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Sidan 4: 
 Kulturresa
 Boule & bulle
 Makt, mod & motstånd

Sidan 6: 
 Miljö
 Full fart
 Teolologi
 Emmaus & Frösunda



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
   Bertil Hellsten, 08-512 302 54
  bertil.hellsten@telia.com 
 Plusgiro
  Åbybergskyrkans församling 11 18 97 - 5
  Åbybergskyrkans Unga 57 15 74 - 3. 
 Swish
  Åbybergskyrkan 123 047 40 80  

2 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 onsdag 13:30 
Swede Hollow – en bakgrundsbild 
bland emigranter. Mitt på dagen-träff 
med författaren Ola Larsmo, Uppsala. 

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

9 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

11 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. 

14 söndag 11:00 
Palmsöndag utan palmolja. 
En palmsöndagsgudstjänst om klimatet. 
Johanna Ågestad, Pär Lewin Ronnås 
med flera. Sång Josefina Torkelsson.

16 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

17 onsdag 13:30 
Aktiv och självständig 
– hur blir vi en säker senior? 
Mitt på dagen-träff 
med sjukgymnasten Anna Skaring 
och arbetsterapeuten Sofia Biderholt. 
Kaffeservering och lotteri. 

18 skärtorsdag 19:00 
Nattvardsandakt. Pär Lewin Ronnås.

19 långfredag 11:00 
Långfredagsgudstjänst. 
Textläsningar och musik. Johanna Ågestad. 
Musik Folke Björk och Roland Palm. 

21 påskdagen 11:00 
Påskdagsgudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Sång Ingrid Wirén. Söndagstimme. 

A pril
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22 annandag påsk 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Frösunda kyrka 
med efterföljande Emmausvandring 13:00.

23 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

25 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. 

25 torsdag 19:00 
Vilka teologier har Equmeniakyrkan? 
Samtalsrummet med Arne Fritzson, 
teologisk sekreterare på Equmeniakyrkan. 

28 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin Ronnås 
och Kjell Härlin. Musik Dag Fagerhem. Instal-
lationsakt för Maria Hillariusson, fängelsepas-
tor. Insamling till Equmeniakyrkans nationella 
arbete. Söndagstimme.

30 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

15 onsdag 8:00 - 20:00  
Träff för daglediga: Kulturresa med buss 
genom Mälardalen till Kumla. 

19 söndag 11:00 
Gudstjänst. Ante Lindström och 
Pär Lewin Ronnås. Sång Sofia Hjerpe. 
Gudstjänsten är sammanlyst med 
Säbykyrkan. Efter kyrkkaffet församlings-
möte. 

21 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

23 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. 

26 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Johanna Ågestad och Ann Schylander Cortés. 
Sång Jenny Paavilainen. 
Utgångskollekt till sjukhuskyrkan. 
Söndagstimme.  

28 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

29 onsdag 13:30 
Boule & Bulle.
 

M aj
1 onsdag 13:30 
Ingen mitt på dagen-träff denna dag! 

5 söndag 11:00 
Gudstjänst. 
Johanna Ågestad, Ida Rodmar och 
Frida Hellander. Sång Vallentuna gospel.

7 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

9 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. 

9 torsdag 19:00 
Makt, mod och motstånd. Samtalsrummet 
gästas av Georg Andrén, före detta ambas-
sadör, nu generalsekreterare på biståndsor-
ganisationen Diakonia. 

12 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Johanna Ågestad. Sång Ulrika Ideström. 
Söndagstimme.

14 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

J uni
2 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
Erik Ideström. Musik Staffan Modig. 
Gudstjänsten är sammanlyst med Säbykyrkan. 

4 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

5 onsdag 13:30 
Boule & Bulle.

9 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Helena S H. Sång Mats Hellsten. 

11 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

12 onsdag 13:30 
Boule & Bulle. 
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14 fredag 18:00 
Grillkväll. Vi tänder grillen, och bjuder på 
något att dricka. Du tar med något att äta. 

16 söndag 11:00 
Gudstjänst för små och stora. 
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås. 
Sång Nova och Jenny Paavilainen, 
Emma och Karin Josefsson. 

18 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

19 onsdag 13:30 
Boule & Bulle.

23 söndag 10:00 
Gudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad.  

Kulturresa 
för daglediga
Onsdag den 15 maj 08:00 - 20:00
Årets resa går till Kumla i Närke, där vi besö-
ker Skomuseet. Under resan guidas vi genom 
Mälardalen och får lunch samt två kafferaster. 
På hemfärden besöker vi även Hjälmargården. 
 Kostnad är i år 600 kronor. Avfärd från 
Pressbyrån i Vallentuna 08:00. 
 Anmälan senast 7 maj till Bo Schylander, 
070-298 45 48 eller Lennart Gunger, 
070-555 61 12, lennart@gunger.se.
 Välkommen att en vacker vårdag fara 
genom ett vackert Sverige!

Bo Schylander

Mod, makt och motstånd 
Samtalsrummet skulle den 14 mars gästats 
av biståndsorganisationen Diakonias gene-
ralsekreterare Georg Andrén. Det blev inställt 
på grund av sjukdom. Istället får vi nu möta 
honom torsdag 9 maj 19:00.
 Rubriken för kvällen är Mod, makt och 
motstånd.

Boule & Bulle

Liksom några år tidigare inbjuder vi också i 
år till Boule & Bulle. 
 Vi ses på parkeringsplatsen för att i all 
enkelhet spela lite boule tillsammans. Inga 
förkunskaper krävs. 
 Efteråt fikar vi och äter bulle tillsammans. 
Onsdagar 13:30, den 29 maj, samt 5, 12 och 
19 juni. Varmt välkommen!

  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!
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Vilka teologier 
har Equmeniakyrkan?
Till samtalsrummet den 25 april 19:00 kom-
mer Equmeniakyrkans teologiska sekreterare 
Arne Fritzson.

Annandag påsk i Frösunda
Emmaus är en liten by i Palestina. Frösunda är en liten by i Uppland. På väg till Emmaus mötte 
flera vandrare Jesus, fast de visste att han hade dött. På vandring i Frösunda kan vi fortfarande 
möta den uppståndne Jesus. 
 Välkommen till Frösunda på annandag påsk, den 22 april! Vi möts i Frösunda kyrka 11:00 
till en ekumenisk gudstjänst. Därefter serveras kyrkkaffe, och 13:00 vandrar vi Livstensleden 
på ca 6 km. Under vandringen får vi möta berättelser om människor som mött Jesus på olika 
sätt. Och möta honom själv.

Full fart
Spelhåla skrev tidningen. Fantastisk ung-
domssamling säger vi. Nu vet vi också vad 
brädspel och rollspel är. Alla rum och köket 
plus nedervåningen i Åbybergskyrkan var 
packade med minst 90 personer en helg i 
mars. 
 Full fart är det också på skapande verkstad 
vissa tisdagskvällar. Kontakta Johanna Åge-
stad om du vill veta mer.

Miljö•  Många mysljus har aluminiumhylsa runt 
stearinet. Kasta inte den! Spara och ge dem 
till Lisa Rooth. De kan förvandlas till ben- och 
armproteser. Återvinning alltså.•  Många gläds åt att förnyelsen i köket går 
framåt och att tunga lyft i disken kan reduceras.•  En kväll i mars fick vi lyssna till Lennart 
Renöfelt som arbetar med klimatfrågor inom 
Equmeniakyrkan. Han berättade bland annat 
om konsekvenserna av olika sätt att resa och 
val av vad vi äter.
 Det är alltid vi som väljer.

 Genom rubriken för kvällen vill han säga att 
själva idén med vår kyrka är att den rymmer 
flera teologier. Kan det få vara så?
 Är det en styrka eller en svaghet att inte ha 
allt bestämt och på papper? 
 Varmt välkommen att lyssna och fundera 
tillsammans.
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

UGGLAN
Alla åldrar 
Lördagarna den 13 april 10:00 och 2 juni 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 väl-
kommen att delta! 
 Information via mejl utgår i veckan före varje 
tillfälle. Anmäl dig till mejllistan som du ser ned-
an, så du vet vart vi ska och om du behöver ha 
matsäck eller annat med dig! 
 Kläder efter väder rekommenderas. ”Enkelt” 
är ledordet och vår grupp passar hela familjen, 
även de minsta. 
 För att vara med på vår mejllista eller för frå-
gor skriv till englund.annika@gmail.com eller ring 
Annika och Henrik Englund på 08- 746 72 91.  

SÖNDAGS-
TIMMEN
Från 3 år
Söndagarna 
 21 april
 28 april
 12 maj 
 26 maj.
Vår söndagsskola Sön-
dagstimmen är barnens 
fortsättning på gudstjäns-
ten 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 välkomna att besö-
ka våra samlingar!

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!  Kommande söndagar är:
 7 april 11:00 Att bli sams. Lekar och bildspel med Skapande verkstad och sång 
med Tonår.
 14 april 11:00 Palmsöndag utan palmolja. En gudstjänst om vårt klimat och 
klimatfastan. Denna gudstjänst passar alla som kan läsa.
 16 juni 11:00 Gudstjänst med Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås.

GILLA GRILLA
14 fredag 18:00 
Grillkväll för alla som längtar efter grill 
och mys. Vi tänder grillen och bjuder 
på något att dricka. Du tar med något 
att grilla och äta. 
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Se mer på vår hemsida  abybergskyrkan.nu
Eller besök Åbybergs-kyrkan på Facebook.

SKAPANDE VERKSTAD
8 - 12 år
Tio tisdagar enligt schema 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 drama och leka. 
 Välkommen vid ett eller flera tillfällen! 

Marie Jansson
Johanna Ågestad

TONÅR 
Från 13 år
Fredagskvällar kl 19:00 
För dig som är tonåring. Vi lagar pizza, ser på film och umgås. 
 Vi träffas en gång i månaden och då är det ungdomar från flera 
kyrkor som ses. Ibland åker vi också till Enebykyrkan och hänger med 
dem. 
 Då kommer info på Snapchat. Så kom med i vår Snaphatgrupp, så 
får du reda på när och vad vi gör nästa fredag! Om du som förälder 
vill veta mer, kontakta då Johanna på mejl.

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



sista
sidan:

föra oss från det trasiga till det hela. Från det 
brustna till det läkta. Anden, hjälparen, finns 
där i vår brustenhet. 
 Pär frågar då Johanna: 
 - Kan vi endast se Anden inom oss i våra 
liv? Är det inte också så att vi kan ana henne 
i Skapelsen? 
 - Jo, svarar Johanna och fortsätter: 
 - Då är vi ju tillbaka där vi började. Ska-
pelsen påminner oss om livet i Andens rike. 
När jag går förbi en vårflod påminns jag om 
det liv jag kan få genom Anden. Låt allt vad 
Anda har lova Herren. Glädjen och livet som 
finns i vårfloden kan också få ta del i våra liv, 
genom ett Andens verk. Men jag vet inte om 
jag skulle gå så långt som att tänka att träden 
eller stenarna skulle vara besjälade. Samtidigt 
tror jag att Anden finns överallt.
 - Hur tänker du Pär?
 - Nej, träden är inte besjälade, men på 
samma gång tänker jag att det finns en slags 
andlig helighet i skapelsen, för att det är just 
Guds skapelse. Mötet med den heligheten kan 
också föra oss till Gud och en tro på honom. 
 Det här var några tankar över en vardags-
lunch i kyrkan. Pingsten närmar sig, vad 
betyder den för dig?

Johanna Ågestad
Pär Lewin Ronnås

Över en lunch sitter Johanna Ågestad och Pär 
Lewin Ronnås och pratar. Samtalet kommer 
in på vad pingsten handlar om och betyder 
för dem.  
 De konstaterar först att det handlar mycket 
om att naturen väcks till liv och den efterläng-
tade sommaren börjar komma till oss. Det får 
bli en fin bild för det som pingsten står för. 
För vi har väl alla som människor haft tider 
av någon slags torka, tider då livet inte har 
blivit som vi vill.  
 Där var de båda ense i samtalet. Pingsten 
handlar väl just om det, om livet som kommer 
till oss, kanske under en tid av törst. Vi törstar 
efter ett ingripande.
 Så fastnar de för texten i den tredje årgång-
ens pingsttexter: 
 På högtidens sista och största dag ställde 
sig Jesus och ropade: Är någon törstig, så 
kom till mig och drick. Den som tror på mig, 
ur hans inre skall flyta strömmar av levande 
vatten, som skriften säger. Detta sade han om 
Anden, som de som trodde på honom skulle 
få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom 
Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (Joh. 
7:37.39)
 Vi tänker ju att anden, det är Gud i oss, 
Gud som alltid vill och oförtröttligt försöker 

Ett samtal om pingsten


