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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.

... 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
   Samuel Wrackefeldt, 070 993 62 84  
  samuel.wrackefeldt@gmail.com   
 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  

O ktober
3 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Ante Lindström 
och Pär Lewin Ronnås.  Sång och musik 
Ingrid Wirén och Folke Björk. 
Gudstjänsten är sammanlyst med Säbykyrkan. 

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

6 onsdag 13:30 
Minnen ur mitt liv och författarskap. 
Mitt på dagen-träff med författaren 
och kosmopoliten Birgitta Lindqvist. 

9 lördag 16:00 
Musikalisk ”Taklagningsfest”. Vi lyssnar, 
sjunger och äter tillsammans. (Sidan 4) 

10 söndag 11:00 
Gudstjänst för små och stora. 
Bön och offerdag för Equmenia. 
Sång av Emma Josefsson, Lydia Ågestad 
och Michaela Torkelsson. 

10 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst. 

12 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

14 torsdag 13:00  
Sy- och samtalsmöte.

14 torsdag 19:00 
Att leva och verka i ett konfliktområde?
Konfliktfrågor och fattigdom. 
Torbjörn Pettersson, med mångårig erfarenhet 
som diplomat i bland annat Etiopien och 
Afghanistan, berättar om sina intryck från 
underbara och knepiga länder.

17 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och Kjell 
Härlin. Musik Anders och Åsa Anderson. 

19 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 
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20 onsdag 13:30 
Vad förmedlas till oss genom sången och 
musiken? Mitt på dagen-träff med psalm-
författaren och prästen Ingmar Johansson. 

24 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Johanna Ågestad. Sång av Allékören. 
Söndagstimme. 

26 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

28 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

31 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Erik Ideström. Sång och musik Gunilla 
och Ingemar Rudäng samt Per-Arne Jöngren. 

31 söndag 18:00 
Konsert med den internationellt erkände 
pianisten Daniel Propper. 

N ovember
2 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 onsdag 13:30 
En främling från Galiléen. 
Mitt på dagen-träff med Erik Ström sång 
och Stig Andersson piano. 

7 söndag 11:00 
Nattvardsgudstjänst med musik och lyrik.
Barbro Lindeborg och Johanna Ågestad. 
Musik Staffan Modig och Folke Björk. 
Gudstjänsten är sammanlyst med Säbykyrkan. 
Församlingsmöte efter kyrkkaffet. 

9 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

13 lördag 11:00 
Höstmarknad. (Sidan 4)

14 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås 
och Helena S H. Sång Emilia Zettergren. 

16 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

17 onsdag 13:30 
Visor och ballader med Stefan Eriksson. 
Mitt på dagen-träff.

21 söndag 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Kårsta kyrka. 
Medverkande från Vallentunas olika för-
samlingar. 

21 söndag 12 - 17 
Klimatdag i Kulturhuset. Journalist Björn 
Wiman, Pastor Lena Bergström  med flera.
(Sidan 4)

23 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

25 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte.

28 söndag 11:00 
Första adventsgudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås och Johanna Ågestad. Blåsare. 
Söndagstimme. 

30 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

D ecember
1 onsdag 13:30 
Volvo PV i våra hjärtan. Mitt på dagen-
träff med Dan Johansson, PV-entusiast.

5 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
Pär Lewin Ronnås. Musik Hellander duo. 
Gudstjänsten är sammanlyst med Säbykyrkan. 

7 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

9 torsdag 13:00 
Sy- och samtalsmöte. 

12 söndag 11:00
Gudstjänst för små och stora 
med Luciatåg. 

14 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 
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Den 21 november 12 - 17 blir det en klimatdag i Val-
lentuna Kulturhus. Vallentuna Kristna Råd står som en 
av arrangörerna. 
 Temat i år handlar om hur vi kan verka lokalt för 
att förbättra klimatet. Under dagen får vi inspireras av 
utställare och föredrag med olika teman. 
 Klockan 14:45 kommer Björn Wiman, kulturchef 
på Dagens Nyheter, och talar över temat Hur kan man 
agera lokalt för att vara klimatsmart.  
 Efter det berättar klimatpastorn och aktivisten Lena 
Bergström om sina erfarenheter.  Vidare handlar det om 
odling, sophantering, mat, cykling, energirådgivning, 
elbilar med mera. Även vi i Åbybergskyrkan kommer 
att vara med och berätta om vårt arbete för miljö och 
klimat. 
 Om man vill kan man den dagen börja med att vara 
med på den ekumeniska gudstjänsten i Kårsta kyrka 
11.00 för att sedan hinna i god tid till Björn Wimans 
föredrag. 
 Varmt välkommen! 

Musikalisk Taklagningsfest
Lördagen den 9 oktober 16:00 bjuder vi in till 
en Taklagningsfest med musik och mat. Vi 
kommer att samla in pengar till reparationen 
av kyrktaket, men också glädjas över att vi 
får vara tillsammans efter alla restriktioner.
 Vi bjuds på smörgåstårta och musik. Givet-
vis kommer vi också att sjunga tillsammans. 
Du betalar så mycket du vill, på plats eller 
girerar till församlingen. 
 Vill du vara med att musicera eller 
sjunga? Anmäl dig då till Pär Lewin Ronnås: 
p.lewinronnas@gmail.com eller 0708 819
764. Alla bidrag är välkomna. 
 Vill du anmäla dig till festen? Skriv upp dig 
på listan på kyrktorget eller anmäl dig till Pär 
som ovan. 
 Varmt välkommen med! 

Pop-kör eller pop up-kör?
Inför gudstjänsten 4:e advent planerar vi att 
ordna en liten k p.lewinronnas@gmail.com ör 
eller sånggrupp. Tanken är att vi träffas och 
övar vid några tillfällen veckorna dessförinnan.
 Tycker du att det skulle vara roligt att 
sjunga några advents-  och julsånger, så får du 
gärna anmäla ditt intresse till Dag Fagerhem, 
073 706 30 80 eller dag@fagerhem.se.

Höst igen -
marknad igen!
Nu siktar vi på en höstmarknad igen! Som 
vanligt blir det lördagen före fars dag vilket i 
år blir den 13 november. 
11:00 slår vi upp portarna. Då erbjuds bland 
annat tårtor och bröd, lotterier, prylmarknad, 
handarbeten och hantverk plus, naturligtvis, 
servering. 
14:30 avbryter vi och håller auktion på de 
varor som är kvar.
15:30 Avslutning med andakt.
Blir det nya restriktioner på grund av pandemin 
kan planeringen komma att ändras.

Klimatdag
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Att leva och verka 
i ett konfliktområde?
Den 14 oktober 19:00 gästas vi av Torbjörn 
Pettersson. Han har tidigare varit ambassadör 
i Afghanistan och Etiopien. 
 Torbjörn har också under flera år varit ge-
neralsekreterare på Svenska Afghanistankom-
mittén och arbetar nu på Sida. Välkommen att 
ställa frågor och lyssna till när han berättar om 
dessa underbara men också knepiga länder!

Afghanistan – några röster
Jag var på tjänsteresa i Kabul i början av 
2000-talet för att hjälpa till med att starta 
Sidas dåvarande sektionskansli. Vi kunde röra 
oss fritt i staden, och till och med shoppa på 
Chicken Street… När vi skulle äta en snabb 
lunch kunde jag ensam gå och köpa de stora, 
flata bröden, afghan naan. De var så goda! 
Jag hade förstås en sjal över huvudet när jag 
gick ut, men det var allt.

Barbro Lindeborg

Över berg och dal, genom ett skummande
Medelhav och i lastbilsutrymmen på flykt 
från våld och övergrepp. Ensam – utan familj. 
 För många av de afghanska flyktingarna 
som kom till vår kyrka var det en verklighet. 
Flera års strapatser mot ett land att få leva i 
utan fruktan. 
 Till Vallentuna kom det 20 stycken, kanske 
30. Flera öppnade sina hem och till vår för-
samling kom regelbundet 10 - 15 killar och 
tjejer. Te och mackor matchades mot att lära 
det nya språket. 
 Beslut på Migrationsverket innebar att skola 
och bostadsort byttes. Men våra ungdomar blev 
kvar i Vallentuna, andra har vi telefonkontakt 
med. Vad har hänt? Jo, svenska språket har 
erövrats. Utbildning till olika yrken, några 
har bildat familj och alla vill bli kvar i sitt nya 
hemland Sverige. 
 Vår församling och de andra församlingarna 
i Vallentuna får känna glädje i att ha lotsat unga 
människor in i en hållbar och trygg framtid. 
 Lars Rooth

Vi kan kalla honom David. David är 15 år. Han 
flyr när han är fyra år till Pakistan med mor 
och bror sedan fadern mördats i Afghanistan. 
Modern skickar iväg David med de stora 
flyktingströmmarna utan att veta att han ska 
hamna i Sverige. 
 Sin tid i Sverige beskriver han så här:
 - I Sverige blev jag glad. Jag tänkte att 
jag skulle fixa mitt liv och jobba. Jag kände 
jättemånga och hade svenska flickvänner. 
Jag hade bara gått i skolan några månader i 
Pakistan. När jag var 8 år började jag jobba.
 Hösten 2018 fick David avslag på sin tredje 
asylansökan och lämnde Sverige för Afgha-
nistan, ett land där han inte kände någon och 
inte haft kontakt med någon släkt.
 I snart tre år har han delvis försörjt sig som 
rikshaförare. En riksha är ett motordrivet, 
trehjuligt fordon med plats för åtta personer. 
Han fick hjälp från svenska vänner att köpa 
den. Men lönen har varit för liten för att klara 
sig på. Livlinan till Sverige har varit hans 
räddning.
 Under det senaste året har våldet ökat i 
Mazar-e-sharif där han bor. För tre och en halv 
månad sedan blev han rånad på sin riksha. 
De svenska vännerna räddade honom igen. 
Tre dagar efter att han köpt sin nya riksha 
intog talibanerna Mazar-e-sharif och sedan 
Kabul. 
 Hur utvecklingen av talibanstyret blir vet 
ingen. David kan fortfarande köra sin riksha 
och prata i mobilen. Ingen har tvingat honom att 
odla skägg eller gå till moskén. Alla kvinnorna 
täcker inte sina ansikten. Inom talibanerna 
finns en grupp som är mer religiös och en som 
är mer liberal.
 Det som alla talar om i hans riksha är fat-
tigdomen. Det finns inga jobb. Bankerna är 
stängda. Folk säljer sina ägodelar på gatorna.
 Nu har bistånd i form av mat börjat att nå 
befolkningen. Men ett annat slags våld finns i 
Afghanistan nu. Våldet mot att få tänka fritt, att 
fullt ut få vara kvinna, att leva i frihet. Davids 
ord på detta är att det känns som om han satt i 
fängelse. För honom är Sverige hans hemland. 
Här var han glad. Hit vill han återvända. 
 - Hoppas någon vill ge till mej ett jobb.

Margareta Hellsten
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ÅBYBERGSKYRKANS UNGA
- EQUMENIA  VALLENTUNA
                               för barn och familj i Vallentuna!
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Skapande verkstad hösten 2021

Udda veckor 
Tisdag kl. 18:00-19:30 
 

 

14/9 Bäst i test 

28/9 Göra handdockor  

12/10 Dockteater 

26/10 Kemi  

9/11 Mörkerspårning 

23/11 Bakning 

7/12 Julpyssel 
 

 

TONÅR med Åby unga  

Hösten 2021 

17/9 kl. 19-22 

Hos Jonathan på 
Kragstalundsvägen

22 busshållplats 
lovisedal. 2/10 kl. 10 

OBS Lördag! 

Paintball med 
Enebykyrkan. 

24/9 kl. 17:30 
Fredagsmys för 
hela familjen i 

Åbybergskyrkan 

29/10 kl. 19-22 

Smoothietävling 
och planera 

mörkerspårning 
för de på 
Skapande 
verkstad.  

19/11 kl. 19-22 

Tårtbakartävling i 
Åbybergskyrkan 

 

10/12 kl 19-22 
TONÅR DELUXE  

i Grindtorpskyrkan 

 

 

22/10 kl. 17:30 
Fredagsmys för hela 

familjen i 
Åbybergskyrkan 

15/10 kl. 19-22 

Möte med 
afghanska 

ungdomar i 
Åbybergskyrkan 

26/11  

TONÅR DELUXE i 
Enebykyrkan. Vi 
spelar spel och 

lyssnar på Tobias 
Sunnerdal 

3/12 kl. 19-22 

Besök av Pauline från 
Equmenia i 

Åbybergskyrkan. 

12/11 kl. 19-22 

Filmkväll: ”The boy who 
harnest the wind.”  

Hemma hos Torkelssons på 
Lagmansvägen 57 

8/10 kl. 19-22 

TONÅR DELUXE i 
Åbybergskyrkan 

”Fångarna på 
fortet” 

17/12 kl 19-22 

Vi gör julkort och 
träffar Lindeborgs i 

Åbybergskyrkan som 
berättar om Laos och 

Moldavien... 

 

Kontakt: 
Johanna Ågestad 

johanna.agestad@gmail.com 

HöStlOVSäVEntyrEt 
2 november i Immanuelskyrkan. Ett dagläger 
för alla över 8 år där vi bland annat kommer 
att spela rollspel och dataspel.

FrEdagSmyS
22 oktober 17:30 Fredags-
mys för hela familjen. Ni 
tar med er middag och 
Ideströms bjuder på fika! 
Anmälan till Ulrika Ideström. 

UPPlandSlEdEn
6 november vandrar vi en kort etapp av Upplands-
leden. Medtag egen lunchmatsäck. Mer informa-
tion kommer, så vid intresse skicka dina mejl-upp-
gifter till Johanna Ågestad.
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sista
sidan: Som vi har tänkt oss?

När livet inte blir som vi har tänkt oss ... 
(nummer 841 i Psalmer och sånger) sjunger 
vi ibland i vår kyrka. 
 Nä, det blev inte som vi tänkt oss. Vårt 
barn blev inte ett friskt barn så där som alla 
andra, utan ett funktionshindrat. Ett barn med 
utvecklingsstörning, rörelsehinder, epilepsi, 
reumatism och ... en massa andra saker. Men 
hon blev vår Claudia. 
 Här i Åbybergskyrkan har våra döttrar fått 
växa upp i gemenskap med en salig blandning 
av människor i olika åldrar. Claudia, som inte 
riktigt kan prata och som behöver hjälp med 
det mesta i livet, hon tar och har sin plats i 

församlingen. Där får hon inte bara vara med, 
så där snällt som den får som man tycker synd 
om. Hon har sina givna uppgifter och hon får 
vara betydelsefull för andra. 
 På höstmarknaden säljer hon lotter och 
jobbar vid lyckohjulet I det årliga julspelet är 
hon ängel i ängla-kören med pappvingar och 
glittergloria. Sjunga kan hon ju inte, men det 
verkar inte göra så mycket bland änglar. Det 
är något himmelskt som får det att låta vackert 
ändå. 
 Resten av året ägnas åt att vara med på 
söndagstimmen, hänga med Ugglan och pyssla 
i Skapande verkstad. En församling är en av 
få sammanhang i samhället där människor av 
olika ålder, bakgrund, utbildning och yrke kan 
samlas. När vi alla möts tillsammans, då händer 
något. När man inte bara blir accepterad, utan 
fullt ut får vara den man är och får blomma, då 
växer inte blott man själv, då växer också alla 
runt omkring. När vi kommer samman med 
alla våra tillkortakommanden och svårigheter, 
vare sig det är diagnostiserade funktionshinder 
eller bara vanliga fel och brister, då skapas 
själva livet. 
 En annan psalm som vi sjunger heter Se hur 
gudsvinden bär (nummer 827 i Psalmer och 
sånger). En strof lyder Myndigförklarad, allt 
är möjligt, i Andens rike finns inga hopplösa 
fall. Just så vill jag att det ska vara. Myndig-
förklarad! 
 Jag vill visa tilltro till alla dem jag möter 
och jag vill att alla ska möta Claudia som en 
jämlike. Olika – ja visst, men alltid på samma 
nivå, lika betydelsefulla och aldrig medömkan. 
Om det blir verklighet så säger jag Halleluja,  
för det säger man ibland i kyrkan. 
 Eller som Claudia uttrycker det: Hallelutta! 
 

Helena 


