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Livet i Abrahamsbergskyrkan

Diakonins sju bord
Under min utbildning till diakon fick jag och mina klasska-
mrater möjligheten att fördjupa oss i boken ”Diakonins 
sju bord”, skriven av Sanna och Hans-Erik Lindström. Man 
behöver inte studera till diakon för att ta till sig denna bok, 
man kan kalla den en grundbok för alla som vill fördjupa sitt 
engagemang för medmänniskan och sin tro. Boken är upp-
byggd kring sju ”bord” som samtliga har en karitativ uppgift: 
köksbordet, altaret, det runda bordet, soffbordet, skrivbor-
det, talarstolen och parkbänken (som ju inte är ett bord men 
som symboliserar det diakonala arbetets uppsökande funk-
tion). 
 En definition av diakoni skulle kunna vara: medmänsklig 
omsorg grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv och 
som vill möta människor i olika livssituationer. Detta fångas 
mycket väl upp i denna bok. Tillsammans i klassen resonerade 
vi också mycket kring hur vårt personliga, ”diakonala förhåll-
ningssätt” såg ut.  Vad är då ett diakonalt förhållningssätt? Är 
det en kristen samhällssyn? Ett kristet sätt att relatera till 
samhället och världen? Och om det är just detta – skiljer det 
sig från ett icke-kristet förhållningssätt? 
 Det finns nog inga enkla svar på dessa frågor. Personligen 
känner jag starkt att vår församling genom våra verksam-
heter ”ger människor tillgång till Gud”. Vi bjuder in Gud i det 
vi gör och livet får en ytterligare dimension. Detta kan leda 
till alternativt förstärka en befintlig tro. Det grekiska ordet 
”pistis” översätts ofta till ordet ”tro” i svenska. Mer kor-
rekt torde vara tillit, hopp eller förtröstan. Tro utan tillit blir 
ganska fattigt. Att visa omsorg och tänka med hjärtat är ett 
diakonalt förhållningssätt för mig. 
 Fundera gärna en stund över hur ditt eget förhållningssätt 
kan ta sig uttryck i vår församlings gemenskap!.

LEDARE

Helena Eriksson

Församlingens  
diakon

”Bär varan-
dras bördor, 
så uppfyller 
ni Kristi 
lag.”
Gal 6:2
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Ida Söderlund från 
Abras scouter åker till 
världslägret i Sydkorea 
i sommar. 

Vi hörs av i början av feb
ruari. Det är typiskt feb
ruariväder ute, råkallt och 
blött. Långt ifrån värmen 
som kommer möta Ida 
Söderlund när hon kliver 
av planet i Sydkorea. 
För det är det vi hörs för 
att prata om. Ida Söder
lund, Abrascout sedan åtta 
års ålder, är en av drygt 
2000 svenska scouter som 
kommer åka till Sydkorea 
på Världsscoutjamboree 
sommaren 2023. 

– Man får bara vara 
deltagare en gång i livet, så 
det känns verkligen speci
ellt att vara med, säger Ida.

Reglerna för en Världs
scoutjamboree anger att 
en deltagare måste vara 
mellan 14 och 17 år 
gammal för att få åka. 
Eftersom lägren likt OS 
arrangeras vart fjärde år 
innebär det att man bara 
kan vara deltagare en enda 
gång. Därefter får man 
åka som ledare, funktionär 
eller vara med och planera 
själva lägret. 

Ida berättar att hon de
lats in i en grupp scouter, 
en avdelning bestående av 
36 scouter och fyra ledare, 

Ida till scoutläger i Sydkorea

SCOUTVERKSAMHETEN

där hon bara känner en 
person sedan tidigare. 
Resten är nya bekants
kaper. Det känns lite 
pirrigt, det erkänner Ida. 
Men samtidigt tryggt.

Två förträffar
För att lära känna varan
dra och förbereda sig har 
avdelningen två förträf
far innan det är dags för 
avresa. Den första har 
redan varit. 

– Då pratade vi igenom 
vad som kommer hända 
och hur vi ska vara mot 
varandra. Vi fick också 
göra samarbetsövningar 
för att verkligen lära känna 
varandra, säger Ida. 

Längre fram i vår väntar 
den andra. Däremellan ska 
den patrull Ida är med i, 
en grupp om nio scouter i 
åldrarna 14 – 17 år, träffas 
på egen hand. 

De sydkoreanska arr an
görerna räknar med att det 

kommer bli ungefär 45000 
personer – deltagare, 
ledare och funktionärer – 
på lägret. Det är som hela 
världen, i miniformat.

Ida Hennerdal

Världsscout
jamboree
• Arrangeras av 
WOSM (World 
Association of the 
Scout Movement) var 
fjärde år, någonstans i 
världen
• Samlar deltagare från 
alla världens länder 
där det finns scout-
verksamhet.
• 2023 hålls lägret i 
Syd korea, i North  
Jeolla, mellan den 1 
och 12 augusti
• Sverige har stått 
värd för en världs
scoutjamboree en gång 
tidigare, det var 2011. 

Från väster: Amanda Lyckeborg, Sofia Lyckeborg och 
Ida Söderlund på scoutläger sommaren 2022. 
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Hur rekryterar man 
en ny pastor? Och 
vad betyder det att 
vara pastor i en fri-
kyrkoförsamling? Vi har 
försökt reda ut några 
frågetecken. 

En församling är inte 
bara en gemenskap – det 
är också en arbetsplats. 
Många arbetar ideellt, men 
några har fått det särskilda 
ansvaret och möjligheten 
att vara anställda och att få 
arbeta i församlingen med 
lön. 

Abrahamsbergskyrkan 
har oftast haft både pas
tor, diakon och musiker 
anställda. Den frikyrkliga 
tradition som Abrahams
bergskyrkan tillhör beto
nar att det finns särskilda 
tjänster i församlingen. 
Tjänster som man ordin
eras till, som diakon eller 
pastor. 

Men vi betonar ännu 
starkare att för samlingen 
och dess liv är allas kal
lelse.  Man skulle kunna 
säga att vi har en ämbets
syn som är skeptisk mot 
hierarkier. Vi betonar 
individens frihet och rätt 
att tro, läsa och tolka, men 
samtidigt gemenskapens 

FÖRSAMLINGEN

Hur anställs    en pastor? 

Jenny Dobers Linnea Lidskog

gåva att få göra det tillsam
mans.

Nu ska Abrahams
bergskyrkan rekrytera ny 
pastor. För att få reda på 
hur det går till, vad vi som 
församling ska tänka på 
och något om hur och 
varför människor väljer 
att bli pastorer, så har jag 
intervjuat två personer 
som vet mycket om detta. 
Dels Jenny Dobers som är 
regional kyrkoledare för 
Equmeniakyrkans region 
Stockholm och dels Linnea 
Lidskog som är ansvarig 
för medarbetarrekryter
ing på Equmeniakyrkans 
nationella kansli.

Församlingen bestämmer
Jenny betonar att det 
är församlingen som är 
suverän i att kalla och 
anställa pastorer. Men att 
vi i Equmeniakyrkan har 
en ordning där vi samar
betar runt pastors och 
diakonutbildning och där 

samfundet försöker hjälpa 
både pastorer och diakoner 
att hitta rätt tjänst och 
församlingar att få rätt 
person att anställa. Linnea 
kallar det för match mak
ing. Kanske en del äldre 
medlemmar minns en tid 
när man talade om tjän
steplacering, den ordning 
där samfundet bestämde 
var unga pastorer skulle 
ha sin första tjänst. Så är 
det inte längre. Men visst 
försöker man hjälpa till.

Den typiske kandidaten
Jag frågar Linnea Lidskog 
om hur den genomsnitt
lige pastorskandidaten ser 
ut, och hon lyfter fram tre 
typer som dominerar. För 
det första: den klassiske 
ungdomsledaren som varit 
engagerad i församling 
hela livet och som väljer 
att läsa teologi efter att 
gått en bibellinje eller 
varit på ett internationellt 
utbyte. 
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Den andra kategorin, 
som ökar i antal, kan vi 
kalla mittilivet:arna. Det 
är människor som varit ute 
i arbetslivet ett tag. Kanske 
har man brottats md en 
kallelse länge, kanske har 
man kommit till tro som 
vuxen. Yrkeserfarenheten 
är viktig och en stor resurs. 
Det enda tråkiga med 
denna grupp är att man 
har färre år att arbeta som 
pastor om man börjar 
senare i livet. 

Den tredje gruppen, de 
pastorer som har rötterna i 
en annan kultur och talar 
ett annat språk, ökar också 
i takt med att samhället 
och också församlingarna 
ändrar sin profil. Sen 
sker det ett litet utbyte 
mellan samfunden där 

Equmeniakyrkan tar emot 
ordinerade pastorer från 
andra samfund, men också 
släpper iväg medarbetare 
till t.ex. Svenska Kyrkan.

Jenny Dobers beskriver 
hur en rekrytering av 
pastor eller diakon ofta 
kan bli startskottet för en 
större genomlysning av en 
församlings identitet, vilja, 
drömmar och mål. Ibland 
kan regionens anställda 
gå in och stötta en sådan 
process.

Tydliga förväntningar 
Jag frågar Linnea vad hon 
skulle skriva i en hand
bok för församlingar om 
hur man ska sköta sina 
anställda för att de ska 
hålla och må bra. Hon 
svarar att tydliga förvänt

ningar är det viktigaste. 
Att församlingen i förväg 
vet vad man förväntar sig 
och att man ger en samlad 
bild av detta. 

Outtalade förväntningar 
som sitter i väggarna kan 
knäcka vem som helst, 
eftersom man aldrig helt 
kan möta dessa. 

Det finns väldigt många 
funktioner som kan ingå 
i en pastorstjänst. Alla 
kan inte vara lika viktiga. 
Och alla kan inte hinnas 
med. Därför är det viktigt 
att församlingen vet vilka 
förväntningar man har. 

En pastor, diakon eller 
församlingsmusiker är en 
gåva till församlingen, som 
ska tas väl emot för att 
komma till sin rätt.

Petter Jakobsson

Hur anställs    en pastor? 
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Mars

19 mars – Midfasto sön
dagen Livets bröd. 
11.00 Insamling och för
bön för Equmeniakyrkans 
pastors och diakonut
bildning. Predikan: Olle 
Hilariusson. Gudstjänst
ledning: Lena Liman. 
Sång: Elina Lyckeborg. 
Musik: Jonas Eliasson.

26 mars – Marie 
Bebådelsedag Guds mäk-
tiga verk. Konfirmanderna 
medverkar. Utdelning av 
biblar. Predikan: Helena 
Eriksson.Gudstjänstled
ning: Inga Johansson. 
Musik: Ungdomskören, 
Jonas Eliasson.

April

2 apr – Palmsöndagen 
Vägen till korset. Pre
dikan: Petter Jakobs son. 
Gudstjänstledning: Britta 
Eliasson. Musik: Lena  
Liman, Jonas Eliasson.

5 apr Abra Senior: Natt
vards andakt. Inga Johans
son.

6 apr – Skärtorsdagen 

Det nya förbundet Getse
manekväll med natt vard 
Betraktelse: IngaLill Bro
man och Inga Johansson. 
Musik: Markus Pilenvik. 

7 apr – Långfredagen 
Korset Predikan: Helena 
Eriksson. Gudstjänstled
ning: Inga Johansson. 
Musik: Ulrika Westerberg 
(violin). 

9 apr – Påskdagen 
Kristus är uppstånden  
Nattvardsgudstjänst. 
Predikan: Inga Johansson.  
Gudstjänstledning: Lena 
Liman. Sång: Lena Liman 
med liten sångensamble. 
Musik: Markus Pilenvik. 

16 apr – 2:a söndagen 
i påsktiden Påskens 
vittnen. Predikan: Johnny 
Jonsson. Gudstjänstled
ning: Lena Ingelstam. 
Sång: Signe Åkerman. 
Musik: Jonas Eliasson.

23 apr – 3:e söndagen 
i påsktiden Den gode 
herden Predikan: Helena 
Eriksson. Gudstjänstled
ning: Inga Johansson. 

Musik: Barnkörerna och 
Markus Pilenvik. 

30 apr – 4:e söndagen i 
påsktiden Vägen till livet 
Predikan: Anders Mell
bourn. Gudstjänstledning: 
Elisabeth Haag. Musik: 
Våren sjunges in. Markus 
Pilenvik. 

Maj

7 maj – 5:e söndagen 
i påsktiden Att växa i 
tro Nattvardsgudstjänst.
Insamling och förbön för 
Equmeniakyrkan. Pre
dikan: Inga Johansson. 
Gudstjänstledning: Arne 
Prembäck. Musik: Ingrid 
Engback, Jonas Eliasson.

14 maj – Bönsöndagen 
Predikan: Helena Eriksson 
Gudstjänstledning: Inga 
Johansson. Konfirman
derna medverkar. Musik: 
Ungdomskören, Jonas 
Eliasson. 

18 maj – Kristi him-
melfärdsdag Herre över 
allting Gudstjänst i 
Bromma Kyrka. 

21 maj – Söndagen före 
pingst Hjälparen kom-
mer. Predikan: Ulf Bergs
viker. Gudstjänst ledning: 
Helena Eriksson. Musik: 
Daniel Åkerman, Markus 
Pilenvik 

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



28 maj – Pingstdagen 
Den heliga anden Predi
kan: kyrkoledare Karin 
Wiborn. Gudstjänstled
ning: Helen Åkerman. 
Musik: Canta felice, 
Markus Pilenvik. 

Juni

4 juni – 
Heliga trefaldighets dag 
Gud, fader, son och ande 
Nattvardsgudstjänst. He
liga trefaldighets dag: Gud,  
fader, son och ande. 
Predikan: Arne Fritzson. 
Gudstjänstledning: Björn 
Danielson. Musik: Ung
domskören, Jonas Eliasson

11 juni – 1:a söndagen 
efter trefaldighet Vårt 
dop Predikan: Anders 
Jonåker Gudstjänstled
ning: IngaLill Engel
mark Schönning. Musik: 
Markus Pilenvik Markus 
Pilenvik.

18 juni – 2:a söndagen 
efter trefaldighet.  
Kallelsen till Guds rike 
Predikan: Helena Eriks
son. Gudstjänstledning: 
Inga Johansson. Konfir
mationsläger startar efter 
gudstjänsten och kon
firmanderna medverkar 
denna söndag. Musik: 
Helena Eriksson, Helena 
Bäckman. 

25 juni – Johannes 
Döparens dag Den 
högstes profet Predikan: 
Inga Johansson. Gud
stjänstledning: Helena 
Eriksson. Konfirmanderna 
medverkar. Musik: Jonas 
Eliasson. 

Juli

2 juli – 4:e söndagen 
efter trefaldighet Att inte 
döma Gudstjänst på Ko
viken med konfirmation 
och nattvard. Inga Johans
son och Helena Eriksson 
medverkar. Konfirmander 
och konfirmandledarna 
medverkar. Musik: Jonas 
Eliasson. 
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ABRA SENIOR kl 13

15 mars En visa för själen – 
Stefan Jämtbäck

22 mars Tankar om tron i 
livet – Helena Eriksson

29 mars Mäster och 
trädgårdskvinnorna – 
framgångar och kriser i 
Hässelby 

5 april Nattvardsandakt

12 april Brommas utveckling 
via broarnas tillkomst. Inger 
Larsson, Bromma hembygds
förening.  

19 april Seniorer i rörelse

26 april Nåsbor for till Jeru
salem för att möta Jesus Vad 
hände? Eva Cronsioe, präst, 
boende i Nås, funderar kring  
berättelsenom de 37 Nåsbor 
som for iväg enligt Selma 
Lagerlövs ”Jerusalem”.

3 maj ”Sköna Maj välkom
men!” – Allsång 

10 maj ”Efter 38 år som pas
tor – högt och lågt och några 
sånger”  Svante Zettergren 
kåserar och sjunger.

17 maj Kyrksjöns fågelliv – 
vandring med Samling Snor
revägen. Medtag eget fika!

24 maj Program meddelas 
senare!

31 maj Boule och Bulle – 
Våravslutning

Återkommande schema varje 
vecka

ONSDAGAR
18.3020.00 – Scout åk 2 
och uppåt

TORSDAGAR
16.4517.30 – Körlek 
36 år
18.0018.45 – Abraka-
dabra Fåk 3
19.0019.45 – Kören  
Singsalabim från åk 4

FREDAGAR
19.0020.30 – Ungdoms
kör (udda veckor) från 
åk 7
19.3022.00 – Tonår 
(jämna veckor) – 1319 år

ABRAUNG
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TEOLOGI

Omvändelse handlar 
om att ständigt vända 
sig mot Gud. Det är 
varken enkelt eller 
något man gör en gång 
för alla. Arne Frizson 
hjälper oss att förstå.  

I slutet på Bibelns första 
kapitel berättas det att 
Gud såg på allt som Gud 
hade skapat och, se, det 
var mycket gott. Det var 
den bästa av världar. Men, 
som vi alla vet förblev det 
inte så. Synden kom in i 
skapelsen och förvred det 
goda sammanhang som 
Gud skapat. Synd i biblisk 
mening är att missa målet. 
Människan synd består 
i att vi inte nått det som 
Gud avsåg med männis
kan. Vi har gått vilse, vi 
har missat målet.

När man har gått fel 
kan man behöva vända 
om, få en ny riktning. 
Markusevangeliet berät
tar att Jesu offentliga 
verksamhet börjar med 
att Jesus säger: ”Tiden är 
inne, Guds rike är nära. 
Omvänd er och tro på 
budskapet” (Mark 1:15). 
Den omvändelse som Jesus 
bjuder in sina lärjungar till 

har sin 
grund 
i vad 
Gud har 
gjort 
för oss. 
Genom 
att Gud 
blir 

människa i Jesus Kristus 
kommer Guds rike nära 
oss och vi blir inbjudna 
att ta emot det genom att 
omvända oss.

Det är som om 
Gud säger till 
oss, vrid på hu

vudet, vänd på dig, och se 
att nu har Gud gjort något 
nytt. Nu är Guds tid, nu 
inbjuds vi att komma nära 
Gud. Nu har vi möjlighet 
att vända om, få en ny 
inriktning på våra liv och 
kunna nå målet.

Omvändelsen bör
jar med att vi ser att vi 
behöver hjälp med att 
komma till målet. Det 
klarar vi inte själva. Vi be
höver omvända oss och bli 
som barn för att ta emot 
Guds rike (Matt 18:3). 
När vi känns vid våra egna 
sårbarheter och vågar be 
om hjälp, just som ett 
barn, då kan vi öppna oss 
för omvändelsens möj
ligheter.

När vi omvänder oss 
då verkar Gud i oss. Guds 
rike får finnas inom oss 
(Luk 17:21). Liksom en 
liten surdeg förvandlar ett 
stort bröd så förvandlar 
Guds rike hela vår till

Omvändelse: en daglig övning

Stororden
I några nummer av 
Livet kommer vi 
tillsammans med olika 
skribenter att fundera 
över några av kris
tendomens “storord”. 
Centrala begrepp som 
på olika sätt är viktiga 
för den som vill kalla 
sig kristen. Vi förhåller 
oss olika till dem, vi 
tolkar dem på olika sätt. 
Förhoppningen från 
redaktionen är att dessa 
texter kan få bli ut
gångspunkt för samtal. 
Den här gången är det 
Arne Fritzon, teologisk 
sekreterare på Equ
meniakyrkans natio
nella kansli, som leder 
oss in i tankar kring 
ordet ”omvändelse”. Arne Fritzson
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varo. Det är inget som vi 
åstadkommer utan det är 
en gåva som Gud ger oss. 
Det enda som vi behöver 
göra är att öppna oss och 
ta emot.

Men det är kanske inte 
så ”bara”. Ibland är det 
svårt att ”bara” ta emot. Vi 
vill så gärna ge något igen, 
göra oss förtjänta av det vi 
får. Men en gåva får vi av 
nåd och nåd heter på latin 
gratia, och från det latin
ska ordet har vi två trevliga 
svenska ord: gratis och 

grattis. Det speglar nådens 
sammanhang, det är gratis 
och vi kan säga grattis till 
oss som hittat dit.

Men omvändelse 
är inget som 
vi bara gör en 

gång. Även som kristna 
lever vi i tillvaron utanför 
Edens lustgård och vi har 
många tillfällen att slå in 
på fel väg, få en felaktig 
livsinriktning och vara på 
väg att missa målet. Re
formatorn Martin Luther 

skrev om vårt behov av 
daglig omvändelse.

Det är viktiga ord 
att påminna oss om i 
en rörelse som vår som 
kommer ur en pietistisk 
tradition där vi ibland 
har en tendens att tro att 
gränsen mellan dem som 
har omvänt sig och dem 
som inte har det är enkel, 
antingen är man innanför 
eller också är man utanför.

Då behöver vi påminnas 
om att omvändelse inte 
är något man gör en gång 
och sedan är det avklarat.  
Att omvända sig är att bör
ja leva i en relation med 
levande och treenig Gud. 
Den relationen behöver 
vårdas för att den skall 
vara stark och vital.

Guds kärleks armar är 
ständigt utsträckta mot 
oss. Till Gud får vi komma 
gång på gång när vi känner 
oss otillräckliga. Varje gång 
vi känner att vi inte orkar 
själva får vi be Gud om 
hjälp. Vi får vända oss om 
mot Gud och få hjälp att 
komma rätt, att inte missa 
målet.

Arne Fritzon 
Teologisk sekreterare på 

Equmeniakyrkan 

Omvändelse: en daglig övning
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FÖRSAMLINGSBOKENFILMTIPS
Inför påsken tipsar vi om två sevärda filmer som 
väcker både känslor och tankar.  

Lena Liman tipsar: 
En runda till 
En runda till är en varm, 
rolig och gripande film om 
ett gäng trötta lärare med di
verse livskriser som får för sig 
att undersöka en ”vetenskap
lig” teori om att människan 
är född med för lite alkohol i 
blodet. Och precis som man 
kan förvänta sig blir livet lite 
roligare, och lite mindre stelt 
med alkohol, men förstås går 
det också åt skogen efter ett 
tag, på lite olika sätt. 

Filmen bejakar livet, fes
ten, vännerna, berusningen 
(som i en vidare bemärkelse 
förstås inte behöver komma 
av alkohol) och det svarta, 
sorgen, grubblet, sveket, 
ensamheten. 

Filmen är för oss mitt i 
livet som frågar vår spegel
bild: Vem är du, när och 
varför blev du så präktig, 
tråkig och trött? 

Jag dansade ut från bion, 
alldeles lycklig, full av hopp 
och livslust. 

www. 
abrahams 

bergskyrkan.se

Magnus Höij tipsar: 
Kören  en film om Tensta 
Gospel Choir
Tensta Gospel är kända långt 
utanför Testakyrkans lokaler, 
långt utanför Equmeniakyr
kans kretsar. 

Dokumentären Kören, 
som regisserats av Amanda 
Pesikan, handlar om den 
inspirationsresa kören gör till 
USA. Körens ledare, Cedwin 
Sandanam, vill gå till rötter
na med gospelmusiken och 
närma sig själva budskapet, 
de religiösa texterna. Han 
vill också hitta trosfränder i 
församlingarna de besöker i 
USA. Alla i kören har dock 
inte samma bild av resan. 

Det blir en berättelse 
om gemensamma mål, om 
bakgrund och tillhörighet. 
Där det individuella måste 
möta det kollektiva. En 
berättelse om ledarskap, där 
det religiösa och musikaliska 
måste mötas. 

Frågorna efter filmen är 
många – och spännande. 
En ärlig, närgången och 
utmanande film, relevant för 
alla som deltar i eller leder 
verksamhet i en församling.

VIGSEL
Den 28 januari vigdes 
Josefin Enoksson
och Gunnar Sjögren i Abra
hamsbergskyrkan. Vig
selförättare var Lasse Vall
moss. 

NYA MEDLEMMAR
MarieAnne Ekedahl 
Simone Gynnemo

Konfirmation 
2023!
Välkommen att vara 
med i konfirmation i 
Abrahamskyrkan! Är du 
född 2008 eller 2009 
och vill konfirmeras? 
Eller känner du någon 
som är i den åldern – 
och vill det? Det finns 
fortfarande platser kvar. 
Vi har två helger med 
övernattning under 
våren och sedan följer 
två veckors läger på vår 
fina lägergård Koviken, 
precis vid vattnet på 
Lovön. Lägret avslutas 
med konfirmationsguds
tjänst den 2 juli 2023. 
Läs mer här: https://
abrahamsbergskyrkan.
se/konfirmation2023/

Husmor sökes
Vi söker Kock/Husmor 
till sommarens konfir-
mationsläger. 18 juni – 2 
juli Koviken, Lovön. 
Hör gärna av dig till 
inga.johansson@abraha-
msbergskyrkan.se
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Lyssnar vi på barnen?
Jag har alltid känt mig stolt 
över att tillhöra en kyrka 
med så stark barn- och 
ungdomsverksamhet som 
Equmeniakyrkan. 
 Jag är stolt över att vi 
utgår från att lyssna på och 
inkludera barn, men också att 
verksamheten är så rik och 
varierande. Framför allt är jag 
stolt över att vi tack vare låga 
avgifter och fantastiska ledare 
gör verksamheten trygg och 
tillgänglig för många.
 I mitt jobb med Bris Nät-
verk träffar jag människor 
som jobbar med barn över 
hela Sverige. 
 På vår turné i höstas deltog 
experter med regeringsup-
pdrag att utreda barns och 
ungas fysiska aktivitet. De 
berättade om den skenande 
ohälsan kopplad till ökat 
stillasittande. Knappt 3 av 10 
barn når upp till de rekom-
menderade 60 minuterna 
om dagen. Och där idrott-
srörelsen borde kunna vara 

lösningen visar experterna att 
trösklarna i form av avgifter 
där är för höga.
 Kanske är en del av prob-
lemet att vi inte lyssnar på 
vad barnen säger. I höstas 
frågade Bris barn mellan 13 
och 17 år om fysisk aktiv-
itet. Svaren är så kloka och 
egentligen självklara – alla 
ska kunna vara med oavsett 
ekonomiska villkor, det borde 
vara färre elitsatsningar, och 
fler aktivitetsplatser och 
fritidsgårdar. De svarar också 
att vi vuxna borde minska vår 
skärmtid och engagera oss 
mer i deras aktiviteter.
 Den sista uppmaningen lan-
dade särskilt i min mage. Jag 
tror vi som vuxenvärld eller 
församling behöver den där 
uppmaningen från barnen. 
 Vi måste fråga oss vilka 
barn det är vi missar, och 
hur kan vi nå ännu fler av de 
som behöver sammanhan-
get, rörelsen och den vuxna 
närvaron.

KRÖNIKA

Sofia Walan

Medlem i Equmeniakyr-
kan Hässelby och chef för 
regionenheten på Bris, 
Barnens rätt i samhället

”San ner li gen, 
den som in te  
tar emot Guds 
ri ke som ett 
barn, han 
kom mer  
ald rig dit in.” 
Luk 18:15-17

GE EN GÅVA TILL PASTORS- & DIAKONUTBILDNINGARNA 
Gud kallar och rustar människor till särskilda tjänster. Med kunskap i bagaget blir det 
lättare att göra ett bra jobb. En del av pastors- och diakonutbildningarna finansieras 
av statliga bidrag, men inte allt. Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik 
och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt. Ge församlingens framtida 
pastor och diakon möjlighet till den bästa utbildningen. Tack för din gåva!  

PASTORER & DIAKONER
GUD RUSTAR FRAMTIDENS

equmeniakyrkan.se/ge-en-gava

SWISH: 900 32 86 (märk POD)

BANKGIRO: 900-3286



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
Inga Johansson (vik) 
inga.johansson 
@abrahamsbergskyrkan.se 
Telefon: 076 505 31 81

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

B
PORTO BETALT

 

PILGRIMS-
VANDRING 

6 juni 
Välkommen till årets pilgrimsvandring 
den 6 juni med start klockan 10. Du 
kan ansluta på platsen för vandringen 
eller samåka från kyrkan. Detaljer 
kommer att finnas i kyrkan och på 
hemsidan i god tid. 
 Hela vandringen är c:a 7 km och 
beräknas ta drygt 4 timmar inkl. 
pauser. 

 Vi planerar för en kaffepaus efter 
knappt 2 km och en senare matpaus. 
Deltagarna tar med sin egen matsäck.
 Anmälan sker till Björn Danielson 
familjen.danielson@gmail.com eller 
per telefon 0705294395 så är vi säkra 
att ingen blir kvarglömd eller missad.
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