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Kyrkligt världsmöte 
I början av hösten 
möttes världens 
kristna kyrkor för 
världsmöte.   

Ny scoutledare
Tove Janarv är ny som 
scoutledare i Abra. 
Hon tar med sig en-
ergi och lugn.   

Koviken får ny toa 
Ett nytt reningsverk på 
Koviken höjer stan-
darden på toaletterna.  
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livet i Abrahamsbergskyrkan

... det är att tjäna Gud
I augusti hade vi återträff med den kör jag sjöng i under studietiden, Korsförtecken. 
Jag var ny i Stockholm, nygift och började en ny utbildning. Korsförtecken gifte jag 
in mig i. Jag påmindes under helgen om hur mycket de sånger jag sjunger påverkar 
min tro, min gudsbild och hur jag ser på mig själv som kristen. Det jag hör och 
läser har en tendens att blekna, men det jag sjunger har jag med mig på ett helt 
annat sätt.
 Jag var 21 år när jag kom till Stockholm den där hösten. Viktiga år för att forma 
den person jag idag är. Och under de åren marinerades jag i sånger som på olika 
sätt berättar om Gud, gemenskap, Guds nåd, förtröstan, hopp, försoning, om att 
leva i tro och om det egna ansvaret.
 En av de finaste är nog JO Wallins fantastiska psalm:

Att gärna åt sin nästa / råd, hjälp och hugnad ge,
ej blott på eget bästa, / men ock på andras se,
ej blott Guds vilja veta, / men vandra i hans bud,
det är att kristen heta, / det är att tjäna Gud.

 Att sträcka ut en hand, inte bara tänka på sig själv, att leva på ett sätt som är 
förenligt med Guds bud och att göra det i vardagen och inte bara i kyrkan på 
söndagen. Det betyder den texten för mig. 
 För en tid sedan hade jag ett samtal med en person som inte hör till Abra-
hamsbergskyrkan, men som tillbringade några år 
här under sin studietid. Han talade varmt om den 
jordnära andlighet församlingen präglades av. Den 
som genom att ta avstamp i en personlig kristen 
tro, yttrar sig genom omsorg och ansvarstagande 
för skapelsen, miljön och nästan. Det kändes fint 
att bekräfta att Abra fortfarande präglas av samma 
jordnära andlighet. Och jag insåg att det ju också är 
därför som Abra är min kyrka, min plats att få tjäna 
Gud. 
 Tack för att du vill göra det tillsammans med mig!

Helen Åkerman 
Församlingens ordFörande
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Tove Janarv är ny 
scoutledare i Abra. Hon 
hoppas kunna bidra 
med lugn och påhit-
tighet. Bland annat. 

När jag når Tove Janarv 
är hon på sluttampen av 
sensommarens fjällvan-
dring. Tillsammans med 
goda vänner har hon 
vandrat i södra Lappland 
och nu kommit fram till 
Saltoluokta fjällstation. 
Det är inte utan att jag 
blir lite avundsjuk när hon 
beskriver de vida vyerna, 
kajakpaddlingen och bas-
tubadet på fjällstationen. 
Men Tove och jag hörs 
inte främst för att prata 
om fjällvandring, utan 
om hennes uppdrag som 
scoutledare i Abrahams-
bergskyrkans ungdom. 

Även om hon är relativt 
ny i Abrascout har Tove en 
gedigen scoutbakgrund. 
Men det var först som 
AT-läkare i Västerås, som 
Tove för första gången 
blev scoutledare. När jag 
frågar vad som är det bästa 
med att vara just ledare får 
hon något lite drömskt i 
rösten.

– Det är så roligt att få 
kliva in i barnens värld. 
Att vara med i det som 
händer i deras liv. 

Hon fortsätter att 

beskriva hur det känns 
att få vara med och skapa 
något nytt, att vara utom-
hus och – inte minst – att 
få dela upplevelserna med 
sin dotter.

Att det blev just i 
Abrascout som Tove 
blev ledare har lite olika 
orsaker. Hon har sin 
församlingstillhörighet i 
Immanuelskyrkan inne i 
centrala Stockholm. Där 
var det dock lite osäkert 
om scoutverksamheten 
skulle komma igång. När 
då goda vänners barn 
redan var med i Abrascout 
föll valet på den scout-
kåren i stället. Den kristna 
dimensionen är också 
viktig för Tove.

– Som scoutkår är vi del 
av en större församlingsge-
menskap. Det finns en 
rymd och en omtänksam-
het som betyder så mycket. 

I Abrascout bidrar Tove 
med lugn, påhittighet och 
energi att göra det där lilla 
extra. Som när hon inför 
Jamboree22, det stora 
scoutlägret i Skåne som-
maren 2022, såg till att 
Abrascout hade en alldeles 
egen liten blåsorkester. Jag 
frågar vad hon tar med sig 
från de där tidvis väldigt 
varma och dammiga au-
gustidagarna på lägerområ-
det i Norra Åsum i Skåne.

– För mig är det kombi-
nationen av det stora och 
det lilla. Det stora lägret 
med 11 000 deltagare och 
min lilla patrull av spårare 
och upptäckare. Att få 
lära känna dem bättre, att 
utforska och uppleva lägret 
tillsammans. 

Till sist funderar vi till-
sammans på vad man ska 
tänka på som ny scoutle-
dare. Enligt Tove är det en 
sak som är viktigast:

– Att man kan vara den 
man vill vara. Det behövs 
olika kompetenser, kun-
skaper och personligheter 
i ett ledargäng. Allt det 
någon kan och vill bidra 
med är välkommet!

ida Hennerdal

Tove ny som scoutledare
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EKUMENIK 
I MOTVIND

Kyrkornas världsråd  
möts i Karlsruhe

Foto: albin Hillert/WCC
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Det ekumeniska ar-
betet mellan världens 
kristna kyrkor är inte 
lika hoppfullt idag som 
för några decennier 
sedan. 

Inför Kyrkornas Världs-
råds generalförsamling i 
Karlsruhe i Tyskland för 
jag ett samtal med Sofia 
Camnerin, generalsekreter-
are i Sveriges kristna råd. 
Vårt samtal handlar om 
vad Kyrkornas värld-
sråd betyder för en lokal 
församlings liv. Finns det 
någon koppling alls?

Men först: Vad är 
Kyrkornas Världsråd? Det 
är den största ekumeniska 
organisationen i världen 
och grundades strax efter 
andra världskriget. Kyr-
kornas Världsråd samlar de 
flesta av de protestantiska 
kyrkorna och de flesta 
ortodoxa. 

Den Romersk katolska 
kyrkan ingår inte och 
inte heller alla evange-
likala eller pentekostala 
kyrkor. Samtidigt finns 
både den katolska kyrkan 
och många evangelikala 
och pentekostala kyrkor 
med som observatörer och 
bidrar aktivt till arbetet. 

Från Sverige är Svenska 
kyrkan och Equmenia-
kyrkan medlemmar i 
Kyrkornas världsråd. 
Den 31 augusti till den 8 
september i år är det dags 
för Kyrkornas Världsråds 
elfte generalförsamling i 

Karlsruhe i Tyskland. En 
stor grupp svenskar från 
Equmeniakyrkan, Svenska 
kyrkan, Sveriges kristna 
råd och Svenska Missions-
rådet kommer att delta. 
Dessutom är det en stor 
grupp unga som deltar i en 
förkonferens. 

Förberedelser och 
samtal inför generalför-
samlingen har präglats av 
kriget i Ukraina. Repre-
sentanter för de stridande 
parterna kommer finnas 
med vid bordet och det 
är tydligt att kyrkopoli-
tik är världspolitik när 
patriarker, biskopar och 
kyrkoledare möts. Temat 
för generalförsamlingen 
2022 är ”Kristi kärlek 
driver världen till enhet 
och försoning”. Orden 
står i stark kontrast till 
situationen i världen och 
känns profetiskt hoppfulla 
och utmanande. De rym-
mer mer av en bön än ett 
konstaterande. 

På sätt och vis är Kyr-
kornas Världsråds arbete 
långt borta från en lokal 
församlings arbete. Det är 
ändå tydligt att de diskus-
sioner som förs inom 
Kyrkornas Världsråd har 
fångat några av samtidens 
stora frågor. Det arbete 
som görs för att förbereda, 
beskriva, forska och göra 
teologi har landat i det 
lokala samtalet, engagem-
anget och förkunnelsen. 

Lite slarvigt skulle man 
kunna beskriva Kyrkornas 
Världsråd som en stor 

teologisk samtidsspaning. 
De frågor som är brin-
nande i samtiden tas in 
och bearbetas av kyrkorna 
gemensamt.

Kyrkornas Världsråds 
arbete handlar i mångt och 
mycket om ekumenik och 
samarbete mellan olika 
kyrkofamiljer. Efter andra 
världskriget och fram 
till för något decennium 
sedan var den ekumeniska 
tonen hoppfull. Många 
trodde på ett närmande, 
kanske till och med en 
synlig enhet mellan olika 
kyrkotraditioner. Idag är 
det arbetet inte lika hopp-
fullt. Man talar snarare 
om en ekumenisk vinter. 
Kyrkorna har drabbats av 
samma positionering och 
polarisering som drabbat 
politiken. 

Det arbete som gjorts 
inom Kyrkornas Världsråd, 
exempelvis angående Dop, 
Nattvard och Ämbetssyn 
har ändå varit mycket 
viktigt för den sven-
ska ekumeniken och de 
förändringar i det svenska 
kyrkolandkapet som vi sett 
de senaste årtiondena. På 
samma sätt har teologiskt 
arbete och samtal om 
miljöfrågor, kolonialism, 
rasism, våld, evangelisa-
tion, mission och andra 
viktiga ämnen funnit 
vägen från Kyrkornas 
Världsråd till det lokala 
församlingssamtalet.

Petter Jakobsson

Foto: albin Hillert/WCC
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SEPTEMBER

18 SÖNDAG 14:e sönda-
gen efter trefaldighet.  
Enheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst
Predikan: Helena Eriksson
Gudstjänstledning: Hans Lin-
dén. Sång: Kören Västergökar-
na. Organist: Markus Pilenvik

21 ONSDAG 
Abra Senior. Bussresa till  
Eskilstuna. OBS! Anmälan.  

22 TORSDAG
19.00 Kvinnors utsatthet och 
värdighet i Bibelsn texter i 
vår värld idag. Föredrag med 
Hanna Stenström. Arr: Studi-
erådet och S:t Lukas avdelning 
i Bromma. 

25 SÖNDAG 15:e sönda-
gen efter trefaldighet. Ett är 
nödvändigt.
11.00 Gudstjänst
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning: Annika 
Jerlbäck. Sång/musik: Ung-
domskören. Organist: Jonas 
Eliasson

26 MÅNDAG 
19.00-20.30 Bibelsamtal-
sgrupp om Hebreerbrevet. 
Anmälan till lasse.vallmoss@
abrahamsbergskyrkan.se se 
mer info på hemsidan.

28 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Samtal om tron i livet.  Lasse 
Vallmoss. 
15.30 – 17.00 Bibelsamtal-
sgrupp om Hebreerbrevet. 
Anmälan till lasse.vallmoss@
abrahamsbergskyrkan.se se 
mer info på hemsidan.

2 SÖNDAG Den helige 
Mikaels dag. Änglarna
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lasse Vallmoss
Gudstjänstledning: Helena 
Eriksson. Sång/musik: Älvsjö-
kyrkans kör. Organist: Jonas 
Eliasson
Församlingsmöte. 

5 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen träff. O 
store Gud – Ur Einar Ekbergs 
sångskatt. Carina och Oskar 
Olofsson 

9 SÖNDAG Tacksägelseda-
gen. Lovsång.
11.00 Gudstjänst med Barn-
välsignelse. Insamling till 
Equmenia. Predikan: Helena 
Eriksson. Gudstjänstledning: 
Lasse Vallmoss. Sång: Abraka-
dabra, Singsalabim. Helena 
Bäckman. Organist: Markus 
Pilenvik

12 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Skydda din viktiga informa-
tion – om IT säkerhet. 
Elina Lyckeborg
 

16 SÖNDAG 18:e sönda-
gen efter trefaldighet. Att 
lyssna i tro.
11.00 Gudstjänst med Abra-
hamsbergskyrkans scoutkår. 
Lasse Vallmoss. Sång: Ung-
domskören. Organist: Jonas 
Eliasson

19 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Mina önskedikter. Ta med din 
önskedikt. 

20 TORSDAG 
19.00 Samtalskväll. Folket har 
valt. Vad gör partierna?
Betraktelser efter ett val i svår 
tid med Susanne Nyström, 
ledarskribent Dagens Nyheter. 
Studierådet inbjuder. 

22 LÖRDAG 
Höstmarknad. 
Minikonsert med barnkörerna. 
Helena Bäckman. 

23 SÖNDAG 19:e sönda-
gen efter trefaldighet. Trons 
kraft
11.00 Gudstjänst
Predikan: Jan-Erik Mellin
Gudstjänstledning: Arne 
Prembäck. Musik: Trad jazz-
band.

26 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Mina andliga mödrar – del II. 
Lasse Vallmoss

30 SÖNDAG 20:e sönda-
gen efter trefaldighet. Att 
leva tillsammans.
11.00 Gudstjänst

Samlingen vid ljusgloben 
kl 9 varje tisdag morgon i 
kyrkan. 

OKTOBER



Predikan: Helena Eriksson. 
Gudstjänstledning: Lars 
Axelsson. Sång/musik: Signe 
Åkerman
Organist: Jonas Eliasson

2 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff.

5 LÖRDAG Alla Helgons 
dag. Helgonen.
11.00 Gudstjänst. Tacksä-
gelse över dem som avlidit 
under året. Predikan: Lasse 
Vallmoss. Gudstjänstledning: 
Ingrid Engback. Sång: Lena 
Liman och Daniel Åkerman. 
Organist: Markus Pilenvik

6 SÖNDAG Söndagen 
efter alla helgons dag. Vårt 
evighetshopp.
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lars Ingelstam
Gudstjänstledning: Lasse 
Vallmoss. Sång: Ingrid 
Engback. Organist: Markus 
Pilenvik

9 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 

Vecka 46 Globala veckan!

13 SÖNDAG Sönda-
gen före domssöndagen 
Vaksamhet och väntan.
11.00 Gudstjänst.
Predikan: Helena Eriksson. 
Gudstjänstledning: Marga-
reta ingelstam. Sång: Canta 

felice, Helena Bäckman. 
Organist: Markus Pilenvik
Församlingsmöte. Efter kyrk-
kaffet.

16 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff. 
Globala veckan program. 
Lena Bergström.
18.00/19.00 Föreläsning. 
Ansgarskyrkan, Alvik. Joel 
Halldorf

17 TORSDAG
19.00 Föreläsning. Globala 
veckan. I Abra

20 SÖNDAG Domsönd-
agen. Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst
Predikan: Arne Fritzson
Sång: Ungdomskören
Organist: Jonas Eliasson
16.00 Konsert. Buffe. An-
dakt. Globala veckan. I Abra. 

23 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff.

27 SÖNDAG 1:a sönda-
gen i advent Ett nådens år.
11.00 Gudstjänst
Predikan: Helena Eriksson
Gudstjänstledning: Lasse 
Vallmoss. Sång/musik: 
Adventskör. Jonas Eliasson, 
Helena Bäckman. Brassband. 
Organist: Jonas Eliasson

30 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff.

4 SÖNDAG 2:a söndagen 
i advent. Guds rike är nära
11.00 Nattvardsgudstjänst
Insamling till och förbön för 
Equmeniakyrkans interna-
tionella mission. - Hälsa för 
alla i Kongo. Predikan: Bosse 
Forsberg. Gudstjänstledning: 
Lasse Vallmoss. Sång/musik: 
Bisi Kongo

7 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff.
16.00 Luciakonsert. 
Barnkörerna. Ungdoms-
kören. Helena Bäckman, 
Jonas Eliasson.  

11 SÖNDAG 3: sönda-
gen i advent. Bana väg för 
Herren.
11.00 Gudstjänst. Predikan: 
Helena Eriksson.  Organist: 
Markus Pilenvik

14 ONSDAG 
13.00 Mitt på dagen-träff.

18 SÖNDAG 4:e sönda-
gen i advent. Herrens 
moder.
11.00 Julens sjunges in. Be-
traktelse: Lasse Vallmoss
Sång: Ungdomskören. Canta 
felice. Helena Bäckman, 
Jonas Eliasson.

HÖSTEN 2022

7

DECEMBER

NOVEMBER

REPRISEN I HÖST
Nu är Second Hand-butik-
en Reprisen igång igen. Öp-
pet varje lördag kl 10-15.  
Kl 12.45 erbjuds ”Toner 
och tankar”. Välkommen!

Följ alltid vad som händer i Abrahamsbergskyrkan 
på www.abrahamsbergskyrkan.se
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Under våren har ett 
nytt reningsverk install-
erats på församlingens 
sommargård, Koviken.

 
Många i Abrahamsbergs-
kyrkans församling vet 
vilket paradis Koviken är, 
med natu ren, skogen och 
vattnet. Men lika många 
vet nog att avloppssyste-
met varit en trång sektor 
och att standarden varit 
lägre än vad många önskat. 
Men så är det inte längre. 
Nu är ett nytt reningsverk 
på plats.

– Tidigare var alla toa-
letter anslutna till slutna 
tankar som måste tömmas 
med jämna mellanrum till 

en ansenlig kostnad. Det 
fanns också restriktioner. 
Bland annat fick bara 
personer med funktion-
shinder använda toaletten 
vid köket och det skapade 
viss irri tation, säger Lenn-
art Schönning, ny sam-
mankallande i Koviken-
kommittén och en av dem 
som jobbat med att få det 
nya reningsverket på plats.

Det gamla systemet in-
nebar att allt dusch-, disk- 
och tvättvatten gick till 
en trekammarbrunn och 
sedan släpptes avlopps-
vattnet ut i träskmarken. 
Det nya reningsverket har 
sedimentering samt bio-
logisk och kemisk rening. 
Allt avloppsvatten från 

Koviken går nu genom 
verket innan det släpps i 
en stenkista i träskmarken.

Detta gör också att 
besökare på Koviken har 
fyra moderna toaletter 
att välja mellan, tre i 
huvud byggnaden och en i 
Backstugan. Tidigare fanns 
bara tre toaletter varav två 
var mycket slitna.

Men för besökare på 
Koviken är det inte lätt att 
se skillnaden.

– Reningsverket är 
nedgrävt där den gamla 
trekammarbrunnen låg, 
det vill säga till vänster 
om vägen innan den 
sista backen upp mot 
huvudbyggnaden börjar. 
Idag syns bara det elek-

Nytt reningsverk 
ett lyft för Koviken



9

triska kontrollskåpet, säger 
Lennart Schönning.

Det nya reningsverket 
är helautomatiserat och 
kräver inga åtgärder för 
driften. Ett serviceavtal 
med leverantören Biovac 
är dock tecknat som skall 
göra två servicebesök per 
år.

– Dessutom rycker de 
ut inom 24 timmar vid en 
eventuell driftstörning.

Det nya systemet är 
självfallet inte gratis.

– Reningsverket inklu-
sive installation av tre nya 
toaletter samt lednings-
dragningar och elanslut-
ning har kostat drygt 500 
000 kr. Finansieringen 
har gjorts genom ett lån 
på samma belopp från 
Abrahamsbergskyrkans 
kassa. Avsikten är att de 

överskott som Koviken 
brukar generera varje år 
skall gå till amortering av 
skulden.

Dessutom har en 
särskild insamling startats 
vars resultat skall användas 
till ytterligare amortering.

Upphandlingen genom 
anbud från fyra olika lever-
antörer tog fyra månader. 
Installationen av renings-
verk och toaletter inklusive 
ledningsdragningar gick på 
en vecka.

Trots att Koviken ligger 
på statlig mark ytterligare 
investeringar kan vara 
känsligt har tillstånd med 
mera löst utan problem. 

– Kontakten med Ekerö 
kommun och Statens 
Fastighetsverk har varit 
väldigt smidig och snabb. 
Vi fick alla tillstånd vi be-
hövde inom några veckor.

Utöver kostnaden ser 
han inga negativa aspekter 
på det nya reningsverket.

– Det är en stor in-
vestering men den årliga 
driftkostnaden av renings-
verket är lägre än den 
tidigare kostnaden för 
tömning av tankarna.

magnus HöiJ

Stötta projektet
Det går att stödja 
projektet genom att 
skicka ditt bidrag till 
Abrahamsbergskyrkans 
bankgiro 5360-2330 
eller plusgiro 19 20 42-
0. Märk betalningen 
”Reningsverk”.

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

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

Valet i Abra
Valen till riksdag, region och 
kommun får givetvis också 
plats i Abrahamsbergskyrkan. 
Veckan efter valet, den 14 
september, reflekterar Anders 
Mellbourn om valresulta-
tet i samband med Mitt på 
dagen-träffen. 

Den 20 oktober kl 19 
kommer Susanne Nyström, 
ledarskribent på Dagens 
Nyheter, till Abra för att 
ge en betraktelse över årets 
valresultat. 

Några veckor innan valet 
arrangerade även Grön Kyrka 
inom Abrahamsbergskyrkan 
en utfrågning av samtliga 
partier i Stockholms fullmäk-
tige om klimat- och miljöar-
betet, vilket lockade många. 
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Så träffas AbraUng i höst
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)  
13-19 år

Kontakta ordförande
abraung@abrahams-
bergskyrkan.se

Sveriges allmänna val äger 
rum från den 24 augusti till 
och med valdagen den 11 
september Och det är 430 
000 personer som för första 
gången går till valurnorna 
för att ge sin röst till riksdag, 
landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige. 

Hur resonerade unga väl-
jare inför höstens val? Livet 
har talat med Elin Söderlund 
och Magnus Liman som för 
första gången har röstat i 
Sveriges allmänna val.

Både Elin och Magnus 
tycker det är självklart att gå 
till valurnorna och rösta i 
årets allmänna val 2022.

– Det är folkets röst i en 
fungerande demokrati, säger 
Elin.

Magnus hoppas på att 
vara ledig på valdagen och 
kunna rösta på plats i Vin-
staskolan. Elin är bortrest 
den 11 september och hon 
kommer att förhandsrösta på 
ett bibliotek i Bromma.

1. Hur känns det att vara 
förstagångsväljare?
Magnus: En klurig fråga – jag 
har ingen speciell känsla men 
samtidigt är det lite läskigt. 
Det gäller att inte välja fel. 
Det är svårt att bestämma 
vilket parti man ska rösta på.

Elin: Det känns märkligt 
nog inte speciellt märkvär-
digt. Hon förklarar: Jag vet 
hur det går till. Vi har haft 
skolval och fått testa på att 
rösta i högstadiet.

Förstagångsväljare i Abra: ”Svårt att hitta en ideologi”
2. Hur upplever du 
valrörelsen och de olika 
partiernas kampanjer?
Elin: Det är märkligt lika 
budskap från olika partier 
och det saknas en tydlighet 
i vad de olika partierna vill 
åstadkomma. Istället för att 
föra fram sin politik utifrån 
inriktning och ideologi 
innehåller kampanjerna det 
som är populärt just nu. 
Valaffischerna är otydliga 
och säger i princip ingent-
ing- exempelvis ”Skolan är 
viktig”. 

Magnus: Det är mycket 
smutskastning mellan par-
tier och det är svårt att få en 
bild av vad dagens partile-
dare vill göra med Sverige. 
Istället för att lyfta fram sina 
frågor används budskap som 
går ut på att klanka ner på 
varandra och bevisa mot-

partens fel och brister.

3. Hur går du tillväga för 
att välja parti? Är det svårt 
att välja?
Elin: Jag vet vad jag tycker. I 
skolan fick tidigt vi lära oss 
vad olika partier står för och 
jag har lagt tid på att kolla 
runt på olika hemsidor och 
liknande.

Magnus: Ja, det är 
svårt att välja parti. Som 
förstagångsväljare har jag 
svårt att se vad de olika 
partierna står för och hitta 
någon ideologi att stötta. 
Jag har gjort olika valkom-
passer, hängt med i nyhets-
flöden och sett debatter. 

4. Vilka frågor är viktiga 
för dig?
Elin: Självklart är klimatet 
viktigt tillsammans med 
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Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare hus-
rum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna 
ryggen står det i Jesaja. 

Världen står inför en perfekt storm av kriser som över-
lappar och förstärker varandra. Klimatkrisen, krigen och 
pandemin drabbar de mest utsatta värst. Framför allt barn 
som förlorar tillgång till hälsovård, skolgång och mat. 

Den växande auktoritära globala trenden har även bi-
dragit till att situationen för kvinnor försämrats. Det är en 
kris för många demokratikämpar och kvinnorättsförsvarare 
runt om i världen. 

Glappet mellan de som har och de som inte har är 
större än någonsin. Den yttersta konsekvensen av detta är 
hungersnöd.

I Sverige finns människor i relativ fattigdom i 
trångbodd het och utsatthet. Men Sverige som nation är 
inte fattigt. Sverige är rikt som land. 

Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjus-
terade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett 
lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige 
på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan, särskilt i 
samband med 90-talskrisen. Idag ligger vi på åttonde plats.

Vår rikedom gör att vi konsumerar mer än de flesta 
andra på jorden. Sverige har det femtonde största ekolo-
giska avtrycket i världen. Svenskar flyger fem gånger mer 
än världsmedborgaren. 

Ändå betonar flera partier i valrörelsen vikten av att 
svenskarna inte ska förändra sina vanor och sin konsum-
tion. Två partier har brutit den enighet som funnits i riks-
dagen om att avsätta motsvarande en hundradel av landets 
samlade inkomster i internationellt bistånd. 

Krav ställs även av en del politiker på 
att biståndet ska gynna svenska intressen. 
Det är inte längre omsorg om den fattige 
som ska styra biståndet. 

Låt oss hoppas att det svenska riks-
dagsvalet leder till ett fortsatt globalt 
engagemang och stöd för att vi kan avsätta 
en krona av hundra intjänade. En av hun-
dra – det borde vi ha råd med.

magnus Walan 
PoliCyrÅdgivare Politik För global utveCkling  

diakonia

Krönika:
En hundradel: det borde vi ha råd med

FÖRSAMLINGSBOKEN

Ny medlem
Eva StrömbErg. Inflyttad från 
Västerorts Equmeniaförsamling, 
Vällingby.

Dop
thElma Catharina adEbErg, döptes 
27 augusti i Abrahamsbergskyrkan. 
Dotter till Catharina SamuElSSon 
och PEttEr adEbErg. 

Vigsel 
Karin arvidSSon och PEttEr JaKo-
bSSon, vigdes i Bromsten 11 juni.

Klara EliaSSon och hannES rabo, 
vigdes i Abrahamsbergskyrkan 18 
juni. 

större samhällsfrågor: Hur 
kan vi hjälpa människor i 
nöd och på vilket sätt?                                                                 

Magnus: Jag har många 
kompisar som har egna 
företag och för mig är det 
viktigt att se till att de får det 
bra. Det måste bli billigare 
att driva företag! 

5. Hur stor vikt lägger du 
vid teologiska och kyrkliga 
frågor vid ditt val?
Magnus: Det finns givetvis 
med i bakgrunden genom 
min uppväxt i Abrahams-
bergskyrkan. Men jag väljer 
att fokusera på andra frågor.

Elin: Jag utgår inte utifrån 
ett teologiskt perspektiv men 
det är dock inte utan be-
tydelse. Det handlar om allas 
lika värde och rätten att tro. 
Det är en del av kristendo-
men att acceptera andra. 

CHristina stareborn



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

Välkommen till Abrahamsbergskyrkans

Höstmarknad
Lördag 22 oktober kl 10  15

 Försäljning, konditori, lunch och lotterier
– både inom och utomhus!

11.00 Barnkörernas konsert 
12.00 Lunchservering
13.30 Eftermiddagskonsert

 Varmt välkommen till  
trivsel och gemenskap! 


