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Livet i Abrahamsbergskyrkan

En tusenfoting
Vad är egentligen Abra? Beroende på vem du frågar, när du 
frågar eller var du letar efter svaret på den frågan kommer 
du att få olika svar. Någon utgår från vår vision eller hem
sidans beskrivning av vår tro, någon skulle säga Reprisen, 
scouterna, Koviken eller bibelsamtalsgruppen och en annan 
skulle svara ”där jag firar gudstjänst”. En säger ”de jag ber 
för”, en annan ”de som brukar be för mig”. 
 För mig är Abrahamsbergskyrkan allt detta och samtidigt 
så oändligt mycket mer. För mig stavas Abra gemenskap. 
Gemenskap i tro. Gemenskap i att vilja mer. Gemenskap i att 
vila.  Att få ta om hand och i att få bli omhändertagen. Men 
alltid gemenskap.
 Ibland pratar man om vilka ben en verksamhet står på. 
Hur ser det ut i Abrahamsbergskyrkan? Också på den frågan 
kan finnas många olika svar. Mitt svar är: allas! Dina ben, mina 
ben, hans, hennes och hens ben. Om benen som en verksam
het står på är för få, så räcker det att ett ben blir svagare för 
att allt ska välta. När det är många ben, som hos oss – säkert 
tusen (ja, faktiskt! ) – då gör det inget om ett ben är lite 
svagare eller inte orkar alls en stund. Gemenskapen bär ändå. 
Men alla behövs också för att gemenskapen ska kunna bära.
 Självklart finns det också utmaningar. Alla tusen ben och 
fötter vill inte alltid åt samma håll eller tycker att samma 
saker är det rätta. Då får vi vila trygga i att styrkan ändå är 
i gemenskapen och i vår tro. Det är där både kraften och 
orken finns, när vi tillsammans bygger, bär, vilar och utforskar 
vägar framåt. 
 Och det är där Jesus har lovat att finnas.

LEDARE

Helen Åkerman

Församlingens  
ordförande

”Ty där två 
eller tre är 
samlade i 
mitt namn 
är jag mitt 
ibland dem”
Matt 18:20
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Församlingens tidigare 
ordförande flyttar till 
Dalarna och blir lands
hövding. 

I Abrahamsbergskyrkan 
känner många väl till 
Helena Höij. Bland annat 
som församlingsstyrelsens 
ordförande, en post hon 
innehade innan nuvarande 
ordförande Helen Åker
man tog över. 

För den breda allmän
heten har hon varit mindre 
synlig, även om tiden som 
vice talman i riksdagen 
förlänade henne med visst 
kändisskap. Men nu är det 
alltså landshövdingsposten 
i Dalarna som gäller. 

Jag frågar hur det 
känns. Helena tänker till. 

– Spännande är det 
första jag kommer att 
tänka på. Lite stolt och 
glad för uppdraget. 

När hon först fick 
frågan var den spontana 
reaktioner ”nej, det här ju 
inte för mig”. Men sen, 
när tanken fick landa lite 
tog funderingarna på vad 
man skulle kunna göra 
av uppdraget vid. Det 
blev inte lång betänketid, 
några dagar fick Helena 
på sig för beslutet. Till 
syvende och sist var det ett 
självklart ja.

– Jag ser fram emot 

Helena Höij blir landshövding

FÖRSAMLINGEN

utmaningen. Att få leda en 
myndighet, för det är ju 
faktiskt vad länsstyrelsen 
är, och vara med och göra 
ett avtryck. Det lockar.

Nu förbereder sig 
Helena för fullt för flytten 
till residensstaden Falun. 
Som landshövding är det 
ett krav att vara skriven i 
det landskap man verkar i. 
Men det kommer fortfar
ande finnas en fot kvar i 
Stockholm.

– Jag lämnar mina upp
drag i församlingen men 
Abrahamsbergskyrkan 
kommer fortsatt vara min 
församling, säger Helena. 

Det kan tyckas lite oty
dligt vad en landshövding 
egentligen gör. Men gener
ellt är det ett viktigt upp
drag att vara en plattform 
och mötesplats för olika 
intressenter i landskapet. 
Och intressenter finns det 
gott om. Såväl industri och 
städer som landsbygd och 
fjällandskap ryms inom 

Dalarnas gränser. 
– Det är ju en lite 

speciell sists att dimpa ner 
som högste chef utan att 
personalen på något sätt 
blivit konsulterad. Det är 
jag väldigt ödmjuk inför, 
säger Helena.

Den första tiden kom
mer hon ägna åt att lära 
känna de olika personal
grupperna, bekanta sig 
med aktuella frågor och 
lära känna Dalarna. 

– Jag är inte nervös. 
Däremot känns det otro
ligt spännande att komma 
igång! säger Helena och ler 
stort.

Jag avslutar med att 
skoja om att arrangera en 
församlingsutflykt från 
Abrahamsberg till Falun, 
visst borde det finnas plats 
på residenset?

– Absolut, alla som 
passerar Falun är så 
välkomna! säger Helena 
glatt. 

Ida Hennerdal
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Vad är nåd? Och vad 
betyder nåd i vardagen? 
Det kan vara en gåva – 
men också en uppman
ing till uppoffring.

 
Ordet ”nåd” är ett av de 
ord som används i kyrkan 
och som man anar rym
mer något djupare, något 
mer än det uppenbara.  

Nåd är ett centralt 
begrepp i den kristna 
läran. För många kanske 
ordet betyder att vi borde 
blivit bestraffade för någon 
försyndelse, men där vi 
sluppit själva straffet. 
Benådning används ju då 
och då som ett juridiskt 
begrepp för just detta.  

Men ordet nåd är mer 

än så för en kristen.
– Den teologiska kärnan 

av nåd handlar om att leva 
i att skapelsen i grunden är 
god, och att livet därför är 
meningsfullt att leva. Det 
är en gåva: vi har bara att 
försöka leva så ansvarigt vi 
kan, säger JanErik Mellin, 
tidigare rektor för Brom
ma folkhögskola och aktiv 
i Abrahamsbergs kyrkan. 

Han predikade tidigare 
i höst i Abrahamsbergskyr
kan, och gav flera viktiga 
ingångar till ordet ”nåd”.

– Ordet nåd erbjuder 
den kanske allra mest 
centrala kristna tanken av 
alla: tanken på att Gud 
förlåter våra misstag och 
felsteg, våra synder, när vi 
lever vårt liv så gott vi kan, 
säger han.

Han menar att ordet var 
ett helt centralt begrepp 
för Missionsförbundet, 
en av de kyrkor som ut
gjorde grunden för dagens 
Equmeniakyrkan. JanErik 
Mellins egen relation till 
ordet ”nåd” har bland 
annat sin utgångspunkt i 
hur han uppfattat Mis
sionsförbundets tradition. 
Men hans tolkning av 
ordet nåd hämtar även 
inspiration och vägledning 
från JanErik Mellins egen 

pappa, Jocke Mellin, en 
förgrundsgestalt inom 
Missionsförbundet. 

JanErik Mellin hän
visar flera gånger i sin 
predikan och i våra samtal 
till den tyske teologen 
Dietrich Bonhoeffer. Han 
var en aktiv motståndare 
till nazismen och gjorde 
tidigt offentligt motstånd 
mot dess politik och jude
förföljelser. Bonhoeffer ar
resterades och avrättades i 
april 1945 för högförräderi 
mot nationalsocialismen. 
I hans bok ”Efterföljelse”, 
finns ett kapitel om nåden. 

– Bonhoeffer skiljer på 
dyr och billig nåd: billig 
nåd skapar inga förändrin
gar, kräver inga uppoffrin
gar. Den dyra nåden leder 
till att vi försöker bli mer 
som Kristus. 

Den billiga nåden är 
alltså enkelt, nästan krav
löst. Ett ”förlåt” och sedan 
kan man gå vidare. En 
förlåtelse utan konsekvens
er. Den billiga nåden är 
självfallet ingen dålig nåd: 
ofta kan den vara precis 
vad som krävs, tillräckligt. 
Men nåden kan alltså vara 
mer än så. 

– Dietrich Bonhoeffer 
visade med sitt eget ager
ande vad den dyra nåden 

NÅD: ETT AV 
STORORDEN
Detta är den första 
artikeln om ett av  
”stororden”, som 
ibland används i 
kyrkan. 

I kommande nummer 
skriver vi om några 
andra av dessa stora 
ord: synd, förlåtelse, 
hopp, omvändelse, 
girighet. 

TEOLOGI

DYR och billig NÅD 
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kan betyda – i Bonhoeffers 
fall ett martyrskap. 

Bonhoeffer skriver:
”Dyr nåd är det evange

lium, som alltid måste sökas 
på nytt, gåvan vi måste be 
om, dörren som vi måste 
knacka på, för att den ska 
öppnas.

Den är dyr, därför att 
den kostar en människa 
livet, och den är nåd, därför 
att först genom detta skän
ker den en människa Livet; 
den är dyr, därför att den 
fördömer synden, och den är 
nåd därför att den rättfär
diggör syndaren.”

Uppoffringen kan vara 
stor och krävande, men 
den kan också vara mycket 
mer modest och lågmäld 
– de under vi skapar med 
våra handlingar behöver 
inte vara storslagna. Jan
Erik Mellin exemplifierar 
med vardagsnära handlin
gar: att minnas ett namn 
på en besökare på Reprisen 

och möta den personen 
lördagen efter med ett 
leende och ett samtal. Att 
bidra i gudstjänsten med 
musik eller bibelläsning. 
Att packa matkassar till 
behövande i Ukraina. 

Allt detta är dyr nåd – 
en uppoffring, en insats 
som görs inte för sin egen 
skull utan för omvärldens. 

– Kanske har behovet av 
dyr nåd aldrig varit så stort 
som nu, säger JanErik 
Mellin. 

Alla vi som satt i bän
kraderna i Abrahamsbergs
kyrkan den där söndagen i 
oktober och som lyssnade 
på JanErik Mellins pre
dikan tror jag steg ut och 
kände uppmaningen. Att 
bidra i handling. Att den 
dyra nåden inte behöver 
vara jobbig. Men att den 
behöver kännas. 

Och skapa förändring.  
Magnus Höij

Illustration: Maja Eliasson

NÅD FÖR MIG
”Nåd för mig handlar 
om Guds närvaro – en 
närvaro som kan vara 
läkande och helande, 
men också uppfor-
drande och ta formen 
av en kallelse. I den tid 
som vi nu lever i tror 
jag att nåd handlar 
om gåvan att känna 
tillförsikt trots all oro, 
och att inte fastna helt 
i sina egna bekymmer 
utan att orka se och 
bry sig om vår ge-
mensamma värld och 
de enorma svårigheter 
som finns här. Att se 
och låta sig beröras, 
men ändå kunna hop-
pas och inte gå under i 
misströstan.”

 Joel Halldorf

NÅD FÖR MIG
”Nåd för mig - det 
är allt det goda som 
kommer till mig. Som 
jag bara får. Nära och 
kära. En hjälpsam 
hand. Det vackra - 
som ofta finns i att ta 
sig tid att se det lilla. 
För mig vilar allt detta 
goda och nådefulla i 
min tro att Gud är god 
och den kärlek som 
bär världen, som vill 
världen gott. Ur den 
tron föds mitt hopp att 
mitt i elände och mitt i 
gott kan nytt växa.”

Ulla-Marie Gunner

DYR och billig NÅD 

i församlingssalen
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2022

27 nov – 1:a advent. Ett 
nådens år. 11.00 Guds
tjänst. Predikan: Helena 
Eriksson. Gudstjänstled
ning: Helen Åkerman. 
Musik: Adventskör, Jonas 
Eliasson, Helena Bäck
man, brassband.

4 dec – 2:a advent Guds 
rike är nära 11.00 Natt
vardsgudstjänst. Predi kan: 
Bosse Forsberg. Guds
tjänst ledning: Petter  
Jakobsson. Musik: Bisi 
Kongo, Åse Christensen.

11 dec – 3:e advent 
Bana väg för Herren 11.00 
Guds tjänst. Predikan: 
Helena Eriksson. Guds
tjänstledning: IngaLill 
Broman. Musik: Petter 
Jennevall, Jakob Hofver
berg, Markus Pilenvik.  

18 dec – 4:e advent 
Herrens moder 11.00 
Julen sjunges in. Betrak
telse: MariAnne Ekedahl. 
Gudstjänstledning: Sofia 
Karsberg. Musik: Canta 
Felice, ungdomskören, 
Helena Bäckman, Jonas 
Eliasson. 

24 dec – Julafton 11.00 
Julbön. Betraktelse: Hel
ena Eriksson. Fam Eliasson 
och Lyckeborg m fl. 
23.00 Midnattsmässa
Nattvard. Fam Eliasson 
och Lyckeborg med flera

26 dec – Annandag jul. 
Martyerna. 11.00 Guds
tjänst. Predikan: Gerhard 
Willemsen, Equmeniakyr
kan. Gudstjänstledning:  
Lena Ingelstam. Musik: 
Helena Bäckman. 

Januari 2023

1 jan – Nyårsdagen. 
17.00 Ekumenisk nyårs
bön i Ängbykyrkan. 

8 jan – 1:a söndagen 
efter trettondagen. Jesu 
dop. 11.00 Nattvardsguds
tjänst. Predikan: Marie
Anne Ekedahl. Gudstjänst
ledning: Hans Lindén. 
Musik: Malin Axelsson, 
Helena Bäckman

15 jan – 2:a söndagen 
efter trettondagen. Livets 
källa. 11.00 Guds tjänst. 
Predikan: Helena Eriks

son. Gudstjänst ledning: 
Magnus Höij. Musik: 
Klara Eliasson, Jonas  
Eliasson. 

22 jan – 3:a söndagen 
efter trettondagen. 
Jesus skapar tro. 11.00 
Guds tjänst i ekumeniska 
böneveckan. Prediksstols
byte. Gudstjänst ledning: 
Lasse Axelsson. Musik: 
Ida Hennerdal, Markus 
Pilenvik. 

29 jan – 4:a söndagen 
efter trettondagen. Jesus 
är vårt hopp. 11.00 Guds
tjänst. Avtackning av Lasse 
Vallmoss. Predikan: Lasse 
Vallmoss. Gudstjänst
ledning: Helena Eriks
son. Musik: Canta Felice, 
Markus Pilenvik. 

REPRISEN I 
VINTER
På lördagar är  
Reprisen Second hand  
öppen 10.00-15.00. 
Varmt välkommen 
att handla, fika och 
umgås. 

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

SAMARBETE 
MED BILDA
Församlingens studier 
och kulturprogram 
sker i samarbete med  
Studieförbundet Bilda.

GUDSTJÄNSTER

KALENDARIUM

LUCKOR I  
KALENDARIET
I skrivande stund 
saknas några medver-
kande i kalendariet. 
Håll utkik på Abras 
hemsida eller i kyrkan 
för uppdateringar. 



Februari 2023

5 feb – Kyndelsmässo-
dagen. Uppenbarelsens ljus. 
11.00 Nattvardsguds tjänst. 
Förbön och utdelning av 
Barnens Bibel till födda, 
döpta och barnvälsignade. 
Musik: Ungdomskören, 
Jonas Eliasson.  

12 feb – Sexagesima. Det 
levande ordet. 11.00 Guds
tjänst. Predikan: JanErik 
Mellin. Gudstjänst ledning: 
Arne Prembäck. Musik: 
Temporately Jazz Band. 

19 feb – Fastlagssönda-
gen. Kärlekens väg. 11.00 
Guds tjänst. Predikan: Hel
ena Eriksson. Gudstjänst
ledning: IngaLill Engel
mark Schönning. Musik: 
Barnkörerna, Jonas Eliasson. 

26 feb – 1:a söndagen i 
fastan. Prövningens stund. 
11.00 Guds tjänst. Musik: 
Isabel Schönning, Jonas 
Eliasson. 

Mars 2023

5 mar– 2:a söndagen i fas-
tan. Den kämpande tron. 
11.00 Nattvardsguds tjänst. 
Predikan: Helena Eriks
son. Gudstjänst ledning: 
Lasse Axelsson. Musik: 
Västergökarna, Markus 
Pilenvik. 

12 mar – 3:e söndagen i 
fastan. Kampen mot onds

7

ABRA SENIOR kl 13

7 dec: Seniorer+smarta 
telefoner=sant
14 dec: Luciafirande (kl 15!)
28 dec: Julfest
11 jan: Skydda din viktigaste 
information
18 dec: Seniorer i rörelse
25 dec: Årsmöte 2023
1 feb: ”Får jag lämna några 
blommor”
8 feb: Samtal om tron i livet
15 feb: Resandet förr, idag 
och i framtiden
22 feb: Musikens språk
3 mars: Världsböndagen
8 mars: Sex kvinnor som 
förändrade Sverige
15 mars: ”En visa för själen”
22 mars: Tron i livet
29 mars: ”Mäster och 
trädgårdskvinnorna”
4 apr: Nattvard i Stilla veckan

Återkommande schema varje vecka

ONSDAGAR
18.30-20.00 – Scout åk 2 och 
uppåt

TORSDAGAR
16.45-17.30 – Körlek 36 år
18.00-18.45 – Abrakadabra 
Fåk 3
19.00-19.45 – Kören  
Singsalabim från åk 4

FREDAGAR
19.00-20.30 – Ungdoms kör 
(udda veckor) från åk 7
19.30-22.00 – Tonår (jämna 
veckor) – 1319 år

ABRAUNG

kan. Gudstjänst ledning: 
Helena Eriksson. Musik: 
Canta Felice. 

19 mar– Midfasto-
söndagen. Livets bröd. 
11.00 Nattvardsguds
tjänst. Insamling och 
bön för pastors och 
diakonutbildningen. Pre
dikan: Olle Hilariusson. 
Musik: Elina Lyckeborg, 
Jonas Eliasson. 

26 mar– Marie Be-
bådelsedag. Guds mäk
tiga verk. 11.00 Guds
tjänst. Konfirmanderna 
medverkar. Predikan: 
Helena Eriksson. Musik: 
ungdomskören, Jonas 
Eliasson. 

April 2023

2 apr – Palmsöndagen. 
Vägen till korset. 11.00 
Nattvardsguds tjänst. 
Musik: solist, Jonas 
Eliasson. 

ÅRSMÖTE
Den 12 mars, direkt 
efter gudstjänsten, är 
det årsmöte i försam-
lingen. Välkommen!

KONFIRMATION
Lördagen den 28 
januari är det infor-
mationsträff i för-
samlingssalen inför 
årets konfirmation. 
Välkommen!
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Jag sitter och pratar 
med Hanz och 
Ragnhild Linderyd 

om livets sårbarhet. Att 
det som utgör skillnaden 
mellan ordning och kaos i 
en människas liv kan vara 
så oerhört lite. Vi pratar 
också om människor där 
den gränsen överskridits 
och man har hamnat i 
brottslighet, ibland utan 
att riktigt förstå hur det 
gick till.

Samtalet rör sig vidare. 
Till kyrkan och försam
lingen. Den unika miljö 
det faktiskt är. Att den 
vänlighet, den kontakt 
och den gemenskap som 
de flesta som går in och 
ut i Abrahamsbergskyr
kan upp lever, inte är en 
självklarhet för alla männi

FÖRSAMLINGEN

Vägen från kriminalitet 
och överskridna  
gränser tillbaka till 
samhället och gemen
skapen: den kan gå 
genom kyrkan.  
Abrahamsbergskyrkan 
är en sådan väg. 

skor. Den är något speci
ellt och unikt. Det är lätt 
att ta den tryggheten för 
givet när man har många 
sociala skyddsnät mellan 
sig och kaos.

Abrahamsbergskyrkan  
tar emot människor från  
Frivården, en del av Krimi
nalvården. Dessa gör sin 
samhällstjänst i kyrkan. 
Hanz – Hazze – är försam
ligens kontaktperson och 
sköter även kontakten med 
Frivården. Samhällstjänst 
är ett straff. Hazze berät
tar att de flesta döms till 
80 eller 90 timmars tjänst. 
Ofta gör man två arbets
pass under en helg. Det 
innebär med andra ord att 
man går in och ut i kyrkan 
under flera månader.

I och med att fängelser
na är fulla så blir det fler 
och fler som får samhälls
tjänst istället för korta 
fängelsedomar. Typiska 
brott som leder till denna 
typ av straff är ekonomisk 
brottlighet, rattonykter
het eller ringa våldsbrott. 
(Om du undrar vad ett 
ringa våldsbrott är så tänk 
exempelvis på ett hastigt 
uppblossande slagsmål i 

en krogkö). Antagligen 
är det bättre för alla att 
de få göra nytta än att 
sitta av någon månad i 
fängelse. De som avtjänar 
ett straff är naturligtvis 
människor från alla olika 
sorters bakgrund. De är 
helt enkelt ganska vanliga 
människor, där den tunna 
linjen mellan ordning och 
kaos överskridits och man 
blivit fälld för ett brott.

Det är bara 
föreningar och 
ickevinstd

rivande verksamheter som 
kan ta emot personer som 
dömts till samhällstjänst. 
Abrahamsbergskyrkans 
församling har ställt upp 
vissa krav på de som gör 
sin samhälls tjänst hos oss; 
de får inte vara dömda för 
våldsbrott eller för brott 
relaterade till barn.

Det är tydligt för den 
som är uppmärksam 
att dessa människor gör 
en ovärderlig insats för 
församlingen, även om de 
inte märks så mycket. De 
renoverar, städar, sköter 
trädgården och fixar i 
köket. Kanske har du mött 

En överskriden tunn linje
Abrahamsbergskyrkan samverkan med  
frivården – en väg tillbaka för många
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dem vid besök i kyrkan. 
Av naturliga orsaker har 
jag inte frågat några dessa 
personer om en intervju. 

Jag anar i samtalet att 
Hazze ibland blivit en 
extrafarsa för de som 

avtjänar sitt straff. Han 
beskriver hur kontaktper
sonen på Frivården med 
enkel statistik visar hur 
nöjda de som får göra sin 
tjänst i Abrahamsbergs
kyrkan är. Detta blir 
tydligt när jag får höra 
att flera valt att fortsätta 
att vara volontärer, eller 
valt att jobba vidare med 
projekt i kyrkan, efter det 
att den tilldelade tiden är 
avtjänad.

De flesta av de cirka 
tjugo personer som hittills 
arbetat i Abrahamsbergs
kyrkan har ingen tidigare 
relation till en försam
ling. Det är här samtalet 
återkommer till de unika 
dragen i en kristen försam
lingsgemenskap. Det som 
de hemtama tar för givet, är 
en unikt varm plats med en 
respektfull attityd mot män
niskor. Ett vänligt ord, en 
hälsning, en inklude rande 
arbetsgemenskap är ingen 
självklarhet. Det kommer 
inte av sig självt. Det kom
mer bara om vi som ofta går 
ut och in i kyrkan tänker 
oss för och försöker skapa 
den atmosfär som vi vill ska 
finnas i kyrkan.

Ragnhild och Hazze 
beskriver hur de sällan 
kan efternamnet på de 
dömda. Det vet inte heller 
så mycket om domar och 
bakgrund. Det är egent
ligen inte så intressant. 
Det som är viktigt är att 
människor kan få göra rätt 
för sig, att de kan få bidra 
och de ska bemötas med 
respekt och värdighet.

Förutom den upp en bara 
nyttan av att få arbetsupp
gifter utförda, så tänker jag 
att dessa människor, som 
ganska anonymt går in och 
ut i kyrkan, gör Abrahams
bergskyrkan till en mer 
genuin församling genom 
sin närvaro.

Petter Jakobsson

En överskriden tunn linje

Foto: Eva Holm, Flickr.com
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BARNVÄLSIGNADE
Lilly Söderberg och Ellen Persson 
välsignades den 9 oktober 2022.  

TILL GUDS VILA
Malin Grahm, avled den 8 
september 2022.

UTFLYTTADE
Anna Mellin Johansson, Sara 
Wallin, David Nilsson, 
Gabriella Skogsberg. 

Församlingsföreståndare 
Lasse Vallmoss går vidare 
till nya utmaningar. Han 
avskedspredikar på gudstjän
sten i Abrahamsbergskyrkan 
kl. 11.00 den 29 januari 
2023. I samband med kyrk
fikat får församlingen och 
andra som vill delta möj
lighet att tacka honom för 
de fem åren Lasse varit pas
tor i Abrahamsbergskyrkan. 
Välkommen att vara med!

Avtackning av 
Lasse Vallmoss

FÖRSAMLINGSBOKENBOKTIPS
Julhelgerna erbjuder goda möjligheter att läsa böcker.  
Vi har två tips inför helgerna. 

Maria Öst tipsar: 
Längtans flöde – Alva Dahl
Denna bok är inte för alla, 
men om den är till dig så 
måste du få läsa den. 
Det är en poetisk berättelse 
om en kvinna som längtar 
efter att få vara mer med 
Gud, men hur gör man det? 
Vi får följa hennes tankar 
under året, kring relationer, 
i kyrkans liv, i arbetet, med 
naturen, genom livet. I allt 
med en längtan efter Gud. 

Det är en kort bok med 
mycket innehåll, omöjlig 
att läsa snabbt. Trots (eller 
på grund av?) att det är så få 
ord är jag helt fast i den. Det 
är en sån bok som läser mig 
lika mycket som jag läser 
den, och vi läser varandra 
som med Guds blick.

www. 
abrahams 

bergskyrkan.se

Ida Hennerdal tipsar: 
I en sal på lasarettet – 
Björn Wiman
Björn Wiman, journalist och 
författare, är nog mest känd 
som kulturchef på Dagens 
Nyheter. I boken ”I en sal på 
lasarettet” ger han sig på det 
stora uppdraget att beskriva 
tuberkulosens verkningar 
på samhälle och individ, 
med fokus på perioden då 
folkhemmet växte fram. 

Med sin egen mamma 
som fokalpunkt väver han 
en berättelse om starka 
samhälls ideal och en folk
sjukdom som varit en stän
dig följeslagare till mänsk
ligheten. Det är en intressant 
redogörelse och visar att vad 
som är sant idag verkligen 
inte är en evig sanning som 
gällt i alla tider.

Konfirmation i Abrahamsbergskyrkan
Är du född 2008 eller 
2009 och vill konfirmer-
as? Eller känner du någon 
som är det – och vill det?

Vi ses till två helger 
med övernattning under 
våren och sedan är det två 
veckors läger på vår fina 

lägergård Koviken precis 
vid vattnet på Lovön. 

Lägret avslutas med 
konfirmationsgudstjänst 
den 2 juli 2023.

Vill du vara med? Läs 
mer på vår hemsida!
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Vattnet som ger liv i Kongo
Oktober 2022. Gryningen 
nalkas och fåglarna tävlar om 
vem som kan sjunga högst. 
Torrperioden har kommit till 
ända och regnperioden har 
precis gjort sitt intåg här i 
Luozi, i Demokratiska Repub
liken Kongo. Med regnen har 
de torra löven och det röda 
dammet på vägarna sköljts 
bort och landskapet har 
börjat förändras. De kraftiga 
regnen har väckt hela naturen 
till liv; den spirande grönskan, 
de surrande insekterna och 
de kvittrande fåglarna.
 September var en torr 
månad på många sätt. Inte 
en droppe regn hade fallit 
på fyra månader och allt var 
gult, torrt och dammigt. Vat
tenpumpen som pumpar upp 
vatten till hela Luozi hade gått 
sönder och det fanns inte en 
enda kran som hade rinnande 
vatten. Kvinnorna och barnen 
gick ner till Kongofloden och 
jobbade och slet. De hämtade 
och släpade vatten upp och 
ner, fram och tillbaka. När 
det blev för tungt att bära 
allt vatten tog de tvätten och 

disken med sig ner till floden 
istället. Men inte heller blöt 
tvätt och disk är ett lätt lass 
att bära.
 Det levande vattnet är 
grunden för det eviga livet. Je
sus sa till den samariska kvin
nan vid brunnen: ”Den som 
dricker av det här vattnet blir 
törstig igen. Men den som 
dricker av det vatten jag ger 
honom blir aldrig mer törstig. 
Det vatten jag ger blir en 
källa i honom, med ett flöde 
som ger evigt liv” (Joh 4:13
14). Mötet med Jesus blev en 
vändpunkt i kvinnans liv och 
många kom till tro genom 
henne. Det levande vattnet 
blev en källa i henne som fick 
bli till liv för andra.
 När september skiftade 
till oktober var det som att 
livet och hoppet återvände 
till Luozi. De hittade äntligen 
en lösning på problemet med 
vattenpumpen och strax 
efteråt kom det första stora 
regnet. Vatten är källan till liv 
och det har aldrig varit så ty
dligt för mig som här i Luozi.

KRÖNIKA

Tilda Jönsson

Missionär och sjuk
sköterska för  
Equmeniakyrkan och CEC 
i Demokratiska  
Republiken Kongo

”Det vatten 
jag ger blir en 
källa i honom, 
med ett flöde 
som ger evigt 
liv” Joh 4:14



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
Vakant

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
Emilia Åkerman, abraung@
abrahamsbergskyrkan.se

Abra Seniors ordförande
Hans Lindén, 0701909013

B
PORTO BETALT

Jul i AbrahamsbergskyrkanJul i Abrahamsbergskyrkan
Tisdag 20
09.00 Morgonbön vid ljusgloben. 
Terminsavslut. Fikagemenskap 
efteråt.

Lördag 24 – Julafton
11.00 Julbön vid krubban
Betraktelse: Helena Eriksson
Gudstjänstledning: Fam Eliasson 
& fam Lyckeborg. Sång/musik: 
Fam Eliasson & fam Lyckeborg
Organist: Jonas Eliasson

23.00 Midnattsmässa
Gudstjänstledning: Fam Eliasson 
& fam Lyckeborg. Sång/musik: 
Fam Eliasson & fam Lyckeborg
Organist: Jonas Eliasson

Måndag 26 – Annandag Jul. 
Martyrerna
11:00 Gudstjänst
Insamling och förbön för  
Equmeniakyrkans  
internationella mission.
Predikan: Gerhard Willemsen, 
Equmeniakyrkan
Gudstjänstledning:  
Lena Ingelstam
Musik: Helena Bäckman. 

Onsdag 28
13:00 Mitt på dagenträff. 
Julfest!


