Equmeniakyrkan i Vallentuna
Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA
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www.abybergskyrkan.nu
Nr 3 september - november 2022

Kvinnor i Bibeln och Sydamerika
Film om frikyrkans historia
Många konserter
Höstmarknad
Vallentuna Gospel 20 år
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... i Åbybergskyrkan

Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA
www.abybergskyrkan.nu
Pastor & föreståndare
Pär Lewin Ronnås
070 881 97 64
p.lewinronnas@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
Karin Josefsson, 073-679 84 64
kjosefsson14@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
Åby unga 123 118 71 52

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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S eptember

20 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
21 onsdag 13:30
Från ateism till karismatiska möten
och biståndsarbeten. Mitt på dagen-träff
med journalisten och biståndsarbetaren
Ivar Lundgren. Kaffeservering.
24 lördag 10:00 -14:00
Secondhand-butiken Prylen är öppen.
Även om du inte hittar din pryl så kan du fika.
25 söndag 11:00
Gudstjänst. Thomas Ericson och
Erik Ideström. Musik Samuel Wrackefeldt
och Staffan Modig.
27 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
27 tisdag 18:00
Skapande verkstad startar för hösten.
Se mer på sidan 7!
29 torsdag 13:30
Sy- och samtalsmöte.
29 torsdag 19:00
Om kvinnor som gjort skillnad.
Samtalsrummet med en personlig berättelse
om kvinnor i Latinamerika som gjort skillnad för demokrati och mänskliga rättigheter.
Med Eva Zetterberg, före detta riksdagsledamot och tidigare ambassadör
i Nicaragua och Chile.

O ktober

2 söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard. Pär Lewin
Ronnås och nattvardstjänarna. Folkmusik.
Söndagstimme.

2 söndag 17:00
Konsert med Adolf Fredriks Madrigalkör.

27 torsdag 13:30
Sy- och samtalsmöte.

4 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.

27 torsdag 18:30 (OBS tiden)
Filmen Frikyrkans historia. I Samtalsrummet ser vi filmen och samtalar om det vi sett.
Smörgås-fika finns från 18:00.

5 onsdag 13:30
Finnmarkens apostel och vägröjare. Mitt
på dagen-träff där Lars Rundqvist berättar
om Dan Anderssons far.
9 söndag 11:00
Gudstjänst. Maria Hilariusson och
Pär Lewin Ronnås. Sång Dag Fagerhem.
9 söndag 17:00
Konsert med pianisten Daniel Propper.
11 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
13 torsdag 13:30
Sy- och samtalsmöte.
15 lördag 15:00
Vallentuna Gospel firar 20 år.
Fest och konsert!
16 söndag 11:00
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås
och Owe Olsson. Musik Roland Palm.
Söndagstimme.
16 söndag 17:00
Sinnesrogudstjänst.
18 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
19 onsdag 13:30
Sverige i krig under många år. Mitt på
dagen-träff med historikern Bo Eriksson.
23 söndag 11:00
Gudstjänst. Ante Lindström och Mattias
Torkelsson. Sång Alice Torkelsson. Gudstjänsten är sammanlyst med Säbykyrkan.
25 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.

30 söndag 11:00
Gudstjänst. Pär Lewin Ronnås och
Gunni Ekermo. Sång Karin Josefsson.
30 söndag 12 – 16
Klimatdag på Kulturhuset.

N ovember
1 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
2 onsdag 13:30
Skandalen Ida Bäckman – krigsreporter
och bråkstake. Mitt på dagen-träff inbjuder
till musikteater med Anna-Lena Hemström
och Mulle Holmqvist.
6 söndag 11:00
Musik- och lyrikgudstjänst. Ljuständning
för de under året avlidna.
Barbro Lindeborg och Margaretha Palm.
Musik Folke Björk och Staffan Modig.
8 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
12 lördag 11:00 - 15:00
Höstmarknad.
13 söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna.
Sång och musik Ingrid Wirén och Folke
Björk. Söndagstimme.
13 söndag 17:00
Sinnesrogudstjänst.
15 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
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16 onsdag 13:30
Alf Henriksson, denne klurige och humoristiske humanist presenteras av sångerskan
Susanne Eriksson och pianisten Sven Idar.
Mitt på dagen-träff.
20 söndag 11:00
Ekumenisk gudstjänst i Globala veckan.
Ulrika Morazan samt medverkande från de
övriga kyrkorna i Vallentuna. Sång Jenny
Paavilainen.
Efter kyrkkaffet kort föredrag om Vingar
till frihet, om våld i nära relationer i Ecuador och hur det kan utmana oss.
22 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
24 torsdag 13:30
Sy- och samtalsmöte.
24 torsdag 19:00
Möt Bibelns kvinnor. I Samtalsrummet
tar prästen Charlotte Frycklund med oss till
några av Bibelns skatter, några välkända,
några mindre kända.
27 söndag 11:00
1:a adventsgudstjänst. Pär Lewin Ronnås
och Dag Fagerhem. Blåsare. Söndagstimme.
29 tisdag 10:00
Bibelsamtal. Vi läser söndagens texter
och samtalar om dem.
30 onsdag 13:30
Indisk mat och heliga kor. Mitt på dagenträff då vi följer med Britta Algulin på en
matresa till Indien. Insamling till St. John
School i Gulberga, Indien.

D ecember

4 söndag 11:00
Gudstjänst med nattvard.
Pär Lewin Ronnås och nattvardstjänarna.
Sång Josefina Torkelsson.
Församlingsmöte efter kyrkkaffet.
4 söndag 15:00
Adventskonsert tillsammans med
Brunnsoktetten från Täby.
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Samtalsrummet

Kvinnor som gjort skillnad

Torsdag den 29 september 19:00 gästas samtalsrummet av Eva Zetterberg. Hon kommer
att berätta Om kvinnor som gjort skillnad.
Det blir en personlig berättelse om kvinnor i
Latinamerika som gjort skillnad för demokrati
och mänskliga rättigheter. Eva Zetterberg är
före detta riksdagsledamot och tidigare ambassadör i Nicaragua och Chile.

Möt Bibelns kvinnor

Torsdag den 24 november 19:00
Prästen Charlotte Frycklund har skrivit
en bok med ett slags brev till 101 kvinnor i
Bibeln, både kända och okända. Hon hittar
nya vänner i Bibelns texter och ser likheter
mellan deras tid och vår. Med fantasins hjälp
öppnar hon dörren till några av Bibelns mer
okända skatter.

Frikyrkans historia, filmvisning och samtal

Torsdag den 27 oktober kl.18:30 (Observera
tiden!) Smörgås-fika finns från 18:00.
Frikyrkan har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde
den demokratiska formen i Sverige, lade en
grund för kvinnans lika värde, har bedrivit ett
omfattande socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning.
Men hennes historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och
är för många okänd. I filmen får vi möta en
berättelse som också kantats av utmaningar,
svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan
inför frågan om sin överlevnad.
Välkommen att se och samtala om vår
historia och vår framtid!

Klimatdag i Kulturhuset

Söndagen den 30 oktober 12:00 – 16:00 kommer SVT:s Erika Bjärström till Kulturhuset
som blir fyllt av ”hållbara” aktiviteter. Du får
många fina tips om hur vi lever klimatsmart.
Erika berättar om klimatsituationen runt
om i världen. Ett antal Vallentunaföretag och
föreningar kommer också att finnas på plats.

Adventskonsert med Brunnsorkestern
Klockan 15:00 den 4:e december blir det adventskonsert med
Brunnsoktetten från Täby. Vi får
lyssna till blandad advents- och
julmusik och även möjlighet att
sjunga med i några sånger.
Det är advent!

Släpp loss
med Madrigalkören!

Konsert med
Daniel Propper

Adolf Fredriks Madrigalkör och musikern
Anders Linder bjuder på visor och Shakespearesånger, italienska madrigaler och en
bunt glassiga jazzlåtar i Åbybergskyrkan 2
oktober 17:00.
Dirigent Staffan Isbäck, piano Anders Henriksson samt klarinett och sax Anders Linder.

Den svenske pianisten Daniel Propper bor i
Paris och har flera gånger varit hos oss i Åbybergskyrkan och spelat. Han är internationellt
känd bland annat för sina inspelningar av
Griegs Lyriska stycken och Bachs Goldbergvariationer.
Nu kommer han åter till oss den 9 oktober
17:00 och lyfter vår flygel till nya höjder. Det
blir en avdelning med stycken av Chopin, sedan
fortsatt romantik med två mindre kända (men
mycket intressanta) tonsättare samt Liszt.
Konserten pågår ungefär en timme och
pianisten berättar också lite om musiken som
han framför.
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Höstmarknad!

Nu närmar sig hösten så sakteliga och då
får vi återigen samlas till vår traditionella
höstmarknad.
Som vanligt blir det lördagen före fars dag,
vilket i år betyder den 12 november.
11:00 slår vi upp portarna. Då erbjuds bland
annat tårtor och bröd, lotterier, prylmarknad,
handarbeten och hantverk plus – naturligtvis!
- servering.
Omkring 14:00 avbryter vi och håller auktion på de varor som är kvar.
Därefter avslutar vi med andakt.

Sätt kurs mot sången!

Inför denna höst bjöd vi in till en sångarkurs, med inriktning på att sjunga i kör eller
sånggrupp. Vi fick några anmälningar, men
inte tillräckligt många för att vi skulle våga
starta kursen.
Men vi tänker göra ett nytt försök inför
vårterminen. Vi vill gärna nå några fler intresserade. En förhoppning är att vi ska kunna
lägga en grund för att kunna kalla ihop en
sånggrupp till gudstjänster i vår kyrka. Hör
av dig om du är intresserad:
dag@fagerhem.se eller 073 706 30 80.
Dag Fagerhem
6

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 livet som det har varit fram till
nu. Utifrån olika teman möts vi i åldern 62 år
och äldre för att ”dela livet”.
Vi inbjuder alla i åldern 62 år och äldre.
Antalet gruppdeltagare är mellan 6 och 8
personer. Gruppen möts vid åtta tillfällen
under två timmar per gång. Samtalen kommer
att ske på Träffpunkten, Allévägen 11. Start
onsdagen den 12 oktober 10:00.
Intresseanmälan lämnas till Pär Lewin
Ronnås, p.lewinronnas@gmail.com,
070 881 97 64.

Många olika julkrubbor

Under advent har du chansen att visa upp din
julkrubba i Åbybergskyrkan.
27 november till 18 december arrangerar
vi en utställning med så många julkrubbor
som möjligt. Om du vill vara med så är du
välkommen att anmäla dig till
kajsa.lorentzson@fagerhem.se
Kajsa

Världens minsta julkrubba?

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

Söndagstimmen

Söndagstimmen är barnens egen gudstjänst.
Alla inleder gudstjänsten tillsammans och sedan går barn från 3 år till sin egen fortsättning.
2 oktober
16 oktober
13 november
27 november
och Luciatåg 11 december

Tonår och
familjefredag

Skapande verkstad
för ALLA 8 - 12 år

På tisdagar skapas det mycket i Åbybergskyrkan. Det som skapas kan bli vad som helst,
men det är skapandet som är viktigt.
Vi träffas på tisdagar mellan 18:00 och 19:30:
27 september Vattenkrig
11 oktober
Pyssel
25 oktober
Vi syr mössor
8 november Bak till Höstmarknaden
22 november Bäst i test
6 december Jul-pyssel
Kontakta Marie om du vill veta mer:
070 22 555 25.

Fredag 18:00 betyder gemenskap och fredagsmys. Vi äter
medhavd middag tillsammans.
30 september
4 november

Stortonår

Abrahamsbergskyrkan
7 oktober från 19:30.
Tema strumpkrig.
Equmeniakyrkan Hässelby
18 november.
Det kommer mer information!

Höstlovsäventyr

Immanuelskyrkan
31 oktober 12:00 - 18:00
Rollspel med mera.
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Vallentuna Gospel 20 år!

änk vad tiden går fort! För mig känns det
som det inte var länge sedan jag var med och
spelade på Vallentuna Gospels 10 årsjubileumskonsert 23 oktober 2011 i Vallentuna
kyrka. Körens grundare Mie Johansson ledde
kören och Gabriel Forss var solist och jag
spelade piano och ledde kompbandet. Ett
fint minne.
Jag fick sedan den stora äran att ta över
ledarskapet ht 2012, och nu har det gått ytterligare drygt 10 år. Vi borde firat förra året
men pandemin kom emellan.
Under dessa år har Vallentuna Gospel
återkommande sjungit vid midnattsmässorna
vid jul och påsk, vid adventskonserten och
julkonserterna i Vallentuna kyrka. Kören har
gjort konserter med bland andra Anna Stadling, Samuel Ljungblahd, Anna Weister och
Bodekull Gospel & Jazz Orchestra, Gerald T
Smith och Daniel Stenbæk.
Och kören har medverkat på en mängd
gudstjänster både i Åbybergskyrkan och i
Vallentuna Församlings kyrkor med mera.
Förhoppningsvis har gospelmusiken med
sin energi, glädje och positiva budskap
berört både de som lyssnat och de som
sjungit.

Hur firar vi nu detta?
Jo, vi började redan i våras med att kören
gav sig själv, och naturligtvis dem som kom
och lyssnade, en present genom att åter bjuda
in sångaren Samuel Ljungblahd och pianisten Daniel Stenbæk för att göra en konsert
tillsammans. Konserten var en fantastisk och
inspirerande upplevelse. En otroligt uppskattad present, och Vallentuna kyrkas bänkrader
var fyllda till brädden.
Denna termin tänker vi nu följa upp detta
med en konsert där kören startade, i Åbybergskyrkan, lördagen den 15 oktober 15:00.
Vid denna konsert kommer kören och körens
medlemmar mer stå i centrum. Vi kommer att
blicka bakåt och plocka fram gamla favoritsånger från 20 års sjungande. Vi kommer att
bjuda in gamla medlemmar att vara med, och
lägga upp konserten så att alla som kommer,
ska känna sig sugna på att sjunga med.
Självklart kommer kören kompas av en
kompgrupp som kommer att ledas av Hansa
Berg på piano.
Eftersom konserten är på eftermiddagen
kommer vi, som sig bör på kalas, bjuda på
tårta.
Varmt välkommen!
Anders Henriksson
körledare
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