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Jul, ljus
och vinter

Sidan 5: Gospel, kakor, ekonomi och samtal
Sidan 6: Uggla, Jesusbarn, tjejer och skapande



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  

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

16 söndag 16:30 samt 19:00 
Julkonserter med Gospelkören i Vallentu-
na kyrka. Biljetter via kommunens evene-
mangssida. 

18 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

23 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås och nattvardstjänarna. Musik Ingrid 
Elmquist. 

24 julafton 11:00 
Årets stora julspel.

26 annandag jul 11:00 
Gudstjänst. Bo Forsberg, tidigare gene-
ralsekreterare på Diakonia och Pär Lewin 
Ronnås. Musik Helanders trio och Anna 
Wirén. Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. Julkaksbuffé vid 
kyrkkaffet!

30 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Erik 
Ideström. Sång Josefina Torkelsson. Guds-
tjänsten avslutas med en vigsel.  

D ecember

J anuari
6 trettondedag jul 11:00 
Pettson och Findus-teater med avslutande 
andakt. 

8 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

9 onsdag 13:30  
I dur och moll. Mitt på dagen-träff med  
Catarina Segerback, kyrkoherde i Johannes 
församling. Kaffeservering. 



9 onsdag 19:00 
Församlingsmöte.

13 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Margaretha Palm. Musik Staffan Modig. 
Söndagstimme.

15 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

15 - 20 januari 
Det rätta, endast det rätta 
ska vara din strävan. 
Ekumenisk bönevecka för kristen enhet.

15 tisdag 18:30 
Kvällsandakt i Össeby-Garns kyrka.

15 tisdag 19:00 
Bön i Centrumkyrkan.

16 onsdag 19:00 
Ungdomsinriktad kvällsmässa 
i Vallentuna kyrka.

17 torsdag 13:00 
Symöte.

17 torsdag 19:00 
Nattvardsandakt i Åbybergskyrkan.

20 söndag 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Centrumkyrkan.

20 söndag 18:00 
Sjung med glädje. 

22 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

23 onsdag 13:30 
Världens oroligaste landremsa – några 
glimtar från en resa. Mitt på dagen-träff 
med pastor Bo Schylander, Vallentuna. 
 Kaffeservering och därefter årsmöte för 
RPG i Vallentuna. 

27 söndag 11:00 
Gudstjänst. Jenny Dobers, regional kyrko-
ledare och Pär Lewin Ronnås. Sång Karin 
Josefsson. Söndagstimme.
 I gudstjänsten installeras Ann Schylan-
der Cortes som sjukhuspastor. 
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29 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

31 torsdag 13:00 
Symöte.

31 torsdag 18:00 (observera tiden!) 
Rum för själavårdande möten? Försam-
ling och själavård. Samtalsrummet med 
Jonas Ideström, präst och forskare.  

F ebruari
3 söndag kyndelsmässodagen 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Pär 
Lewin Ronnås. Sång Maria Ericson. 

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

6 onsdag 13:30 
Min livsväv. Mitt på dagen-träff med 
Kerstin Lagerqvist, medarbetare på tidning-
en Sändaren. Kaffeservering och lotteri. 

10 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Mattias 
Torkelsson. Sång Maria Fransson. 
Söndagstimme. 
 Under kyrkkaffet kan du ställa frågor 
och få svar om församlingens ekonomi.

12 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

14 torsdag 13:00 
Symöte.

15 fredag 19:00 
Årsmöte Åbybergskyrkans unga.

16 lördag 15:00 
Årsmöte Åbybergskyrkans församling. 

17 söndag 11:00 
Årshögtidsgudstjänst med nattvard. Pär 
Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. Sång 
Mats Hellsten. Söndagstimme. 
Gudstjänsten är sammanlyst med 
Säbykyrkan i Åkersberga. 

19 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 
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20 onsdag 13:30 
Husen omkring oss – igår och idag. Mitt 
på dagen-träff med professor Folke Björk på 
KTH. Kaffeservering. 

24 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Gun-
Britt Johansson. Musik Hellanders Trio.

26 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

28 torsdag 13:00 
Symöte. 

M ars
3 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Helena S H. Musik Folke Björk.

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

6 onsdag 13:30 
Gud i verkligheten – att tala om tro i 
sekulariserad tid. Mitt på dagen-träff med 
komminister Eva Cronsioe, Vallentuna.  
Kaffeservering.

10 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Margareta Hellsten. Sång Ingrid Wirén. 
Bön- och offerdag för pastors- och diakon-
utbildningen. Söndagstimme. 

12 tisdag 11:00 
Bibelsamtal.

14 torsdag 13:00 
Symöte.

14 torsdag 19:00 
Makt, mod och motstånd. Samtalsrummet  
med Georg Andrén, generalsekreterare på 
Diakonia. 

17 söndag 11:00 
Gudstjänst.  Johanna Ågestad och Kjell 
Härlin. Sång Linus Ågestad.

19 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

20 onsdag 13:30 
Livräddare - hjälpverksamhet och mot-
ståndsarbete i Berlin. Mitt på dagen-träff
med författaren, journalisten och historikern 
Johan Perwe, Vaxholm. Kaffeservering.

24 söndag 11:00 
Musikgudstjänst på Marie bebådelsedag. 
Sång och musik varvat med Maria-texter.  
Söndagstimme. 

26 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

28 torsdag 13:00 
Symöte.

31 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ron-
nås och nattvardstjänarna. Musik Saxtrio 
Johan Schmiterlöw. Gudstjänsten är sam-
manlyst med Säbykyrkan, Åkersberga. 

31 söndag 18:00 
Sjung med glädje. 

2 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 onsdag 13:30 
Mitt på dagen-träff. Program kommer 
senare. 

7 söndag 11:00 
Att bli sams. Gudstjänst för små och stora.   

A pril

Julkakebak
Om du bakar kakor till jul, så glöm inte kyrk-
fikat på annandag jul. Spara några och ta med 
dig till kyrkan så dukar vi upp den sedvanliga 
kakbuffén efter gudstjänsten!
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Julkonserter 
med Gospelkören
Välkommen på julkonsert med körerna Val-
lentuna gospel, Young Voices, Trifolium och 
Vocales, tredje advent 16/12 16:30 och 19:00 
i Vallentuna kyrka! 
 Körerna ackompanjeras av musiker från 
hovkapellet och en kompgrupp.
 Förköp av biljetter via biblioteket och 
kommunens evenemangsida.

Att öppna ett slutet rum 
Välkommen till Samtalsrummet med Jonas 
Ideström den 31 januari 18:00!
 Så här skriver Jonas om sin bok Att öppna 
ett slutet rum:
 Vi som har skrivit i boken hade som ambi-
tion att se på själavård som ett centralt uttryck 
för att vara kyrka. Vår utgångspunkt var att 
själavårdslandskapet är rikt och brett men att 
det ofta ses som ett enskilt samtal med en präst 
eller pastor. 
 Med boken ville vi lyfta blicken och se 
hur det enskilda samtalet ingår i ett vidare 
sammanhang och synliggöra andra uttryck för 
själavård. Boken är på inget sätt heltäckande 
i sin beskrivning av själavårdslandskapet. 
Däremot är förhoppningen att den ska kunna 
stimulera till samtal och reflektion om hur vi 
som kyrkor och kristna kan bidra till att det 
finns plats och rum för själavård. 
 En fråga vi bland annat ställer oss i boken 
är hur församlingen kan fungera som en 
själavårdande gemenskap. Det blir också 
en fråga att samtala om när jag kommer till 
Åbybergskyrkan i januari.

Mod, makt och motstånd 
Samtalsrummet den 14 mars 19:00 gästas av 
biståndsorganisationen Diakonias generalse-
kreterare Georg Andrén. Som sin rubrik för 
kvällen har han valt Mod, makt och motstånd.
  Georg har ett rikt förflutet och har tidigare 
jobbat på Diakonia, Svenska kyrkans interna-
tionella avdelning, riksbanken, UD och Sida. 
 De sista åren innan Georg kom till Diakonia 
var han ambassadör i Guatemala.  Vi ser fram 
emot att ta del av Georgs tankar och berättelser. 
Varmt välkommen!

Församlingsmöte
om kök och ekonomi
Onsdagen den 9 januari kl.19:00 möts vi till 
församlingsmöte i Hagasalen. Vi kommer då  
att samtala och besluta om ombyggnaden av 
kyrkans kök. 
 Varmt välkommen hälsar styrelsen

Glad givare
Jag har fått i uppgift att påminna om att inte 
glömma att ge en julgåva till församlingen. Då 
dyker plötsligt ord från det förflutna upp i mitt 
huvud: Gud älskar en glad givare.
 Jag tyckte aldrig om det uttrycket. Det 
kändes lite manipulativt. Undrar varifrån det 
kom? Jag googlar meningen och hittar den i 
2 Kor 9:7. Jag läser och upptäcker plötsligt 
att den har fått en annan betydelse. Nu är det 
ordet glädje jag fastnar för.  Att ge av glädje, 
för att jag vill.
 Om Åbybergskyrkans församling ger dig 
glädje så kanske du vill ge den en julgåva.
 2 Kor 9:7: Var och en skall ge som han har 
beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av 
tvång, ty Gud älskar en glad givare.

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

UGGLAN
Alla åldrar 
Lördagarna den 19 januari 10:00 och 9 mars 10:00.
 Alla oavsett ålder eller familj är välkomna med på 
familjescout! Vi ses på den plats som är utsatt för dagen, 
utför enkla scoutaktivieter och njuter av friluftslivet. 
 Kom gärna och prova på. Du är varmt välkommen att 
delta! 
 Information via mejl utgår i veckan före varje tillfälle. 
Anmäl dig till mejllistan som du ser nedan, så du vet vart 
vi ska och om du behöver ha matsäck eller annat med 
dig! 
 Kläder efter väder rekommenderas. ”Enkelt” är ledor-
det och vår grupp passar hela familjen, även de minsta. 
 För att vara med på vår mejllista eller för frågor skriv 
till englund.annika@gmail.com eller ring Annika och 
Henrik Englund på 08- 746 72 91.  

SÖNDAGSTIMMEN
Från 3 år
Söndagarna 
 13 januari
 27 januari
 10 februari
 17 februari
 10 mars
 24 mars. 
Vår söndagsskola Söndagstimmen 
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-
na att besöka våra samlingar!

JESUS
OCH JULSPELET
Som vanligt kommer vi att 
bjudas på ett julspel i Åby-
bergskyrkan, på själva julafton. 
I julspelet ingår många olika 
figurer. Det som inte finns är 
tomtar, pepparkaksgubbar och 
liknande. I stället handlar spelet 
om det som är julens och livets 
kärna: Jesusbarnet.
 I år gestaltas Jesusbarnet 
av Mika Alexandersson, dotter 
till Björn och Susanna Alexan-
dersson, född Lindeborg.
 Välkommen till julen och 
Jesus!
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Se mer på vår hemsida  abybergskyrkan.nu
Eller besök Åbybergs-kyrkan på Facebook.

GUDSTJÄNST 
MED SMÅ OCH STORA
Alla åldrar
Vi möts i Åbybergskyrkan till en gudstjänst 
där alla åldrar får plats. Gamla och unga. 
rika och fattiga... alla är välkomna!  Kom-
mande söndagar är:

 16 december 11:00 
 Luciatåg med temat: Tänd ett ljus 
 för allt du tror på.

 6 januari 11:00 
 Pettson och Findus-teater med andakt.

 7 april 11:00 
 Att bli sams.

SKAPANDE 
VERKSTAD
8 - 12 år
Tisdagar jämna veckor 18:00 - 19:30
 Vi vill befrämja lust och kreativitet 
och även ge möjlighet till att prova oli-
ka 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. 
 Välkommen vid ett eller flera tillfäl-
len! 

Marie Jansson
Johanna Ågestad

TJEJGRUPP
16 - 19 år
Fredagar i udda veckor 16:15.
 Vi träffas på ett fik i Täby 
och samtalar utifrån Markus 
evangelium.

TILLSAMMANS
Alla åldrar
 28 december 18:00
 18 januari 18:00 
   8 februari 18:00 
   8 mars 18:00
Åbybergskyrkans församling och Åby 
unga har startat och inbjudit nyan-
lända och asylsökande familjer och 
människor i alla åldrar till en fredags-
kväll i månaden där vi lagar mat, 
samtalar och där barnen har möjlighet 
att leka och pyssla tillsammans.
 Om du vill anmäla dig eller få mer 
information kan du höra av dig till vår 
pastor Johanna Ågestad,
johanna.agestad@gmail.com.

TONÅRSALPHA
13 - 19 år 
Torsdagar i udda veckor 18:00.
 I samarbete med Centrumkyrkan, 
Enebykyrkan och Grindtorpskyrkan er-
bjuder vi undervisning om den kristna 
tron och med efterföljande samtals-
grupp. 
 Vill du veta mer? Hör av dig till 
johanna.agestad@gmail.com, 
0733 58 68 76.



sista
sidan: Åbybergskyrkans syförening

mycket mer än syförening
Klockan 12:30 börjar några personer koka 
kaffe och ordna med fikabröd. En ljuv doft 
sprider sig från köket och i Hagasalen drar 
man ihop tre bord till ett. Där dukas med 
kaffekoppar för cirka 15 personer.
 Plötsligt anländer ett flertal damer. Vilka 
är de? Jo, daglediga och pensionärer.
 Vad ska hända? Det ska bli Symöte. Vi som 
träffas känner varandra väl. Det är trivsamt 
att få mötas igen. Vi hälsar på varandra med 
omfamningar och glada tillrop.
 - Hur många blir vi 
idag?
  Oftast 15 - 16 stycken.
 Pastor Pär finns med, 
och ibland också pastor Jo-
hanna. Kajsa, vår organist, 
planerar ett par psalmer 
tillsammans med Pär. Pär 
inleder med några tankar 
som oftast anknyter till 
kommande söndags texter.
 Därefter kommer kaf-
festunden. Det är planerat 
vem som har ansvar och 
bjuder på bröd. Denna viktiga person kom-
mer före alla de andra och förbereder fikat 
tillsammans med Margaretha och Inger.
 Syarbeten plockas fram. Inför höstmark-
naden broderade man och stickade sockor, 
vantar, reflexband och vackra sjalar.
 Viola gästar oss. Hon har samlat en mängd 
olika sorters garner. Hennes intresse har varit 
att sticka. Hon har ej samma möjlighet som 

förr att använda sina garner eftersom hennes 
syn har förändrats. Hon undrar om vi kan ha 
användning av garnerna.
 Plötsligt kan livet förändras för oss. Syn, 
hörsel och minne kan försämras. Rörelseför-
mågan hör också dit.
 Vi har tidigare blivit inbjudna till Gudrun på 
Bergby gård. Det har blivit en återkommande 
tradition. Det har varit trevliga symöten och 
uppskattade av oss alla.
 När någon av oss fyller jämna år blir 

det tårtkalas. Den 22 
november ska vi fira 
Gullan som fyller 100 
år och Kajsa som upp-
når 90 och Inga som 
redan har fyllt 80 år.
 Vi avslutar varje 
träff med högläsning ur 
boken Tid för föränd-
ring av Patricia Tudor 
Sandahl. Här finns tex-
ter med meningsfullt 
innehåll. Vi samtalar 
kring texterna och tän-

der ljus, ber en bön och sjunger en psalm.
 Det viktigaste är inte att vi alla ska sy, 
utan att vi på ett otvunget sätt kan samtala 
om sådant som känns viktigt.
 Ett barn sa till sin mormor:
 - Du är inte gammal! Du är bara många år.
  Det känns rätt bra att tänka så. Åren går 
och vi blir årsrika och rika på erfarenhet.

Inger Hjerpe


