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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
   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  

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

30 söndag 10:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås. 
Musik Tore Hjerpe.   

J uni

J uli

Gudstjänst 10:00!

 7 söndag 10:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås. 
Musik Dag Fagerhem. 

14 söndag 10:00 
Gudstjänst. Lotta och Owe Olsson. 
Musik Staffan Modig.

21 söndag 10:00 
Gemensam gudstjänst i Centrumkyrkan. 

28 söndag 10:00 
Gudstjänst. Bo Schylander. Sång Dag 
Fagerhem. Gudstjänsten är sammanlyst med 
Centrumkyrkans församling.  

Semesterklocka!
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Augusti S eptember
1 söndag 11:00 
Samlingsgudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Sång- och musikgrupp. Söndagstimme. 

3 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

4 onsdag 13:30 
Vad innebär det att vara anhörig? 
Mitt på dagen-träff med anhörigkonsulent 
Marie Winbo, Vallentuna.

8 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Per-
Arne Lindeborg. Musik Dag Fagerhem. Barn-
möte i Skeppet där Cecilie Larsen från Equ-
meniakyrkan berättar om utsatta romska barn. 
Hon informerar även kort under kyrkkaffet. 

10 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

11 onsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

14 lördag 10:00 
Prylmarknad och auktion för Åbybergs-
kyrkans nya kök. Auktionen startar 12:00. 
Servering under hela evenemanget.

15 söndag 11:00 
Gudstjänst.  Bengt Ekelund och 
Pär Lewin Ronnås. Sång Karin Josefsson. 
Utgångskollekt till Hela Människan. 

15 söndag 16:00 
Svärdsjö spelmanslag spelar 0246-låtar. 
Det är musik från Svärdsjö, Enviken och 
Bingsjö. Samarrangemang med Frösunda-
Vallentuna Blåbandsförening. 

17 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

18 onsdag 13:30 
Fröken Henriette på Penningby. Mitt på 
dagen-träff med bygdeskådespelare under 
ledning av Ingrid Underskog, Bergshamra.

4 söndag 10:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Johanna Ågestad. Musik Kajsa Sandqvist. 

11 söndag 10:00 
Gudstjänst. 
Johanna Ågestad. Musik Tore Hjerpe. 

14 onsdag 19:00 
Musik i sommarkvällen. 
Dag Fagerhem med vänner. 

18 söndag 11:00 
Gudstjänst. Maria Hillariusson 
och Johanna Ågestad. Sång Linus Ågestad.

20 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

21 onsdag 19:00 
Sensommarkonsert 
med Brunnsoktetten från Täby.

24 lördag 14:00 
Vi går vidare i apostlarnas fotspår. 
Ekumenisk pilgrimsvandring 
från Vallentuna kyrka. 

25 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Erik Ideström. Musik Folke Björk.

27 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

28 onsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

31ördag 10:00 
Gemenskapsdag på Svalkan  i Solna. Sidan 5. 

Gudstjänst 11:00!



19 torsdag 19:00 
Under ytan på Apostlagärningarna. 
Tomas Kazen, exeget och pastor, ger oss en 
djupdykning. 

21 lördag  
Klädbytardag i nya kläder! Sidan 5.

22 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
Mattias Torkelsson. Sång av Gospelkören. 
Söndagstimme. 

24 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

25 onsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

29 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. 
Musik av jazztrio. 
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O ktober

Under ytan på Apostlagärningarna
Den 12 september 19:00 kommer exegeten 
och pastorn Tomas Kazen och ger oss en 
djupdykning i Apostlagärningarna. 
 Senare under hösten bjuder vi in till flera 
samtal och studier om Apostlagärningarna. De 
utgår från Equmeniakyrkans nya studiebok 
Till jordens yttersta gräns – Apostlagär-
ningarna runt på 88 dagar. 

Studieresa till Israel och Palestina
Tillsammans med Immanuelskyrkans försam-
ling bjuder vi in till en studieresa till Israel och 
Palestina. Resan sker mellan den 26 mars och  
2 april 2020. 
 Under resan får vi möta bibelns berättelser 
på plats, men också de människor som lever 
där idag, människor som lever i konflikten, 
möten med kristna. Åbybergskyrkan har 10 
platser. Det är först till kvarn som gäller. 
 Före resan förväntas samtliga deltagare 
vara med på fyra studiekvällar. Folder finns 
att hämta i kyrkan. Frågor kan ställas till Pär 
Lewin Ronnås. 

Toner från Svärdsjö
Söndagen den 15 september 16:00 kommer 
Åbybergskyrkan att ljuda av spelmansmusik 
från Dalarna. 
 Då får vi besök av Svärdsjö spelmanslag 
som spelar musik från 0246-området, det vill 
säga Svärdsjö, Enviken och Bingsjö. Ta med 
dina musikvänner och andra vänner till en 
spännande kulturupplevelse!
 Samarrangemang med Frösunda-Vallentuna 
Blåbandsförening.

Sång och spel på samlingssöndagen
Till samlingssöndagen den 1 september för-
söker vi samla en musik- och sånggrupp. Alla 
som kan och vill får vara med.
 Musiker träffas torsdagarna 22 och 29 
augusti 18:30 för att öva, medan sångarna 
träffas fredag 30 augusti 18:00. Meddela om 
du vill vara med till dag@fagerhem.se.

Prylmarknad och auktion för köket
Den 14 september öppnar Åbybergskyrkans 
prylmarknad. Då ska det komma in pengar till 
den pågående köksrenoveringen. Vi hoppas 
samtidigt att detta ska ge oss möjlighet att sälja 
ut det mesta av våra loppisprylar, för att kunna 
göra en nystart och se över hur vi ska ha det 
med vår prylmarknad i framtiden.
 Men den 14 september blir det både prylmark-
nad och auktion, samt servering. Prylmarknaden 
är öppen 10:00 - 12:00 och auktionen börjar 
12:00. Den håller på cirka en timme. Vi hoppas 
kunna vara utomhus, men vädret får avgöra.
 Lämna gärna in fler och mer värdefulla 
saker till auktionen! Dag Fagerhem

1 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

6 söndag 11:00 
Gudstjänst för små och stora. 
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås. 
Bön- och offerdag för Equmenia.  
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Gemenskapsdag på Svalkan
Lördagen den 31 augusti 10:00 -16:30 bjuder 
vi in till en gemenskapsdag på Svalkan, nära 
Ulriksdals slott i Solna. Under dagen kommer vi 
att leka, samtala, äta, fika och inte minst umgås. 
 Vi vill göra ett program som passar alla 
åldrar. I år får alla ta med sig sin egen matsäck: 
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. 
Till det senare kan vi brygga gemensamt kaffe 
och te i köket.  
 Kostnad 200 kr per vuxen och gratis för 
barn. Anmälan till Pär Lewin Ronnås,  p.lewin-
ronnas@gmail.com, eller skriv upp dig på 
listan på kyrktorget senast den 25 augusti. 
 Frågor kan ställas till Pär Lewin Ronnås 
eller Johanna Ågestad. Varmt välkommen till 
en dag i gemenskap!

Är det rationellt att tro?
Samtalsrummet den 29 augusti 19:00. 

Vi går vidare 
i apostlarnas fotspår
Lördagen den 24 augusti bjuder vi in till 
en ekumenisk pilgrimsvandring. Vi samlas 
vid Vallentuna kyrka 14:00 för att gå utmed 
Vallentunasjön till Täby kyrka. Sträckan är 
cirka 7 km. 
 Under stoppen kommer vi att i ord få 
möta Petrus, Paulus och några av de andra i 
Apostlagärningarna. I Täby kyrka kommer vi 
att få en visning av målningarna samt fira en 
avslutande mässa tillsammans.  
 Tag med egen matsäck och dryck till vand-
ringen!  

Semester 
Pastor Pär Lewin Ronnås semester 10/7 – 16/8.
Pastor Johanna Ågestad semester 1/7  – 26/7.
Under den tiden kan man nå församlingens 
ledning genom
 Hans Wallöf 0739 545 135
 Bo Schylander 0702 984 548
 Erik Ideström 0705 681 881

20 - 21 september byter vi
till ny klädbytardag!
Församlingens klädbytardag har varit en po-
pulär tillställning under lång tid. Men nu har 
gänget som brukar jobba med den här dagen 
slagit ihop alla sina kloka huvuden, och kommit 
med ett knippe nya idéer. Vi planerar att utöka 
dagen till en dag med både klädförsäljning 
och aktiviteter. Det finns förslag på ansikts-
målning, pyssel, kemiexperiment, fiskdamm 
med mera.  Kanske kan några aktiviteter 
förläggas utomhus. 
 Utbudet får bestämmas av vad vi vill göra 
och är bra på.  Vi ska också göra reklam för 
dagen på olika sätt. Det kan vara riktad affi-
schering till exempel mot förskolor och skolor, 
och i sociala medier. 
 Vi funderar också på ett nytt namn för akti-
viteten. Arbetsnamnet just nu är Lill-marknad, 
för att visa att vi riktar oss särskilt till barnen. 
 Arbetsgruppen samlas för planering den 18 
augusti på kyrkfikat efter gudstjänsten.  Om 
du har synpunkter och idéer - kom och var 
med, eller prata med oss innan! 
 Årets klädbyte, i ny version, inträffar 
den 21 september. Dagen innan, den 20 
september går det att lämna in saker till 
försäljning. Klockslagen kommer att kun-
göras i god tid!

Helena och Josefin

 Tobias Sunnerdahl 
(född Olsson), KTH-stu-
dent som är uppvuxen i 
Åbybergskyrkan, kom-
mer och berättar om sin 
nya bok, och om att älska 
Gud med både hjärta och 

foto Jonathan Olsson

Ingen semester
Utgifterna för Åbybergskyrkan tar ingen se-
mester. Glöm därför inte att ge ditt bidrag fast 
solen skiner. Swisha, girera eller fyll kollekt-
boxen i tacksamhet för sommaren!

hjärna (Matt 22:37).
 På bokens baksida kan vi läsa: här får du 
som läsare ett koncentrat av de viktigaste 
gudsargumenten så som de formuleras idag.
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

SÖNDAGSTIMMEN
Från 3 år
Söndagar
• 1 september. En kort söndagstimme 
  om nattvarden under tiden som 
  det är predikan.
• 8 september. Barnmöte i Skeppet 
  med Cecilie Larsen från Equmenia-
  kyrkan. Om romska barn i utsatthet.
• 22 september
• 20 oktober
• 27 oktober
• 17 november
 Vår söndagsskola Söndagstimmen är 
barnens fortsättning på gudstjänsten som 
alla samlas till klockan 11:00 i kyrksalen. 
 Från och med hösten kommer vi att 
prova ett nytt koncept där vi mer ska 
involvera de äldre barnen, så att de får 
olika uppgifter och ledarfunktioner. Vi 
hoppas att detta ska engagera dem ännu 
mer.
 Du och ditt barn är varmt välkomna att 
besöka 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:
• 8  september 11:00 Barnmöte i Skeppet med Cecilie Larsen från Equmeniakyrkan.  
  Om romska barn i utsatthet. Vid kyrkkaffet berättar hon också om detta och 
  Equmeniakyrkans Euroasienarbete.
• 6  oktober 11:00 Döden och livet med Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad.

HÖSTLOVSÄVENTYR 
8- 13 år
• 29 oktober 10:00 - 16:00 i Immanuels-
kyrkan.
 Vi spelar rollspel och brädspel. I rollspe-
len kommer vi att skapa, klättra och vara i 
gymnastiksalen.

BRÄDSPEL
Från 7 år till 110 år
• 17 augusti  17:00 - 22:00
• 14 september 17:00 - 22:00
• 19 oktober 17:00 - 22:00
 Du har gärna ätit middag innan du 
kommer eller så tar du med dig något 
som du kan mikra i kyrkan. 
 Du behöver inte veta något om hur ett 
brädspel går till, utan det finns en spel-
ledare på plats. Varmt välkommen!



TONÅR 
Från 13 år
•   6 september 19:00. Grillkväll i Centrumkyrkan, Vallentuna.
• 20 september 19:00. Filmkväll hemma hos Ågestads, Upplands Väsby.
•  4 oktober 19:00. Brädspelskväll i Enebykyrkan, Enebyberg.
• 18 oktober Strumpkrig hos Abra ung i Bromma.
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UGGLAN
Alla åldrar 
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 välkom-
men 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 frågor 
skriv till englund.annika@gmail.com eller ring 
Annika och Henrik Englund på 08-746 72 91.  

SKAPANDE 
VERKSTAD
8 - 12 år
• Tisdagar i udda veckor 18:00 - 
19:30. Start efter sommarlovet 27 
augusti.
 Vi vill befrämja lust och kreativitet 
och även ge möjlighet till att prova 
olika sätt att skapa. Det är den ska-
pande 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! 

TJEJGRUPP
16 - 19 år
Fredagar i jämna veckor 16:15. 
Start efter sommarlovet 23  
augusti.
 Vi träffas på ett fik i Täby och 
samtalar utifrån Markus evang-
elium.

KLÄDBYTARDAG
• 21 september
 Ett bra tillfälle att köpa billiga 
kläder. 
 Om du vill sälja dina kläder, 
kontakta Johanna Ågestad.

Om du vill du anmäla dig eller få mer information, hör då av dig till vår pastor Johanna Ågestad, johanna.agestad@gmail.com. Se också mer på vår hemsidaabybergskyrkan.nu.Eller besök Åbybergskyrkan på Facebook.



sista
sidan:

Berätta lite om den konfirmationsundervisning som du gick på. Hur var upplägget?
 Vi gick på konfaträffar var tredje tisdag. Där började vi med att äta tillsammans. Efter det 
var det undervisning, andakt och lite lekar på slutet. 
 Vi hade träffarna fram till lägret. Då åkte vi till Orsa. På lägret paddlade vi kanot. Några 
cyklade mountain-bike och jag och några andra åkte till björnparken. 
 Vi hade lektioner på förmiddagarna för att lära oss lite mer om tron och om bibeln. Det 
fanns fritid mellan alla aktiviteter och på kvällarna hade vi alltid andakt innan vi skulle gå och 
sova. 

Emma om konfa 2018

 Fanns det något som var lite extra bra?
 Jag tyckte om gruppen väldigt mycket och vi kom nära varandra. Vi fick en bra gemenskap 
och alla kunde vara med alla. Det var väldigt bra ledare och med väldigt bra upplägg av un-
dervisningen. Alla veckor och all planering var bra.
 Var det något som du hade velat skulle vara bättre?
 Jag hade gärna velat ha ett längre läger. Annars vet jag inget.
 Vad kommer du att bära med dig i livet? Finns det någon livskunskap som du tänker att du 
kommer ha användning för i livet när du har gått på konfa?
 Ja. Jag har fått större förståelse för vad det innebär av att vara kristen. Jag kommer också 
att bära med mig gemenskapen med alla i gruppen.

Vid pennan 
Johanna Ågestad


