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Vägen till julen  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  

15 söndag 3 advent 11:00  
Gudstjänst med luciatåg. 
Johanna Ågestad och Ulrika Ideström. 

15 söndag 16:30 och 19:00 
Julkonsert med Vallentuna Gospel 
och andra körer. Vallentuna kyrka.

17 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

22 söndag 4 advent 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Johanna Ågestad. Musik Hellander trio. 

24 julafton 11:00 
Julspel.

26 annandag jul 11:00 
Missionsgudstjänst. Åbybergskyrkans 
nätverk för miljö och rättvisa. 
Sång Mats Hellsten. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella arbete. 

28 lördag 17:00 
Brädspelskväll för alla åldrar. Sidan 6. 

D ecember

J anuari
1 nyårsdagen 17:00 
Ekumenisk gudstjänst i Vallentuna kyrka. 

5 söndag 11:00 
Julgransplundring 
med Pettson och Findus-teater.

6 måndag, trettonde dag jul 15:00  
Sjung med glädje. 
Julsånger vi inte hann sjunga. 
Josefina Torkelsson och Dag Fagerhem.

7 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 
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8 onsdag 13:30 
”Som ett djävla solsken”. 
Mitt på dagen-träff med dramatisering 
om journalisten Ester Blenda Nordström. 
Skådespelerskan Anna-Lena Hemström och 
musikern Mulle Holmquist. Kaffeservering.

9 torsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns.

12 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. 
Musik Frida Hellander. Söndagstimme.

12 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst. Sidan 5.

14 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

16 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. .

16 torsdag 19:00 
Vart är vi på väg? 
En kväll om Equmeniakyrkans möjligheter 
och utmaningar. Kyrkoledare Lasse Svensson. 

17 fredag 11:00 
Ekumenisk samling i Centrumkyrkan. 
Bönevandring i kyrkorummet.

19 söndag 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Kårsta kyrka.

21 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

22 onsdag 13:30 
När tro vill bli sång. Mitt på dagen-träff 
med psalmförfattaren Jimmy Grimsby, 
Göteborg, som berättar och sjunger. 
Kaffeservering och därefter årsmöte för 
RPG i Vallentuna. 

26 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Gun-Britt 
Johansson. Musik Staffan Modig. Söndags-
timme om utsatta romska barn med Celilie 
Larsen från Equmeniakyrkan. Hon informerar 
också under kyrkkaffet. Gudstjänsten är sam-
manlyst med Säbykyrkan, Åkersberga.  

28 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

30 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

30 torsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns. 

F ebruari
2 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås, 
Frida Hellander och Ida Rodmar. 
Sång och musik Jan Heimdal, 
Kajsa Lorentzson och Dag Fagerhem. 
Efter gudstjänsten inbjuds alla till ett samtal 
om Åbybergskyrkans sång- och musikliv.  

4 tisdag 11:00 
Bibelsamtal.

5 onsdag 13:30 
”Sorken” som blev sjökapten. Mitt på 
dagen-träff med sjökaptenen Thore Hansson 
och hans hustru Birgitta från Hägersten. 
Kaffeservering och lotteri. 

7 fredag 19:00 
Årsmöte för Åby unga. 

9 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Helena S H. 
Sång Linus Ågestad. Söndagstimme.

9 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst.

11 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

13 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

13 torsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns.

15 lördag 15:00 
Församlingens årsmöte. 
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5 söndag 11:00 
Gudstjänst. Deltagare från en resa till Israel 
och Palestina delar sina intryck.  

1 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad 
och Erik Ideström. Sång Karin Josefsson.

3 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

4 onsdag 13:30 
Vad betyder astronomin för oss? 
Mitt på dagen-träff med professor Bengt 
Gustafsson, Uppsala. Kaffeservering. 

5 torsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns.

8 söndag 11:00 
Gudstjänst. Olle Hilariusson 
och Pär Lewin Ronnås. 
Sång och musik Ulrika och Elias Ideström. 
Offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. 
Söndagstimme. 

8 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst. 

10 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

16 söndag 11:00 
Årshögtids-gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Sång av Gospelkören. Söndagstimme. 

18 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

19 onsdag 13:30 
Musik för själ och hjärta! Mitt på dagen-
träff med Håkan Tengren, cello, och 
Hans-Lennart Rask, piano. Kaffeservering. 

23 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Kjell Härlin. Musik Folke Björk.

25 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

27 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.  

M ars

12 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

12 torsdag 19:00 
Församling och själavård. Ett samtalsrum 
med Jonas Ideström om församlingen som 
ett själavårdande sammanhang.

14-15 lördag-söndag 
Åby Con. Rollspel och brädspel för alla 
åldrar. Sidan 6.

15 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Johanna Ågestad. Musik av jazztrio. 

17 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

18 onsdag 13:30 
Här odlas blomsterprakten i våra hem. 
Mitt på dagen-träffen gör ett förnyat besök 
och rundvandring med Pelle Ohlson på 
Handelsträdgården i Stängselboda. 

19 torsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns.

22 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. 
Sång Ingrid Wirén och Ann Schylander 
Cortés. Söndagstimme. 

24 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

26 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

29 söndag 11:00 
Gudstjänst. Margareta och Bertil Hellsten. 
Sång Josefina Torkelsson.   

A pril



Vart är vi på väg?

Församling och själavård
Torsdagen den 12 mars 19:00 bjuder vi in 
till ett samtalsrum om församlingen som ett 
själavårdande sammanhang. 
 Jonas Ideström har besökt oss tidigare med 
samma tema. Nu inbjuds vi till ett samtal då 
vi får fördjupa oss i ett så viktigt ämne. 

Sinnesro-gudstjänster
I samarbete med Svenska kyrkan kommer vi att 
bjuda in till sinnesrogudstjänster. De kommer 
att ske mestadels andra söndagen varje månad 
17:00, och efterföljs med ett enkelt fika.
 Sinnesrogudstjänster präglas av enkelhet 
och stillhet. Som tema kommer vi att följa de 
tolv steg som finns i till exempel Anonyma 
Alkoholister. Vi vill att det ska bli ett möte 
där vi alla får dela livet med varandra.
  Alla är välkomna. 

Kyrkskjuts?
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan på sön-
dagarna? Ring då till någon av nedanstående 
personer i god tid.
 Erik Ideström: 070-568 18 81
 Hans Wallöf: 073-954 51 35
 Lars Rooth: 070-774 66 43

Årsmöte
Församlingens årsmöte 2020 kommer att hållas 
den 15 februari klockan 15 i Hagasalen.
 Frågor från medlemmar för behandling i 
årsmötet ska lämnas till församlingens ord-
förande senast tre veckor före mötet.

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svens-
son blev tyvärr sjuk när han skulle besöka oss 
i höstas. Men nu gör vi ett nytt försök.
 Torsdag 16 januari 19:00 träffas vi i Åby-
bergskyrkan.
 Välkomna att lyssna och ställa frågor! Vi 
har bett Lasse tala om vår kyrkas utmaningar 
och möjligheter. 

Sjung med glädje:

Julsångerna vi 
inte hann sjunga.
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Vi avslutar julen den 6 januari 15:00 med 
att sjunga advents- och julsånger. Vi sjunger 
kända och mindre kända sånger, traditionella 
eller nya. 
 Josefina Torkelsson och Dag Fagerhem 
leder sjungandet.
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

ÅBY CON
Från 7 år till 110 år
• 14-15 mars
Ett rollspels- och brädspelskonvent.
 På lördag förmiddag spelar vi brädspel och på lördag ef-
termiddag och kväll har du tillgång till olika rollspel. Mer info 
hittar du på vår hemsida när det närmar sig. Där ser du också 
hur du kan anmäla dig.
 Övernattning i kyrkan för den som önskar.

BRÄDSPEL
Från 7 år till 110 år
• 28 december 17:00- 22:00
Du behöver inte veta något om 
hur ett brädspel går till. Det finns 
en spelledare på plats. 
 Någon gång under kvällen åker 
vi och köper pizza eller liknande att 
äta tillsammans.
 Några av oss vuxna sitter mest 
och pratar, så kom och häng med 
oss!
 Varmt välkommen!

JULFEST
Trettondags-
afton 
5 januari 11:00
Julgransplund-
ring med Pett-
son- och Fin-
dusteater om 
Pannkakstårtan. 
Servering och 
dans kring gra-
nen. Och barnen 
får en överrask-
ning!

SKAPANDE 
VERKSTAD
8-12 år 
Tisdagar 18:00-19:30
• 21 januari
•   4 februari
• 11 februari
•   3 mars
• 17 mars
• 24 mars
• 28 april
Vi vill uppmuntra lust 
och kreativitet och 
också 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 kre-
ativ på olika sätt, ge-
nom exempelvis att 
musicera, rita, baka, 
spela drama och leka. 



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.
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UGGLAN
Alla åldrar
Lördag 10:00
• 1 februari 10:00 Vi hoppas på pulka- eller skridskoväder!
• 7 mars      10:00 Vi hoppas på pulka- eller skridskoväder! 

Om vädret vill något annat så är vi i kyrkan och pysslar. Vi 
hörs på mejl.
 Oavsett ålder eller familj är du välkommen med på Ugglans 
familjescout! Vi utför friluftsaktiviteter. Kom gärna och prova 
på. Du är varmt välkommen att delta! 
 Information via e-post 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 ledordet 
och vår grupp passar hela familjen.
 För att vara med på vår mejllista och få information och 
utskick, skriv till johanna.agestad@gmail.com.  

TONÅR
Från 13 år och uppåt 
Fredagkvällar 19:00 
• 24 januari  Tonår deluxe i Enebykyrkan. Brädspelskväll.
• 31 januari  Bowling på Balls Bowling i Vallentuna.
• 14 februari  Tonår deluxe i Grindtorpkyrkan. Tacokväll.
•   6 mars  Filmkväll hemma hos Torkelssons. 
• 20 mars  Tonår deluxe i Centrumkyrkan.
• 17 april  Tonår deluxe i Åbybergskyrkan. 

SÖNDAGS-
TIMMEN
Från 3 år-
Söndagar
• 12 januari
• 26 januari
•   9 februari
• 16 februari
•   8 mars
• 22 mars
Vår söndagsskola, Sön-
dagstimmen, är barnens 
fortsättning på gudstjänsten 
som alla samlas till 11:00 i 
kyrksalen. Vi fortsätter med 
vårt koncept där vi ska invol-
vera de äldre barnen mer, så 
att de får olika uppgifter och 
ledarfunktioner. Vi hoppas 
att detta ska engagera dem 
ännu mer. Du och ditt barn 
är varmt välkommen att be-
söka våra samlingar!



sista
sidan: Julvandringar med skolan

Under december har vi i Åbybergskyrkan 
fått besök av sju olika klasser. Det har varit 
förskoleklasser och ettor. 
 När barnen hängt av sina kläder i kapprum-
met och sett sig omkring på kyrktorget, gick 
vi en trappa ner. Där nere var det mörkt och 
vi följde en ficklampas sken. Små bibliska 
figurer lystes upp av ficklampan. Jag och Pär 
berättade som om våra röster tillhörde Maria, 
Josef, en ängel eller herdarna.  
 Så här svarade Wille de Schipper på mina 
frågor:
  - Vi kom till kyrkan och lyssnade på en 
berättelse om Maria som inte orkade gå, för 
hon hade ett barn i sin mage, Jesus.
 - Var vandringen lite spännande och otäck?
 - Nej, den var inte otäck. Men tre tyckte att 
det var otäckt för att det var för mörkt. Men 
din ficklampa lyste, så jag var inte rädd!
 - Vad hände mer?

 - Vi såg en ängel i taket. Han sa ”Var inte 
rädd” och så berättade han att Jesus skulle 
komma. Sedan träffade vi Josef och två herdar 
också.
 - Efter att vi hade träffat herdarna sa jag att 
vi skulle gå in i Betlehem. Vart gick vi då?
 - Vi gick upp till krubban. Vid krubban var 
Jesus, Maria, Josef och herdarna. Det var 
den första gången som det var jul. Sedan fick 
vi gå in i kyrkan och där fick vi tända ljus i 
ljusgloben. 
 - Alla klasser har fått sjunga olika sånger. 
Ni i din klass kunde en så fin sång! Kan du 
sjunga den igen!
 Hur kan ett litet ljus
 skina så klart,
 ja, hur kan det lysa så underbart.
 Den lilla lågan av eld, den lilla lågan av eld.

Vid pennan Johanna Ågestad.


