena Eriksson, 
Tonårslägrets deltagare. Jonas 
Eliasson.

VÅREN 2022

7

JUNI

Följ alltid vad som händer i Abrahamsbergskyrkan 
på www.abrahamsbergskyrkan.se
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Kristen tro omfattar 
både Gamla och Nya 
testamentet. Vid två 
vårsamlingar inbjuder 
Abrahamsbergskyrkan 
till föreläsningar om 
Gamla testamentet och 
dess relevans för oss 
som kristna idag. 

Den 21 april blir det en 
dialogföreläsning under 
rubriken Hela Bibelns 
Gud med Arne Fritzson, 
teologisk sekreterare vid 
Equmeniakyrkan och 
Abraprofil, och Ulf Bergs
viker. Den kommer att 
handla om hur Gamla och 
Nya testamentets under
visning om Gud hänger 
ihop. Den 5 maj föreläser 
Lisa Plantin om Psaltaren 
– bönbok för hela Livet. 

Både Ulf och Lisa är 
pastorer i Equmeniakyr
kan och samtidigt fors
kare knutna till Enskilda 
Högskolan, Lisa i Gamla 
testamentet och Ulf i sys
tematisk teologi. Med sig 
på vägen till Abra har de 
fått tre frågor. 

1Varför skall vi 
som kristna läsa 
Gamla testamentet? 

Räcker det inte med det 
Nya, som ju handlar 
om det viktigaste, Jesus 
Kristus?

Ulf: Anledningen till att 
läsa Gamla testamentet är 
att där finns källorna till 
att på ett seriöst sätt förstå 
Jesu budskap och vad som 
faktiskt är nytt och unikt 
med honom. Frågan om 
Jesu identitet kan inte 
bearbetas utan relation 
till den gammaltesta
mentliga berättelsen om 
Gud, eftersom detta är 
berättelsen om Jesu eget 
ursprung i olika meningar. 
Ett ytterligare skäl är att 
Gamla testamentets texter 
är en rik skatt för att förstå 
meningen med att vara 

Samma Gud i 
två testamenten

Ulf Bergsviker, pastor i  
Equmeniakyrkan
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människa och vad det är 
att leva tillsammans med 
andra. Frågor om liv, död, 
förluster, lidande, men 
också vardagsglädje med 
mera.

Lisa: Min tro är att Gud 
visar sitt sannaste ansikte i 
Jesus Kristus, en Gud som 
blir ett med oss männis
kor. Det är omvälvande för 
vår skapelse och hela vår 
mänsklighet men Gud är 
ändå större. Som kristna 
talar vi om den treenige 
guden som är mer än 
Jesus. Gamla testamentet 
börjar med orden om 
Guds Ande och Skaparen, 
och den ger en gudsbild av 
en Gud som upprätthåller 
hela världen. I Gamla 
testamentet kan vi få en 
erfarenhet av Gud som vi 
delar med andra troende 
från olika religioner, när
mast muslimer och judar.

2Kan man lära sig 
något om vem Gud 
är genom att läsa 

Gamla testamentet?

Ulf: Att de gammaltesta
mentliga berättelserna yt
terst sett ger uttryck för en 
bild av Gud som visar sig 
på ett mångtydigt, kom
plext, överraskande sätt. 
Samtidigt som trofastheten 
till hans folk faktiskt 

bibehålls eller snarare 
paradoxalt nog stärks. 
Ibland har vi schablonartat 
tolkat Gamla testamentes 
monoteism som liktydig 
med att Gud bara visar sig 
för ett folk och på ett sätt. 
Men Gamla testamentet 
visar skulle jag säga på 
motsatsen.

Lisa: Gamla testamentet 
handlar om samma Gud 
som Nya testamentet men 
vi finner andra nyanser 
och bilder av Gud. Dessa 
bilder prövas under de 
hundratals år som Gamla 
testamentet berättar om. 
Det blir tydligt att guds
bilder ändras när folkets 
liv förändras och när de 
upplever Gud på nya sätt. 

Teologin, orden om Gud, 
grundar sig i en tro att 
Gud möter människors 
behov.

3Kan man lära sig 
något om bön ge-
nom att läsa Gamla 

testamentet?

Ulf: Det här är en omfat
tande fråga. Israels folk 
lever genomgående i livets 
alla delar som en fråga om 
att vara beroende av Gud. 
Språket för detta är bön. 
Men i sin enkelhet så men
ar jag att det vi lär oss om 
bön i Gamla testamentet 
ytterst handlar om att bön 
gör att vi blir oss själva 
som människor.

Lisa: Bön, känsla, läng
tan, lovsång, klagan och 
hopp behöver ett poetiskt 
språk. I Gamla testamentet 
har vi de poetiska böck
erna där särskilt psaltaren 
och Jobs bok fångar män
niskans ord till Gud. Här 
lär vi oss ärlighet i bön, vi 
får förbanna våra fiender 
med psalmisten, lovsjunga 
med skapelsen, ifrågasätta 
det vi trodde på med Job 
och formas av hoppet som 
Gud sträcker mot oss och 
alla de som bett bibelns 
böner före oss.

enkät: Arne FrItzson

Lisa Plantin, pastor i  
Equmeniakyrkan
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Gåva till Livet 
Scanna gärna QRkoden 
här och betala en valfri 
prenumera tionsavgift.

Så träffas AbraUng i vår
Varje vecka träffas Abra Ungs olika verksamheter i Abrahamsbergs-
kyrkan enligt fast schema. 

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

Under vintern har verksam
heten i Reprisen Second 
Hand i Abrahamsbergskyr
kan på lördagar fortsatt att 
växa med fler besökare, fler 
varor och större intäkter. 
Behållningen går inte bara 
till kyrkans sociala verksam
het och arbete bland barn 
och ungdomar utan också 
till biståndsinsatser som står 
församlingen nära.

Rekordomsättning blev 
det när hela dagskassan sista 
lördagen i februari gick till 
Ukrainakrigets offer. Tidig
are i februari uppmärksam
mades särskilt SIRAskolorna 
i Betlehem och Jeriko. I april 
är det dags för Diakonia och 
dess cykelprojekt i Bangla

desh.
Behöver din cykel vår

fixas? Din cykelkedja oljas/
spännas? Enklare lagningar 
och punkteringar  åtgärdas? 
Lördag 9 april får Du hjälp 
hos Reprisen och det Du får 
betala går till cykelprojektet. 
Har du en cykel att sälja, gör 
Reprisen det också och betal
ningen går till projektet.

Vid Tankar och toner 
samma dag kl 12.45, berät
tar Ida Hennerdal mer. Läs 
också på: https://www.diako
nia.se/vartarbete/manskliga
rattigheter/cykelprojektet/
cykelprojektetsafunkardet. 

Reprisen Second Hand 
är fortsatt öppen lördagar kl 
1015 fram till sommaren. 

Klimatfasta
I år uppmärksammar 
Equmeniakyrkan och 
dess lokala församlingar 
klimatnödläget.

Vi hjälper varandra att 
ta steg i riktning mot en 
mer hållbar livsstil – för 
den här världens skull. Vi 
vill särskilt utforska och 
utmanas av tre fokus
områden: Tiden, Tallriken 
och Transporten.

Till hjälp i år finns det 
en Bönebok (för enskild 
och gemensam andakt) 
och ett träkors från Betle
hem i olivträ.

Måndag 2 maj kl 19.00 
blir det andakt i kyrkan 
och efterföljande kvällste 
och samtal kring klimat
fastan. 

Läs mer på  
www.equmeniakyrkan.se/
klimatfasta

Stöd i krig och nöd genom Reprisen
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Nya medlemmar
bArbro schönning, inflyttad från 
Skogs equmeniaförsamling. 
helenA eriksson, inflyttad från 
Älvsjökyrkans församling.

Dop
oskAr bredinger svensson, döptes 
19 dec i Abrahamsbergskyrkan. 
Son till Agnes svensson och Filip 
bredinger. 

Till Guds vila
leiF strAnd, född den 7 juni 1942, 
avled den 1 december 2021.
görAn kruMlinde, född den 28 
juni 1949, avled den 11 januari 
2022.

Utgången
kAjsA WAllin

Redaktörsbyte
Tidningen Livet byter i 
och med årsmötet och 
detta nummer redaktör. 
Anders Mellbourn lämnar 
över redaktörsrollen till 
Ida Hennerdal. Övriga 
i redaktionen är Petter 
Jakobsson och Magnus 
Höij. 

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

Jul i gemenskap 
blev hälsning
Det blev ingen Jul i 
gemen skapsfest i Abra 
på jul dagen som plane
rats och som Livet skrev 
om i nr 4, 2021. Pan
demirestriktioner kom 
än en gång i vägen. I 
stället blev det ett 50tal 
mat kassar till de ensam
kommande ung domar 
som församlingen känner 
sedan flera år tillbaka, två 
nyanlända familjer från 
Kabul som några för
samlingsmedlemmar har 
kontakt med, 26 ensam
kommande pappers lösa 
ungdomar på ett boende 
i Järfälla samt ytterligare 
några ensamkommande 
ungdomar i Västberga. 

Alla hade varit in
bjudna till den planerade 
gemen skapsfesten i kyrkan 
på juldagen. 

Diakonala rådet plane
rar nu en gemenskapsdag 
för Abras kontakter på 
Ko viken vid Pingst. 

Tonårsläger före 
midsommar på 
Koviken 
I sommar inbjuder AbraUng 
och tonårsledarna till ett 
läger på Koviken mellan 20 
och 26 juni (v 25) för alla 
Abras tonåringar. Det blir 
en vecka fylld av aktiviteter, 
skratt, bad, tankar, fika, mat, 
och vänner. Vi firar midsom
mar på fredagen tillsam
mans med församlingen och 
avslutar på söndagen med 
gudstjänst.

Start kl 19:00 måndag 
20 juni på Koviken och slut 
runt kl 13:30 söndag 26 juni 
efter gudstjänsten.

Vid frågor kontakta 
diakon Helena Eriksson,  
helena.eriksson@abrahams
bergskyrkan.se. På AbraUngs 
hemsida, https://abraha
msbergskyrkan.se/abraung
tonarslager/ finns ett anmäl
ningsformulär att fylla i om 
man vill vara med.

Stöd krigets  
offer i Ukraina
Rysslands kring mot 
Ukraina lämnar ingen 
oberörd. Förbönen på 
omslaget av Livet är från 
Equmeniakyrkan. 

Equmeniakyrkans 
katastroffond Swish: 900 
32 86, Bankgiro: 900
3286
Diakonia Swish: 90 33 
044, Plusgiro: 90 33 044, 
Bankgiro: 9033044
Röda Korset Swish 
9008079
UNHCR Plusgiro 
9001645



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
Emilia Åkerman, abraung@
abrahamsbergskyrkan.se

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén, 0701-909013

B
PORTO BETALT

Pilgrimsvandring på Ekerö 6 juni
Vi vandrar tillsammans i en yttre och inre resa, ofta under tystnad och ibland i  
samtalsform. 

Tid: Nationaldagen, måndag 6 juni 2022 kl. 10.00. Slut ca kl 15.00
Mötesplats: Träkvista torg på Ekerö. Det finns bilparkering och hållplats för SL

bussar, bland annat linje 177. 
Vi vandrar cirka 7 km på vägar och stigar i lättgången terräng. Ta med grova skor, 

vattenflaska och egen matsäck till kaffepauser och lunch. Stav är alltid praktiskt och en 
av pilgrimens sju nycklar.

Vandringsledare: Ingegerd Danielson, Stigfinnare: Björn Danielson, Kaplan: Lasse 
Vallmoss. 

Kontakt och anmälan senast 4 juni: familjen.danielson@gmail.com eller tel. 070
5294395.


