
 

    

 

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 uppfatt-
ningar 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 
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Ny medlem 
 

Jacqueline Delgadillo har hälsats 
som ny medlem i vår församling. 
Adress: Lillåkersvägen 13, 18159 
LIDINGÖ. tel. 08-754 77 38. 
 

Till Guds vila 
 

Valdemar Brunberg avled den 4 feb-
ruari. 
 

Begravningsgudstjänsten äger rum 
den 10/3 kl. 11.30 i Silverdalskapel-
let med efterföljande minnesstund i 
Silverdalssalen. 
 

Alice Lundberg avled den 5 februari. 
 

Begravningsgudstjänsten äger rum 
den 10/3 kl. 13.00 i Missionskyrkan 
med efterföljande minnesstund i 
Missionskyrkan. 
 

Anmälan till dessa begravningar sker 
till Fonus tel 709 86 19 senast den 3/3. 
 
 

 
 

Herren är min herde, 
mig skall intet fattas, 

han låter mig vila  
på gröna ängar, 

han för mig till vatten  
där jag finner ro. 

(Psalt. 23:1-2) 

 

 
 

kyrkosekreterare Olle Alkholm som 
talar om processen att bilda en ny 
kyrka inför de beslut som skall tas i 
samband med kyrkosamfundens 
årskonferenser som hålls i Stock-
holm i början av juni. 
 

Samlingarna inleds klockan 19.00 
med en 45-50 minuters lång före-
läsning. Därefter blir det en enkel 
servering och tid för frågor och 
samtal utifrån kvällens föreläsning. 
Kvällarna avslutas med en kort 
andakt, ca 20.30. Föreläsningarna 
ges i samarbete med studieförbun-
det Bilda. /af 
 

NATIONELLA OFFERDAGAR 
 

Under våren infaller två av Svenska 
Missionskyrkans nationella offer-
dagar. Den 13 mars firar vi offer-
dagar för våra medarbetarutbild-
ningar: pastorsutbildningen på Teo-
logiska Högskolan, Stockholm och 
diakonutbildningen på Lidingö 
Folkhögskola. Då gästas vi av 
THS-student Johanna Lindar som 
predikar i gudstjänsten.  
 

 

Den 10 april har vi offerdag för 
Missions i Sverige. Då gästas vi av 
Anders Jonåker som är försam-
lingskonsulent på Svenska Mis-
sionskyrkans distrikt i Mälardalen. 
Anders predikar i gudstjänsten och 
ger information från distriktet på 
det efterföljande kyrkkaffet. /af 
 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är 
bemannad onsdagar och tors-
dagar mellan klockan 13.30 och 
15.00. Då expeditionen inte är 
bemannad kan man ringa in och 
lämna ett meddelande i expedi-
tionens röstbrevlåda. Församling-
ens postlåda och röstbrevlåda 
kommer att kontrolleras även 
utanför expeditionstiderna. Man 
kan även nå pastorerna på de 
telefonnummer som finns angiv-
na på sidan två i detta blad. 
 
 
FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt, 
ea = Erik André 
 
 
FOTOGRAFIER I BLADET 

 

Erik André, där 
inte annat anges. 
Framsidans bild 
med vitsippor är 
fotograferad vid 
Valdemars udde. 
 
 

 
 
NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församling-
snytt kommer i månadsskiftet 
maj - juni. Manusstopp för det 
numret blir den 9 maj. 
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UTHYRNING 
 

Det är en rikedom att ha så fina 
och bra lokaler som vi har i 
Missionskyrkan. Utnyttjar vi 
verkligen dessa på bästa sätt, kan 
man ibland fråga sig. Vårt SMU 
arbete går just nu på sparlåga men 
likafullt är det många ungdomar 
som rör sig i våra lokaler på 
vardagseftermiddagar och kvällar. 
Musik hörs från ett antal rum i 
kyrkan.  
 

 
 

Det är ”Aktiv Ungdom” som då 
hyr våra lokaler för att här kunna 
hålla utbildning i piano, keyboard 
och gitarrspel. I foajen ser vi också 
ofta föräldrar sitta och vänta. Hur 
kan vi på bästa sätt göra tillvaron 
där så trevlig som möjligt? 
Styrelsen tar med tacksamhet emot 
förslag från er alla. 
 

En måndag i månaden fylls för-
samlingsvåningen av pensionärer. 
 

 
 

Det är SPF Tunasol i Sollentuna 
som har sina träffar här.  
 

Vi är glada åt att på det här sättet 
öppna våra lokaler så att fler kan få 
glädje av dom. Från vår sida är det 
Curt Sandberg 0722-51 70 87 och 
Karin Savborn 08-96 55 99 som är 
våra kontaktpersoner när det gäller 
uthyrningar. /ea 

 STÄDDAG UTE 
 

Lördagen den 9 april har vi 
planerat för att ha vår traditionella 
städdag ute. Det är framförallt 
höstens löv och vinterns grus som 
skall krattas upp och fraktas bort, 
men om vi blir tillräckligt många 
som hjälper till, så vill vi också 
putsa kyrkans fönster. 
 

Vi är väl medvetna om att många i 
församlingen inte orkar med den 
här typen av arbeten längre. Desto 
viktigare är det då att alla vi som 
kan göra en insats ger försam-
lingen några timmar den här 
lördagen. En gemensam fika 
planeras till kl. 11.00 dit är alla 
hjärtligt välkomna även ni som vill 
men inte kan delta i arbetet. 
Välkomna! /ea 
 

FÖRELÄSNINGAR 
 

Vår satsning på föreläsningar 
fortsätter under våren 2011. Under 
våren kommer föreläsningarna be-
handla frågor om kyrkosyn. Ämnet 
är valt med anledning av att 
Svenska Missionskyrkan överväg-
er att bilda en ny kyrka tillsam-
mans med Metodistkyrkan i 
Sverige och Svenska Baptist-
samfundet. 
 

Den 24 mars kommer en av 
församlingens pastorer, Arne 
Fritzson, att hålla en föreläsning 
om kyrkosyn och kyrkohistorien, 
med rubriken ”Guds kyrka i his-
torien”. Den 14 april får vi besök 
av Svenska Missionskyrkans 

 Betraktelse 

Livsberättelser 
 

Jag sitter just nu hemma i vårt hus 
framför kakelugnen där brasan brinner 
och sprider värme omkring sig. Det är 
alldeles tyst och stilla. Utanför skiner 
solen på den vita snön. Jag njuter av 
den självvalda ensamheten. På den 
senaste tiden har jag blivit påmind om 
livets skönhet och skörhet som på ett 
alldeles särskilt sätt hör samman. 
Genom att möta andra människors 
livsberättelser så öppnar sig djup och 
minnen som man själv bär med sig i 
livsbagaget. Det uppstår när någon är 
personlig och vågar dela med sig. I det 
mötet så händer det något. När man 

vågar dela med sig så blir man skör och sårbar. Det gäller att vandra 
varsamt fram och öppna där det finns tillit och förtroende. Det 
handlar om att våga ta ett steg i taget.  
 
Som pastor har jag/vi tystnadsplikt vilket innebär att vi begår 
tjänstefel om vi berättar vad som sagts i ett själavårdssamtal och i 
bikt. Detta är oerhört viktigt att känna till. Det gäller att välja varsamt 
vem man vill dela sin livsberättelse med och vad man vill dela. Det 
finns många bottnar i ett människoliv. 
 
Bibelberättelserna är fantastiska exempel på livsberättelser. Där finns 
människor som vi kan förhålla oss till på många olika sätt och med 
många olika slags känslor. En del kanske vi känner avsky inför, andra 
främlingskap eller likgiltighet och någon/några kan vi identifiera oss 
med. 
 
Bibelberättelserna kan hjälpa oss att tyda våra liv. Läs evangelierna 
om hur Jesus mötte olika människor och vad han sa till vem. (forts.) 
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Ofta ställde han frågor för att den enskilda människan själv skulle 
få uttrycka sina egna behov och önskningar. Han mötte människan 
på hennes egen nivå och utifrån hennes eget liv. Det är den Kristus 
som jag tror på och som jag på olika sätt vill förmedla budskapet 
om. Den Kristus som ställer frågor och lyssnar in den enskilda 
människans behov. Den Kristus som utmanar när utmaning behövs, 
som tröstar när det behövs och som ger förlåtelse när det behövs. 
Min förhoppning är att livsberättelserna får leva och delas både i 
Sollentuna Missionskyrka och långt utanför kyrkväggarna. 
 
Guds Välsignelse och värme till just dig!                    Rut Casserfelt 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

RETREAT I FASTETID FÖR KROP-
PEN OCH SJÄLEN 
 

Ge dig tid att stanna upp i 
fastetiden och reflektera om livet 
och tron under en endagsretreat.  
 

I vår, närmare bestämt lördagen 
den 12 mars kl. 10-18, ges det 
möjlighet att stanna upp och 
reflektera i lugn och ro. 
 

Kyrkan är mötesplatsen där Du 
får möta dig själv och andra i 
tystnad under en endagsretreat. I 
 

 Guds tystnad får Du vara 
tillsammans med dig själv, andra 
och Gud. 
 

Både kroppen och själen får sitt 
den dagen genom andakter, god 
och enkel mat, samtal med någon 
av församlingens pastorer finns 
det möjlighet till och även att få 
massage (akupressur) av Laila 
Fossum. Ansiktsbehandlingen 
/massagen och akupressur av 
ansikte, axlar och nacke som 
kostar 500 kr bokas i samband 
med anmälan senast den 6 mars 
till 
 

rut.casserfelt@missionskyrkan.se  
 

eller till församlingsexpeditionen 
tel 35 66 58. Kostnaden för dagen 
är 100 kr inklusive mat och fika. 
Välkomna! /rc 

 
 

GÄSTPREDIKANTER 
 

Den 27 mars 
predikar Sofia 
Camnerin i vår 
kyrka. Sofia är 
pastor och utveck-
lingsstrateg på 
Svenska Missions-
kyrkan. Hon har 

doktorerat i teologi i Uppsala där 
hon skrev en avhandling om den 
kristna försoningstanken. Tidigare 
har hon bland annat arbetat i 
Linköpings Missionsförsamling. 
Sofia har medverkat i flera TV-
gudstjänster. 
 

Den 10 april 
kommer Anders 
Jonåker och predi-
kar i vår guds-
tjänst. Anders är 
pastor och försam-
lingskonsulent i 
Svenska Missions-

kyrkans distrikt i Mälardalen. Han 
har tidigare arbetat i flera 
församlingar, bland annat i Gamla 
Uppsala Missions-församling. /af 

 
Den 13 mars då 
det är offerdag för 
pastors- och diakon-
utbildningen kom-
mer pastorskandi-
dat Johanna Lindar 
att predika för oss. 
Hon började på sin 

pastorsutbildning i höstas. 

 Hon kommer från Vingåker och 
har därefter varit SMU-volontär i 
Kongo-Brazzaville, läst franska i 
två år, jobbat inom hemtjänsten 
och arbetat som ungdomsledare i 
Immanuelkyrkan i Borås. /rc 
 
SOLLENTUNA KONSTRONDA 

Sollentuna Konst-
ronda har kommit 
till sitt tolfte år. 
Den konstintres-
serade kan liksom 
tidigare år ta sig 

till rondans samlingsutställning på 
Bergendal Meeting för att bilda sig 
en uppfattning om vilka man vill 
besöka.  
 

Ateljéerna hålls öppna lördag och 
söndag 9-10 april kl. 11-17, då har 
också Bergendal Meeting öppet. 
Konstrondan ger möjlighet att träffa 
någon eller några av de mer än 
trettio konstnärer som deltar. 
 

Under flera år har missionskyrkan 
haft besök av olika konstnärer som 
ställt ut vilket också medfört att 
många nya besökare varit i kyrkan 
för första gången.. 
 

 

Detta år gästas 
kyrkan för femte 
året av Stefan 
Sjöblom som 
gör fåglar och 
kufar av drivved 
 

Planera gärna in ett besök hos någon 
konstnär du ännu inte besökt. 

 

www.sollentunakonstronda.se 
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Söndag 1 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Påskens vittnen 

Text: Joh 20:24-31 
 

Tisdag 3 maj  
14.00 Andakt Ribbingsbacke 
 

Onsdag 4 maj  
19.00 Litteraturcirkel  
Läsning av Sofi Oksanens bok 
Utrensning 
 

Söndag 8 maj 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Ann-Josefine Possebo 
Tema: Den gode herden - Gudstjänst 
om psalmer av Ylva Eggehorn 

Text: Joh 10:22-30 
 

Tisdag 10 maj  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Dir. Anna Lindqvist  
Sollendakören sjunger vårsånger 

 

Lördag 14 maj  
10.00 Körövning 

 

Söndag 15 maj 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Vägen till livet 

Text: Joh 13:31-35 
 

Söndag 22 maj 
11.00 Gudstjänst, församlingsmöte 
Rut Casserfelt 
Tema: Att växa i tro 

Text: Joh 17:9-17 
 

 
 

Tisdag 24 maj  
11.00 RPGs-vårutflykt til Julita. 
Avresa 11.00 
 

Söndag 29 maj 
11.00 Gudstjänst 
Gästpredikant 
Tema: Bönen 

Text: Matt 6:5-8  
 
 
 
 
 
 

 
 

Torsdag 2 juni – Söndag 5 juni 
Kyrkokonferens i Stockholm 

 

Söndag 5 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson  
Tema: Hjälparen kommer 

Text: Joh 16:12-15 
 

 
 

Lördag 11 juni  
10.00 Körövning 

 

Söndag 12 juni 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson  
Tema: Den Heliga Anden 

Text: Joh 7:37-39 
 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan 
 
 

 

Planerna på en ny 
kyrka genom att 
Metodistkyrkan i 
Sverige, Svenska Baptistsam-
fundet och Svenska Missions-
kyrkan går in i en gemensam 
framtid går vidare. I juni kommer 
de tre samfunden att hålla sina 
årskonferenser i Stockholm. För 
Svenska Missionskyrkans del hålls 
konferensen den 2-5 juni. På 
lördagen under konferensen, den 4 
juni, kommer ett bildarmöte att 
hållas i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm. Varje församling i de 
tre samfunden har rätt att sända ett 
ombud till bildarmötet. 
 

Vårt distrikt, Svenska Missions-
kyrkan och SMU i Mälardalen, 
kommer hålla sitt årsmöte lördagen 
den 2 april i Mikaelikyrkan i 
Skärholmen. /af 
 

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTEN 
Den 5 februari hölls två årsmöten i 
Sollentuna Missionskyrka. Klockan 
14.00 samlades SMU till ett 
årsmöte. Under 2010 var SMU i 
Sollentuna med och arrangerade 
Café Tre Lyktor under några 
sommarveckor tillsammans med 
andra kyrkor i kommunen. I 
oktober arrangerades en fest med 
anledning av att SMU-riks fyllde 
100 år. Årsmötet beslöt att 
Ungdomsrådet under 2011 skall 
diskutera i vilka former SMU i 
Sollentuna skall leva vidare. 

 
 

Senare på eftermiddagen samlades 
församlingen till årsmöte. Ett års-
möte är ett tillfälle då man blickar 
bakåt och ser framåt. Med tack-
samhet minns vi verksamheten 
under år 2010. Detta var ett år då 
vår församling växte i medlemstal. 
Vår ekonomi gjord ett litet plus-
resultat tack vare mångas trogna 
offrande. Om man betänker vår 
församlings storlek och ålders-
struktur får man konstatera att vi 
har en relativt omfattande verk-
samhet. 
 

Med tro och tillit går vi in i 2011. 
Årsmötet antog en budget i balans i 
förhoppning om fortsatt gott off-
rande. Funktionärer och represen-
tanter till olika uppgifter valdes. 
Rigmor Eriksson valdes in som ny 
ledamot i församlingens styrelse. 
Styrelsen har fortsatt två vakanta 
platser. 
 

Årsmöte är inte bara förhandlingar 
och beslut, utan även tid för 
samvaro. Halvvägs in i årsmötet 
gick vi ner till församlingsvåningen 
där en trevlig servering väntade. 
Dagen efter firade församlingen sin 
årshögtid: en gudstjänst med natt-
vard. Församlingens ordförande, 
Erik André ledde, kören sjöng och 
Arne Fritzson, församlingens före-
ståndare, predikade. Under guds-
tjänsten hölls en förbönsakt för 
dem som valts på årsmötet och 
församlingens nya ambo, en liten 
predikstol, invigdes och togs i bruk. 
/af 
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Tisdag 1 mars  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Sture Wärlinder, Lyssna till ljud 

som vi minns eller glömt 
 

Onsdag 2 mars  
19.00 Litteraturcirkel  
Läsning av Victoria Benedictssons 
roman Pengar 
 

Söndag 6 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Kärlekens väg 

Text: Mark 10:32-45 
 

Tisdag 8 mars  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
GF-kyrkan – utopi eller vison? 
 

14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 9 mars  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Lördag 12 mars  
10.00 – 18.00 Endagsretreat  
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
 

Söndag 13 mars 
11.00 Gudstjänst 
Johanna Lindar – THS student, 
Rut Casserfelt, offerdag för 
pastors och diakonutbildningen 

 

Tema: Prövningens stund 

Text: Mark 1:12-13 

 

 

 

Tisdag 15 mars  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Lasse Andersson & Lisen Åberg, 
Två sjungande syskon 
 

Söndag 20 mars 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Den kämpande tron 

Text: Mark 14:3-9 
 

Tisdag 22 mars  
13.00 Trivselträff  
Rut Casserfelt 
Britt G. Hallqvists liv och psalmer 
 

Torsdag 24 mars 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Guds kyrka i historien 
 

Söndag 27 mars 
11.00 Gudstjänst, våffelfest 
(grupp C) 
Sofia Camnerin 
Tema: Guds mäktiga verk 

Text: Luk 1:46-55 
 

Tisdag 29 mars  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Erik André 
Mobiltelefonins historia 

 
 
 
 
 
 

Lördag 2 april  
10.00 Körövning 

 

Söndag 3 april 
10.00 Körövning 
11.00 Samverkansgudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, kören, m.fl. 
Tema: Livets bröd 
Text: Joh 6:48-59 
 

Tisdag 5 april  
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
Muhammeds liv och lära 
 

Onsdag 6 april  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
19.00 Litteraturcirkel  
Läsning av Torgny Lindgrens bok 
Minnen 
 

Lördag 9 april  
08.00 Städdag ute inleds 

 

Foto: Ulla André 

Söndag 10 april 
11.00 Gudstjänst 
Anders Jonåker, Silverdalskören, 
offerdag för mission i Sverige 
Tema: Försonaren 

Text: Joh 3:11-21 
 

Tisdag 12 april  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Kjell Dellert, Trubadur och präst, 
Edsberg Ur Bibel och psalmbok 
 

 
 

Torsdag 14 april 
19.00 Föreläsning 
Olle Alkholm 
Gemensam framtid 
 

Palmsöndag 17 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Vägen till korset 

Text: Joh 12:1-16 
 

Skärtorsdag 21 april 
19.00 Getsemanestund, HHN 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt 
Tema: Det nya förbundet 

Text: Joh 13:1-17 
 

Långfredag 22 april 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
Tema: Korset 

Text: Joh 19:17-37 
 

Påskdag 24 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt 
Tema: Kristus är uppstånden 

Text: Joh 20:1-18 
 

 
 

Tisdag 26 april  
13.00 RPG-saml. Turebergskyrkan 
Guidad visning av nya kyrkan. 
Information och kaffe 
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