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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, 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  

29 söndag 11:00 
Sång- och musikgudstjänst. 
Dag Fagerhem, Hans Wallöf och Johanna 
Ågestad. Sång Josefina Torkelsson. 

M ars

A pril
5 söndag 11:00 
Palmsöndagsgudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Musik Dag Fagerhem och Folke Björk. 

12 påskdagen 11:00 
Påskdagsgudstjänst. 
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås. 
Musik Staffan Modig och Samuel 
Wrackefeldt. Söndagstimme. 

13 annandag påsk 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Frösunda kyrka. 
Därefter inbjuds till pilgrimsvandring. 

19 söndag 11:00 
Gudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Sång Emma Josefsson & Mikaela Torkelsson. 

På grund av den rådande situa-
tionen med coronaviruset är alla 
samlingar utom söndagsguds-
tjänsterna inställda fram till och 
med april. Även i dessa tider vill 
vi fortsätta att vara kyrka. Detta 
upplägg kan komma att förändras. 
För mer information, kontakta 
pastor Pär Lewin Ronnås.
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M aj
3 söndag 11:00 
Gudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Helena S H. 
Sång Mats Hellsten.  Insamling till 
Equmeniakyrkans nationella arbete. 

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

10 söndag 11:00 
Gudstjänst.
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Sång av Pop-Upkören. Söndagstimme.

10 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst.

12 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

14 torsdag 19:00 
En kväll om ensamhet. 
Livsberättelser och hoppfulla möten 
i ”världens ensammaste land”. 
Tommie Sewón. Sidan 5.

17 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. 
Musik Folke Björk. 

19 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

20 onsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns. 

26 söndag 11:00 
De 99 i öknen. 
Gudstjänst för små och stora. 
Johanna Ågestad och Jenny Olander. 
Musik Dag Fagerhem och Bo Hellander.  

24 söndag 11:00 
Gudstjänst. 
Johanna Ågestad och Ingrid Wirén. Musik 
Staffan Modig och Samuel Wrackefeldt. 

26 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

31 söndag 11:00 
När livet inte blir som vi har tänkt oss. 
Gudstjänst med Dag Fagerhem och Pär 
Lewin Ronnås. Sång Ulrika Ideström. 
Söndagstimme.  

2 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 onsdag 13:30 
Boule och Bulle. 

4 onsdag 19:00 
Samtal kring boken 
Till jordens yttersta gräns.

7 söndag 11:00 
Gudstjänst för små och stora.
Johanna Ågestad, Alice Torkelsson 
och Ragnhild Eliasson.
Musik Dag Fagerhem och Per-Arne Jöngren. 
Sammanlyst med Säbykyrkans församling. 

9 tisdag 10:00  
Bibelsamtal.

10 onsdag 13:30 
Boule och Bulle.

13 lördag 10:00 
Visning av Markims kyrka. 
Samling i Markims Bergby. 
Promenad till kyrkan. Medtag kaffekorg. 
Därefter fortsätter hajk för Åby Unga. 

14 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna. 
Sång Karin Josefsson.  

J uni

4 torsdag 19:00



Gudstjänst 10:00!
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14 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst.

16 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

17 onsdag 13:30 
Boule och Bulle.                                      

1 onsdag 13:30 
Boule och Bulle. 

5 söndag 10:00 
Gudstjänst med nattvard.
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås.  

J uli

21 söndag 10:00 
Gudstjänst. Familjen Ågestad. 

I fokus
Åbybergskyrkans församling har i en lång 
tradition haft verksamhetsplaner som sträck-
er sig över tre år. De aktualiseras varje år i 
samband med årsmötet. Planen beskriver vår 
vision och vårt uppdrag och hur vi arbetar för 
att inom olika områden nå målen. I den ingår 
även prioriteringar för det närmaste verksam-
hetsåret. På årsmötet i februari beslutades 
om tre prioriterade fokusområden för 2020: 
Diakoni, kommunikation och församlingens 
framtid och växande.
 Diakoni är en central del av kyrkans identitet 
och uppdrag, och innebär att omsätta kristen tro 
i handling genom omsorg om medmänniskan 
och skapelsen. Församlingens engagemang 
för sociala och diakonala frågor är stort och 
angeläget. Vi gör mycket redan idag genom 
till exempel äldrearbetet, omsorgen om var-
andra på olika sätt, kontakt med nyanlända 
flyktingar, barn- och ungdomsarbetet och 
sinnesrogudstjänster. 
 Diakoni är en möjlighet att möta nya 
människor som kanske inte självklart skulle 
gå till en kyrka. Någon biskop lär ha sagt att 
”diakoni är församlingens framtid”. 
 Hur kommunicerar vi, med varandra och 
andra? På vilka sätt? Vi har hemsidan, för-
samlingsbladet, annonsering på anslagstavlor 

och ibland genom Facebook. Kan och bör vi 
komplettera kommuniceringen på något annat 
sätt, eller bli bättre på det vi gör? 
 Kommunikation innebär även att fundera 
över vad som ska kommuniceras. Vilken bild 
av Åbybergskyrkans församling vill vi ge? Vad 
är vår berättelse och hur förmedlar vi den?  
Det är exempel på frågor att samtala om. 
 Hur växer vi som församling? Vad innebär 
det att växa – få ökad tro, bli fler medlemmar 
eller att ta mer plats i närsamhället? Det ena 
utesluter inte det andra. Vilka viktiga frågor 
finns inför framtiden? Inom detta fokusområde 
finns även möjlighet att samtala om verksam-
het, organisation, ekonomi, samverkan med 
närsamhället och vägval.
 Fokusområdena om kommunikation och 
församlingens framtid och växande kommer 
att behandlas tillsammans med Åby unga. 
För varje fokusområde har styrelsen utsett en 
grupp som ska leda arbetet. Vi inbjuder fler 
i församlingen att delta i arbetet i de olika 
grupperna. Hör av dig till mig eller försam-
lingsföreståndare Pär Lewin Ronnås om du har 
intresse av att delta i någon av fokusgrupperna, 
eller vill lämna tankar och synpunkter. 
 Jag hoppas att våra fokusområden kan 
resultera i olika samtal i och om församlingen 
och ge idéer och kunskap för verksamheten!

Hans Wallöf

24 onsdag 13:30 
Boule och Bulle.

28 söndag 10:00 
Gudstjänst. 
Pär Lewin Ronnås och Mattias Torkelsson. 
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Samtalsrummet den 14 maj klockan 19:00. En 
kväll om livsberättelser och hoppfulla möten 
i ”världens ensammaste land”.
 Tommie Sewón sjunger, läser och berättar 
utifrån sin roman Huskroppar, samt delar 
erfarenheter av stödgruppen Anonyma En-
samma.
 Underhållande, rörande och tankeväckan-
de!

Hjälp romska barn 
att få skolgång!
Söndagstimmen stöttar skolan RUT i Bukarest, 
dit romska barn får komma för skolundervis-
ning och lunch. 
 Efter påskdagens gudstjänst kommer sön-
dagstimmen att sälja blomskott och blommor till 
förmån för RUT. Vi tar gärna emot blomskott!

Kontaktperson Johanna Ågestad.

Den 29 augusti bjuder vi in till gemenskapsdag på Koviken, Lovön. Det ligger inte långt från 
Drottningholms slott. Vi börjar klockan 10 och avslutar framåt kvällen. 
 Barn- och tonårsfamiljer välkomnas redan på fredag kväll för övernattning, lägerbål med 
mera. 
 Kostnad fredag – lördag 300 kronor per person. Enbart lördag 200 kronor. Anmälan senast 
den 15 augusti. Mer information kommer i nästa blad.  

Inget virus
med plusgiro!
Många av församlingens aktiviteter är inställda, 
och förmodligen måste många utebli från sön-
dagens gudstjänster. Och de som kommer får 
inget kyrkfika. Detta får många konsekvenser. 
En av de mest banala och lättaste att undvika 
är att kollekter och serveringspengar uteblir.
 Lösningen blir då förstås att girera el-
ler swisha istället. Verksamheten blir aldrig 
smittad av coronaviruset och kommer att leva 
vidare. Men den behöver våra pengar oavsett 
om vi är här eller där.
 Plusgiro- och swish-numren finns på bladets 
andra sida!

Huskroppar
 - ensamma tillsammans
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!

SKAPANDE 
VERKSTAD
8-12 år 
Tisdagar 18:00-19:30
• 28 april. Kubb och Boule. 
Utomhus vid fint väder.
• 5 maj. Föräldrakväll. Kemi 
med Jenny.
Vi vill uppmuntra lust och 
kreativitet och också ge möj-
lighet 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 
att exempelvis musicera, rita, 
baka, spela drama och leka. 

SÖNDAGSTIMMEN OCH GUDSTJÄNST 
FÖR SMÅ OCH STORA
Från 3 år
Söndagar 
• 12 april. Påskdagsgudstjänst. 
• 26 april. Gudstjänst för små och stora. De 99 i öknen. Johanna Ågestad 
och Jenny Olander. Musik Dag Fagerhem och Bo Hellander.
• 10 maj 
• 7 juni.  Gudstjänst för små och stora. Den blomstertid nu kommer. Alice 
Torkelsson och Ragnhild Eliasson.
 Vår söndagsskola, Söndagstimmen, är barnens fortsättning på gudstjänsten 
som alla samlas till klockan11:00 i kyrksalen. Vi fortsätter med vårt koncept 
där vi ska involvera 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 besöka våra samlingar!



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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TONÅR
Från 13 år och uppåt 
Fredagkvällar 19:00 

• 26 april  Tonår deluxe i Åbybergskyrkan 

• 15 maj  Tonår deluxe 

UGGLAN
Alla åldrar är välkomna!
Lördagar 10:00
• 28 mars. Fågelskådning vid Ang-
arn. Samling 10:00 vid Angarns-
sjöängens parkering (Örsta). Ta med 
egen matsäck. 
 18 april 10:00. Vi besöker familjen 
Johansson och deras gulliga lamm! 
Samling kl 10:00 vid Markims Bergby. 
Ta med matsäck.

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 famil-
jescout! Vi utför friluftsaktiviteter. Kom 
gärna och prova på. Du är varmt 
välkommen att delta! 
 Information via e-post utgår i veck-
an före varje tillfälle. Anmäl dig till 
mejllistan som du ser nedan, så får 
du veta vart vi ska och om du behöver 
ha matsäck eller annat med dig! 
 Kläder efter väder rekommende-
ras. ”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. 

BRÄDSPEL
Från 7 år till 110 år
• 25 april 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!

ÅBY UNGA HAJK
• 13 juni 10:00
Alla åldrar välkomnas till hajk! 
Start 10:00 vid Markims Bergby. 
Vi promenerar till Markims kyrka 
där Jonathan Olsson guidar oss 
i kyrkan.
 Sedan vandrar vi till ett torp 
där vi leker, har lägerbål och de 
som vill slår tältläger för natten.
 Du har med egen mat. Mer 
info och anmälan till
johanna.agestad@gmail.com.

24 april



sista
sidan: I tider av corona.
När jag skriver det här finns vi mitt i en 
corona-pandemi. Jag skulle tro att den finns 
kvar när du läser det här också; det värsta verkar 
ligga framför. Finansborgarrådet i Stockholm 
har just sagt:
 - Vi står inför en av de största utmaningarna 
i modern tid.
 Visst är det så. Vårt samhälle går just nu inte 
riktigt att känna igen. Mängder av människor 
är hemma från jobbet, varslen duggar tätt och 
våra äldre isolerar sig i hemmen. Kanske är 
det också bara en tidsfråga till man stänger 
för- och grundskolor. I Åbybergskyrkan har 
vi tills vidare ställt in allt utom gudstjänsterna. 
Mitt i allt vi vill ju fortsätta att vara kyrka.  
 Vi har en pandemi som hindrar oss att mötas, 
kramas och att ta i varandra. Land efter land 
stänger gränser för att isolera sig. Vi ser hur 
hyllorna gapar tomma i mataffärerna. Folk 
hamstrar för att se till att man kommer att 
ha det man behöver. Det är svårt att klandra 
människor för det, men på samma gång blir 
ju vi andra utan …
 Jag kan inte låta bli att undra vad man ska 
göra med alla dessa mängder av toalettpapper 

man släpar hem? Kan tänka att det handlar om 
att hitta trygghet mitt i oron.
 Det finns mycket oro just nu, och man kan 
undra vad den oron gör med oss. Går den 
att vända till något gott? Kanske det, för på 
samma gång ser jag också hur vi ställer upp 
för varandra. Grannar och vänner handlar åt 
dem som inte kan gå ut. Vi går till apoteket, 
passar varandras barn, går ut med andras hun-
dar med mera. Ja, mitt i krisen tar vi ansvar 
för varandra. 
 Vi brukar säga att vi nu lever i en individu-
alistisk tid. Det handlar ofta om jag och mig. 
Men det är gott att få se hur vi liksom, i alla 
fall under en tid, får gå från jag till vi. 
 Vi stannar inte bara hemma för att inte 
själva bli smittade, vi gör det också för att 
inte andra ska bli det. Från det egna, till det 
gemensamma.  
 Det är ju också så man säger, att vi kommer 
att besegra smittan, genom att hålla ihop och 
ta ansvar för sig själv och andra.  
 - Gud förbarma dig över oss, och låt oss i 
dessa tider se och hjälpa varandra. Amen.

Pär Lewin Ronnås


