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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.
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... i Åbybergskyrkan
  Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA 
  www.abybergskyrkan.nu
 Pastor & föreståndare 
  Pär Lewin Ronnås
  08-511 779 77,  070-881 97 64
  p.lewinronnas@gmail.com
 Pastor med inriktning på barn, unga & familjer
  Johanna Ågestad
  08-511 779 77, 073-358 68 76
  johanna.agestad@gmail.com
 Fängelsepastorer 
  Bengt Ekelund, 076-710 71 61
    bengt.ekelund.be@gmail.com
 Vallentuna gospel 
  Anders Henriksson, 08-511 862 40
  anders.henriksson@svenskakyrkan.se
 Ordförande Åbybergskyrkans församling 
  Hans Wallöf, 08-511 774 27
  hans.wallof@gmail.com
 Ordförande Åbybergskyrkans Unga
   Ingrid Wirén, 08-754 63 11
  ingrid@wirén-vallentuna.se   
 Uthyrning av lokaler
  Dag Fagerhem & Kajsa Lorentzson
  073 706 30 80, dag@fagerhem.se
 Församlingsblad 
  Bertil Hellsten, 08-512 302 54
  bertil.hellsten@telia.com 
 Ansvarig utgivare
   Tore Hjerpe, 073-580 22 21
  tevehjerpe@gmail.com 
 Plusgiro
  Åbybergskyrkans församling 11 18 97 - 5
  Åbybergskyrkans Unga 57 15 74 - 3. 
 Swish
  Åbybergskyrkan 123 047 40 80  

... i Åbybergskyrkan

17 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Helena 
Schramm Hedelin. Sång Vallentuna Gospel.

19 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

20 onsdag 13:30 
Beskriver viktiga händelser i världen 
med bildspråk. Mitt på dagen-träff med 
illustratör Magnus Bard på Dagens Nyheter. 
Servering. 

24 söndag 11:00 
Det som är viktigast. Gudstjänst med 
små och stora. Hanna Enbom och Johanna 
Ågestad. Sång Sofia Hjerpe. Insamling till 
Equmenia.

26 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

28 torsdag 13:00 
Symöte.

28 torsdag 19:00 
Gud dödar inte – tankar om religiös ex-
tremism och Mellanösterns utmaningar.
Samtalsrummet med Johan Gärde, docent 
och internationell samordnare vid Ersta 
Sköndal. 

S eptember

O ktober
1 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås och nattvardstjänarna. 
Sång Almudena Arques.

2 måndag 18:00 
Ungas psykiska ohälsa. Föräldradialog i 
Mathiasgården med Irja Forsman, diakon.

3 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.



... i Åbybergskyrkan

4 torsdag 13:30  
Gustav Fröding – värmlänningen som fyller 
våra sinnen. Mitt på dagen-träff med sångaren 
Anders Andersson, Stockholm. Severing.

7 lördag 9:30 – 22:00 
Regionsfest och regionsstämma i Kyrkan 
vid Brommaplan. 

8 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Rolf Idesten. Sång Mats Hellsten. 
Söndagstimme. Efteråt auktioneras skördens 
frukter ut till förmån för Världens barn.

8 söndag 18:00  
Se på din värld – blandade visor och 
sånger. Rosenlundskyrkans kör från Bergs-
hamra under ledning av Bertil Karlhager. 
Ett samarrangemang med Frösunda-Vallen-
tuna Blåbandsförening.

10 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

12 torsdag 13:00 
Symöte. 

13 fredag 15:00 - 17:00  
Fairtrade-varor: Information och försälj-
ning utanför ICA i Vallentuna centrum. 

15 söndag 11:00  
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Mar-
gareta Hellsten. Sång Ingrid Wirén. Sön-
dagstimme. Sammanlyst med Säbykyrkan. 
Utgångskollekt till sjukhuskyrkan.

17 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

17 tisdag 12:45 
RPG:s höstsamling i Filadelfiakyrkan, 
Stockholm. Medverkande är veteranerna 
före detta partiledarna Ingvar Carlsson och 
Alf Svensson samt de aktiva politikerna 
socialminister Annika Strandhäll och grupp-
ledaren i riksdagen Anders W Jonsson. 
Dessutom sång, musik och servering. 

18 onsdag 13:30 
Vilka drivkrafter har funnits i mitt liv?
Mitt på dagen-träff med före detta lands-
tingsrådet Stig Nyman, Vallentuna. Serve-
ring.

21 lördag 9:00 
Miljöfrukost.

22 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Erik 
Ideström. Sång Karin Josefsson.
Församlingsmöte efter kyrkkaffet. 

24 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

26 torsdag 13:00 
Symöte.

26 torsdag 19:00  
Bangladesh, landet som reser sig. Sam-
talsrummet. Rachel och Lars-Ingmar Nor-
borg-Jerkeby delar tankar och reflektioner 
från möten med Diakonias arbete i landet 
som fascinerar, imponerar och inspirerar.

29 söndag 11:00 
Gudstjänst. Lars Åberg och Pär Lewin 
Ronnås. Sång Jenny Paavilainen. 
Söndagstimme.

29 söndag 18:00 
Lycksalighetens ö – musik av Stenham-
mar, Grieg, Bach, Chopin, Liszt med flera.  
Konsert med världspianisten Daniel Propper 
från Paris. Ett samarrangemang med Frö-
sunda-Vallentuna Blåbandsförening.

31 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

N ovember
1 onsdag 13:30 
Mitt på dagen-träff.

5 söndag 11:00  
Musik- och lyrikgudstjänst med 
nattvard. Barbro Lindeborg, Pär Lewin 
Ronnås, Folke Björk och Staffan Modig.

7 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

11 lördag 11:00 - 15:30 
Höstmarknad.
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12 söndag 11:00  
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Pär 
Lewin Ronnås. Sång Josefina Torkelsson.  
Söndagstimme. Gudstjänsten är sammanlyst 
med Säbykyrkan. 

14 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

15 onsdag 13:30 
Med Afrika i fokus, en biståndsarbetare 
berättar. Mitt på dagen-träff med Magnus 
Carlquist.

16 torsdag 19:00 
Följeslagare på Västbanken. Samtalsrum-
met med Rebecca Ejdervik. 

19 söndag 11:00 
Gudstjänst med små och stora. Johanna 
Ågestad och Mattias Torkelsson. 
Sång Emilia Zettergren.

21 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

23 torsdag 13:00 
Symöte.

26 söndag 11:00  
Ekumenisk gudstjänst i kyrkornas globala 
vecka i Össeby-Garns kyrka, Brottby
(Ingen gudstjänst i Åbybergskyrkan).

28 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

29 onsdag 13:30 
Mitt på dagen-träff.

D ecember
3 söndag första advent 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och  Johanna 
Ågestad. Blåsarensamble. Söndagstimme. 

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

7 torsdag 13:00 
Symöte.

10 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Johanna Åge-
stad och nattvardstjänarna. 

Samtals-

Det är ofta med stor sorg och visst mått av 
förvirring vi tar emot nyheter från Mellanös-
tern. Det kan handla om kriget i Syrien som 
har pågått i mer än sex år eller om Irak, och 
man undrar om oron aldrig ska lägga sig. Till 
Samtalsrummet kommer Johan Gärde för att 
hjälpa oss att reda ut begreppen.
 Johan Gärde är docent i religionssociologi 
vid Uppsala universitet och verksam vid insti-
tutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal 
Bräcke högskola och han har lång erfarenhet 
av bistånds- och utvecklingssamarbete med 
fokus på bland annat Mellanöstern. 
 Han var bosatt i Beirut 1993 - 2006 och 
arbetade tidvis på American University of 
Beirut och Notre Dame University-Louaize. 
I sin egen forskning har han intresserat sig 
för socialt förändringsarbete i internationellt 
perspektiv, främst frågor kring religion och 
socialt arbete, speciellt i relation till arabvärl-
den men också i ett mångkulturellt Sverige. 
 2014 gav han ut en lärobok med titeln 
Religion och socialt arbete.
 Johan Gärde anlitas ofta som föreläsare och 
samtalspartner och få kan på ett mer levande 
sätt förklara sammanhangen i den komplexa 
situation som råder i Mellanöstern.

Foto Markus Crépin Sundström

Gud dödar inte - 
tankar om religiös extremism 
och Mellanösterns utmaningar. 
28 september 19:00. 
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Samtals-

Rebecca Ejdervik har tidigare varit i Åbybergs-
kyrkan och berättat om sina utlandsuppdrag 
och den här gången är det dags för henne att 
berätta om tiden som Ekumenisk Följeslagare 
i Palestina och Israel. 
 Som följeslagare var Rebeccas uppdrag att 
som observatör bevaka respekten för folkrätten 
och de mänskliga rättigheterna på Västbanken. 
Utan att ta ställning i konflikten fanns hon på 
plats för att med sin närvaro bidra till minskat 
våld mellan parterna och ta ställning för fred 
och rättvisa. 
 Hon kommer denna kväll att berätta om 
hur hon upplevt att ockupationen av Palestina 
påverkar människorna på marken samt mer 
om hennes arbete på Västbanken.

Följeslagare 
på Västbanken
16 november 19:00

Bangladesh, detta stora lilla land. Värd och 
guide för vår resa var vår mångåriga vän och 
kollega, Sultana Begum. Tillsammans med 
henne fick vi resa runt i landet, från söder till 
norr, och ta del av några av Diakonias många 
projekt. 
 Det handlade bland annat om unga flic-
kors utbildning, byprojekt, klimatinsatser och 
konflikthantering. 
 Överallt mötte vi människor som impone-
rade och inspirerade genom sin människosyn 
och förmåga att, trots många svårigheter, ändå 
alltid se positivt på framtiden. 
 Vi som vill dela dessa tankar och upplevelser 
tillsammans med er är Rachel och Lars-Ingmar 
Norborg-Jerkeby. 
 Rachel har tidigare arbetat på Diakonia 
och Lars-Ingmar har varit pastor i Equmenia- 
kyrkan.

Bangladesh, 
landet som reser sig
26 oktober 19:00

rummet
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  Du som varit med förr vet att det kommer finnas 
ätbara och pyntande handarbeten, lotterier, konditori och kafé 
med kakor och härligheter, hamburgare, loppmarknad och 
överraskningar. 
  Allt detta kommer från dig som hjälper till att få fram 
alla varor och få dem sålda. 
  En nyhet för i år är att det kommer finnas kläder i 
loppmarknaden, så skänk gärna det du inte längre använder.
  Höstmarknaden den 11 november börjar klockan 11 
och avslutas klockan 15 med andakt.  

Välkommen!

Äntligen är det dags  
för höstens stora  

händelse i 
Åbybergskyrkan!

Kom i tid!
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Den 9 september var Klara och Ester med på 
församlingens gemenskapsdag i Spillersboda 
missionshus. 
 Församlingsbladets  flygande  reporter 
fångade flickorna för en pratstund. Här kan 
du läsa deras rapport:
 Tillsammans med mamma åkte vi bil till 
Spillersboda. Det tog lång tid. Säkert omkring 
en halvtimme. När vi kom fram till missions-
huset fick vi saft, bulle och smörgås – jättegott. 
 Vi undersökte huset och hittade många 
rum både uppe och nere. Där uppe kunde man 
spela biljard, couronne och pingis. På nedre 
våningen fanns leksaker. Lego, mysdjur och 
bilar och man kunde äta mat. Hela huset var 
ganska stort.
 Efter oss kom det flera barn. Vi lekte 
kurragömma, sparkade fotboll och hade yr 
i bollen-stafett. I skogen plockade vi olika 
svampar. Vi grävde en grop där vi stoppade 
svamparna och kokade låtsassoppa. 
 Det var kul med lekar. En del vuxna blev så 
snurriga att dom sprang åt fel håll och ramlade 
omkull.
 Före matpausen pratade vi barn om killar 
och tjejer. Killar är ibland busiga, spelar fotboll 

Samling i Spillersboda

och biljard. Tjejer sminkar sig. Fast det gör 
inte vi.
 En person kom till oss med maten. Det var 
kyckling och bacon med potatissallad.
 Vi avslutade dagen med lägerbål och då 
började det regna. Vi sjöng August och Lotta, 
På läger och andra sånger. Korvgrillning med 
senap och ketchup var gott. Vi gissade gåtor 
också.
 Det var bra att det regnade mot slutet, för då 
skulle det inte kunna brinna i skogen efteråt.
Vi åker gärna dit igen någon gång.
 Församlingsbladets redaktion tackar Klara 
och Ester för en fin rapport.

Lars Rooth
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Lycksalighetens ö
Den svenske pianisten Daniel Propper, som bli-
vit internationellt uppmärksammad, kommer 
till Åbybergskyrkan söndagen den 29 oktober 
18:00 och spelar verk av Stenhammar, Grieg, 
Bach, Chopin, Liszt, Mompou och Debussy.
 Daniel Propper bor i Paris, men reser över 
hela världen och spelar vid festspel och kon-
serter. Han har en bred repertoar med bland 
annat Beethovens samtliga 32 pianokonserter, 
fransk och amerikansk musik. 
 Konserten arrangeras av Blåbandsföreningen 
i samarbete med församlingen.

Miljönätverket inbjuder till årets första miljöfrukost.
 De senaste gångerna har vi haft samtalsrum med miljöfika. Det har lockat lite nya besökare 
och det har varit roligt.
 Nu känner vi behov av att mötas för att samtala om hur vi går vidare med miljöfrågorna. 
Det tycker vi passar bra vid en frukost.
 Välkommen lördagen den 21 oktober. Vi börjar klockan 9:00 och slutar 11:00.

Margareta Hellsten och Ingrid Wirén 

Miljö-
frukost



Församlingsboken
Nytt telefonnummer
Dag Fagerhem  kan  numera nås på tele-
fonnummer  073 706 30 80.

Ny adress
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Johannes Josefsson har flyttat 
från Åkersberga till
Sörgårdsgatan 8N
842 31 Sveg

Välj uppgift!
Alla kan något som ingen annan kan, och du 
behövs i Åbybergskyrkans uppdrag!  Anmäl 
ditt  intresse att medverka i församlingens 
eller Åby Ungas arbete till valberedningen 
senast 4  december.
 Om du måste avsäga dig någon uppgift 
gäller samma datum.
 Kontakta någon av dessa personer i valbe-
redningen: 
 Gunilla Josefsson, 076-949 94 04
 Maria Wallöf, 08-511 774 27
 Henrik Wirén, 0733-131 652
 Ann Ejdervik, 08-511 776 80
 Karin Modig, 08-511 720 73

Vi flaggar
för Equmeniakyrkan!
Har du upptäckt förändringen?
 För en tid sedan började en ny flagga vaja på 
flaggstången. Nu var det inte den svenska, utan 
en helt ny flagga hade erövrat toppositionen. 
Det är Equmeniaflaggan som nu pryder vår 
flaggstång. 
 Vid speciella tillfällen återtar den svenska 
flaggan dock sin plats. 

Fairtrade 
i Vallentuna
Fairtrade är en rörelse som vill skapa en 
världshandel med rättvisa villkor. 
 I Vallentuna finns en arbetsgrupp för att spri-
da information och förverkliga visionen med 
Fairtrade. I gruppen ingår Åbybergskyrkan, 
Vallentuna församling, Coop och ICA i Vallen-
tuna samt de politiska partierna Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
 Den 13 oktober 15 – 17 uppmärksammar vi 
Fairtrade med information och försäljning av 
rättvisemärkta varor utanför ICA i Vallentuna 
centrum.



10

ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

TONÅR Söndagarna 1 oktober, 12 november och 10 
december efter gudstjänsten. Fredagarna 22 september, 6 oktober, 20 
oktober, 17 november och 8 december klockan 
19:00 på olika platser! Mer info via mail eller 
SMS.
 För dig som är tonåring. Vi går och badar, 
ser på film, lagar mat och mycket mer. 
 Om du vill vara med, hör av dig till 
johanna.agestad@gmail.com, 0733 58 68 76.Johanna Ågestad Jonathan Olsson

BABYGOSPEL 
Fredagar klockan 10:00 
 Dans- och sångsamling. Fika finns att 
köpa för 20 kr. Ledare Johanna Ågestad 
eller Margaretha Ideström.
 Kontakt Johanna Ågestad, 
johanna.agestad@gmail.com 
eller 0733 58 68 76. 

SÖNDAGSTIMMEN
Söndagarna den 8, 15 och 29 oktober, 12 novem-

ber och 3 december. 

 Vår söndagsskola, Söndagstimmen, är bar-

nens fortsättning på gudstjänsten som alla samlas 

till på söndagar i kyrksalen. Barnen lämnar guds-

tjänsten med sina ledare för att ha en gudstjänst 

som passar dem. Vi har först en samling med 

sång och berättelse ur Bibeln. Sedan får de pyss-

la eller leka. 
 Du och ditt barn är varmt välkommna att 

besöka våra samlingar!

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORAVi möts i Åbybergskyrkan till en gudstjänst där alla åldrar får plats. Gamla och unga, rika och fattiga ... alla är välkomna! 24 september 11:00 Det som är viktigast med Hanna Enbom från Equmenia Stockholm och Johanna Ågestad. Sång Sofia Hjerpe. 19 november 11:00 Barn i Guds rike med Johanna Ågestad och Mattias Torkelsson. Sång Emilia Zettergren.

TOGETHER  30 oktober – 1 november på höstlovet.
 Häng med vår ungdomspastor Johanna på 
ett dagläger i Immanuelskyrkan. Där kommer 
det att bli aktiviteter som låtskrivande, rollspel, 
foto, film, dans och klättervägg.  För dig som är 8 - 12 år. Vi räknar med upp 
emot 100 deltagare så anmäl dig redan nu till 
Johanna för att få en plats! johanna.agestad@gmail.com, 073-358 68 76.



NYPÅSTIGENTorsdagar 15:30  Här träffas killar i gymnasieåldern och äldre ledare. 
 Vi fikar, spelar kort, åker på utflykter, sportar och tittar på film.
 Mer information får du av Johanna Ågestad, johanna.agestad@gmail.com.
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UGGLANLördagarna den 30 september, 14 oktober och 18 november klockan 11:00. Alla, oavsett ålder eller familj, är välkomna med på familjescout! Vi ses på den plats som är utsatt för dagen och utför enkla scoutaktivieter och njuter av friluftslivet.  Kom gärna och prova på, du är varmt välkom-men att delta!  Information via mejl utgår i veckan före varje tillfälle. Anmäl dig till mejllistan som du ser nedan, så du vet var vi ska vara och om du behöver ha matsäck eller annat med! Kläder efter väder rekommenderas.  ”Enkelt” är ledordet, och vår grupp passar hela familjen, även de minsta.  För att vara med på mejllistan eller om du har frågor, skriv till englund.annika@gmail.com eller ring Annika och Henrik Englund, 08-746 72 91. SKAPANDE VERKSTAD
Tisdagar udda veckor 18:00 - 19:30 

 Vi vill befrämja lust och kreativitet och även 

ge möjlighet till att prova olika sätt att skapa. Det 

är den skapande processen som är det viktiga, 

och inte det färdiga resultatet. Vi tänker att man 

kan vara kreativ på olika sätt, genom exempelvis 

att musicera, rita, baka, spela dramatisera och 

leka. 
 Barn i åldrarna 8 - 12 år hälsas välkomna!

 Välkommen vid ett eller flera tillfällen! Mer

information får du av Johanna Ågestad,

johanna.agestad@gmail.com.

                                               
      Marie Jansson

                                              
  Johanna Ågestad

Se mer på vår hemsida  abybergskyrkan.nuEller besök Åbybergs-kyrkan på Facebook.

KONFA
Nu är det dags att 
anmäla sig till den 
konfirmationsläsning 
som börjar i januari 
2018!
 Den kommer 
att ske i samarbete 
med tre församlingar 
till i Norrort och vi 
kommer att träffas var 
tredje vecka och en 
lägervecka i sommar. 
Detta är för dig som 
går på högstadiet!



sista
sidan: Fågeln sjunger i mörkret
I skrivande stund har det i vår samfundstid-
ning skrivits en del om att psalmsången är på 
väg att försvinna. Jag hoppas verkligen inte 
att det är så. Men det är ju med psalmer som 
med en bal på slottet, för att citera Askungen:
 - De kan vara tråkiga och alldeles, alldeles 
underbara. 
 Vad som gör att en psalm blir något man 
fastnar för och som talar till en, det handlar 
om flera faktorer, tänker jag. Det handlar om 
musiken, orden, innehållet och hur allt sam-
spelar till en helhet. Musiken speglar orden, 
och orden speglar musiken. 
 Det handlar inte om att det måste vara 
det vi kallar för vackert. Tänk bara på den 
underbara psalmen Du som gick före oss (nr 
74). Sven-Erik Bäcks svåra och lite märkliga 
melodi ger ett stort djup åt Olov Hartmans 
ord. 
 Givetvis betyder också sammanhanget 
mycket. Psalmerna talar samma språk som 
det andra som uttrycks i gudstjänsten. För 
mig är det också så att psalmen ofta berättar 
något som inte alltid går att beskriva i endast 
ord. Som om kombinationen med musiken 
skapar ett annat djup, en annan dimension i 
tron än vad bara det verbala kan göra. Det är 

som om det tillsammans skapar teologi, som 
om helheten berättar något för oss om vad 
Gud och kristen tro kan vara. 
 Många av våra psalmer är fulla av trosviss-
het och segervittring, också det har nog sin 
plats. Men själv fastnar jag lättast för psalmer 
som vågar uttrycka det som är skört och lite 
osäkert. 
 Det finns ett ord i Psalmboken som ger mig 
rysningar. Ordet ”kanske”. Detta ”kanske” 
finns i den otroliga psalmen Innan gryningen 
(nr 796) av Ylva Eggehorn. I vers 3 sjunger 
vi:
 Du är den sång om livet som jag glömde
 den sanning jag förrådde dag för dag.
 Jag svek mig själv; den spegel som jag gömde
 bär dina bråddjup, dina anletsdrag.
 Kom närmare, bli kvar hos mig. Det mörknar
 och kanske ljusnar det på nytt igen.
 Ditt liv ska bära mig; jag hör en koltrast
 som sjunger timmen innan gryningen.
 Kan det uttryckas bättre? Det handlar om 
våra tillkortakommanden, om bönen efter 
närhet, om längtan efter trons hopp, i form 
av en fågel som sjunger. Lägg märke till att 
den sjunger medan det ännu är mörkt. Och så 
mitt i allt, ordet ”kanske”…

Pär Lewin Ronnås


