
 

     

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till kyrkosamfundet 
Gemensam Framtid. 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. Gemensam Framtid 
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 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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Utträde 
Bertil Johansson har flyttat sitt 
medlemskap till Enebykyrkans 
församling, Enebyberg 
 

Kristin Öhman, Lennart och 
Solveig Ivarsson tillhör fort-
sättningsvis Svenska kyrkan 
 

Vi vill önska er Guds välsignelse i 
fortsättningen! 
 

Du som vill bli medlem i 
Sollentuna Missionsförsamling är 
välkommen att kontakta någon av 
pastorerna. 
 

Om du önskar få din högtidsdag 

införd här i församlingsnytt, v.g. 

informera då någon i redaktionen. 
 

   
 

SENIORBOENDE 
På församlingsmötet den 25/11 fick 
styrelsen i uppdrag att bilda en 
arbetsgrupp vars uppgift är att ta 
fram ett dokument som kan 
användas som underlag för kom-
mande beslut som församlingen 
måste ta senare i år. 
 

Gruppen, bestående av Marga-
retha Strömqvist, Margareta 
Lerneteg, Ulla & Peter Kristians-
son, Monica & Lars Axäll, Per 
Johansson och Erik André, har 
träffats vid ett par tillfällen och 
räknar med att kunna presentera ett 
dokument för församlingen under 
våren. /ea 
 

 

 
 

Svenska Psalmjazztrions idé är att ge 
en harmonisk och rytmisk nytolkning 
åt psalmer av olika karaktär och från 
skilda tidsepoker. Blandningen av 
psalmernas genuina kompositioner, 
våra egna arrangemang och jazzens 
improvisationsmoment skapar ett 
musikaliskt uttryck som är unikt för 
Svenska Psalmjazztrion. 
 

Trion bildades 2005 och har sedan 
dess gjort ett stort antal konserter samt 
spelat in skivan "Vol. 1" som gavs ut 
2008 och "Vol 2" som gavs ut 2010.  
 

Svenska Psalmjazztrion består av: 
Jonathan Fritzén - piano 
Martin Östholm – kontrabas 
Niklas Bodin – trummor 
 

Svenska Psalmjazztrion medverkar i 
vår gudstjänst den 10 mars. 
 

SOLLENTUNA KONSTRONDA 
Sollentuna Konstronda 
kommer även i år att 
finnas representerade i 
våra lokaler. lördag och 
söndag 13-14 april kl. 
11-17 kommer Stefan 
Sjöblom som gör fåglar 

och kufar av drivved att finnas på 
plats i vår församlingsvåning. 
 

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

 
 

www.sollentunakonstronda.se 

  
 
 
 
 
 
 

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. 
 

KOM IHÅG 
Några datum att lägga på minnet.  
 

- Distriktets årsmöte 13 april, 
  Abrahamsbergskyrkan 
- Konstrondan 13-14 april 
- Städdag ute 20 april 
- Församlingsmöte 5 maj 
- Kyrkokonferens 9-12 maj, Karlstad 
 

KONSERT I PINGSTKYRKAN 
Lördagen den 18 maj, kl. 18.00 
Sjung i Sollentuna kören med solist 
Sonja Aldén 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant 
HHN = Herrens Heliga Nattvard 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans vårbild 
på Edsbergs slott är tagen 
från Strandvägen. 
 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet maj och 
juni. Manusstopp för det numret blir 
den 10 maj. 
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HÄLSNING FRÅN ÅRSMÖTET 
 

Den 16 februari samlades ett 20-tal 
personer till årsmöte i Sollentuna 
Missionskyrka. Ett årsmöte är ett 
tillfälle att blicka tillbaka och att 
blicka framåt. Årsmötet tog del av 
verksamhetsberättelsen och förvalt-
ningsberättelsen för 2012. Det ger oss 
anledning till tacksamhet. Försam-
lingen har mycket verksamhet och 
många medlemmar och vänner till 
församlingen gör många trogna insat-
er som betyder mycket 
 

Ett årsmöte blickar också framåt. En 
budget för 2013 antogs. En budget 
innehåller många siffror och kan verka 
byråkratisk, men bakom siffror finns 
förhoppningar och omsorg om för-
samlingen. Bland annat beslöt årsmö-
tet att starta en insamling för att klä 
om kyrkbänkarna i kyrksalen. Årsmö-
tet valde också funktionärer och om-
bud till olika funktioner i försam-
lingen. Bland annat valdes Hans 
Eriksson in som nyvald i försam-
lingens styrelse. Hans har den viktiga 
uppgiften som kassör i församlingen. 
 

Ett årsmöte är inte bara förhandlingar. 
Det inleds och avslutas med andakter 
och under mötet finns också tid för 
gemenskap och servering. Dagen efter 
årsmötet firade församlingen sin års-
högtid med en gudstjänst med nattvard 
där bland andra församlingens kör 
medverkade. I gudstjänsten fick vi 
också tillfälle att be för vår församling, 
för verksamhetsåret 2013 och för alla 
som valdes på årsmötet till olika 
uppgifter i församlingen. /af 

 SILVERDALSKÖREN 

 
Foto: Silverdalskören 

Silverdalskören är en kör med en lång 
tradition. Den startade redan på 70-
talet. När den var som störst i början 
på 80-talet hade man närmare 30 
medlemmar. Från början bestod 
körens repertoar i huvudsak av 
svensk körlyrik, barock- och renäs-
sansmusik. En period sjöng man 
många stycken av kompositören 
Palestrina. Sedan dess har reper-
toaren breddats. Numera sjunger man 
också jazz. 
 

Sedan början på 2000-talet består 
kören av åtta medlemmar, hälften 
män och hälften kvinnor och man 
sjunger i fyra stämmor. Bland kom-
positörterna vars verk kören har 
arbetat med kan nämnas Monteverdi 
och Brahms. 
 

Kören repeterar i Sollentuna Mis-
sionskyrka. Man övar olika ofta 
beroende på vad det är för projekt 
man arbetar med. Sedan hösten 2012 
har kören en ny körledare, Niklas 
Tamm som har studerat dirigering på 
musikhögskolan. Under hans led-
ning har kören utvecklats ytter-
ligare några steg. /af 

 Solstrålar Betraktelse 
 
 

Det var en dag då solen sken och 
himlen var alldeles klarblå. Solstrålarna 
letade sig in genom fönstren och in i 
rummet. Det kändes gott efter en mörk 
period både utanför och inuti. 
Sekunden efteråt så upptäckte jag hur 
fönstren såg ut av solens avslöjande 
strålar och hur dammigt det var i 
rummet. Två helt olika perspektiv av 
solens strålar som mina ögon såg.  
 
Kanske är det så här som vi ser på 
tillvaron. Det goda och vackra som gör 
gott med oss och det avslöjande som 
ser rakt igenom. Det kan för någon av 
oss vara bilden av hur Gud är och vem 
Gud är. Gud är den goda som gör gott 
och som gör att det känns gott att leva 
och som samtidigt ser rakt igenom. Ser 

igenom alla lager som vi omger oss med som kan vara krav från 
andra och inte minst inifrån oss själva. Rakt in i det innersta. 
Innanför skalet.  
 
Vad gör detta med oss? Krymper vi och blir som små barn eller 
blir vi i det vuxna och myndiga människor med ansvar? Kanske 
gör dem varma strålarna från Gud något gott med oss och hjälper 
oss att inse att det finns saker som kan behövas rensas eller 
snarare renas.  
 
I Gud finns både kärleken och förlåtelsen, den som gör gott och 
som avslöjar. 

Rut Casserfelt 

10
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 1/2013
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 1/2013
 

 3 

 



APROPÅ EDSBERGS SLOTT 
Den 10 feb. 2014 fyller Sollen-
tuna Missionsförsamling 120 år 
och det var på Edsbergs slott det 
hela började. Friherrinnan Jose-
fine Rudbeck, f. Hamilton af 
Hageby, hade tidigt gripits av den 
“nyevangeliska väckelsen”. Hon 
var då hovfröken till prinsessan 
Eugenia, en av de många inom 
högadeln som starkt påverkats av 
den evangeliska väckelsen. Fri-
herrinnan var mycket angelägen 
om att sprida väckelsen i Sollen-
tuna med omnejd. Hon anställde 
en predikant som bodde på Eds-
berg att sköta den uppgiften. 
Josefine Rudbeck dog 27 år ung. 
Än idag kan man se bibelcitat 
skrivna ovanför dörrarna i slottet. 
 

 
 

Friherre Rudbeck gifte sig senare 
med Ida von Essen, även hon en 
varm förespråkare för väckelsen. 
 

År 1875 anställdes skogvaktare 
August Lundberg som med sin 
hustru Tekla flyttade till Ängs-
torp. Där fick de, med Rudbecks 
tillåtelse, ha möten och andliga 
sammankomster. I Stockholm  
 

 hade ”Lutherska Missionsföre-
ningen” bildats och deras uppgift 
var att stödja och hjälpa bildandet 
av missionsgrupper och försam-
lingar. Bland föreningens legen-
dariska predikanter som besökte 
Edsberg kan nämnas predikanten 
Grufman, Karl Boberg, Andersson 
i Vaxholm och kapten Ahlborg. 
År 1882 startade Tekla Lundberg 
en söndagsskola, troligen den 
första i Sollentuna. 
 

 
 

Den 10 feb. 1894 bildades för-
samlingen av 12 personer i “gula 
villan“ vid Bygdevägen 4. /re 
 
LITTERATURCIRKEL 
En gång i månaden möts 
litteraturcirkeln som är till för dig 
som vill läsa en bok och sedan 
samtala om den tillsammans med 
andra. Kontakta Britta och Åke 
Kussak på telefonnummer 754 15 
59 så får du veta vilken bok som 
diskuteras vid respektive tillfälle 
som är den 13/3, 10/4 och den 
15/5. Du är välkommen med! /rc 
 

 
 

GÄSTPREDIKANTER 
 

Den 21 april kommer 
Eva Danneholm pre-
dika i vår gudstjänst. 
Eva är pastor i Ge-
mensam framtid och 
har arbetat i olika 

församlingar bland annat i 
Sundsvall och i Björknäskyrkan i 
Nacka. Hon har även arbetat som 
folkhögskolelärare och inom olika 
ekumeniska organisationer. När 
Eva predikar gör hon ofta det i lite 
annorlunda former. 
 

Den 12 maj predikar Lennart 
Lagerquist i vår gudstjänst. Len-
nart är numera pensionerad pastor i 
Gemensam framtid. Lennart är en 
efterfrågad predikant som får 
många kallelser. Han kan se tillbaka 
på en lång pastorsgärning sedan han 
ordinerades till missionspastor 
1951. Lennart har bland annat tjänat 
i missionsförsamlingarna i Jönkö-
ping, Södertälje och Älvsjö. Han 
har predikat i vår kyrka tidigare och 
nu har vi glädjen att hälsa honom 
välkommen tillbaka. /af 
 

FIKA OCH SAMTAL OM TRON 
Under vårterminen fortsätter de 
samlingar vi kallar Fika och samtal 
om tron. Då gör vi det som namnet 
säger: vi träffas, dricker något 
varmt eller kallt, beroende på 
önskemål, med något tilltugg och 
samtalar om frågor kring livet och 
kristen tro som vi tycker är 
angelägna. 
 

 Vi som är med på de olika 
samlingarna formar själva samtalet 
och tar upp de frågor som vi tycker 
är viktiga. Någon av församlingens 
pastorer är med i samtalen och är 
med och kan ge stöd i samtalen. Vi 
har alltid förberett något att sam-
tala om. Det finns alltid angelägna 
frågor att ta upp. Man kan till 
exempel alltid fundera på den 
kommande söndagens tema och 
texter i Evangelieboken. Samling-
arna börjar klockan 19.00 och vi 
samtalar så länge det känns ange-
läget, men vi räknar med att sluta 
någon gång mellan 20.00 och 20.30. 
Vi avslutar med en enkel aftonbön. 
Vi hoppas på fina samlingar och 
angelägna samtal. /af 
 

OMKLÄDNING KYRKBÄNKAR 
Jacob Rydgård har nu börjat 
arbetet med att klä om våra kyrk-
bänkar. Kostnaden kommer att bli 
ca 100000 kr, vilket innebär ett 
snittpris på ca 5000 kr per bänk 
eller 500 kr per sittplats. 
 

Församlingen uppmanas att ge en 
extra gåva för att täcka denna 
kostnad. Märk din gåva med texten 
”kyrkbänk”. /ea 
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Söndag 5 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, insamling till Sociala 
Missionen, församlingsmöte 
Tema: Bönen 

Text:  Luk 11:1-13 

 

Tisdag 7 maj  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Kjell Jonasson 
Präst i Jerusalem 
 

 
 

Torsdag 9 – Söndag 12 maj 
Kyrkokonferens i Karlstad 
 

Söndag 12 maj 
11.00 Gudstjänst 
Lennart Lagerquist 
Tema: Hjälparen kommer 

Text:  Joh 16:25-33 

 

Onsdag 15 maj 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 18 maj 
10.00 Körövning 

 

 

  
 

Söndag 19 maj 
09.45 Körövning 
11.00 Pingstdagen 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Den Heliga Anden 

Text:   Joh 14:15-21 
 

Tisdag 21 maj  
13.00 RPG:s vårutflykt till  
          Furuhöjdskyrkan, Alunda 
 

Söndag 26 maj 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen & 
Södertälje Missionskyrkas barnkör 
Tema: Gud- Fader, Son och Ande 

Text:  Matt 28:16-20 

 

 
 
 
 
 

 
 

Söndag 2 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Vårt dop 

Text:  Joh 1:29-34 
 

Söndag 9 juni 
11.00 Gudstjänst 
Gästpredikant 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text:  Joh 1:35-46 
 

Tisdag 11 juni  
14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 12 juni 
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Söndag 16 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson,  
Tema: Förlorad och återfunnen 

Text:  Luk 15:8:10 

 

 
 

 
 
 
PÅ GÅNG I GF-KYRKAN 
Under Kristi Himmelsfärdshelgen, 
den 9-12 maj, hålls Gemensam 
Framtids kyrkokonferens i Karl-
stad. Temat för årets konferens är 
Berätta tron. En kyrkokonferens är 
samfundets årsmöte och högsta 
beslutande organ. Förhandlingar 
och beslut utgör en viktig del av 
konferensen. Men i en konferens 
ingår också gudstjänster, bibel-
studier och andra mötesplatser. 
Det är värdefullt att vi möts från 
olika församlingar från olika delar 
av landet. En viktig del kyrko-
konferensen är gudstjänsten där 
diakoner och pastorer ordineras för 
tjänst i Gemensam Framtid. Låt oss 
ta med kyrkokonferensen i våra 
förböner och be att Gud får leda 
förhandlingar och möten under 
konferensdagarna i Karlstad. /af 
 

OFFERDAGAR 
Två av vår kyrkas, Gemensam 
framtids, offerdagar infaller under 
vårterminen. Den 10 mars är det 
offerdag för samfundets medar-
betarutbildningar av pastorer på 
Teologiska Högskolan i Stock-
holm och diakoner på Lidingö 
folkhögskola. Det är ett viktigt 
framtidåtagande vi har för vår 
kyrka att bereda möjligheter att 
 

 genom utbildning förbereda sig för 
tjänst i Guds kyrka. 
 

Den 28 april är det offerdag för 
samfundets nationella arbete. Ge-
mensam Framtid har ett omfat-
tande arbete i Sverige för att nå 
människor här med evangelium. 
Den dagen firar vi gudstjänst i 
Missionskyrkan tillsammans med 
våra vänner i Rotebrokyrkan. I den 
kommer de båda församlingarnas 
föreståndare, Stefan Andersson 
och Arne Fritzson att dialog-
predika. Det passar bra att de två 
GF-församlingarna i vår kommun 
har en gemensam gudstjänst just 
på vår kyrkas offerdag för det 
nationella arbetet. /af 
 

ROTEBROKYRKAN 
Du är varmt välkom-
men till inspiration 
och samtal med 
Gemensam Framtids 
kyrkoledare Lasse 
Svensson som besö-
ker Rotebrokyrkan 
Ytterbyvägen 4 E, 
Sollentuna tisdagen 

5 mars kl. 19.00 
 

Soppa och smörgås serveras från kl. 
18.00 (självkostnadspris) 
 

Vi möts som församlingar i Gemen-
sam Framtid (Sollentuna, Upplands 
Väsby och Sigtuna kommuner) för 
samtal och inspiration.  
 

Välkomna! 

Britt Donné           ordförande 
Stefan Andersson   pastor 
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Söndag 3 mars 
11.00 Samverkansgudstjänst 
          med Kummelby kyrkan i 
          Missionskyrkan, HHN 
Arne Fritzson, Gita Andersson, 
Maria Sörensen sång & musik 
Tema: Kampen mot ondskan 

Text:  Mark 5:24-34 
 

Tisdag 5 mars  
13.00 Trivselträff  
Rut Casserfelt 
Astrid Lindgrens liv och författarskap 
 

19.00 Träff i Rotebrokyrkan med 
kyrkoledare Lasse Svensson 
Körsång, f.o.m 18.00 serveras soppa. 
 

Onsdag 6 mars  
19.00 Cafékväll 
folkmusik och visa med Maria 
Sörensen och musiker. 
 

Söndag 10 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Svenska 
Psalmjazztrion 
offer till medarbetarutbildningar 
Tema: Livets bröd 

Text:  Joh 6:24-35 

 

 
 
 

Tisdag 12 mars  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Cittronerna från Upplands Väsby 
  

Onsdag 13 mars 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 16 mars 
10.00 Körövning 
 

Söndag 17 mars 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Guds mäktiga verk 

Text:   Luk 1:26-38 
 

Tisdag 19 mars  
13.00 Trivselträff  
Åke Kussak 
Hymnologen Oscar Lövgren 
 

14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 20 mars 
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

19.00 Fika och  
          samtal om  
           tron 
 
 
 
 
 

Söndag 24 mars 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson,  
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Tema: Vägen till korset 

Text:  Mark 11:1-18 
 

Tisdag 26 mars  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Britt Donné 
Passionsspelen i Oberammergau 
 
 

 
 

Torsdag 28 mars  
19.00 Skärtorsdagsandakt, HHN  
Rut Casserfelt 
Tema: Det nya förbundet 

Text:   Mark:14:12-26 
 

Fredag 29 mars  
11.00 Långfredagen  
Rut Casserfelt 
Tema: Korset 

Text:   Mark 15:21-41 
 

Söndag 31 mars 
11.00 Påskdagen 
Rut Casserfelt 
Tema: Kristus är uppstånden 

Text:  Mark 16:1-14 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 2 april  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Jesus i Lukasevangeliet 
 

Söndag 7 april 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Påskens vittnen 

Text:  Joh 21:15-19 

 

Tisdag 9 april  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Daniel Lindberg och Ivar Lundgren 
Boken: Lidman-Pethrus och den 

härliga väckelsen 

 

 
 

Onsdag 10 april 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 14 april 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Silverdalskören 
Insamling till Gideoniterna 
Tema: Den gode herden 

Text:  Joh 10:11-16 

 

Onsdag 17 april 
 

19.00 Fika och samtal om tron 
 

Lördag 20 april 
 

08.00 Städdag ute 
 

 
 

Söndag 21 april 
11.00 Gudstjänst 
Eva Danneholm 
 

Tisdag 23 april  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Bengt Winroth 
Mitt möte med Nils F Nygren 
 

Lördag 27 april 
10.00 Körövning 
 

Söndag 28 april 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst tillsammans 
           med Rotebrokyrkan 
Arne Fritzson, Stefan Andersson, 
kören, offer till Gemensam 
Framtids nationella arbete 
Tema: Att växa i tro 

Text:    Joh 15:10:1 

 

6
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 1/2013
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 1/2013
 

 7 
 

MARS 

MÖTESPROGRAM 

 

APRIL 

 

 


