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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
  Maria Hilariusson, 070-036 76 48
  mariahilariusson@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@wiren-vallentuna.se   
 Uthyrning av lokaler
  Dag Fagerhem & Kajsa Lorentzson
  073 706 30 80, dag@fagerhem.se
 Församlingsblad 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

2 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 onsdag 13:30 
Kris och framgång – mitt halvsekel som 
politiker. Mitt på dagen-träff med förre 
partiledaren Lars Lejonborg. 

7 söndag 11:00 
Gudstjänst. Bengt Ekelund och Pär Lewin 
Ronnås. Musik Frida Hellander. 
Barnvälsignelse. Söndagstimme. 

9 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

11 torsdag 13:00 
Symöte.

11 torsdag 19:00 
Hur äter vi hållbart så att planeten räcker? 
Samtalsrummet med Camilla Sjörs som 
berättar om miljömässigt hållbart ätande.

14 söndag 11:00  
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås och nattvardstjänarna. Sång Mats 
Hellsten. Efter kyrkkaffet inbjuds till för-
samlingsmöte.

14 söndag 18:00 
Sjung med glädje. Sidan 4.

16 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

17 onsdag 13:30  
Gamla Uppsala – människor och makter 
i högarnas skugga. Mitt på dagen-träff med 
författaren och arkeologen Kristina Ekero 
Eriksson, Vallentuna.

21 söndag 11:00 
Gör inte skillnad på människor! 
Gudstjänst för små och stora. Johanna och 
Linus Ågestad. Sång Ingrid Wirén med 
vänner. 

O ktober



... i Åbybergskyrkan

3

23 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

25 torsdag 13:00 
Symöte.

28 söndag 11:00 
Temagudstjänst om att vara kyrka. 
Johanna Ågestad, Pär Lewin Ronnås med 
flera. Sång Linus Ågestad. 
Under kyrkkaffet presenteras boken Efter 
varje natt kommer en ny dag. Sidan 4.

30 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

31 onsdag 13:30 
Trettio år tillsammans med barn och 
ungdomar från Öststaterna. 
Mitt på dagen-träff med eldsjälen Natanja 
Andersson från byn Sotter i Knutby socken. 

2 söndag första advent 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Pär 
Lewin Ronnås. Adventsblås. Söndagstimme.

4 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

9 söndag 11:00 
Sånggudstjänst i adventstid med kören 
ArtSong och Pär Lewin Ronnås. Sidan 5.

11 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

16 söndag 11:00 
Gudstjänst för små och stora med luciatåg.

18 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

23 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard  

4 söndag 11:00 
Musik- och lyrikgudstjänst med nattvard. 
Barbro Lindeborg, Pär Lewin Ronnås. 

6 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

8 torsdag 19:00 
Diakoni i vår tid, en kväll om existentiell 
och andlig hälsa. Diakon Anna Ardin med 
flera. Kvällen är ett samarbete med Sociala 
Missionen. Anmäl dig om du vill delta i en 
enkel måltid. Sidan 5.

10 lördag 11:00 – 15:30 
Höstmarknad. Sidan 4.

11 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Hans 
Wallöf. Musik Folke Björk. Söndagstimme. 

13 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

14 onsdag 13:30 
Att nå världens tak i Himalaya, med syfte 
högre än toppen. Mitt på dagen-träff med 
bergsbestigaren och klimatforskaren Carina 
Ahlquist, Stockholm.  

N ovember

18 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Helena S 
H. Sång Vallentuna Gospel. Söndagstimme.

18 söndag 18:00 
Sjung med glädje! Sidan 4.

20 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

22 torsdag 13:00 
Symöte.

25 söndag 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Åbybergskyrkan.  
Medverkande från de olika församlingarna i 
Vallentuna. Sång Jenny Paavilainen. 
Efter kyrkkaffet föreställning av Staffan 
Lindberg. Sidan 5. 

27 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

28 onsdag 13:30 
Att forslas av livet från födelse till död, 
och på slutet drabbas av något så underbart 
som pensionering. Mitt på dagen-träff med 
författaren Sofi Piehl, Norrtälje tidning, som 
kåserar om konsten att gilla läget.  

D ecember
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Rik inför Gud
Från en gudstjänst som hölls med temat Rik inför Gud:
 Rik inför Gud, vem är rik, är det jag?
 Vad är rik, är det endast den som pengar har?
 Nej jag tror att förtröstan, att förlita sig på, 
 ha vänner omkring sig och till någon att gå...
 Att låta Gud livet bära, vid en solnedgång stanna till. 
 Hitta kraften att vandra fram lite till. 
 Vad är rik? Är det jag? Det är frågan som ställs, 
 svaren är många... jag tror de bor inom en.
                                                        Jonathan Olsson

Boken om Gholam
Efter varje natt kommer en ny dag är en bok 
skriven av Anna Fogelberg om Gholams resa 
från Afghanistan 
till Sverige. Den 
beskriver också 
hur det har varit 
den tid som han 
vistats här. 
 Gholam fick 
flytta hem till 
Anna och hen-
nes familj strax 
efter jul, och se-
dan dess har han 
berättat och Anna 
har skrivit.  
 Vi känner 
Gholam från vår verksamhet ”Nypåstigen” 
som vi har i vår kyrka och nu har vi alla möj-
lighet att läsa hans mycket gripande berättelse.
 Under kyrkkaffet den 28 oktober kommer 
du få höra mer om boken, då vi inbjudit Anna 
och Gholam att berätta mer om den.

Sjung med glädje!
14 oktober och 18 november. Klockan 18 vid 
båda tillfällena 
 Sjunger gör vi ofta och gärna, både tillsam-
mans och för oss själva. I våra gudstjänster är 
sången en viktig del som bl.a. bön, tack och 
delaktighet.
 Det finns också sånger som vi vill sjunga, 
men som inte alltid får plats i våra gudstjänster 
eller i andra sammanhang. Nu får vi möjlighet 
att sjunga sådana sånger tillsammans vid två 
tillfällen under hösten:
 Det finns också plats för önskesånger. Förslag 
på sånger kan skickas till dag@fagerhem.se. 
 Sjung med glädje. Välkommen!

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 en uppgift gäller 
samma datum.
 Kontakta någon av dessa personer i valbe-
redningen: 
 Gunilla Josefsson  076-949 94 04
 Patric Josefsson  070-756 36 49
 Henrik Wirén  0733-131 652
 Ann Ejdervik  070-589 55 23
 Karin Modig  08-511 720 73

Höstmarknaden
10 november 11:00 – 15:30
Sylt, vetekransar, tårtor, fruktkorgar och lotte-
rier lockar varje år många hundra människor 
till vår höstmarknad. Den blir en höjdpunkt för 
många, där julklappar inhandlas, hamburgare 
äts och fruktkorgar bärs hem. Att du för länge 
sedan bokade in detta datum är självklart. Att 
du finns med och säljer kaffe, hamburgare 
och lotter med mera hoppas höstmarknads-
kommittén på. 

Återvinning 
Oftast tänker vi på mjölkförpackningar, smöraskar och tidningar när vi talar om återvinning. 
Men det finns annat också, som exempelvis värmeljusens aluminiumhållare. PMU Skopan i 
Upplands Väsby samlar ihop dem, och simsalabim kan det bland annat bli benproteser i andra 
länder. Samla dina värmeljus behållare och lägg dem i burken i kyrkans kök, så förs de vidare 
till Skopan och kommer till nytta. 
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Diakoni i vår tid 
- en kväll om existentiell 
och andlig hälsa
Torsdag den 8 november 19:00. 
 Middagsseminarium för församlingsaktiva 
och diakoniintresserade
 Hur kan vi som församling utveckla vårt 
sociala och diakonala arbete? Anna Ardin, 
diakon och utredare, inleder med ett kort 
föredrag om Diakoniframtidsutredningen och 
en aktuell samhällsutmaning. 
 Därefter utbyter vi erfarenheter, samtalar 
om hur människor drabbas och om hur kyrka 
och församling kan stå på de förtrycktas sida.
 Det bjuds på lättare middag. Vill du äta, 
så anmäl dig till anna.ardin@socialforum.se 
eller prata med Pär Lewin Ronnås. Annars går 
också bra att bara komma. 
 Kvällen är ett samarbete med Sociala Mis-
sionen. 

För god att kolsyra
Till dig som undrar hur allting ska gå. Varför 
det blev som det blev. Och vad vi ska göra 
nu. Och vad de sa på Parismötet? Och hur 
man kyler ned sin planet? Ska vi låtsas som 
ingenting eller göra något åt det?
 Efter den ekumeniska gudstjänsten den 25 
november (domsöndagen) i Åbybergskyrkan 
får vi en föreställning om situationen för vår 
planet, men också idéer och kraft om att göra 
någonting åt det. 
 Musikern och karamelodiktprisbelönte un-
derhållaren Staffan Lindberg gjorde det senare 
och blev 2007 koldioxidbantare. I samarbete 
en hel hoper forskare gick Staffan ner flera 
ton i utsläpp av växthusgaser.
 Nuförtiden är Staffan minusutsläppare av 
koldioxid, det vill säga att han samlar in mera 
växthusgaser än han släpper ut. Varför och hur 
berättar han mer än gärna.

Körbesök
i advent
På gudstjänsten på andra advent gästas vi av 
kören ArtSong, det är en ekumenisk vokal-
ensemble under ledning av Thore Kennestad.
 Kören har en blandad repertoar med allti-
från väckelsesånger till J S Bach och samtida 
vokalmusik. Ensemblen gläds åt att göra stor 
musik i det mindre formatet. 
 Välkommen till en adventgudstjänst med 
mycket sång och musik!
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

SöNdAGSTIMMEN
Söndagarna 11 november,  18 novem-
ber och 2 december. 
 Vår söndagsskola, Söndagstim-
men, är barnens fortsättning på guds-
tjänsten som alla samlas till klockan 
11:00 i kyrksalen. 
 Barnen lämnar kyrksalen med sina 
ledare för att ha en gudstjänst som 
passar dem. Vi har då först en samling 
med sång och berättelse ur bibeln.  
Sedan får de pyssla eller leka. 
 Du och ditt barn är varmt välkom-
men att besöka våra samlingar vid ett 
eller flera tillfällen!

SKAPANdE      VERKSTAd
Tisdagar 18:00 - 19:30:
   9 oktober
   6 november, 
 20 november 
   4 december
  Vi vill befrämja lust och kreativitet, och 
även ge möjlighet 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 drama och leka. 
 Barn i åldrarna 8 - 12 år hälsas välkom-
na!
 Välkommen vid ett eller flera tillfällen! 
Mer information får du av Johanna Ågestad, 
johanna.agestad@gmail.com. 

Marie Jansson 
och Johanna Ågestad

UGGLAN
Scouting för för hela familjen och alla åldrar där barnen 
får leka i skogen och föräldrarna umgås. Vi tar med 
egen matsäck.
 Nästa tillfälle är den 17 november 10:00 
 För att vara med på vår mail-lista eller för frågor 
skriv till englund.annika@gmail.com eller ring Annika 
och Henrik Englund, 08- 746 72 91.  
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Se mer på vår hemsida  abybergskyrkan.nu
Eller besök Åbybergs-kyrkan på Facebook.
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GUdSTjäNST 
FöR STORA 
Och SMÅ
En gudstjänst för alla 
åldrar där leken får ta plats 
och med ett språk som är 
anpassat för de yngre!
21 oktober Gör inte skill-
nad på människor.
16 december. Gudstjänst 
med luciatåg.

NYPÅSTIGEN
Torsdagar klockan 15:30 utom 
under loven.
 Här träffas killar och tjejer 
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.

VAR dET VERKLIGEN jESUS… 
I varje fall var det en del ungdomar och några äldre personer som föreställde 
Jesus och hans lärjungar, då de på en morgonsamling illustrerade texten om att 
Jesus gick på vattnet.  
 Fler än 40 personer njöt av församlingslägret på Björkögården och närheten 
till Östersjön. Många barn skuttade också runt i skogen. Ett veckoslut i början 
av september var bra planerat, liksom att alla var delaktiga i matlagning och 
diskning. Naturligtvis var lägerbålet något som alla gillade.    

TONÅR 
För dig som är tonåring 13 - 19 år. Vi ser på film, lagar mat, spelar 
spel, besöker andra kyrkors tonår och mycket mer. 
 Om du vill veta mer, hör av dig till 
johanna.agestad@gmail.com. Mer info via mail eller SMS!

Johanna Ågestad 
och Jonathan Olsson

SAMTALSGRUPP
Tjejer i gymnasiet som träffas på ett fik där vi börjar med en enkel 
andakt och sedan pratar vi, om mer eller mindre viktiga saker! 
 Vill du fika med oss? Hör av dig till johanna.agestad@gmail.com!



sista
sidan: Äntligen tisdag
En efter en smiter de in i kyrkan, rystar 
paraplyerna, och skakar regnvattnet ur de 
grälla regnkläderna. Platserna i det lilla an-
daktsrummet är strax fyllt av människor som 
förr kallades läsare.
  - Gomorron! trumpetar en röst som liknar 
pastorns. 
 Idag behöver vi ta in några extra stolar. 
Equmeniakyrkans ”lilla röda” ligger redan 
på varje sittplats, utdelad av de först anlända 
deltagarna. Den heter egentligen ”Psalmer och 
sånger” och innehåller förutom musikmaterial 
även tre årgångar av kyrkoårets bibeltexter. 
Vi slår upp kommande söndags gammaltesta-
mentliga text och reagerar på smått och stort, 
kommenterar den åldriga skriftens överraskan-
de aktualitet och träffsäkerhet. Våra teologiskt 
belästa pastorer få ligga i med introduktioner 
och förklaringar. Vi frågar oss:
 - Är detta verkligen Guds ord? Kan Gud 
vara så grym?
 Diskussionen går i vågor, efter-
sinnande ibland, någon gång i ett 
högre tonläge. Alla får komma 
till tals.  Personliga tvivel, svå-
ra erfarenheter och prövningar 
delges. Ord av uppmuntran 
och uppbyggelse triggar ett 
och annat försiktigt ”halle-
luja”. 
 Så går vi vidare med 
episteltexten. Den är 
hämtad ur brevlittera-
turen i Nya testamen-
tet. Den förefaller 
mer lättillgänglig. 
Bilden av att Gud 
är barmhärtig och kärleks-
full betonas. Pauli ord till de första 
kristna är uppbyggliga för oss sena tiders 

läsare. Den omsorg han visar för de nykristna 
församlingarna tjänar som förebild för oss i 
nutid.
 Evangelietexten är tänkt att bära fram 
söndagens tema på ett fulltonigt sätt. Vad är 
det Gud vill säga oss? Vi lyfter fram kärnord, 
löftesord och välsignande poänger.  Naturligt-
vis avslutar vi med bön. 
 Pastorerna har i lönndom kokat kaffe. Den 
som så vill bjuds till mer obundna samtal vid 
fikat i Hagasalen.  Glädjen i Gud och i varandra 
tar sig då och då uttryck i att bullrande skratt 
rullar ut från Hagasalen.
 En ny besökare av kyrkan sticker in huvudet 
och undrar:
 - Är det verkligen bibelstudium som pågår 
här?
 Visst är det så. Varje tisdag klockan 10:00 
samlas vi i andaktsrummet för samtal, bibel-
läsning och bön. Allt på en timme.
 Alla är välkomna!

Tore Hjerpe


