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Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA      Nr 3 december 2021 - mars 2022
www.abybergskyrkan.nuEqumeniakyrkan i Vallentuna

Julen har överlevt
i mer än 2000 år!
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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
  070 881 97 64
  p.lewinronnas@gmail.com
 Pastor med inriktning på barn, unga & familjer
  Johanna Ågestad
  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, 073 954 51 35
  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  

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

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

5 söndag 18:30 
Så kan det låta! Konsert med deltagarna 
från församlingens sångkurs.

7 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

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

12 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst.

14 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

18 lördag 16:00 
Allé-kören har sin julkonsert 
i Åbybergskyrkan. Inträde.

19 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och 
Erik Ideström. Sång av Pop up-kören. 

24 julafton 10:00 
Samling runt krubban.
Johanna Ågestad och Pär Lewin Ronnås, 
Margareta Hellsten och blåsare. 

     En gång till för att undvika trängsel:

24 julafton 11:00 
Samling runt krubban. 
Johanna Ågestad, Pär Lewin Ronnås och 
Margareta Hellsten. Musik av blåsare samt  
Ellinor och Elvira Paavilainen på fiol. 

D ecember
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26 annandag jul 11:00 
Missionsgudstjänst. Karin Wiborn, 
biträdande kyrkoledare, med flera. 
Sång Karin Josefsson.
Kakbuffé vid kyrkkaffet! Sidan 6.  

1 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 torsdag 13:30 
Sy- och samtalsmöte.

6 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. Johanna 
Ågestad och Ann Schylander Cortés. 
Sång Linus Ågestad. Söndagstimme.

8 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

9 onsdag 13:30  
Amerikautvandringen 
- en svensk folkvandring.
Mitt på dagen-träff med Ulf Winddotter, 
präst och kyrkohistoriker.

11 fredag 17:30 
Åby ungas årsmöte. Samling 17:30. 
Fredagsmys med medhavd mat, 
därefter årsmöte. Sidan 7.

12 lördag 17:00 
Släktband – konsert inför alla hjärtans dag. 
Sång och musik med Josefina Torkelsson, 
kusiner och barn.

13 söndag 11:00  
Gudstjänst för små och stora. 
Sång Jenny, Elvira och Ellinor Paavilainen.  

1 nyårsdagen 17:00  
Bönegudstjänst för det nya året 
i Vallentuna kyrka. 

2 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och Kjell Härlin. 
Musik Roland Palm. 

6 trettondagen 11:00 
Sånggudstjänst. Dag Fagerhem, 
Pär Lewin Ronnås med flera.

9 söndag 11:00  
Gudstjänst för små och stora med julfest.

9 söndag 17:00  
Sinnesrogudstjänst.

11 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

12 onsdag 13:30  
Fantastiska fjärilar i vår omgivning. 
Mitt på dagen-träff med Jan Lundgren, 
som på nytt kommer att låta oss uppleva 
naturens under.

16 söndag 11:00  
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
Mattias Torkelsson. Musik Staffan Modig 
och Samuel Wrackefeldt. 
Gudstjänsten sammanlyst med Säbykyrkan. 

18 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

18 tisdag 19.00 
Ekumenisk bönesamling i Åbybergs-
kyrkan under ekumeniska böneveckan. 

20 torsdag 13:30 
Sy- och samtalsmöte. 

J anuari

2022

23 söndag 11:00  
Ekumenisk gudstjänst i Vallentuna kyrka. 
Anders Göranzon från Svenska Bibelsäll-
skapet, predikar och håller ett föredrag efter 
förstärkt kyrkkaffe.  

25 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

26 onsdag 13:30  
Vikingatidens vagga – var finns den? 
Mitt på dagen-träff med arkeologen och 
journalisten Kristina Ekero Eriksson. Efter 
serveringen årsmöte med RPG Vallentuna. 

30 söndag 11:00  
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Pär 
Ideström. Sång Helene Eidsheim Westlund.  

F ebruari
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1 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

3 torsdag 13:30 
Sy- och samtalsmöte.

6 söndag 11:00  
Gudstjänst. Johanna Ågestad 
och Helena S H. Sång Pia Idesten. 

8 tisdag 10:00 
Bibelsamtal. 

13 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst.

15 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

17 torsdag 13:30 
Sy- och samtalsmöte.

17 torsdag 19:00 
Det vi inte får berätta. En kväll om att 
vara kristen i Centralasien. 
Cecilie BS Larsen, Equmeniakyrkan. 

19 lördag 15:00 
Församlingens årsmöte.

20 söndag 11:00 
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och Erik 
Ideström. Sång och musik Ulrika och Elias 
Ideström med flera. 

22 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

23 onsdag 13:00  
Rundvandring på Stängselboda i västra 
Vallentuna för att se blomsterprakten. Mitt 
på dagen-träff. Skjuts utgår från Träffpunk-
ten 12:30. Observera tid och plats!

27 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad och 
Pär Lewin Ronnås. 
Musik Staffan Modig. Söndagstimme. 
Gudstjänsten sammanlyst med Säbykyrkan.  

9 onsdag 13:30  
Ur en gammal cylinderhatt. 
Mitt på dagen-träff med trubadurerna 
Michael Blum och Ola Pettersson som låter 
oss lyssna till Nils Ferlins diktning.

12 lördag  
Åby Con. Rollspel och brädspel för alla 
åldrar. Sidan 7.

13 söndag 11:00 
Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås och Johanna Ågestad. 
Musik Hellander Duo. Söndagstimme.

13 söndag 17:00 
Sinnesrogudstjänst. 

15 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

16 onsdag 13:30 
Jorden runt utan flyg. 
Mitt på dagen-träff som följer Yvohn 
Thunborg på en spännande resa runt hela 
världen. 

17 torsdag 13:30 
Sy- och samtalsmöte.

17 torsdag 19:00 
För en rättvis, jämlik och hållbar värld. 
En kväll om Diakonia med 
Lena Ingelstam.

20 söndag 11:00  
Gudstjänst. Elaine Lindblom, Sociala 
Missionen, och Pär Lewin Ronnås. 
Sång och musik Ingrid Wirén 
och Folke Björk. 
Gudstjänsten sammanlyst med Säbykyrkan. 

20 söndag 16:00 
Konsert med Stockholm Chamber brass.

22 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

23 onsdag 13:30  
Vallonerna och historien runt dem. 
Mitt på dagen-träff med Jan Olsson som 
för oss in i en viktig tidsepok i vårt land. 

26 lördag 10 – 15 
Vandra med de 12. Endags-retreat. Sidan 6. 

M ars
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3 söndag 11:00  
Gudstjänst med nattvard. 
Johanna Ågestad. 

5 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

6 onsdag 13:30  
Drabbad av sång! Mitt på dagen-träff 
där sångarevangelist Lars Lind Jaktlund, 
Bromma, berättar om sin livsförvandling.

10 söndag 11:00  
Gudstjänst för små och stora.

10 söndag 17:00  
Sinnesrogudstjänst.

A pril

Julkonserter 
i Vallentuna kyrka
Söndag 19 december  blir det julkonsert två 
gånger i Vallentuna kyrka, 16:30 och 19:00. 
 Vallentuna Gospel, Vocales och Young 
Voices medverkar tillsammans med musiker 
från Hovkapellet och en kompgrupp. Leif Jo-
hansson och Anders Henriksson leder körerna.
 Biljetter kostar 40 kr per styck och förköp 
kommer ske via hemsidan ”Upplev Vallentu-
na”. Högst 150 biljetter per konsert kommer 
att säljas. Ej slutsålda biljetter säljs i kyrkan 
innan konserternas början. Det är onumrerat. 
 Det brukar vara slutsålt, och alla hoppas 
ju på det även detta år, trots covidspridning i 
samhället. Kanske kommer det att krävas ett 
covid-pass. Man kommer att följa myndig-
heternas och Vallentuna församlings bestäm-
melser och rekommendationer.

Kakbuffé annandag jul

27 söndag 11:00 
Gudstjänst. Johanna Ågestad 
och Pär Lewin Ronnås. 
Musik av Jazz-trio. Söndagstimme. 

29 tisdag 10:00 
Bibelsamtal.

31 torsdag 13:30 
Sy- och samtalsmöte. 

Vi planerar att servera en dignande kakbuffé vid kyrkkaffet 
annandag jul. Och kakorna kommer från dig! Baka några 
extra till din hemmajul och dela med dig, så blir annandag 
jul  årets höjdpunkt bland Åbybergskyrkans kyrkkaffen!
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Livsnära samtal 
 – att dela livet tillsammans. 
Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv 
och bli lyssnad till. Det blir viktigare ju äldre 
vi blir. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en 
grupp samtalar om det som är personligt och 
nära. Utifrån olika teman möts 6 – 8 deltagare 
i åldern 62 år och äldre vid 10 tillfällen, för att 
”dela livet”.
 Varje tillfälle har ett tema som vi utgår från. 
Det handlar om barndomen och skoltiden, ung-
domstiden och vuxenlivet. De sista gångerna 
talar vi om teman som vi i gruppen kommer 
fram till att vi gemensamt vill ta upp.  
 Vi inbjuder både kvinnor och män i åldern 62 
år och äldre.  Antalet gruppdeltagare är mellan 
6 – 8 personer. Gruppen möts vid 10 tillfällen 
under två timmar per gång. Start onsdagen 19 
januari 10:00. 
 Intresseanmälan lämnas till Pär Lewin Ron-
nås, p.lewinronnas@gmail.com, 0708-819 764,

Julgåva
Det är inte bara människorna i din närhet som 
vill ha julklapp. Åbybergskyrkans församling 
vill också gärna ha en julgåva. Ge en extra fin 
kollekt vid julens gudstjänster eller överför den 
med swish eller till plusgiro. Numren hittar 
du på sidan 2!
 God Jul till Åbybergskyrkan! 

Vi får besök
På gudstjänsten annandag jul gästas vi av 
Karin Wiborn. Hon är biträdande kyrkoledare 
i Equmeniakyrkan och kommer att predika. I 
gudstjänsten tar vi också upp kollekt till vårt 
internationella arbete.  
 Lördag 12 februari 17:00 kommer Josefina 
Torkelson med kusiner och barn. De är ett 
släktband som ger konsert inför alla hjärtans 
dag. 
 ”Det vi inte får berätta” är rubriken torsdag 
den 17 februari 19:00. Cecilie BS Larsen 
från Equmeniakyrkan har besökt oss tidigare 
och berättat om att vara kristen i vissa delar 
av Centralasien. Nu kommer hon tillbaka och 
berättar mer. 
 ”För en rättvis, jämlik och hållbar värld” 
är rubriken torsdag den 17 mars 19:00. Det 
blir en kväll om Diakonia med deras general-
sekreterare Lena Ingelstam.
  I gudstjänsten den 20 mars får vi lyssna 
till Sociala Missionens nya direktor Elaine 
Lindblom. 
 På eftermiddagen samma dag, 20 mars 
16:00 kommer Stockholm Chamber brass 
och fyller kyrkan med musik. 

Vandra med de 12 
Retreat - en dag i stillhet och tystnad. Lördag 26 
mars 10 – 15 i Åbybergskyrkan. Sopplunch serve-
ras. Anmälan till Kjell Härlin senast den 20 mars, 
kjell.harlin@outlook.com, telefon 073 648 37 29. 
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Skapande verkStad
För dig som är 8 - 12 år 
Tisdagar 18:00 - 19:30 jämna veckor
• 25 januari Vi målar på snö. Om det inte
  finns snö så målar vi inomhus.
•  8 februari Bakning
• Årsmöte fredagen den 11 februari 17:30
  Under årsmötet röstar vi fram
  resten av programmet.
Vi vill befrämja lust och kreativitet och också 
få möjlighet till att prova olika sätt att skapa. 
Det är den skapande processen som är det 
viktiga och inte det färdiga resultatet. 

Tonår
Från 13 år och uppåt fredagar 19:00 
i Åbybergskyrkan om inget annat anges.
• 21 januari Tonår deluxe i Enebykyrkan
• 28 januari Vi gör bakelser
•  4 februari Snöbollskrig
• 11 februari 17:30 Vi bestämmer resten 
  av schemat på årsmötet

SöndagStimmen 
och gudStjänSt 
för Små och Stora 
Från 3 år och uppåt

Vi möts söndagarna
• 12 december Luciatåg 
•   9 januari Gudstjänst för små och stora
  med julfest
•   6 februari Symeon och Hanna i templet
• 13 februari Gudstjänst för små och stora
• 27 februari Kärlekens väg
• 13 mars Kvinnan som trodde
• 27 mars Marias möte 
  med ängeln Gabriel
• 10 apri Gudstjänst för små och stora
• 17 april Påsk
Vår söndagsskola Söndagstimmen är barnens 
fortsättning på gudstjänsten som alla samlas 
till klockan 11:00 i kyrksalen. Nu provar vi 
ett nytt koncept där vi mer ska involvera de 
äldre barnen, så att de får olika uppgifter och 
ledarfunktioner. Vi hoppas att detta ska enga-
gera dem ännu mer. Du och ditt barn är varmt 
välkomna att besöka våra samlingar!

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

ÅRSMÖTE
Åbybergskyrkans Unga, Equmenia Vallen-
tuna, kallar till årsmöte 11 februari 17:30 i 
Åbyberskyrkan. Mötet inleds med gemen-
samt fredagsmys. Dit tar man med egen 
mat. Själva årsmötet startar ca 18:30.

ÅBY CON
12 mars från 7 till 110 år
Ett rollspels- och brädspelskonvent.
På lördag förmiddag spelar vi brädspel 
och på lördag eftermiddag och kväll har 
du tillgång till olika rollspel.
 Mer info hittar du på vår hemsida när 
det närmar sig. Där kan du också se hur 
du kan anmäla dig. 
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sista
sidan: En Gud mitt ibland oss
Så står ännu en jul framför oss. En 
period som jag tror väcker olika känslor 
och funderingar. För en del av oss är det 
en underbar tid, fylld med gemenskap och 
glädje. Men för andra kan den vara jobbig, 
inte bara att vi ska hinna så mycket, göra 
och köpa så mycket. Det kan också handla 
om att inte vilja fira, eller att kanske inte 
ha några att fira julen med. Julen väcker 
tankar och väcker känslor. Det är mycket i 
våra liv som under julen blir extra tydligt. 
 För mig är julen en fin tid, en tid jag 
absolut inte bara kan låta passera. Det 
har inte bara med vårt firande, eller med 
gemenskap och ledighet att göra. Under 
julen blir orden i inledningen från psalm 
25 i psalmboken så verkliga. 
 Högt i stjärnehimlen 
 kan vi dig ej finna, 
 men i mänskovimlet 
 är du bland oss, Gud.
 Gud blir människa! Född i en situation 
som nog ingen av oss skulle vilja födas i. 
Så delar Gud våra liv och villkor. Att Gud 
blir människa i Jesus Kristus är ett centralt 
tema i kristen tro, som följer oss under hela 
kyrkoåret. Men under julen blir det ju så 
extra tydligt. Nej, egentligen ska ingen 
längre behöva tveka eller fundera på var 
Gud finns. Svaret gavs i Betlehem för 2000 

år sedan: Han finns mitt ibland oss. Många 
av oss har säkert mer än en gång stått och 
tittat upp i stjärnhimlen och då både känt 
och fascinerats över Guds storhet. 
 Barnet i krubban föddes för att berätta 
för oss vad och var Gud är. Och i hans 
fortsatta liv, genom hans ord och handling-
ar, kommer Guds ord och väsen till oss. I 
Jesus får Gud ett ansikte i världen, men i 
mänskovimlet är du bland oss, Gud. 
 Sökandet är inte över för det. För en del 
är han en självklarhet, och inte längre bort 
än att man behöver sträcka ut handen för 
att nå honom. För andra, kan det ta ett helt 
liv att få ana närvaron. 
 Men som väl är, är hans närvaro inte 
beroende av vår förmåga att se, känna 
eller uppleva. Och jag tänker på de vackra 
orden i Hjalmar Gullbergs förklädd Gud. 
Ord som jag själv ofta återkommer till. 
 Lägger som himmelsk läkning 
 för djupa själasår, 
 en vän, fri från beräkning, 
 sin hand i vår, 
 synes en ljusglans sprida 
 sig kring vår plågobädd 
 - då sitter vid vår sida
 en gud förklädd.

Pär Lewin Ronnås  


