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SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till Equmeniakyrkan. 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. Equmeniakyrkan 
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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Födelsedagar 
 

Du som vill uppvakta någon i för-
samlingen som fyller jämna år så 
finns det en lista att få. Hör av dig 
till någon av pastorerna så får du 
listan. 
 

Utträde 
 

Elisabeth Johansson har anmält 
sitt utträde ur vår församling. Hon 
tillhör fortsättningsvis Svenska 
kyrkan. 
 

Vi vill önska dig Guds välsignelse 
i fortsättningen! 
 

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

   
 

 
 

KYRKORNA I SOLLENTUNA 
Nu har kyrkorna i Sollentuna en 
gemensam hemsida. 
www.kyrkornaisollentuna.se 
 

 

 VÄLKOMMEN TILL FAMILJEDANS! 
Vi söker barn mellan 1-10 år som 
tillsammans med mamma, pappa 
och syskon vill lära sig enklare 
danssteg till musik av bl. a Michael 
Jackson, Abba och schlagermusik. 
Tiden är klockan 14.00-15.30 
följande söndagar : 23 februari, 23 
mars, 27 april. Det kommer att 
dansas första timman och avslutas 
med fika till självkostnadspris. 
Terminen avslutas med en 
gudstjänst med alla åldrar söndagen 
den 25 maj kl 11.00 då någon dans 
kommer att framföras i gudstjäns-
ten. Lokalen är scoutstugan i 
Missionskyrkan. Ledare är Maria 
Sörensen. /rc 
 

MUSIKCAFE I VÅRSOLEN 
Onsdagen den 21 maj kl 18.00 
inbjuds du till musikcafé i Mis-
sionskyrkans trädgård. Ta gärna 
med en filt att sitta på medan du 
njuter av mässingsmusik, piano-
musik, gitarrmusik och sång. Du 
kommer säkert även att få sjunga 
med i någon sång. Det är piano-
lärare och musikpedagogen Maria 
Sörensen som ansvarar för detta 
café tillsammans med sina elever 
och musiker så man kan aldrig 
riktigt veta vad som kan hända. 
Naturligtvis så kommer det att bli 
kaffe och något att tugga på också. 
Om det skulle bli regn så kommer 
det att sättas upp ett partytält. 
Utomhus vill vi vara för att så 
många som möjligt kan höra 
musiken från Missionskyrkan./rc 

  
 
 
 

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. 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
Helg om församlingsutveckling med 
pastor Kristina Andréen, 15-16 mars 
Städning ute 17 maj 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André,  HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vårbild är tagen på Träd-
gårdsvägen i Sollentuna. 
 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet maj - juni. 
Manusstopp för det numret blir den 
15 maj. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 

 

 

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 



ETT ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 
När jag nu skriver har det gått 
nästan ett par veckor sedan vi hade 
årsmötet. Då tittade vi tillbaka på 
året som gått. Vi var med om 
mycket tillsammans och något som 
tog mycket tid var beslutet om att 
inte gå vidare med seniorboendet. 
Tack alla som gav sin tid och 
engagemang i det arbetet. Vi 
upplevde många tillfällen där vi 
verkligen förnimmer att Herren 
varit med oss. En av alla tycker jag 
var församlingsdagen i Spilles-
boda. Det var en fin gemenskap, 
uppmuntrande och inspirerande. 
 

Vi tackar Gud för det som varit, 
men nu ser vi framåt och vi känner 
oss förväntansfulla. Närmast har vi 
församlingshelgen den 15-16 mars 
då Kristina Andreén kommer till 
oss igen. Jag tror att en sådan dag 
är viktigt för gemenskapen och att 
vi känner att vi vandrar framåt till-
sammans. 
 

Tillsammans ja, det är vi, du och 
jag, som är församlingen. Och vi 
behövs alla precis som pusselbitar. 
Men framför allt är det vår 
gemenskap med Herren som är 
viktig, att vi är rotade i Ordet och 
bönen. Låt oss tillsammans gå 
vidare på den vägen.  
 

Jag ber att Herren ska välsigna var 
och en som på ett eller annat sätt 
delar vår gemenskap. 
 

Margaretha 

 MUSIKKONSERT 
Lördagen den 8 
mars kl. 17.00 
kommer det att bli 
en konsert i Mis-
sionskyrkan. Det 
är föreningen FIM 
(Föreningen Ideell 

Musik) som förlagt en vårkonsert 
till vår kyrka.  
 

Medverkande är bl.a. Stockholms 
Saxofonkvartett, pianisten Lars 
Artborg och sångerskan Liz-Marie 
Tammo. Det är Liz-Marie Tammo 

och Mats Rodius 
som många av oss 
har träffat, som är 
initiativtagare till 
den här konserten. 
Troligen kommer 
ytterligare musi-

ker att medverka. 
 

Det kommer inte att vara något 
inträde, men vi kommer att ta upp 
en kollekt till Equmeniakyrkans 
mission i Kongo. Vår egen Roland 
Einebrant kommer att medverka i 
det sammanhanget. /ea 
 

 

 86 speciella dagar Betraktelse 
 

Vi har 86 speciella dagar framför oss: 
perioden före och efter den kristna 
kyrkans största helg: påsken. Den 
perioden utgör kyrkoårets centrum, 
då vi koncentrerar oss på de centrala 
händelserna i den kristna tron: Jesu 
död och uppståndelse. Vi fastar 40 
dagar före påsk, från och med 
askonsdagen, som i år infaller den 5 
mars. Eftersom vi inte fastar på 
söndagar, då firar vi Jesu uppstån-
delse även under fastan, så omfattar 
fastetiden 46 dagar, 40 fastedagar 
och sex söndagar. 

 

Under fastan koncentrerar vi oss på allvaret kring korset. Kyrkoårets 
teman under den tiden handlar om hur Gud i Jesus Kristus delar de 
svårigheter och de lidanden som drabbar oss människor. Fastan 
berättar för oss om hur Jesus avstår från sin jämlikhet med Gud, antar 
en tjänares gestalt och lider döden, döden på ett kors. (Fil 2:6-8) Detta 
är kärlekens livshållning: att avstå för att ge plats för dem man älskar. 
 

Fastetiden utmanar oss att fundera kring vad vi skulle kunna avstå 
ifrån för att visa omsorg om våra medmänniskor: kanske kan vi äta 
lite mindre än vi annars gör, avstå från sötsaker eller ge lite mer 
pengar till ett gott ändamål. Framförallt är det en tid där vi minns vad 
Jesus har gjort för oss för att vi skall räddas undan det onda. 
 

Mitt i denna period infaller stilla veckan. På skärtorsdagen minns vi 
hur Jesus instiftade nattvarden och hans vånda i Getsemane. Enligt 
Första Mosebokens skapelseberättelse skapades människan på den 
sjätte dagen, en fredag, och på långfredagen, i Jesu död, föds en ny 
befriad mänsklighet. Under påsknatten minns kyrkan två av Bibelns 
mest centrala händelser: hur Israels barn befriades ur slaveriet i 
Egypten och hur Jesus uppstår från det döda och bryter dödens makt. 
På påskdagens morgon får vi jublande utropa påskens rop: ”Jesus är 
uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden.” (forts) 
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Foto: Privat



 

Under de 40 dagarna mellan påsk och Kristi himmelsfärdsdag får vi 
minnas de 40 dagar då den uppståndne Kristus visade sig för sina 
lärjungar och då de såg och började tro att Guds kärlek är starkare än 
allt: till och med döden. Det är den kristna kyrkans stora högtidstid. I 
delar av världen hälsar man varandra med orden ”Kristus är 
uppstånden!” när man möts under den här tiden. 
 

Det är en rikedom att få leva med kyrkan under de här 86 dagarna. 
Nu följer vi kyrkans, trons och hela livets stora drama. Det vi får bli 
påminda om är Guds frälsningshistoria: hur Gud räddar oss undan 
allt som förtrycker oss och hindrar oss från att leva som befriade 
människor. 
 

 Arne Fritzson 
 

 

 GÄSTPREDIKANTER 
 

Söndagen den 9 mars 
gästas vi av teologi-
studerande Elina 
Skarin som kommer 
att predika i vår guds-
tjänst. /ea .  

 

 

Den 11 maj predikar 
Gösta Sundin vår 
tidigare församlings-
föreståndare i guds-
tjänsten. /ea 

 
 

STÄDDAG UTE 
 

Lördagen den 17 maj 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,  
 

 

 

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 

 GUDSTJÄNST MED ROTEBRO-
KYRKAN 

Söndagen den 27 
april firar vi guds-
tjänst tillsammans 
med Rotebrokyrkans 
församling. Pastor 
Stefan Andersson 
kommer att predika i 

gudstjänsten, pastor Rut Casserfelt 
är gudstjänstledare och det kommer 
att bli en gemensam kör som 
sjunger under Anna-Stina Thor-
sell Ahlms ledning. Gudstjänsten 
hålls i Missionskyrkan. /rc  

 
SOLLENTUNA KONSTRONDA 

Sollentuna Konstronda 
kommer även i år att 
finnas representerade i 
våra lokaler. lördag 
och söndag 5-6 april kl. 
11-17 kommer Stefan 
Sjöblom som gör 

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

www.sollentunakonstronda.se 
 
STADGEÄNDRING 
Vid årsmötet beslutades om att 
säga ja till de av styrelsen före-
slagna stadgeändringarna. Dessa 
kan dock inte träda i kraft förrän 
efter ännu ett församlingsmöte. 
Det församlingsmötet kommer att 
hållas den 18 maj efter guds-
tjänsten. Ett exemplar av stadgarna 
med rödfärgade ändringar finns i 
kyrkans kapprum. /ea 
 

SE MÖJLIGHETERNA! 

 
 

Temat för församlingshelgen den 
15-16 mars kommer att vara – Se 
möjligheterna! Det bygger på att 
se möjligheterna som redan finns 
och bygga vidare på dem. Pastorn 
och församlingscoachen Kristina 
Andréen reser runt och inspirerar 
församlingar att jobba med för-
samlingsutveckling. En av hennes 
teser är att man bara kan blåsa där 
det glöder. Hon kommer att under 
lördagsförmiddagen att möta för- 
 

  

samlingsstyrelsen för att jobba med 
ledarskap. På eftermiddagen är du 
som läser detta inbjuden att vara 
med på eftermiddagen kl 14-17 då 
vi kommer att arbeta med försam-
lingsutveckling. 

 

Därefter kommer styrelsen att 
mötas en timma för att samtala om 
vad man ska arbeta vidare med. 
Söndagens gudstjänst kommer att 
ha temat – Se möjligheterna. Då vi 
får möta varandra inför Guds 
ansikte. Den gudstjänsten kan 
tänkas att erbjuda något nytt och 
annorlunda då vi får upptäcka och 
se Guds och våra möjligheter. Den 
gudstjänsten ansvarar Kristina 
Andréen, Arne Fritzson och Rut 
Casserfelt för.  
 

Varmt välkommen med! /rc 
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Söndag 4 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Den gode herden  

Text:   Joh 10:22-30 
 

Tisdag 6 maj  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Rune Pettersson 
Biodling - en bisyssla som ger mer 

än honung  
 

Onsdag 7 maj 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Lördag 10 maj  
10.00 Körövning  
 

Söndag 11 maj 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Gösta Sundin, kören 
Tema: Vägen till livet 

Text:   Joh 13:31-35 
 

Tisdag 13 maj 
14.00 Andakt Ribbings Backe 
 

Onsdag 14 maj 
19.00 Litteraturcirkeln 

 

Lördag 17 maj  
08.00 Städning ute 
 

Söndag 18 maj 
11.00 Gudstjänst, församlingsmöte 
Arne Fritzson 
Tema: Att växa i tro 

Text:   Joh 17:9-17 
 

 

 
 

Tisdag 20 maj  
11.00 RPGs-vårutflykt 
 

Söndag 25 maj 
11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen; 
dansgruppen  

Tema: Bönen 

Text:  Matt 6:5-8  

 
 
 
 
 

Söndag 1 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt  
Tema: Hjälparen kommer 

Text:   Joh 16:12-15 
 

 
 

Söndag 8 juni 
11.00 Gudstjänst Pingstdagen 
Arne Fritzson  
Tema: Den Heliga Anden 

Text:   Joh 7:37-39 
 

Söndag 15 juni 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Louise Öhrvall 
Tema: Gud – Fader, Son och Ande 

Text:   Joh 11:18-27 
 

 

 
 

 
 
 

HÄLSNING FRÅN ÅRSMÖTET 
Den 8 februari samlades 30 
medlemmar till församlingens 
årsmöte, detta jubileumsår då för-
samlingen firar sitt 120-årsjubi-
leum. Bland det vi kommer att 
minnas från detta årsmöte är att 
Margaretha Strömqvist valdes 
som ny ordförande och vi fick 
tillfälle att avtacka tre personer som 
avgick ur styrelsen, bl.a. Erik André 
som har varit ordförande i försam-
lingen i nästan nio år och som har 
suttit länge i styrelsen. 
 

Endast sex personer sitter numera i 
församlingens styrelse vilket 
föranledde årsmötet att besluta om 
en förändring i församlingens 
stadgar så att det numera står att mer 
än hälften av styrelsens ledamöter 
behöver vara närvarande för att 
styrelsen skall vara beslutsmässig. 
Denna stadgeändring behöver tas på 
ytterligare ett församlingsmöte för 
att den skall träda i kraft. 
 

Församlingen kan glädja sig åt att 
den förra året samlade in nästan en 
halv miljon kronor varav nästan 77 
000 till insamlingen för omkläd-
ningen av bänkarna i kyrkan.  

 

 Församlingen har anledning att 
känna stor tacksamhet över det 
arbete som har lagts ned i den. 
Genom verksamhetsberättelsen 
påmindes vi om mycket som vi 
gjorde under 2013 och vi fick också 
uttrycka vår tacksamhet för allt som 
har skett under de 120 år som 
församlingen som församlingen har 
funnits. 
 

Denna tacksamhet präglade guds-
tjänsten och kyrkkaffet söndagen 
efter årsmötet. I gudstjänsten sjöng 
kören och vår regionala kyrkoledare, 
Jenny Dobers, förkunnade Guds 
ord för oss. Vi tände också ett tack-
samhetens ljus för dessa 120 år. På 
kyrkkaffet höll Roland Einebrant 
ett tal som påminde oss om vår 
historia och vi fick ta emot glada 
hälsningar från grannförsamlingar i 
Sollentuna och Equmeniakyrkan. /af 
 

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE 
Den 8 februari samlades Mälar-
dalens distrikt av Svenska Missions-
kyrkan och SMU för ett sista 
avslutande årsmöte. Vi har anled-
ning att känna tacksamhet till Gud 
för vad den organisationen har fått 
betyda i vår del av landet under 
många år för många, inte minst för 
barn och ungdomar. Nu ingår vi i 
Equmeniakyrkan, region Stockholm 
och får vara med och ta ansvar för 
den nya regionen, till exempel 
genom att komma ihåg regionen och 
dess anställda i våra förböner. /af 
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JUNI 

MAJ 



 

  
 
 
 
 
 

Tisdag 1 april  
13.00 Trivselträff  
Rut Casserfelt 
Människan är en berättelse 
 

Onsdag 2 april 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Lördag 5 april  
10.00 Körövning  
 

Söndag 6 april 
09:45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Försonaren 

Text: Joh 3:11-21 
 

Tisdag 8 april  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Biskop Anders Arborelius 
Katolska Kyrkan i Sverige av idag  
 

Onsdag 9 april 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Palmsöndag 13 april 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Vägen till korset 

Text:   Luk 19:28-40 
 

Tisdag 15 april 
13.00 Trivselträff  
Lars-Göran Ahlm 
Några böcker i min bokhylla 
 

Skärtorsdag 17 april 
19.00 Getsemanestund, HHN 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 

Tema: Det nya förbundet 

Text:   Luk 22:7-23 

 

 
 

 
 

Långfredag 18 april 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt 

Tema: Korset 

Text:   Luk 23:26-49 
 

Påskdag 20 april 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
Tema: Kristus är uppstånden 

Text:   Luk 24:1-12 
 

 

Tisdag 22 april  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Gunnel & Björn Ring  
Pilgrimssegling 

 

Lördag 26 april  
10.00 Körövning  
 

Söndag 27 april 
09:45 Körövning 
11.00 Gudstjänst  
Stefan Andersson, Rut Casserfelt, 
kören, offerdag för mission i 
Sverige 
Tema: Påskens vittnen 

Text:   Joh 20:24-31 

 

 

 
 

 
 

 

Söndag 2 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Kärlekens väg 

Text:  Mark 10:32-45 
 

Tisdag 4 mars  
13.00 Trivselträff  
Rolf Lerneteg 
En resa till Kambodja 
 

14.00 Andakt på Ribbings Backe 
 

Onsdag 5 mars 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Lördag 8 mars  
17.00 Konsert med FIM 
Stockholms Saxofonkvartett, Liz-
Marie Tammo, Roland Einebrant, m.fl 
 

Söndag 9 mars 
11.00 Gudstjänst 
Elina Skarin, Curt Sandberg, 
Silverdalskören offer till medarbe-
tarutbildningar 
Tema: Prövningens stund 

Text:  Mark 1:12-13 
 

 

 
 

Tisdag 11 mars  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Ivar Lundgren 
Lewis vägval - Lewi Pethrus 130 år  
 

Torsdag 13 mars (OBS! ny dag) 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Lördag 15 mars  
14.00–17.00 Församlingsutveckling 
Temahelg med Kristina Andréen 
 

Söndag 16 marsl 
11.00 Temagudstjänst,  
Se möjligheterna 
Kristina Andréen, Arne Fritzson, 
Rut Casserfelt 
 

Tisdag 18 mars  
13.00 Trivselträff  
Nils-Olof Tägt 
107 dagar i Palestina 
 

Lördag 22 mars  
10.00 Körövning  
 
 

Söndag 23 mars 
09:45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Guds mäktiga verk 

Text:   Luk 1:46-55 
 

Tisdag 25 mars  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Bernt Nordström & Berno Hallström 
Mitt möte med Jan Sparring  

 
 

Söndag 30 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, kören Sakura. 
Tema: Livets bröd 

Text: Joh 6:48-59 
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