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Åbybergskyrkans församling är ansluten 
till Equmeniakyrkan och
Åbybergskyrkans Unga - Equmenia 
Vallentuna till Equmenia.
Ange församlingens  nummer 2651 
vid gåvor till samfundet!

Kulturprogram och studiearbete 
bedrivs  i samarbete med 
studieförbundet Bilda.

... i Åbybergskyrkan

9 onsdag  17:00 
Mat och prat med Åby Unga. 

10 torsdag  13:00 
Symöte.

13 söndag  11:00 
Berörd. Temagudstjänst med nattvard. 
Suzanne Molin med flera. Sång Josefina 
Torkelsson. 
Utgångskollekt till Sjukhuskyrkan.

13 söndag  18:00 
Över Atlanten och landa i den nordiska 
myllan. Musikkväll med Gamla Uppsala 
symfonic band. Dirigent Eva-Karin 
Axelsson Hellander. Sidan 5.

15 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.

16 onsdag  13:30 
Jag heter inte Mirjam. Mitt på dagen-träff 
med Majgull Axelsson. Servering. 

16 onsdag  19:00 
Taizéandakt.

19 lördag  9:00 
Miljöfrukost

20 söndag  11:00  
Gudstjänst. Suzanne Molin och Helena 
Hedelin Schramm. Sång Almudena 
Arques. Söndagstimme. Gemensamt med 
Säbykyrkans församling.                     

21 måndag 19:00 
Församlingsmöte.

22 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

24 torsdag 13:00 
Symöte.

S eptember
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3 lördag  9:30 
Kläd- och prylmarknad med insamling för 
Världens Barn. Sidan 4.

4 söndag  11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
konfirmanderna. Musik Hellander trio. 
Söndagstimme.  

6 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.  

8 torsdag  13:00 
Symöte.  

10 lördag  
Regionfest i Uppsala för Equmeniakyrkan. 
Se www.equmeniakyrkan.se och sidan 5.

11 söndag, tacksägelsedagen  11:00 
Tack! Gudstjänst för små och stora. 
Johanna Ågestad med flera. Sång Jenny 
Paavilainen.  Skördefest. Offerdag för 
Equmenia.  

13 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.  

14 onsdag  13:30 
Livet och människan på Rödlöga! Mitt 
på dagen-träff med Britt Bogren Ekefeldt, 
tidigare intendent på Nordiska Museet. 
Servering.  

15 torsdag  19:00 
Taizéandakt.  

18 söndag  11:00 
Nattvardsgudstjänst. Ante Lindström 
och Suzanne Molin. Vallentuna gospel.
Söndagstimme. Gemensamt med 
Säbykyrkans församling.  

18 söndag  18:00 
En salig historia - Åbybergskyrkans 
församling 130 år. En kväll där historiebo-
ken En salig historia släpps, och med 
massor av sång och musik från de 130 åren.
Utställning och mingelfika. Sidan 8.

20 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.  

22 torsdag  13:00 
Symöte.

22 torsdag  19:00 
Kyrkan i samhället och samhället i 
kyrkan. Vilken roll kan och bör kyrkan 
ta i samhällsfrågor och vilken delaktighet 
i samhällsdebatten? Samtalsrummet med 
Lars Leijonborg, tidigare partiledare för FP, 
statsråd och utbildningsminister. Servering. 
Sidan 8.

25 söndag  11:00 
Jubileumsgudstjänst: En salig historia. 
Åbybergskyrkans historia under 130 
år i bygden, speglad i sång, musik och 
berättelser. Predikan av Lennart Ring.
130-årslunch och aktiviteter för barnen. 

27 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.  

28 onsdag  13:30 
Dakarrallyt på motorcykel - 900 mil i 
Sydamerika på 14 dagar. Mitt på dagen-
träff med Thomas Berglund. Servering. 
 

O ktober

24 torsdag 19:00 
Hur kan man bedriva biståndsarbete i 
konfliktområden? Om jakten på mineraler 
i Kongo. Samtalsrummet med Joakim 
Wohlfeil, Diakonia. Sidan 6. 

27 söndag 11:00 
Diakoni - mer än ord. Temagudstjänst. 
Johannes Jarlebring och Emelia Frennmark 
från Sociala Missionen. Suzanne Molin. 
Musik Staffan Modig. Sidan 10.

29 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.  

30 onsdag 13:30 
En resa i skilda världar - från 
Ingermanland till Sverige. Mitt på dagen-
träff med Valeri Surell, tidigare direktör på 
MHF. Servering.
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1 söndag  11:00 
Det tänds ett ljus i sorgens mörka 
gömma. Musik- och lyrikgudstjänst med 
Suzanne Molin, Barbro Lindeborg, Staffan 
Modig och Folke Björk. Ljuständning för 
under året avlidna. Söndagstimme.

3 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.

7 lördag  11:00 - 16:00 
Höstmarknad. Sidan 6.

8 söndag  11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Owe 
Olsson. Sång Josefina Torkelsson.
Utgångskollekt till Sjukhuskyrkan.

10 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.

11 onsdag  13:30 
Gamla kartor berättar om Vallentuna. 
Mitt på dagen-träff med Bertil Hellsten. 
Servering och lotteri.

12 torsdag  19:00 
Taizéandakt.

15 söndag  11:00  
Nattvardsgudstjänst. Suzanne Molin och 
nattvardstjänarna. Sång Ingrid Wirén med 
vänner. Söndagstimme. Gemensamt med 
Säbykyrkans församling. 

17 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.

19 torsdag  13:00 
Symöte.

19 torsdag  19:00 
Bröd för dagen som kommer. Hur kan 
vi värna om en levande landsbygd? Vilket 
ansvar har vi? Vilken mat vill vi ge våra 
barn? Samtalsrummet i samarrangemang 
med Vallentuna församling. Sidan 6.

22 söndag  11:00 
Jord att leva på - en mänsklig rättighet. 
Ekumenisk sammanlyst gudstjänst i 
Vallentuna kyrka. Margareta Nordström 
från Stockholms stift predikar. Övrig 
medverkan av församlingarnas medarbetare. 
Kyrkkaffe.  

22 söndag  18:00 
Sommarminnen. Pianokonsert med Daniel 
Propper. Samarrangemang med Vallentuna-
Frösunda blåbandsförening. Sidan 10.

24 tisdag  10:00 
Bibelsamtal.

25 onsdag  13:30 
Hoppets skepp - en omöjlig vision. Mitt 
på dagen-träff med Åsa Gisel, mångårig 
deltagare på Mercy Ships - världens största 
civila sjukhusfartyg. Servering.

26 torsdag  19:00 
Församlingsmöte.

N ovember

Fika!
Byt kläder!
Köp prylar! 
Köp kläder!
Stöd Världens Barn!
Årets klädbytardag inträffar den 3 oktober 
9:30 – 11:30. Av intäkterna från klädbytet går 
i år 20 % till insamlingen för Världens Barn. 
 Dessutom är prylmarknaden och second-
hand-försäljningen också igång. 
 Barnkläder, leksaker, vuxen- och ungdoms-
kläder lämnas fredagen den 2 oktober 19:00 
– 20:30. Pengar och ej sålda varor hämtas 
lördag 3 oktober 14:00 – 14:30.
 Mer information om klädbyte finns på www.
abybergskyrkan.nu. Frågor om klädbytet? 
Ring 073-951 73 87 eller 08-510 138 32 eller 
mejla susannalindeborg@gmail.com. 
 Frågor som gäller prylmarknaden kan stäl-
las till 08-510 139 32 eller 08-511 710 87.
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Förvandla världen: 
Det bästa för din nästa
Den 10 oktober är det dags för årets regionala 
fester i Equmeniakyrkan och Equmenia.
  Region Stockholm möts i Uppsala Mis-
sionskyrka och Uppsala Baptistkyrka. 
 På förmiddagen möts förtroenderådet och 
Equmenia har regionsstämma. Efter lunch 
följer seminarier, fest och gudstjänst dit alla är 
välkomna. Mer information finns att hämta på 
www.equmeniakyrkan.se/regionstockholm.

Skördefest 
på tacksägelsedagen
På tacksägelsedagen den 11 oktober vill vi, 
liksom tidigare år, se kyrkan smyckad av 
markens gröda, blommor, frukter, bär, sylt, 
saft, svamp, bröd och allt vi kan tänka oss.
 Vi tar tacksamt emot det du har att bistå med. 
Lämna ditt bidrag senast 10:15 på söndagen.
Gåvorna säljs sedan vid kyrkkaffet och be-
hållningen går till Diakonia.

Suzanne Molin
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Samtalsrummet
Torsdag 24 september 19:00
Hur kan man bedriva biståndsarbete 
i konfliktområden?
 Under en samtalskväll torsdagen den 24 
september kl 19 i Åbybergskyrkan riktar vi 
blicken mot Kongo. Vi gör det tillsammans 
med Joakim Wohlfeil från Diakonia som ger 
oss en bild av hur jakten på mineraler orsakar 
förtryck, strider och våldtäkter. Vi diskuterar 
hur mineralhanteringen idag styrs i områden 
med lokala konflikter, liksom sambandet mel-
lan våra mobiltelefoner och de dyrbara och 
konfliktskapande mineralerna.

Torsdag 19 november 19:00 
Bröd för dagen som kommer
 Hur kan vi värna om en levande landsbygd? 
Hur ser förutsättningarna ut idag för jordbruk 
och djurhållning? Hur är verkligheten för 
jordbruk med spannmål? Hur ser det ut för 
mjölkbönderna? 
 Enligt en rapport publicerad i september har 
antalet gårdar med mjölkproduktion minskat 
drastiskt i Europa och i Sverige. Vallentuna är 
den kommun i Stockholmsregionen där antalet  
minskat mest, med 62 %.
 Mjölk från Danmark, Tyskland eller Frösun-
da? Hur tänker vi som konsumenter? Vad vill 
vi handla, vad är vi beredda att betala? Vilket 
ansvar har vi? Hur tänker vi som föräldrar? 
Vilken mat vill vi ge våra barn?
 Tillsammans med lokala producenter och 
andra diskuterar vi aktuella och  viktiga frågor.
 Detta är ett samarrangemang med Vallen-
tuna församling och mer information kommer 
under hösten.

 Joakim Wohlfeil har lång erfarenhet av dessa 
frågor och Diakonia har i många år följt situa-
tionen i bland annat östra Kongo för att påverka 
utvecklingen och minska konflikterna. Ett sätt 
kan vara att certifiera hanteringen av mineraler 
på alla nivåer. Vi får höra om utvecklingen av 
dessa frågor, inte minst inom EU.
 Kvällen landar i frågan om vad vi kan göra 
lokalt i Vallentuna för att påverka skeendet. 
Under kvällens samtal får vi också tillfälle 
att diskutera vad bistånd i vår tid kan göra åt 
fattigdom och orättvisor, liksom hur demokrati 
byggs upp.

Torsdag 22 oktober 19:00 
Kyrkan i samhället och  samhället i kyrkan
 Samtal med Lars Leijonborg. Se sidan 8.

andra i församlingen att börja baka, safta, sylta, 
sy och ordna med fräscha lotterivinster. Kanske 
kan en trerätters middag för 4 personer passa 
bra eller är det kanske utlånande av husvagn 
eller sommarstuga som kan passa bättre. Låt 
din fantasi leda dig till vilka vinster du vill 
bidra med. Naturligtvis kommer du också att 
finnas på plats någon dag innan marknaden 
äger rum för att förbereda festligheten. 
 Som vanligt bjuds det på Åby café med 
hamburgare, tårta, bakelser, kakor och bak-
verk. Naturligtvis blir det lotteri, försäljning 
av olika hantverk, Prylen är igång och festliga 
farsdags-tårtor.
 Den 7 november börjar höstmarknaden 11:00, 
auktionen klubbas igång 14:30 och andakten 
startar 15:30. Klockan 16:00 avslutas marknaden.



Fötter. Allt fler fötter vandrar i våra bygder, 
mycket tack vare Pilgrim Vallentuna med 
centrum i Frösunda. Att sitta och lyssna till 
en predikan kan ge en upplevelse, att vandra 
med direktkontakt till naturen kan ge en annan. 
Men i båda fallen kan den som törs, få känna 
Guds närvaro.
 En sådan upplevelse kunde göras den 15 
augusti då det ordnades en ekumenisk pil-
grimsvandring i Frösunda, runt de urgamla 
gårdarna Torsholma och Rolsta. Temat för 
vandringen formulerades "Härligt sången där 
skall brusa" och sångerna ljöd i både skogar, 
berg och dalar.

Vi vandrade, sjöng och kom hem!

 Vägen blev allt smalare för att till slut helt 
försvinna och vi fick ta oss fram på obanad 
mark och lita på vår ledare. Och han lyckades 
faktiskt föra oss in på den rätta vägen igen, och 
till slut nådde vi målet. Målet som var starten, 
starten för nästa del av vår livsvandring.
 Pilgrimscaféet i Frösundagården är öppet 
lördagar 08:45 - 12:15 till och med oktober. Då 
hålls också enkel morgonbön i S:t Olofs kapell 
09:45 samt middagsbön 12:15 varje lördag.
 Från Frösundagården kan man sedan gå 
flera vandringsleder, precis som man själv vill.
 Fötter. Det sjätte sinnet. 

Bertil Hellsten
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Mellan 15 /10 och 5/11 kommer det att finnas  
en utställning om historien.  
 Söndag 18 oktober 18:00 har vi en historisk 
kväll då vi släpper en bok om vår församling 
under 130 år: En salig historia. Då får vi även 
vara en del av sång och musik från de 130 åren. 
Utställningen är också öppen och det bjuds på 
mingelfika, ett begrepp som knappast fanns 
för 130 år sedan.
 Torsdag 22 oktober får vi besök av förre 
Folkpartiledaren Lars Leijonborg, vars far 
Axel var pastor i vår församling när Lars 
föddes. 

Tjugo år efter att församlingen bildades byggde man ett missionshus på nuvarande Olsborgs-
vägen i Vallentuna. Detta är den äldsta kända bilden, tagen omkring 1915. Framför huset står 
vaktmästarinnan Gerda Johansson med sönerna Börje och Bertil. I huset bodde också maken 
Karl Johansson. Missionshuset var församlingens hem till 1978 då Åbybergskyrkan byggdes.

En salig historia:
Åbybergskyrkan 130 år
Den 26 juli 1885 samlades tolv personer i 
Haga, ett hus som finns kvar och ligger vid 
Lindholmsvägen i Vallentuna. Där bildade 
man Guds Församling i Wallentuna. Resten 
är historia, som det heter. 
 Det ska vi fira! Men varför ska man fira 
sådant? Är det inte viktigare att se framåt än 
bakåt? Det brukar sägas så, men problemet är 
att vi aldrig kan se framåt. Om vi ska lära oss 
något måste vi se bakåt. Framtiden har inte 
inträffat än, och kan inte lära oss något.
 Under en vecka i oktober uppmärksammar 
vi därför jubileet med flera sammankomster. 
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Åbybergskyrkans församling har många rötter i form av församlingar i socknarna runtomkring, 
som sedan gått in i vår församling när Vallentuna tätort växte. En sådan rot var Markim-Orkesta 
församling som firade att missionshuset var 30 år gammalt 1920. I dag är huset en privat bo-
stad under renovering, dit vi fick komma på kyrkfika i somras. Utvändigt är det mesta sig likt, 
inklusive att församlingens ordförande finns med på båda bilderna.

Lennart Ring, siste pastorn i gamla missions-
huset och förste pastorn i Åbybergskyrkan, 
predikar vid jubileumsgudstjänsten den 25 
oktober.

Lars Leijonborgs far var pastor i församlingen 
1948 - 1953. Då föddes Lars, och nu kommer 
han  tillbaka till en samtalskväll om kyrkan och 
samhället den 22 oktober.

9

foto Magnus Höij

 Hur förhåller sig religion till politik och 
kyrkorna till staten? Är det tillfälligheter, eller 
har ett kyrkligt engagemang och en kristen tro 
betydelse för hur man som ung väljer livsväg 
och har det någon betydelse för hur man agerar 
i det sammanhang man senare hamnar i?
 Vilken roll och vilken delaktighet bör och 
kan en kyrka ta i samhällsfrågor och samhälls-
debatt, och vilka frågor bör man eventuellt 
överlämna till andra aktörer? Vad har en kristen 
församling att tillföra i ett samhälle?
 Dessa och andra frågor i skärningspunkten 
kyrka samhälle kommer Lars Leijonborg att 

ta sig an i Samtalsrummet. Servering blir det 
också.
 Söndag 25 oktober 11:00 är det dags för 
jubileumsgudstjänst med predikan av Lennart 
Ring, pastor i församlingen 1976 – 1984, 
just när vi lämnade det gamla missionshuset 
och flyttade in i den nya Åbybergskyrkan. 
Gudstjänsten vill också ge en bild av Åby-
bergskyrkans historia under 130 år i bygden, 
speglad i sång, musik och berättelser. 
 Därefter blir det 130-årslunch och aktivi-
teter för barnen. 
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Församlingsboken
Barnvälsignelse
 Elliot Cathrine Bird, född 28 september 
2014, bars fram till välsignelse i samband 
med gudstjänsten den 5 juli. Elliot är  dotter 
till  Perry och Silvia Bird (född Fenjan).
 Akten leddes av Owe Olsson.

Dop
Hèctor Noah Bernal Cortés, född 9 januari 
2015, döptes i Åbybergskyrkan 11 juli 2015.
Héctor är son till Solange Cortés Silva och 
Alexis Bernal Retamal.
 Dopförrättare var Ann Schylander Cortés.

Efterlysning
Efterlyses: Jesusbarn till årets julspel!
 Det är dags att börja planera för årets stora 
julspel i Åbybergskyrkan på julafton. Men 
var finns Jesusbarnet? Har han fötts i som-
mar? Väntar vi henne i höst? Ett vet vi: Utan 
Jesusbarn kan vi inte uppföra något julspel. 
Här får vi hjälpas åt. 
 Har du något tips, kontakta Suzanne Molin 
eller Johanna Ågestad. 

Församlingsmöten
Under hösten planerar vi två församlingsmö-
ten. Då har du som medlem möjlighet att få 
information om vad som pågår i församlingen, 
ställa frågor och ge dina synpunkter.
 Den 21 september kan du bland annat få 
information om församlingens ekonomi, hur 
vi ska fira att församlingen fyller 130 år, om 
arbetet med att ta fram nya stadgar och det 
nya projektet inriktat på utökat arbete bland 
barn och unga familjer.
 Den 26 november får du möjlighet att ge 
synpunkter och förslag på vad vi ska göra 
under nästa år 2016.
 Håll utkik! Välkommen med!

Roland Palm

Sommarminnen 
Den 22 november har sommaren försvunnit i 
fjärran, och då bjuder den internationellt kände 
svenske pianisten Daniel Propper på en konsert 
med sommarminnen i Åbybergskyrkan. 

 Minnena består av bland annat nordisk och 
fransk musik med kompositörer som Peters-
son-Berger, Sibelius, Grieg, Ravel med flera.
 Konserten är ett samarrangemang mellan 
Vallentuna-Frösunda blåbandsförening och 
Åbybergskyrkan.

Diakoni mer än ord
Söndagen den 27 september firar vi en te-
magudstjänst om diakoni. Vi gästas också av 
Johannes Jarlebring och Emelia Frennmark 
från Sociala Missionen. De ger också en pre-
sentation av Sociala Missionens viktiga arbete 
för och med människor i utsatta livssituationer.
 Johannes Jarlebring är Sociala Missionens 
direktor sedan oktober 2014 och har tidigare 
bakgrund som tjänsteman på bland annat UD 
och Statsrådsberedningen. 
 Emelia Frennmark är nytillträdd verksam-
hetsansvarig för migrationsfrågor på Sociala 
Missionen. Hon har de senaste tre åren arbetat 
i Irak med Kvinna till Kvinna, och innan dess 
med flyktingfrågor i Sverige och internationellt 
med organisationer som UNHCR, Svenska 
kyrkan och Amnesty International.  



ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!
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GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Vi möts i Åbybergskyrkan till en 
gudstjänst där alla åldrar får plats.

11 oktoberTacksägelse och lovsång13 december Ett ljus i mörkret

UGGLAN
Ugglan är en friluftsaktivitet för familjer. 

Barn och vuxna som är sugna på gemen-

skap och lite scouting möts klockan 10:00 

följande lördagar:

 
 12 september

 17 oktober

 14 november

Anmäl dig till mejl-listan så kommer 

information om plats och aktiviteter från 

Ugglefar och Ugglemor, Henrik och Annika 

Englund: 08-746 72 91, englund.annika@

gmail.com.

SKAPANDE VERKSTAD
Vi vill befrämja lust och kreativitet och 
också ge möjlighet till att prova olika 
sätt att skapa. Det är den skapande 
processen som är det viktiga och inte 
det färdiga resultatet. 
 Man kan vara kreativ på olika sätt, 
genom exempelvis drama, dans, foto, 
musik, bild och lek. 
 Barn i åldrarna 8- 12 år hälsas 
välkomna varannan måndag (jämna 
veckor) klockan 18 - 19;30. Välkommen 
vid ett eller flera tillfällen! 
   Marie Jansson
   Johanna Ågestad

KONFA
KONFIRMANDLÄSNINGDu går i högstadiet och ska nu forma ditt eget liv. Kanske funderar du på ”livets stora frågor”. Som konfirmand får du möjlighet att prata med andra jämnåriga om frågor som berör dig.  Du får också fundera kring vad kristen tro innebär. Även om du inte vet så mycket om detta tidigare, så är du inbjuden till ett spännande och lärorikt konfirmationsår.  Läsningen är torsdagar 18:30 - 20:00 Vi träffas 10 gånger på hösten varav ett tillfälle är helgen den 26 - 27 september med övernattning. Under vå-ren ses vi 11 torsdagar och har uppehåll under loven. 

 Vi startar torsdagen den 10 septem-ber, men du är välkommen även när vi börjat terminen. Mer information och anmälan: Johanna Ågestad,  johanna.agestad@gmail.com, 0733-58 68 76. Välkommen!   Jonathan Olsson   Johanna Ågestad
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SÖNDAGSTIMMEN:Vår söndagsskola heter Söndagstim-men. Den är barnens fortsättning på gudstjänsten som alla samlas till klock-an 11.00 i kyrksalen. Denna termin be-rättar vi om att Gud är en och samtidigt tre personer. Du och ditt barn är varmt välkomna att besöka våra samlingar! Vi samlas dessa söndagar: 20 september    4 oktober
 18 oktober
   1 november 15 november   6 december (2:a advent)



Berätta tro

sista
sidan: En salig historia!
Det brann en eld av tro och hopp och kärlek
hos alla dem som här gick före oss –
som röjde väg och byggde evangelium.
Hör! Hör, alla ni som tillhör denna tid!
Nu är det er historia som ska bli skriven.

Arne H Lindgren
 I år uppmärksammar vi Åbybergskyrkans 
församlings 130-åriga historia. Margareta och 
Bertil Hellsten lyfter i boken En salig historia 
fram berättelser om människor som under 

slutet av 1800-talet drevs av en kallelse att 
skapa mötesplatser för trons liv, sprida Guds 
ord, samla barn och ungdomar i söndagssko-
lor och juniorföreningar. Med envishet och 
fantasi samlade de in de ekonomiska medel 
som behövdes för att bygga missionshus och 
kapell.
 I det liv som då levdes i Frösunda, Mar-
kim-Orkesta, Össeby-Garn, Kårsta, Vada, 
Angarn och Vallentuna gick evangeliets gläd-
jebud från hus till hus. Man sjöng ”O hur saligt 
att få vandra” precis som vi gör idag när vi 
pilgrimsvandrar i de här trakterna. Allt är likt 
och allt är mycket olikt. Vi lever i en annan 
tid med helt andra förutsättningar än de som 
1800-talets människor levde i. 
 Men vår uppgift som kyrka och församling 
har inte förändrats. Fortfarande handlar det 
om att försöka förstå evangeliets kallelse och 
uppdrag in i den tid vi nu lever i, och tillsam-
mans med de människor vi lever med. För just 
så är det. Gudstjänsterna och mötesplatserna 
ser annorlunda ut idag, relationerna till andra 
kyrkor och organisationer ser också annorlun-
da ut, och de frågor som vi som enskilda och 
kyrka har att brottas med är också andra än 
vad de en gång var. Men uppdraget att sprida 
budskapet om Guds ofattbara kärlek till alla 
människor, det kvarstår.
 Med Guds hjälp och ledning går vi vidare 
och skriver framtidens historia!
 Åbybergskyrkan för Vallentuna!

Suzanne Molin     
pastor och församlingsföreståndare 

Åbybergskyrkan 
om 130 år?


