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Abrigos förskola erbjuder en trygg och kreativ miljö för barn och ger

möjlighet för deras mammor att studera eller arbeta.

möjlighet för deras mammor att studera eller arbeta.

På Abrigo finns Santa Maria Madalena kyrka, en luthersk församling som

På Abrigo finns Santa Maria Madalena kyrka, en luthersk församling som

erbjuder trygghet, stöd och gemenskap i en ofta våldsam och kaotisk

erbjuder trygghet, stöd och gemenskap i en ofta våldsam och kaotisk

omgivning. Där samlas varje söndag folk främst från kåkstäderna runt Abrigo

omgivning. Där samlas varje söndag folk främst från kåkstäderna runt

till gudstjänst och dop.

Abrigo till gudstjänst och dop.

Abrigos arbete finansieras genom gåvor från privatpersoner samt

Abrigos arbete finansieras genom gåvor från privatpersoner samt

församlingar och föreningar i Svenska kyrkan.

församlingar och föreningar i Svenska kyrkan.
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