
 

     

 

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 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 
Markus Kristiansson har hälsats 
som ny medlem i församlingen. 
Adress: Rotebro Torg 1 ,192 68 
Sollentuna tel 076-226 36 99 
 

Utgången medlem 
Anders Claesson har flyttat sitt 
medlemskap till Immanuelskyrkan, 
Stockholm.  
Ny adress: Aportado 3232, 8135-99 
ALMACIL, Portugal 
 

Dop 
Staffan Rocky Romano Fernholm 
son till Sofia Johannssen och 
Staffan Fernholm döptes i 
Missionskyrkan den 3/12. Offi-
ciant var Arne Fritzson. 
 

Till Guds vila 
Lennart Elmqvist avled den 28 
oktober. Begravningsgudstjänsten 
hölls i Missionskyrkan den 18 nov-
ember. Officiant var Rut Casserfelt 
 

   
 

TACK! 
Som framgår ur församlings-
boken ovan, så har Anders 
och Monica Claesson flyttat 
till Portugal. Vi kommer 
därför inte att ha glädje av 
deras närvaro på samma sätt 
som tidigare. Församlingen vill 
framföra ett stort TACK till er båda, 
för den tid vi har fått ha er mitt ibland 
oss, och allt det ni gjort för oss. Vi 
önskar er all glädje och välsignelse i 
ert nya hem. /ea 

 

 OFFERDAGAR 
Två av Svenska Missionskyrkans 
årliga offerdagar infaller under 
våren. Den 11 mars samlar vi in 
medel till våra medarbetarutbild-
ningar i samfundet, pastorsutbild-
ningen på Teologiska högskolan, 
Stockholm och diakonutbildningen 
på Lidingö folkhögskola. Det är en 
stor rikedom för vår kyrka att vi har 
våra medarbetarutbildningar där 
människor kan förbereda sig för 
tjänst i församlingar. I vår guds-
tjänst den söndagen kommer vi ha 
besök från båda utbildningarna då 
Christofer Öhrvall, pastorskandidat, 
och Inger Öhrvall, som går på 
diakoniutbildningen, medverkar. 
 

 
 

Den 22 april har vi offerdag för 
Svenska Missionskyrkans mission i 
Sverige. Svenska Missionskyrkan 
finns just nu i övergångsfas då 
ansvaret och uppgifterna lämnas till 
den nya kyrkan, Gemensam framtid. 
Svenska Missionskyrkans centrala 
nationella arbete gör viktiga insatser 
till stöd och inspiration för 
församlingar och medarbetare att 
vara missionsarbetare, att berätta 
om Guds kärlek till alla människor 
och om befrielsen som finns i Jesus 
Kristus. Det är en förmån att få 
finnas med och få bidra till den 
gemenskapen. /af 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar mellan klockan 
13.30 och 15.00. Då expeditionen 
inte är bemannad kan man ringa 
och lämna ett meddelande i expe-
ditionens röstbrevlåda. Församlin-
gens postlåda och röstbrevlåda 
kommer att kontrolleras även utan-
för expeditionstiderna. 
 
MYNT 
Församlingen tar tacksamt emot alla 
gåvor. Banken tar dock extra betalt 
av oss om vi lämnar in mynt till-
sammans med övrig kollekt t.ex. 
 
KOM IHÅG 
Några datum att lägga på minnet.  
 

- Endagsretreat 24 mars 
- Distriktets årsmöte 21 april, Västerås 
- Städdag ute 5 maj 
- Kyrkokonferens 17-19 maj 
 
FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant, 
 
FOTOGRAFIER I BLADET 

Erik André, där inte annat 
anges. Vårfloden på fram-
sidan är fotograferad i 
Sälenfjällen. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet maj och 
juni. Manusstopp för det numret 
blir den 11 maj. 
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TALANDE BILDER 
Numerologi kallas det när ett visst 
antal av någonting ingår i sym-
boler. I katakomberna finns det 
många bevis för att de kristna, un-
der förföljelsetider, använde nume-
rologi som kommunikationsspråk. 
Det är mycket vanligt i kristen 
symbolik. Triangeln är ett sådant 
exempel som symbol för Gud och 
treenigheten  
 

Vår kyrkas korfön-
ster, som konstnär-
en kallade Himla-
stegen, med sina tre 
fält, påminner oss  
också om treenig-
heten Delningen ut-
görs av två ”And-
reaskors” som sam-
tidigt  håller ihop 
kyrkväggarna. Vart 
och ett av fälten är 
uppdelat i fyra rutor 
vilket kan vara en 
påminnelse om ev-
angelisterna. Den 
blå färgen är himla-
vägen. Den är inte 

enhetligt klarblå och den är be-
tänkligt smal, ja faktiskt som ett 
nålsöga, när den går via korset. På 
utsidan finns en indirekt belysning. 
Tanken med den är att, när den 
fungerar, färgerna från fönstret 
skall återspeglas i glaskorset på 
fondväggen. Dagtid kan den blå 
färgen även ses i glasljusstakarna på 
förbundsbordet, från vissa platser. 

 

 

På förbundsbordet är varannan bild 
en nattvardskalk och en vatten-
kruka. Krukan påminner oss om 
berättelsen om bröllopet i Kana 
som ofta ses som en förebild till 
nattvarden. Symbolen finns också i 
den lilla del av trappräcket som 
finns kvar vid hissen. I äldre 
kyrkokonst kan man finna ”Kvin-
nan vid Sykars brunn” i samma 
symbolvärld. Hon lär för övrigt 
vara förebilden till Picassos 
världsberömda målning ”Vatten-
krukan”. /re 
 

SOLLENTUNA KONSTRONDA 
Sollentuna Konstron-
da kommer även i år 
att finnas represen-
terade i våra lokaler. 
lördag och söndag 
21-22 april kl. 11-17 

kommer Stefan Sjöblom som gör 
fåglar och kufar av drivved att 
finnas på plats i vår församlings-
våning. 
 

Planera gärna in ett besök hos 
någon konstnär som du ännu inte 
besökt, adresser se hemsidan. /ea 

 

 

www.sollentunakonstronda.se 
 

 Passion Betraktelse 
 

Jag sitter vid frukostbordet och tankarna väcks till 
liv vid följande ord på yoghurtpaketet – passion 
har funnits i sextio år! 
 

Inte mer än sextio år? Det kan inte vara sant! 
Passion kan betyda förkärlek till någonting 
(Wikipedia). Vi talar i den kristna tron om 
passionshistorien, särskilt i samband med påsken. 
Jesu lidandes väg i slutet av hans liv. Till vår 
hjälp har vi fastetiden och påskhelgen att följa 
passionsdramat. Både våra hem och kyrkan kan 

hjälpa oss i detta. Innan fastan som inleds fyrtio dagar innan påsken så 
är den glada fastlagen i tre dagar med fastlagssöndagen, 
fastlagsmåndagen och fastlagstisdagen. Under denna tid tar många av 
oss in fastlagsriset som kan bli en påminnelse om livets under och 
Skaparen som varje år låter livet födas på nytt. Efter vinter kommer 
vår, efter fasta kommer påsk och efter död kommer liv.  
 

På fastlagstisdagen eller fettisdagen får vi avnjuta semlan. Ska vi vara 
korrekta så är det endast den dagen som vi får äta den. Dagen efter är 
det askonsdagen då fastan inleds. Benämningen kommer av att de 
som på ett synbart sätt ville göra bot strödde aska på sina huvuden. I 
Gamla testamentet talas ofta om att göra bot i säck och aska. Fastan är 
inget mål i sig, den är en förberedelse inför den kommande påsken.  
 

Den sista veckan i fastan är stilla veckan. Den inleds med 
palmsöndagen då palmkvistar och hosiannaropen uttrycker 
hyllningarna till Jesus då han rider in i Jerusalem. Hosianna betyder 
hjälp eller fräls. Onsdagen i stilla veckan bär sedan gammalt 
benämningen dymmelonsdagen. Då ansågs påskfriden börja, den 
strängt markerade stillheten inför den stora helgen. Då virades tyg 
kring kyrkklockornas kläppar för att de skulle ljuda dovt. Därefter 
gick man in i stillheten och inget arbete fick utföras som inte var 
absolut nödvändigt. Skärtorsdagen kom dagen efter och namnet 
kommer av verbet skära = rena. Man skulle rena sig kroppsligt och 
andligt inför påsken. Vi firar skärtorsdagen till minne av nattvardens 
instiftande. Den kvällen skildras ingående i evangelierna då (forts) 
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Jesus utkämpar sin bönekamp. Passionsdramat fortsätter med 
nattlig rättegång, förhör, tortyr och dödsdom. På långfredagen 
kanske årets mörkaste dag äger Jesu dödskamp och avrättning rum 
och mörkret faller. Där sätts en punkt och samtidigt börjar något 
helt nytt. Försoning för mänskligheten och livet som segrar på 
påskdagen. Passionsdramat – Jesu lidande öppnar vägar till livet 
genom kamp och död. 
 

Herren lever våga tro det! 
Rut Casserfelt 

 

 

 
 

RETREAT 
tillsammans med Missionskyrkan 
i Sollentuna och Turebergskyr-
kan, Svenska kyrkan Sollentuna.  
 

Sollentuna Missionskyrka Kapell-
vägen 2. Lördag 24 mars, 2012 
kl. 10 – 18. 
 

Ibland kan vi behöva andrum, 
stilla platser dit vardagens stress 
och brus inte når. Vi behöver 
möten på djupet med oss själva, 
med andra människor, med 
tystnaden, med Gud. Att dela en 
dags tystnad och stillhet med 
andra kan bli en andlig upplevelse 
eller en skön stund att bära med 
sig i vardagen. 
 

Välkommen till en endagsretreat!  

 Program 
 

10.00 samling med fika och intro- 
 duktion 
10.30  avspänning 
11.00 Bibelmeditation i kyrkan 
12.30  lunch 
15.00  tyst zen-inspirerad meditation 
16.00  fika med våfflor 
17.30  nattvard med förbön 
 

Retreaten leds av Arne Fritzon, 
Rut Casserfelt, Helena Lind, 
Ingrid Edgardh och Marie 
Löfgren. Under dagen finns 
möjlighet till ett individuellt 
samtal en kort sittande massage. 
 

Kostnad: 100:- inkl lunch och fika 
 

Anmälan senast 18/3 till 
 

rut.casserfelt@missionskyrkan.se  
 
 

Information: Rut Casserfelt 08-
35 66 58 och Helena Lind 08-
505 513 39 

 GÄSTMUSIKANTER 
Söndagen den 25 
mars gästas vi i 
gudstjänsten av kon-
sertpianisten André 
Baraula och hans 
dotter operasånger-

skan 
Désirée 
Baraula

Båda två medverkar på 
en CD-skiva som delvis 
spelades in i vår kyrka i 
april förra våren. Det är 
FIM ”Föreningen Ideell Musik” 
som nu laserar skivan.. Skivan kostar 
100 kr och kommer att finnas till 
försäljning efter gudstjänsten. Intäk-
terna från skivförsäljningen går till 
kyrkans kollekt. Mottagare vid det 
här tillfället är vår egen församling. 
På skivan medverkar också bl.a. 
Raymond Björling med sång och 
Mats Rodius, som vi brukar möta i 
vår kyrka, med flöjtmusik. /ea 
 

GÄSTPREDIKANTER 
Den 22 april, när vi 
firar offerdag för 
Svenska Missions-
kyrkans mission i 
Sverige, predikar 
Görel Byström 
Janarv i vår guds-
tjänst. Hon är Mis-

sionskyrkans kommunikationschef. 
Görel är baptistpastor i botten. Hon 
har tidigare arbetat som skrivande 
journalist, redaktör och som 
producent på TV. 
 

 Den 11 april firar vi 
offerdag för medar-
betarutbildningarna i 
Svenska Missions-
kyrkan. Då medverkar 
Christofer Öhrvall 
som är pastorskandi-
dat och som är med-
lem i vår församling 
och arbetat två år som 
sommarpastor i vår 
kyrka, tillsammans 
med sin mor, Inger 

Öhrvall, som läser på Diakonala 
linjen på Lidingö folkhögskola och 
som kommer från Göteborg. /af 
 
GÅVA 

 

Församlingen har fått en flygel 
till församlingsvåningen i gåva av 
pianoläraren Maria Sörensen. 
Det är en snart 100 år gammal 
flygel som många kända svenskar 
har spelat på. Vi återkommer i ett 
kommande nummer av FN med 
information om dess historia. 
TACK Maria för den generösa 
gåvan! /ea 
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Onsdag 2 maj  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 5 maj  
08.00 Städdag ute inleds 

 

Söndag 6 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Ann-Josefine Possebo 
Tema: Diakoni 
 

Tisdag 8 maj  
13.00 RPG-saml i Missionskyrkan 
Marie-Louise & Berno Hallström 
sjunger och musicerar 

 

Söndag 13 maj 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Louise Öhrvall 
församlingsmöte 
Tema: Bönen 

Text: Luk 18:1-8 
 

Onsdag 16 maj 
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

 
 

Söndag 20 maj 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Bo Färjare 
Tema: Hjälparen kommer 

Text: Joh 15:26-16:4 
 

Tisdag 22 maj  
RPG-utflykt 
Fullerö Handel – Gamla Uppsala 

 
 

Lördag 26 maj  
10.00 Körövning 
 

Söndag 27 maj 
09.45 Körövning 
11.00 Pingstdagsgudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Den heliga Anden   

Text: Joh 14:25-29 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag 3 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Gud-Fader, Son och Ande   

Text: Matt 11:25-27  
 

Söndag 10 juni 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, sång Maria Sörenssen 
Tema: Vårt dop  

Text: Joh 3:1-8 
 

Onsdag 13 juni  
18.00 Sommarkonsert 
Maria Sörensen och hennes 
pianoelever 
 

Söndag 17 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Louise Öhrvall 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text: Luk 14:15-24 
 

 
 

 På gång i Svenska 
Missionskyrkan & 
Gemensam Framtid 
 
RAPPORT FRÅN 
ÅRSMÖTEN 
Den 4 februari hölls 
två årsmöten i Sollentuna Missions-
kyrka. Klockan 14.00 samlades 
SMU till ett årsmöte. Under 2011 var 
SMU i Sollentuna med och arran-
gerade Café Flip-Flop (fd Café Tre 
Lyktor) under några sommarveckor 
tillsammans med andra kyrkor i 
kommunen. Årsmötet beslöt att 
föreslå församlingen att tillsvidare 
låta SMU:s. ekonomi, styrelse och 
verksamhet ingå i församlingens 
redovisning och ansvar, vilket 
församlingen senare på dan också 
beslöt att göra. 
 

 
 

Församlingens årsmöte hölls direkt 
efter SMU:s årsmöte. I årsmötet ser 
vi tillbaka på det gångna året och kan 
då konstatera att medlemsantalet 
sjunkigt något då ett flertal medlem-
mar inte finns bland oss längre. Vår 
ekonomi gjorde trots detta ett litet 
plusresultat mycket beroende på att 
vi kunnat hålla kostnaderna nere. 
 

 Det är med optimism vi går in i 2012. 
Årsmötet antog en budget i balans i 
förhoppning om fortsatt gott offrande. 
Funktionärer och representanter till 
olika uppgifter valdes. Ulla Kristian-
sson och Per Johansson valdes in som 
nya ledamöter i församlingens styrel-
se. Samtidigt avgick Karin Savborn, 
som kassör efter många års troget 
tjänande, ur styrelsen. Hon avtackades 
vederbörligen av församlingen. Styrel-
sen har fortsatt en vakant plats. En 
jobbig uppgift är nu att församlingen 
f.n. står utan kassör. 
 

Årsmöte är inte bara förhandlingar 
och beslut, utan även tid för samvaro. 
I en paus serverades kaffe, thé, smör-
gåsar och kakor i församlingsvåning-
en. Dagen efter firade församlingen 
sin årshögtid: en gudstjänst med 
nattvard. Församlingens ordförande, 
Erik André ledde, kören sjöng och 
Lars-Göran Ahlm predikade då 
församlingens föreståndare Arne 
Fritzson inte kunde medverka. Under 
gudstjänsten hölls en förbönsakt för 
valda representanter och en ljushållare 
med ”barnens ljus” togs i bruk. /ea 
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Söndag 4 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, sång Susanna Böling  
Tema: Den kämpande tron 

Text: Matt 15:21-28 
 

Tisdag 6 mars  
13.00 Trivselträff  
Stefan Sjöblom, häktespastor 
Vad händer bakom häktets dörrar 
 

Onsdag 7 mars  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 10 mars  
10.00 Körövning 
 

Söndag 11 mars 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall, Inger Öhrvall, 
kören, offerdag för pastors och 
diakonutbildningen 
Tema: Kampen mot ondskan 

Text: Luk 11:14-26 
 

 
 

Tisdag 13 mars  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Stefan Andersson 
Hela människan 
 

Söndag 18 mars 
10.00 Samverkansgudstjänst i 
Kummelbykyrkan, OBS tiden! 
Gita Andersson, Arne Fritzson  
Tema: Livets bröd 

Text: Joh 6:1-5 

 

 
 

 
 

Tisdag 20 mars  
13.00 Trivselträff  
Erik André 
Sången i mitt liv 

14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 21 mars  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Lördag 24 mars  
10.00-18.00 Endagsretreat  
Rut Casserfelt, Arne Fritzson, 
Helena Lind, Ingrid Edgardh, 
Marie Löfgren 
 

Söndag 25 mars 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, sång & musik 
Désirée & André Baraula 
Tema: Guds mäktiga verk 

Text: Luk 1:26-38 
 

Tisdag 27 mars  
13.00 RPG-saml i Missionskyrkan 
Majbritt Lannfjäll, Arne Tengstrand 
Var kommer det vackra ifrån? 

 

Lördag 31 mars  
10.00 Körövning 

 
 
 
 
 
 

Palmsöndag 1 april 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Vägen till korset 

Text: Matt 21:1-11 
 

Tisdag 3 april 
13.00 Trivselträff  
Rut Casserfelt 
Påsken i tro och tradition 
 

 
 

Skärtorsdag 5 april 
19.00 Getsemanestund, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Det nya förbundet 

Text: Matt 26:17-30 
 

Långfredag 6 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Korset 

Text: Matt 27:32-56 
 

Påskdag 8 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, sång Christer 
Bjälkenfalk  
Tema: Kristus är uppstånden 

Text: Matt 28:1-20 
 

 

 
 

Tisdag 10 april  
13.00 RPG-saml i Rotebrokyrkan 
Göran Bondeson 
Göran och hans gitarr 

 

Onsdag 11 april  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 15 april 
11.00 Samtalsgudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Bön i vardagslivet och i 

församlingslivet 

 

Lördag 21 – 22 april 
11.00-17.00 Konstrondan 
 

Lördag 21 april  
10.00 Körövning 
 

Söndag 22 april 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Görel Byström Janarv, kören, 
offerdag för mission i Sverige 
Tema: Den gode herden 

Text: Joh 10:1-10 
 

Tisdag 24 april  
13.00 RPG-saml i Pingstkyrkan 
Överläkare Anita Andersson 
Livskvalitet på äldre dar 

 

Söndag 29 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Vägen till livet 

Text: Joh 16:16-22 
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