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Äventyr   sidan 11

I hjärtat   sidan 6

Höstmarknad   sidan 5

Svalkan efter sommaren   sidan 9 
Till jordens yttersta gräns   sidan 7

 Vad gör vi med jorden? sidan 8 
och sista sidan



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, 070-639 03 05
  bertil.hellsten@telia.com 
 Plusgiro
  Åbybergskyrkans församling 11 18 97 - 5
  Åbybergskyrkans Unga 57 15 74 - 3. 
 Swish
  Åbybergskyrkan 123 047 40 80  

22 söndag 11:00  
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
Mattias Torkelsson. 
Sång av Gospelkören. Söndagstimme.
 
24 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

26 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

26 torsdag 19:00 
Till jordens yttersta gräns. 
Första samlingen runt boken om 
Apostlagärningarna. Sidan 7.

28 lördag 10:00 
Familjescout. Ugglan paddlar kanot.
 
29 söndag 11:00  
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås och nattvardstjänarna. Musik av 
Jazz-trio. Gudstjänsten är sammanlyst 
med Säbykyrkan, Åkersberga.

30 måndag 19:00 
Om ingen pratar om det, hur ska 
man då veta? Föräldradialogen med 
Ulrica Stigberg som föreläser om barn, 
ungdomar och nätpornografi. 
Mattiasgården, Vallentuna kyrka.  

S eptember
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1 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

2 onsdag 13:30 
Hanna Cordelia öppnar eld. 
Mitt på dagen-träff med enmansföre-
ställning av pastor Carina Jarlsbonde.
Servering.

6 söndag 11:00 
Gudstjänst för små och stora. 
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås. 
Sång Ulrika Ideström. Bön och offerdag 
för Equmenia.
 
8 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

8 tisdag 18:00 
Fairtrade. Föreläsning i Vallentuna 
Kulturhus. Sidan 6. 

10 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

10 torsdag 19:00 
Vart är vi på väg? En kväll om 
Equmeniakyrkans möjligheter och 
utmaningar. 
Kyrkoledare Lasse Svensson.
  
13 söndag 11:00  
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Margareta Hellsten. Musik Staffan 
Modig. I gudstjänsten får vi en hälsning 
från Myanmar (Burma) och Diakonia. 
Ta gärna med dig sylt, rotfrukter, frukt, 
saft med mera. Vi säljer det under 
kyrkkaffet till förmån för Världens barn. 
Sidan 7.

15 tisdag 10:00  
Bibelsamtal. 

16 onsdag 13:30 
Sorken som blev sjökapten. 
Mitt på dagen-träff med sjökapten 
Thore Hansson och Birgitta Hansson.

17 torsdag 19:00 
Till jordens yttersta gräns. Samtal 
kring boken om Apostlagärningarna. 
Sidan 7.
   
19 lördag 17:00 
Brädspelskväll för alla åldrar. Sidan 11.

20 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Helena S H. Sång och musik Kajsa 
Lorentzson, Dag Fagerhem och Jan 
Heimdahl. Söndagstimme. 
Efter kyrkkaffet församlingsmöte.
 
22 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

24 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

27 söndag 11:00  
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Kjell 
Härlin. Sång Josefina Torkelsson. 
Söndagstimme. 
Gudstjänsten är sammanlyst med 
Säbykyrkan, Åkersberga.

27 söndag 18:00 
Släktband - konsert med sång och 
musik. Josefina Torkelsson, Hannah 
Holgersson, Simon Boström och Jonas 
Olsson.

29 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

30 onsdag 13:30 
Lina – en musikalisk monolog. 
Mitt på dagen-träff med teater-
pedagogen och dramatikern Emy Stahl.  

O ktober
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3 söndag 11:00  
Nattvardsgudstjänst med musik och 
lyrik. Barbro Lindeborg och Pär Lewin 
Ronnås. Musik Staffan Modig och 
Folke Björk.

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

7 torsdag 19:00 
Till jordens yttersta gräns. Samtal 
kring boken om Apostlagärningarna. 
Sidan 7.

9 lördag 11:00 
Höstmarknad.

10 söndag 11:00 
Gudstjänst. Jaana Tilles och Pär Lewin 
Ronnås. Sång Pia Idesten.

12 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

13 onsdag 13:30 
När tro vill bli sång. Mitt på dagen-
träff med psalmförfattaren Jimmy Gims-
by, Göteborg, som sjunger och berättar.
 
16 lördag 10:00 
Ugglan, familjescout.

17 söndag 11:00  
Gudstjänst för små och stora. 
Johanna Ågestad och Linus Ågestad. 
Sång av tjejgrupp.

17 söndag 18:00 
Frida Augustsson och Max Agnas 
- sång och musik.
 
19 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

21 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

24 söndag 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Vallentuna 
kyrka. I kyrkornas globala vecka firar vi 
gemensam gudstjänst. 
Efter en kyrklunch går vi ner till kultur-
huset och deltar i Klimatsmarta val, 
en dag om klimatet. 

26 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

27 onsdag 13:30 
Ögonblick i naturen. Mitt på dagen-
träff med naturfotografen Håkan Karls-
son, Skärplinge. 

28 torsdag 19:00 
Kongo i våra hjärtan. En kväll om 
Kongo, om tillståndet i landet och om 
våra systerkyrkor. 
Christer Daelander, Equmeniakyrkans 
samordnare för Afrika. 

N ovember

D ecember

1 söndag första advent 11:00 
Första adventgudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna 
Ågestad. Blåsare. Barnen dekorerar 
pepparkakor.

1 söndag 19:00 
Adventskonsert med Vallentuna 
Gospel i Vallentuna kyrka. 

3 december 10:00 
Bibelsamtal.

5 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. 
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5 torsdag 19:00 
Till jordens yttersta gräns. Samtal kring 
boken om Apostlagärningarna. Sidan 7.
.
8 söndag andra advent 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. 
Sång Jenny Paavilainen.

10 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.
 
15 söndag tredje advent 11:00  
Gudstjänst för små och stora med 
luciatåg. Johanna Ågestad 
och Ulrika Ideström.
 
15 söndag 16:30 och 19:00 
Julkonsert med Vallentuna Gospel och 
andra körer i Vallentuna kyrka.
 

Ja, det blir
HÖSTMARKNAD

i år igen.

9 november.
Häng på låset 
klockan 11!



Lär dig mer om Fairtrade
Tisdagen den 8 oktober inbjuder nätverket för 
Fairtrade i Vallentuna till en utbildning om 
rättvis handel. Föreläsningen sker i Vallentuna 
kulturhus 18:30. Det kommer att finnas ett 
enkelt fika från 18:00. 
 Välkommen att lära dig mer! 

Kyrkoavgift
Det är åter dags att påminna om kyrkoavgiften. 
Intäkterna från den är ett viktigt och väsentligt 
bidrag till församlingens ekonomi. Kyrko-
avgiften tas ut av skatteverket och är 1 % av 
inkomsten. Den motsvarar vad medlemmar i 
Svenska Kyrkan betalar in via skatten.
 Om du inte är ansluten så kan du göra en 
anmälan senast den 1 november. Tala med 
någon i styrelsen om du behöver hjälp.

Förr talade vi ofta om Kongo i våra kyrkor. 
De var stora och viktiga missionsländer för 
oss. Nu stöder vi många fler systerkyrkor, 
och rapporterna från Kongo har blivit färre. 
 Men torsdagen den 28 november  19:00 kan 
vi få färska rapporter. Då kommer Equmenia-
kyrkans Afrikasamordnare Christer Dealander 
på besök.  
 Vi får höra mer om vårt arbete, våra syster-
kyrkor och situationen i de bägge länderna.

Kongo i våra hjärtan

Christer Dealander, 
Equmeniakyrkans Afrikasamordnare.
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Var med och läs Equmeniakyrkans nya tema-
bok Till jordens yttersta gräns!
 Det är en samling betraktelser utifrån Apost-
lagärningarna. Tanken är att vi ska ses ungefär 
var tredje vecka, att vi då har läst några kapitel, 
och sedan samtalar utifrån det vi läst.
 Boken finns att hämta på kyrktorget och 
kostar 30 kr. 

Till 
jordens 
yttersta gräns

 Hittills planerade träffar är
  26 september
  17 oktober
  7 november
  5 december
 Samtliga samlingar börjar 19:00. 
Man behöver inte komma på alla träffar för 
att vara med.  

Världens barn
På tacksägelsedagen, söndagen den 13 oktober, kommer vi att samla in pengar till världens 
barn. Ta då gärna med dig det du skördat, saftat, syltat, bakat med mera. 
 Dina gåvor kommer då att säljas under kyrkkaffet.  
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I kyrkornas globala vecka anordnas en inspi-
rationsdag för klimatsmart liv söndagen den 
24 november.

Vallentuna kyrka
11:00 Ekumenisk gudstjänst och lunch.

Vallentuna kulturhus
12:00 - 16:00 Här kan du bland annat ”väga” 
dina utsläpp, smaka på vegetarisk mat och 
prata med engagerade personer som har gjort 
klimatsmarta val. Det finns också möjlighet 
att ”byta kläder”: Naturskyddsföreningen an-
ordnar en klädbytardag i Kulturhuset.

12:00 Ann Wahlström, miljö-
strateg i Vallentuna kommun,
talar om den nya miljö- 
och klimatstrategin i vår 
kommun, och Sörabs 
roll.

13:00 Handelsbanken 
föreläser om hållbart 
sparande.

Klimatsmarta val, en dag om klimatet
14:00 Så minskar vi klimatavtrycket. Mil-
jöjournalisten Beatrice Rindevall guidar dig 
i djungeln med både fakta och inspiration.

15:00 Klimatsmart boende. Ett noll-hus 
presenteras.

Dagen arrangeras av nätverket Klimatsmart 
Vallentuna, Naturskyddsföreningen och Val-
lentuna kristna råd. Kyrkornas globala vecka 
avslutas med denna klimatdag.  Om du vill veta 
mer så hör gärna av dig till Johanna Ågestad, 
Ingrid Wirén eller Erik Ideström.

Sedan november 2018 har nätverket Klimat-
            smart Vallentuna funnits på fredagar                          
      vid Tuna torg mellan klockan 17
          och 18 för att  uppmärksamma
             klimatfrågorna.
            .                       Under våren och som-
                maren har nätverket också
                träffats flera gånger i vår
               kyrka.

                       På www.klimatkontot.se kan
                          du räkna ut hur mycket koldi-
                    oxid som kommer från din kon-
                               sumtion.

                                             Läs mer på sista 
                                                       sidan!
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Samlingsdag på Svalkan

Svalkan behövs när värmen stiger. Men Sval-
kan kan också värma när människor möts.
 Svalkan ligger vid Edsviken, nära Ulriks-
dals slott och drivs av Betlehemskyrkan i 
Stockholm. Där finns natur, sjöutsikt och plats 
för ett gäng människor från Åbybergskyrkan. 
Vi träffades där efter sommaren, sista dagen i 
augusti, för att spana in hösten och varandra, 
att leka, samtala och ta del av Svalkan.

7
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Vart är vi på väg?
Torsdagen den 10 oktober 19:00 får vi ”fin-
besök”. Då gästas vi av Equmeniakyrkans 
kyrkoledare Lasse Svensson. Vi har bett honom 
tala om vår kyrkas utmaningar och möjligheter 
inför framtiden. 
 Varmt välkommen att lyssna och ställa 
frågor!

Nytt år
nya möjligheter
Om du vill ställa upp på nya uppgifter eller 
avsäga dig gamla så ska du höra av dig till 
valberedningen senast 2 december. Kontakta
 Gunilla Josefsson 076-949 94 04,
 Patric Josefsson 070-756 36 49,
 Ann Ejdervik 070-589 55 23,
 Johan Mossling 070-962 75 14 eller
 Annika Englund 070-043 37 86.
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

SÖNDAGS-
TIMMEN
Från 3 år
Söndagar
 • 20 oktober

 • 27 oktober

 • 1 december

 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:

 •   6 oktober     Döden och livet med Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad.

 • 17 november Överfallen av rövare. Johanna och Linus Ågestad.

 • 15 december Ljuset lyser i mörkret med Johanna Ågestad och Ulrika Ideström.

UGGLAN
Alla åldrar

28 september 10:00 

Paddla kanot vid Norrvikens 

kanotklubb i Sollentuna. 150 

kr/kanot.

16 november 10:00 

Plats och aktivitet mejlas ut 

samma vecka.

Oavsett ålder eller familj är 

du välkommen med på famil-

jescout! Vi utför friluftsaktivi-

teter. 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 rekom-

menderas. ”Enkelt” är led-

ordet och vår grupp passar 

hela familjen.
 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.  



Om du vill 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.

TONÅR 
Från 13 år
Fredagkvällar 19:00 

  •   4 oktober  Brädspelskväll i Enebykyrkan, Enebyberg.

  • 18 oktober  Strumpkrig hos Abra ung i Bromma.

  • 25 oktober Smoothietävling i Åbybergskyrkan.

  •   8 november Taco- och filmkväll i Gridtorpskyrkan.

  • 29 november  ”Live” i Åbybergskyrkan (Anmälan till Johanna Ågestad).

  •   6 december Tomtarna på loftet.
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SKAPANDE 
VERKSTAD
8 - 12 år
• Tisdagar i udda veckor 

18:00 - 19:30. 

 Vi vill uppmuntra lust 

och kreativitet och även 

ge möjlighet till att prova 

olika sätt att skapa. Det 

är den skapande proces-

sen 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! 

HÖSTLOVSÄVENTYR 
8- 13 år
• 28 oktober 10:00 - 16:00 i Immanuels-

kyrkan.
 Vi spelar rollspel, pysslar och har en 

”live”. I den kommer vi att klättra på klätter-

vägg och krypa i ”grottor”. 

 En dag fylld med spännande aktiviteter!

Johanna åker Roslagsbanan från Vallentu-

na, så kontakta henne om du vill följa med. 

 Johanna.agestad@gmail.com

BRÄDSPEL
Från 7 år till 110 år

• 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 

spelledare på plats. Varmt 

välkommen!



sista
sidan: Klimatet i Vallentuna
Klimatsmart Vallen-
tuna är en Facebook-
grupp som startades av 
Maria Nyquist och Lena 
Särenborg under slutet 
av 2018. Nu finns några 
hundra deltagare, däri-
bland ett antal från Åby-
bergskyrkan. 
 Gruppen planerar en 
klimatdag i anslutning 
till Globala veckan den 
24 november. Efter guds-
tjänsten i Vallentuna kyr-
ka ansluter vi till före-
drag och aktiviteter i Kul-
turhuset. 

 Hon har lyckats kli-
matbanta till att belasta 
världen med 2,5 ton kol-
dioxid per år. Genomsnit-
tet i Sverige är mellan 8 
och 11 ton.
 På Klimatsmart Val-
lentuna kan du få många 
enkla tips som hjälper 
dig att bidra till en bättre 
miljö. Förändringar tar 
tid, försök inte att göra 
allt på en gång!
 Anna Nyquists intres-
se för miljö- och rättvi-
sefrågor kom egentligen 
tidigt i livet, från hemmet, 

Anna Nyquist och Lena Särenborg 
startade  och driver Facebook-
gruppen Klimatsmart Vallentuna. 

 Lena och Anna startade denna grupp som 
möts varje fredag på Tuna torg 17 - 18 i en 
koppling till Greta Thunbergs Friday for 
Future-aktiviteter i Stockholm.
 För Lena Särenborg i Vallentuna har valet 
att leva hållbart varit ganska enkelt. Det bör-
jade för länge sedan, men när hon fick barn 
fördjupades sättet att leva. 
 - Jag minns inte när jag började återvinna, 
men sedan jag fick barn började jag intressera 
mig för hur kemikalier påverkar människor. 
Insikten om klimatet kom senare.
 Hon intresserar sig för mat och tycker det 
är kul att experimentera med att laga allt från 
indiskt till husmanskost. 
 Till vardags arbetar Lena på Sida och har 
nu planer på att utbilda sig till hållbarhetsspe-
cialist. Men utöver detta har hon också startat 
Klimatsmart Vallentuna.
 - Jag vill göra förändringar i linje med mina 
värderingar. Det är inte jobbigt, ingen uppoffring, 
utan att ställa om ger många positiva effekter. 
För mig är det viktigaste att göra vad jag kan, 
att påverka och visa politikerna att det går.

skolan och fritidsintressen. Som tonåring reste 
hon  till Taizéklostret och testade att leva enkelt, 
meditera och äta vegansk kost. 
 Som vuxen har hon försökt att fortsätta hålla 
sig till ett enkelt liv, men det har inte alltid varit 
lätt i vårt konsumtionshetsande samhälle. Hon 
fick dock ett riktigt uppvaknade när hon själv 
drev en mediebyrå och insåg att hon sysslade 
med ”greenwashing”, marknadsföring som gav 
en överdrivet miljövänlig bild av verkligheten. 
 Hon bestämde sig till slut för att lämna 
entreprenörslivet och istället börja skriva en 
doktorsavhandling om grön marknadsföring.  
 Idag forskar och undervisar hon om håll-
barhet. Hon har fått ner sina koldioxidutsläpp 
till 2,5 ton per år. I höstas var hon med och 
startade Klimatsmart Vallentuna, och i somras 
även den nationella gruppen Klimatföränd-
ringarna - Svenska lösningar tillsammans 
med Lars Almström från Klimatsvaret. 
 - Det känns fantastiskt att få bidra med 
det jag kan till den globala miljörörelsen, en 
rörelse som ger mig hopp om framtiden.

Sammanställt av Erik Ideström


