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GEMENSAM FRAMTID 
Arbetet pågår för att förbereda 
för ett eventuellt beslut att bilda 
en ny kyrka i vårt land som blir 
gemensam för Svenska Baptist-
samfundet, Metodistkyrkan i Sve-
rige och Svenska Missionskyr-
kan. Olika arbetsgrupper har för-
berett ett material som skall sam-
manställas av kyrkostyrelserna 
och sedan skickas ut på remiss till 
församlingarna. Bland de viktiga 
dokumenten finns kyrko- och 
församlingordningar och de for-
mella stadgarna. Remisstiden går 
ut den 15 oktober. Vid årskonf-
erenserna 2011 kommer Baptist-
samfundet och Svenska Missions-
kyrkan att besluta om en ny kyrka 
skall bildas. Av formella skäl 
kommer Metodistkyrkan att fatta 
ett sådant beslut ett år senare. 
Detta har att göra med den kyr-
kans speciella internationella 
 

  

 
 
 

kopplingar. Under hösten 2010 
kommer arbetet med att utse en 
ledare för den nya kyrkan att 
inledas. Den personen föreslås få 
titeln kyrkoföreståndare. /af 
 

 
 
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
PÅ NATIONALDAGEN. 
Söndagen den 6 juni, på Sveriges 
nationaldag, firar några av kyr-
korna i Sollentuna gemensam fri-
luftsgudstjänst med nattvard 
klockan 11.00, vid Hersby hem-
bygdsgård. Det finns ingen 
reservplan om det blir dåligt vä-
der, utan gudstjänsten genomförs 
utomhus även då. Man får ha 
regnkläder och paraplyer med 
sig. Från vår kyrka medverkar 
Rut Casserfelt. /af 
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Till Guds vila 
 

Rut Kylhammar avled den 16 
januari. Begravningen hölls i 
Missionskyrkan den 19 februari. 
Officiant var Lars-Göran Ahlm. 
 

Nya medlemmar 
 

Christofer och Louise Öhrvall 
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Tel. 08-623 03 18 
 

Högtidsdagar 
 

Per-Åke Rydgård 
50 år den 24 april 
 

Från och med nästa nummer kom-
mer vi inte att kontakta dem som 
har en högtidsdag under den pe-
riod som det kommande försam-
lingsbladet täcker, för att fråga om 
detta skall föras in i bladet. Istället 
ber vi er som fyller 50, 60, 70, 75, 
80, 85, 90 och varje år därefter 
och önskar att detta skall tas in i 
bladet att kontakta församlingens 
expedition senast datumet för 
nästa nummers manusstopp, som 
skall finnas införd i bladet innan. 
Det innebär att ni som har hög-
tidsdagar under månaderna juni, 
juli och augusti detta år och vill 
att detta skall nämnas i kommande 
församlingsblad skall kontakta 
expeditionen senast onsdagen den 
12 maj. 

 FÖRSAMLINGSNYTT - i ny skrud 
 

Som ni redan märkt har vi från och 
med detta nummer av Försam-
lingsnytt gått över till att använda 
färgtryck i bladet. Det ger oss bät-
tre möjligheter att använda foto-
grafier och bilder. Vi har också 
sedan årsmötet bildat en redak-
tionskommitté bestående av våra 
pastorer, församlingens ordförande 
och den ansvarige utgivaren, som 
utformar bladet. Redaktionen tar 
med tacksamhet emot era syn-
punkter på utseendet och inne-
hållet, och vi tar också gärna emot 
både text och bildmaterial som ni 
vill dela med er av. /ea 
 
 

TACK GERT!  
 

Gert Neumann som 
under nästan 30 år 
ansvarat för Försam-
lingsnytts grafiska 
utformning har bett 
att få lämna över detta arbete till 
den nya redaktionen. Det är ett 
ansvarsfullt och stort arbete som 
Gert har lagt ner på församlings-
bladet och det kan inte nog 
uttryckas den tacksamhet som vi 
känner för det arbete som Gert lagt 
ner under alla dessa år. Det kom-
mer att bli en stor utmaning att 
föra det arvet vidare. 
 

Tack Gert, för allt det arbete som 
du lagt ner! Redaktionen kommer 
säkert att höra av sig till dig för 
konsultation i framtiden. /ea 

 

  
 
 
 
INFORMATIONSTAVLAN 
 

Vår nya belysta informations-
tavla är nu färdig för uppsättning. 
Detta kommer dock inte att 
kunna ske förrän snön är borta 
och tjälen gått ur jorden. 
 
LAMELLGARDINER 
 

Vi har i skrivande stund inte fått 
något datum för när vi kan få 
lamellgardiner till fönstren i 
kyrksalen levererade, men arbe-
tet med att lösa detta fortgår. 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
 

Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar och tors-
dagar mellan klockan 13.30 och 
15.00. Då expeditionen inte är 
bemannad kan man ringa och 
lämna ett meddelande i exp-
editionens röstbrevlåda. Försam-
lingens postlåda och röstbrevlåda 
kommer att kontrollerleras även 
utanför expeditionstidema. 
 
FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Framsidan:  Roland Einebrant 
Insidorna:  Erik André 
 
NÄSTA NUMMER 
 

Nästa nummer av Församlings-
nytt kommer i månadsskiftet maj 
och juni. Manusstopp för det 
numret blir den 12 maj. 
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTEN 
Lördagen den 31 januari samlades 
vi till årsmöten i Sollentuna 
Missionskyrka. Först hade SMU i 
Sollentuna sitt årsmöte. SMU har 
just nu ingen verksamhet, men 
föreningen är igång och har en 
styrelse. Detta för att ha en 
beredskap för att kunna starta 
barn- och ungdomsarbete någon 
gång i framtiden. 
 

Senare på eftermiddagen hade 
församlingen sitt årsmöte. Cirka 40 
personer mötte upp till förhand-
lingar, samvaro och servering. 
Årsmöte är ett viktigt tillfälle för 
att vårda demokratin och medin-
flytandet i församlingen. Detta är 
en viktig del av vårt arv, att 
frikyrkorörelsen var bland de för-
sta demokratiska organisationerna 
i vårt land. 
 

Vid årsmötet fick vi tillfälle att 
blicka tillbaka och minnas det 
verksamhetsår som ligger bakom 
oss, både i form av en verksam-
hetsberättelse som i ord beskriver 
något av det som hände under 
2009 och i form av en förvalt-
ningsberättelse som berättar om 
hur den ekonomiska förvaltningen 
har utvecklats. Det är lätt att se en 
förvaltningsberättelse som bara 
olika kontoställen och siffror, men 
man behöver komma ihåg att 
siffrorna står för verksamheten och 
berättar om en nödvändig infra 
struktur för att vi skall kunna be- 

 driva vårt arbete. 
 

Årsmötet innebär också att vi ser 
framåt, på året som kommer. Det 
gör vi dels genom att ta en budget 
för församlingen och dels genom 
att välja personer till olika 
förtroendeuppdrag och funktioner i 
församlingen, bland annat genom 
att vi valde vilka som skall sitta 
vår styrelse. I den styrelse som nu 
sitter finns två vakanser, vilket är 
ett orosmoment. 
 

På årsmötet informerades om 
Svenska Missionskyrkans insam-
ling till offren för jordbävning i 
Haiti och om det arbete som pågår 
i Svenska Missionskyrkan om hur 
den skall hantera den nya äkten-
skapslagstiftning som har införts i 
vårt land. 
 

Dagen efter årsmötet samlades vi 
till församlingens årshögtid, en 
gudstjänst med nattvard. I den 
gudstjänsten bad vi för dem som 
har valts till olika uppgifter i för-
samlingen, för pastorerna och för 
hela församlingen med dess verk-
samhet. I den gudstjänsten hade vi 
också förmånen att få hälsa två nya 
medlemmar välkomna i vår för-
samling. /af 
 

 Betraktelse 

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! 
 

Finns det en sak vi kan vara säkra på här i livet är 
det att vi skall dö. På det sättet är döden det mest 
naturliga i livet. Ändå är döden något som vi 
känslomässigt har oerhört svårt att ta till oss. Det 
gör att vi ibland drar oss för att använda just ordet 
”död”. Många gånger när vi skall tala om att någon 
har dött använder vi omskrivningar, som att någon 
”gått bort” eller ”lämnat oss”. I fromma samman-
hang kan vi säga att någon ”har fått hembud”. 
 
Känslomässigt är döden något svårt. Helt plötsligt 

kan vi inte vara tillsammans med någon vi tycker om och delat mycket 
med. Döden är så obarmhärtigt definitiv. Den rycker vänner ifrån varandra 
och sliter sönder känslomässiga band. Någon som nyss fanns och verkade 
mitt ibland oss kan helt plötsligt och oåterkalleligt vara borta. 
Känslomässigt vill vi ibland protestera mot döden. Vi vill ibland vägra att 
acceptera den. Men vad hjälper det, när den väl har inträtt? En människa 
som har drabbats av sorg när någon nära anhörig har dött, behöver göra 
det oerhörda verkligt för sig själv, för att kunna gå vidare på ett friskt sätt. 
 
Kristen tro beskriver döden som en fördärvsmakt, som egentligen inte 
skulle finnas. I den goda grundplan som Gud har för hela tillvaron ingick 
inte att vi skulle dö. Vår vilja att protestera mot döden som något 
främmande, i sin fruktansvärda kompromisslöshet, får en bekräftelse i den 
kristna trons berättelse om våra liv. Det är inte meningen att våra 
relationer skall slitas sönder och aldrig repareras. Döden skall inte ha den 
makten över våra liv. 
 
Gud vill rädda oss undan allt som trasar sönder våra relationer, allt som 
gör att kärleken mellan människor, mellan människor och övriga 
skapelsen och mellan människor och Gud inte kan flöda fritt. Bland det 
som Gud har befriat oss ifrån är dödens makt. Detta är det som de 
märkliga händelser som den här tiden av kyrkoåret berättar om: 
händelserna i samband med den första kristna påsken i Jerusalem. 
 
Genom att Kristus lider och dör på Golgata kors möter Gud oss mitt i vår 
utsatthet och i vår dödlighet. Inte ens i döden är vi utanför Guds 
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gemenskap. (Ps 139:7-12) Livets och kärlekens Gud möter oss på ett 
särskilt sätt när vi är som mest utsatta, tar oss i sin famn och för oss 
genom döden till det eviga livet. I evangeliernas berättelse om Jesu 
uppståndelse får vi läsa om hur livet är starkare än döden. 
 

Påsken hör samman med det kristna dopet. Alla vi som är 
döpta in i Jesus Kristus, vi kan läsa om det som hände 
Jesus den där första påsken i Jerusalem och tänka att 
genom mitt dop är jag delaktig i det som skedde då. 

Berättelsen om mitt eget liv omsluts av berättelsen om Kristus: hans död 
är min död, hans uppståndelse kommer att bli min uppståndelse och hans 
evighetsliv kommer en gång att skänkas till mig.  
 
På påskdagens morgon samlas vi till gudstjänst och jublande ropar vi: 
”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!” Detta är den 
kristna trons och det kristna gudstjänstlivets absoluta centrum, evangeliet, 
den stora överraskningen. Döden var inte slutet. Livet vann, dess namn är 
Jesus! I den påskglädjen får vi leva. 
 

Arne Fritzson 
 

 
  

 
RETREAT 
 

Unna dig att så här i fastetiden att 
avsätta en dag för dig själv för 
eftertanke och reflektion. En dag 
då du blir serverad god mat, får 
lyssna till stilla musik, får sitta 
framför brasan och får delta i 
andakter. Det är även en möj-
lighet att upptäcka kyrkan på ett 
nytt sätt. Detta i gemenskap med 
andra människor tillsammans i 
tystnad. Under dagen ges möj-
lighet att få enskilt samtal med 
någon av församlingens pastorer, 
som har tystnadsplikt. /rc 
 

  
 

 
 

 
 

Retreatdagen är lördagen den 13 
mars kl 10-18 i kyrkan. Anmälan 
senast den 8 mars till kyrkans 
expedition (tel. 35 66 58) eller till 
rut.casserfelt@missionskyrkan.se  

 SOLLENTUNA MISSIONS-
FÖRSAMLING FINNS PÅ NÄTET 
 

Nu ligger vår hemsida ute på nätet 
www.missionskyrkan.se/sollentuna 
är adressen. Hemsidan är just nu 
under uppbyggnad, men mer och 
mer information plockas på. 
Välkomna till oss på nätet! /af 
 

 
FÖRELÄSNINGAR 
 

Vår föreläsningsserie fortsätter 
under våren med rubriken ”Antik 
tro och moderna tider”. P.g.a. 
sjukdom har vi fått stuva om i 
programmet. Den 18 mars kommer 
Ulla Bardh, pastor i Baptist-
samfundet och teologie doktor och 
föreläser under rubriken ”Gemen-
sam framtid – finns det en gemen-
sam väg för baptister, metodister 
och missionare?” Den 8 april får vi 
besök Åke Jonsson, pastor i 
Svenska Missionskyrkan och teolo-
gie doktor. Rubriken för hans 
föreläsning är: ”Kristen tro möter 
den moderna naturvetenskapen.” 
Arne Fritzson föreläser den 11 
mars. /af 

 

 EFTER-JOBBET-PRAT-OM-GUD 
Vill man föra spännande samtal 
om kristen tro och kristet liv kan 
man åka till Andreaskyrkan på 
Högbergsgatan 
31 den 25 mars 
och den 22 april 
klockan 17.00. 
Dessa samlingar 
inleds med att soppa serveras 
17.00. 18.00 är det nattvards-
andakt och klockan 18.30 inleds 
ett samtal. Samlingen avslutas 
klockan 20.00. Man kan vara med 
hela kvällen eller de delar av den 
som passar. Den 25 mars inleder 
Per-Magnus Selinder, tidigare 
sekreterare för teologi och 
ekumenik i Svenska Missions-
kyrkan, ett samtal om kyrkosyn 
och den 22 april samtalar vi om 
”lidandets problem” utifrån Jobs 
bok i Gamla Testamentet. Lisa 
Plantin, pastor i Ekenbergskyrkan 
i Solna/Sundbyberg, inleder det 
samtalet. Arne Fritzson är 
samtalsledare under dessa 
kvällar. /af Foto: Andeaskyrkans hemsida 

 
SOLLENTUNA KONSTRONDA 
Konstrondan har nu kommit till 
sitt elfte år. Du får möjlighet att 
träffa någon eller några av de mer 
än trettio konstnärer som deltar. 
Under flera år har missions-
kyrkan haft besök av olika konst-
närer. För fjärde året gästas nu 
kyrkan av Stefan Sjöblom som 
gör fåglar och kufar av drivved. 
www.sollentunakonstronda.se 
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Söndag 2 maj 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Arne Fritzson 
Tema: Att växa i tro 

Text: Joh 15:10-17 
 

Tisdag 4 maj 
13.00 Trivselträff 
Erik André 
Tema: Mobiltelefonens historia 
 

Onsdag 5 maj 
19.00 Litteraturcirkel 
Skönlitteratur och livsfrågor 
 

Söndag 9 maj 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Församlingsmöte efter 
gudstjänsten 
Tema: Bönen Text: Luk 11:1-13 
 

Tisdag 11 maj 
RPG-samling i Missionskyrkan 
CORALEN ”Körsång i vår tid” 
 

Torsdag – Söndag 13 - 16 maj 
Kyrkokonferens i Örebro 

 

 
 

Söndag 16 maj 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Hjälparen kommer 

Text. Joh 16:23-33 
 

Lördag 22 maj 
10.00 Körövning  
 

Söndag 23 maj 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Den Heliga Anden 

Text. Joh 14:15-21 
 

Tisdag 25 maj 
RPG:s utflykt 
Sala silvergruva 
 

Onsdag 26 maj 
14.30 Andakt - Nytorpshemmet 
 

Söndag 30 maj 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Gud du ler mot ditt barn som 

en mor 
 
 

 
 
 

 
 
 

Söndag 6 juni 
11.00 Friluftsgudstjänst 
vid Hersby hembygdsgård 
Staffan Stadell, Rut Casserfelt m.fl. 
(se artikel sista sidan) 
 

Söndag 13 juni 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text: Joh 1:35-46 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan 
 
KYRKOKONFERENS  
 

 

Årets kyrkokonfer-
ens i Svenska Mis-
sionskyrkan är gemensam med 
Svenska Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan i Sverige. Mötes-
platsen är Örebro och temat är 
”Utmanad”. Under konferensen 
håller samfunden sina kyrko- och 
årskonferenser. Det gemensamma 
ungdomsförbundet equmenia hål-
ler sin riksstämma. Det finns ut-
rymme för fest och högtid då man 
möts den 13-16 maj. För dig som 
vill veta mer så kan du gå in på 
hemsidan. /rc 
www.gemensamframtid.se/utmanad. 
 
KOMMANDE OFFERDAGAR 
 

Bön och offerdag för medarbetar-
utbildningarna firar vi i vår 
församling den 21 mars. Då 
kommer Christofer Öhrvall som 
är pastorskandidat och medlem i 
vår församling att predika. 
 

Insamling till Mission i Sverige är 
det den 25 april. Då kommer 
Missionskyrkans nationella sekre-
terare Ulla Marie Gunner att pre-
dika i gudstjänsten. /rc 
 
SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till Svenska Missions-
kyrkan. Vi vill vara en fri och  

 öppen kyrka som tillsammans 
med de övriga kyrkorna i 
Sollentuna vill ta ansvar för en 
kristen närvaro och ett kristet 
vittnesbörd bland människor som 
bor och arbetar i vår kommun. 
Svenska Missionskyrkan vill vara 
en kyrka som är öppen för allt liv 
som är ett uttryck för kristen tro. 
Det betyder att i vår kyrka kan 
man vara med även om vi har 
olika uppfattningar i frågor som 
gäller kristen tro och kristet liv. 
Vi vill vara en kyrka för alla 
åldrar och alla skeden i livet. Till 
vår kyrka är man välkommen 
med sin tro och sitt tvivel, med 
sin glädje, sin oro och sina frågor. 
Vi vill berätta om den gud som vi 
tror har gett oss livet som en gåva 
och kommit oss nära i Jesus 
Kristus för att hjälpa oss att leva 
våra liv precis som de är, med 
glädje och sorg, arbete, vila och 
fritid. /af 
 
INSAMLING TILL HAITI 
 

Ingen har undgått 
de fasansfulla rap-
porterna om jord-
bävningen i Haiti 
som ägde rum den 12 januari. Det 
finns möjlighet att genom 
Svenska Missionskyrkan sätta in 
pengar som förmedlas via 
systerkyrkan i USA, Evangelical 
Covenent Church, ECC. Sänd ditt 
bidrag till Missionskyrkans plus-
konto 90 08 24-4. Märk talongen 
”Haiti”. /rc 
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MÖTESPROGRAM 

 
 
 
 

Söndag 7 mars 
11.00 Samverkansgudstjänst 
med nattvard 
Arne Fritzson, Staffan Stadell 
Kyrkkaffe (grupp B) 
Tema: Kampen mot ondskan  

Text: Mark 5:24-34 
 

Tisdag 9 mars 
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
Tema: Breven från Otahiete 
 

Torsdag 11 mars 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Tolkningarnas konflikt. Att tyda en 

mångtydig samtid 
 

Lördag 13 mars 
10.00 – 18.00 Endagsretreat 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
Tillsammans i tystnad (se artikel sid.4) 
 

Söndag 14 mars 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt 
Tema: Livets bröd. Text: Joh 6:24-35 
 

Tisdag 16 mars 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Christine Falk ”Guds detektiv 

FA:s person-eftersökning” 
 

Torsdag 18 mars 
19.00 Föreläsning 
Ulla Bardh Gemensam framtid – finns 

det en gemensam väg för baptister, 

metodister och missionare 

 
 

Lördag 20 mars 
10.00 Körövning 
 

Söndag 21 mars 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall, kören 
Offer till Svenska Missions- 
kyrkans medarbetarutbildningar 
Kyrkkaffe (grupp C) 
Tema: Guds mäktiga verk 

Text: Luk 1:39-45. 
 

Tisdag 23 mars 
13.00 Trivselträff 
Rut Casserfelt 
Tema: Jesu mor Maria som förebild 
 

Torsdag 25 mars 
17.00 Efter-jobbet-prat-om-Gud 
Per-Magnus Selinder 
Andreaskyrkan Högbergsgatan 31 
på Söder i Stockholm 
”Vad är en kyrka?” 
 

Söndag 28 mars 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Elina Possebo sång 
Tema: Vägen till korset 

Text: Luk 19:28-40 
 

Tisdag 30 mars 
13.00 RPG i Kummelbykyrkan 
Christer Wallström, organist 
”Påskens orgelmusik” 
 

 

 
 
 
 
 
 

Torsdag 1 april 
19.00 Getsemanestund  
med nattvard 
Rut Casserfelt 
Tema: Det nya förbundet 

Text: Luk 22:7-25 
 

Fredag 2 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst 
Rut Casserfelt, Lars-Göran Ahlm, 
Anna-Stina Thorsell Ahlm 
Tema: Korset Text: Luk 23:26-49 
 

Söndag 4 april 
11.00 Påskgudstjänst 
Rut Casserfelt, Louise Öhrvall sång 
Tema: Kristus är uppstånden 

Text: Luk 24:1-12 
 

Onsdag 7 april 
19.00 Litteraturcirkel 
Samtal om Albert Camus bok 
Främlingen 
 

Torsdag 8 april 
Föreläsning 
Åke Jonsson 
Kristen tro möter den moderna 

naturvetenskapen 
 

Söndag 11 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Påskens vittnen 

Text: Joh 21:15-19 
 

Tisdag 13 april 
13.00 RPG-saml i Rotebrokyrkan 
Bengt Callermo, diakon och 
missionär ”KFUM i Liberia och 

Rehabcenter i Ramallah” 
 

Lördag 17 april 
08.00 Städdag ute inleds 

 
 

Lördag 17 – Söndag 18 April 
11.00 – 17.00 Sollentuna 
Konstronda i Missionskyrkan 
Stefan Sjöblom (se artikel sid.9) 
Naturens egna finurliga skulpturer 
 

Söndag 18 april 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst. 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Den gode herden  

Text: Joh 10:11-16 
 

Tisdag 20 april 
13.00 Trivselträff 
Arne Fritzson 
Tema: Bibeln, funktionshinder och 

våra svagheter 
 

Torsdag 22 april 
17.00 Eter-jobbet-prat-om-Gud 
Lisa Plantin 
Andreaskyrkan Högbergsgatan 
31 på Söder i Stockholm 
”Lidandets problem” 
 

Söndag 25 april 
11.00 Gudstjänst 
Ulla Marie Gunner, Arne 
Fritzson, Silverdalskören 
Offerdag för Mission i Sverige. 
Kyrkkaffe (Rut Casserfelt) 
Tema: Vägen till Livet 

Text: Joh 14:1-14  
 

Tisdag 27 april 
RPG-samling i Pingstkyrkan 
Maj-Britt Wallin-Lindquist 
berättar om ”Bibelns okända män” 
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