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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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Utflyttade 
Curt och Elvi Sandberg har flyttat 
sitt medlemskap till Hudiksvalls 
Missionsförsamling. Ny adress är 
Andvägen 8, 824 33 Hudiksvall. 
Telefon: 0650-106 14. 
 
Till Guds vila 
Gert Neumann avled den 10 
februari. Begravningsgudstjänsten 
hålls den 13 mars kl.15.00 i 
Silverdals kapell. Officiant blir 
Arne Fritzson. Anmälan till min-
nesstund görs till IGNIS begrav-
ningsbyrå på telefon 08-96 26 25 
senast den 6 mars. 
 

   
 

 

TACK RUT! 
 

Vi tackar så enormt 
mycket för den tid 
du Rut har arbetat 
som pastor i vår 
församling. Vi öns-
kar dig allt gott i 

framtiden och Guds rika 
välsignelse. 
 

Den 22 mars är ni alla välkomna, 
då vi efter gudstjänsten, vid 
kyrkkaffet, kommer att avtacka 
Rut. /msq 
 

 

 FIM-KONSERT 
Lördagen den 18 april kl. 15.00 
anordnar Föreningen Ideell Musik en 
konsert i vår kyrka. Medverkar gör 
bl.a. Mälardalens Flöjt-ensemble. 
Det blir fritt inträde. En kollekt som 
odelat går till vårt arbete för den 
yttre missionen kommer att tas upp. 
 

Samarbetet med våra systerkyrkor 
har ju av tradition haft en stor plats i 
vår församling. Den stora 
strukturförändringen inom vårt 
samfund har de senaste åren tagit allt 
för stor plats i informations-flödet 
och informationen om vårt 
gemensamma arbete har hamnat i 
skymundan trots att det fortgår i 
oförminskad grad. Men för den som 
inte har Internet har det blivit skralt 
med informationen. 

 

I samband med konserten hoppas vi 
kunna ge en överblick av vårt 
gemensamma arbete utanför vårt 
land. Och visst är det underbart när 
folk utanför våra egna led kommer 
och erbjuder oss hjälp till insamling 
till vårt viktiga arbete. 
 

Välkommen Du också! Delad glädje 
är dubbel glädje. /re  

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är fram-
gent inte bemannad på fasta tider 
under veckorna Man kan man dock 
ringa och lämna ett meddelande i 
expeditionens röstbrevlåda, som 
avlyssnas på distans. Församling-
ens postlåda kommer att kontrol-
leras kontinuerligt.  OBS!! 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
 

Ruts avskedspredikan 22 mars 
Städdag ute 25 april 
Församlingsmöte 3 maj 
Kyrkokonferens 14-16 maj 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist, 
re = Roland Einebrant, HHN = nattvards-
firande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vårbild är tagen i början 
av maj i Kungsträd-
gården, Stockholm. 

 

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 
 

 



TACK OCH HEJ! 
Det var i augusti 2009 som jag 
började min pastorstjänst här i 
Sollentuna Missionsförsamling. 
Min intention var då att använda 
mina ögon till att se hur det såg ut 
och min mun till att ställa frågor 
och mina öron till att lyssna. 
 

Det har varit fem innehållsrika år. 
När jag blickar tillbaka är det 
möten med olika människor och 
framför allt livsberättelser som 
jag minns och som jag gömmer i 
mitt hjärta. Jag känner ödmjukhet 
inför det som jag fått möta under 
mina år som församlingens 
pastor. Det är med sorg som jag 
nu tvingas sluta min pastorstjänst 
då styrelsen sagt upp mig p.g.a. 
församlingens ekonomi. Nu i 
februari när jag skriver detta 
håller jag på att avsluta och sätta 
punkt. Avslut är minst lika viktiga 
som en början är.  
 

Det skulle glädja mig mycket om 
Du vill komma och vara med när 
jag avskedspredikar den 22 mars. 
 

Till sist vill jag önska dig det allra 
finaste som man kan önska en 
annan människa nämligen Guds 
Välsignelse! 
 

 
 

 

 
 
Må din väg gå dig till mötes 
och må vinden vara din vän 
och må solen värma din kind 
och må regnet vattna själens jord 
och tills vi möts igen  
må Gud hålla dig i sin hand. 
 

Irländsk bön, Per Harling   

 
Rut Casserfelt 

 

P.S Vill Du nå mig även i fortsätt-
ningen så är mina telefonnummer: 
08-85 31 45, 076-803 33 89 D.S 

 

 Se vi går upp till Jerusalem Betraktelse 
 

På medeltiden hade man världskartor 
som vi knappast skulle känna igen oss 
i idag. Dessa kartor var snarare bilder 
av hur medeltidsmänniskans andliga 
och religiösa världsuppfattning såg ut 
än bilder av geografiska förhållanden. 
På dessa kartor såg man de då tre 
kända kontinenterna Europa, Afrika 
och Asien åtskilda av Medelhavet, 
Nilen och Donau. Tanken var att visa 
hur Noas tre söner hade befolkat varsin 
kontinent. I kartans centrum låg den 
Heliga staden, Jerusalem, som 
betraktades som världens centrum. Få 
platser på vår planet, om några, är så 

förknippade med andliga föreställningar och religiösa idéer som just 
Jerusalem. Det är en helig plats för Judendom, Kristendom och Islam, 
de tre abrahamitiska religionerna. 
 

Det är tragiskt hur religiösa föreställningar blandas samman med 
politisk och militär oro. Kanske ingen plats på jorden har en så grym 
och så tragisk historia som Jerusalem. Där har krigen och blodbaden 
avlöst varandra i årtusenden och det fortgår som vi allt för väl känner till 
även i vår tid. Jerusalems starka symbolvärde gör staden till centrum för 
den långa konflikten i Mellanöstern och det är svårt att hysa något hopp 
om att vi snart skall få se något slut på detta. Så innerligt kan vi stämma 
in i psalmistens bön om välgång för Jerusalem (Ps 122:6). 
 

Just nu befinner vi oss i en period av kyrkoåret då temana för våra 
gudstjänster centreras kring Jerusalem, kring Långfredagens och 
Påskdagens dramatik. Vi får leva med den starka berättelsen om hur 
Gud besegrar de fördärvsmakter som binder mänskligheten och hela 
skapelsen vid allt det som hindrar oss från att få det Gud vill ge oss, liv i 
överflöd (Joh 10:10).  (forts) 
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Långfredag och Påskdag, försoning och uppståndelse, finns i 
centrum för vår tro och även för vårt kyrkoår. Kring dessa händelser 
är kyrkans år uppbyggt. Det är berättelsen om hur Gud vänder den 
djupaste av all tragik, det mest avgrundsdjupa av allt lidande, till 
glädje, liv och hopp. Det kristna budskapet om försoning berättar 
om hur Gud låter nya möjligheter bryta fram där allt syns hopplöst. 
Nu när kyrkoåret låter våra tankar att samlas kring Jerusalem och 
den dramatik som utspelas där som utgör kärnan i vår kristna tro, då 
påminns vi också om denna Guds förunderliga möjlighet: att vända 
det som ser ut som det mest bottenlösa av alla nederlag till ljus och 
seger. 
 

Nu går vi upp mot Jerusalem, den heliga staden. Nu minns vi vad 
Gud har gjort för oss. Nu anar vi försoningens möjligheter i våra 
egna och världens liv. När vi läser Bibeln ser hur Guds speciella 
egenskap är just att vända besvikelser till nya möjligheter. Ylva 
Eggehorns fantastiska dikt och psalm Innan gryningen (796 i 
Psalmer och sånger) slutar i den fantastiska bilden av koltrasten 
som sjunger timman innan gryningen. Det är som mörkast innan 
den nya dagen gryr. Då sjunger koltrasten och påminner oss om det 
hopp Gud har gett oss i Jesus Kristus. Han dog, men se, han lever i 
all evighet. Det är vår tros och hela vår tillvaros centrum. 
 

Arne Fritzson 
 

 

 STADGEGRUPP 
Sollentuna Missionsförsamling 
heter fortfarande just Sollentuna 
Missionsförsamling. Det är ett 
gammalt invant namn som knyter 
an till att vi tidigare tillhörde 
Svenska Missionskyrkan. Men 
sedan ett par år tillbaka tillhör vi 
den nya kyrkan som vår gamla 
kyrka bildat tillsammans med 
Svenska Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan i Sverige, Equme-
niakyrkan. Vår nya kyrka har ett 
uttalat önskemål att församlingar 
skall sluta ha namn som anknyter 
till de gamla samfundens namn. 
Dessutom har Equmeniakyrkan 
rekommendationer för stadgar och 
församlingsordningar för försam-
lingar i det nya samfundet. 

§ 
 
 

Vad betyder allt detta för vår 
församling? Just nu arbetar en 
grupp med dessa frågor på 
styrelsens uppdrag. Gruppen 
kommer att presentera sina förslag 
under våren så församlingen kan 
fatta beslut under läsåret 2015-16. I 
gruppen ingår Erik André, Teresia 
Jildenhed, Peter Kristiansson, 
Margaretha Strömqvist och Arne 
Fritzson. /af 
 
 

 BÖNESAMLINGAR 
Under en period har vi haft olika 
former av samlingar den första 
onsdagen i månaden. Den här 
terminen har vi enkla 
bönesamlingar där vi samlas en 
stund i kyrkan, samtalar och delar 
bibelord och erfarenheter av att 
leva med tron i vardagen. Vi 
kanske sjunger någon enkel sång. 
Framförallt tar vi oss tid att vara 
inför Guds ansikte i bön. Det är 
betydelsefullt för gemenskapen i 
församlingen att vi delar 
varandras böner.  /af 
 
INFO FASTIGHETSKOMMITTÉN 
Vi är få som arbetar och vår lilla 
grupp varken hinner eller orkar 
sköta 7500 kvm tomt (6-10 
villatomter), 900 kvm kyrka och 
3 våningar villa. 
 

Du som ser att något behöver 
åtgärdas, gör det direkt. Varje 
insats är är uppskattad. Vi har 
några frivilliga och önskar att fler 
anmäler sig till e.mail 
roffe@lernetronik.com så räknar 
vi med att göra utskick då och då 
med åtgärdsbehov (som någon 
kan utföra när du själv vill och 
hinner) eller fixarkvällar. Du nu 
välja att rensa ogräs i gruset 
framför kyrkan, rensa ogräs i 
plattgångar, klippa häck m.m. 
 

Den 25 april är det städdag ute 8-
15, välkomna. /fk gm rolf lerneteg 

FÖRSAMLINGSNYTT 
När förändringar sker inom en 
organisation så medför det ibland 
att de resurser man har måste 
omfördelas på olika sätt. För 
redaktionskommittén innebär det 
nu att vi i framtiden behöver fler 
frivilliga som vill bidra med 
synpunkter och texter till vårt 
församlingsblad. 
 
 

 Det är inte alla förunnat att kunna 
skriva texter, men vi är alla 
utrustade med gåvan att ha en 
åsikt. Dela med dig av din åsikt, 
till någon i redaktionskommittén, 
så kanske någon annan kan tolka 
den i skrift, om du inte själv vill 
göra det. Välkommen med dina 
bidrag. 

Redaktionskommittén  /ea 
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Söndag 3 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, efter gudstjänsten 
församlingsmöte 
Tema: Att växa i tro  
Text:   Joh 16:5-11 
 

Tisdag 5 maj  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Wilgot Fritzson 
Hjältar jag mött i Öst 
 

Söndag 10 maj 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Bönen 
Text:   Luk 18:1-8 
 

Torsdag 14 maj  
07.00 Gökotta med Rotebro-
kyrkan i Blochers trädgård 
Tema: Herre över allting 
Text:   Mark 16:19-20 
 

Söndag 17 maj 
11.00 Gudstjänst 
Stefan Andersson 
Tema: Hjälparen kommer 
Text:   Joh 15:26-16:4 
 

Tisdag 19 maj  
RPGs-vårutflykt 
 

 
 

 
 

Onsdag 20 maj 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Torsdag 21 maj  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Lördag 23 maj  
10.00 Körövning 
 

Söndag 24 maj 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst Pingstdagen 
Kören 
Tema: Den heliga Anden 
Text:   Joh 14:25-29 
 

Onsdag 27 maj  
18.00 Musikcafé 
 

Söndag 31 maj 
11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
Arne Fritzson, Maria Sörensen; 
familjedansen 
Tema: Gud - Fader, Son och Ande 
Text:   Matt 11:25-27 
 
 
 
 
 

 
 

Söndag 7 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Tema: Vårt dop 
Text:   Joh 3:1-8 
 

Söndag 14 juni 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Kallelsen till Guds rike 
Text:   Luk 14:15-24 

 

 
 

 
 
 

OFFERDAGAR 
Två av vår kyrkas, Equmeniakyrkans, 
nationella offerdagar infaller under 
våren. Den 8 mars offrar vi till våra 
medarbetarutbildningar, pastorsutbild-
ningen på Teologiska Högskolan, 
Stockholm, THS, och diakonutbild-
ningen på Bromma folkhögskola. 
Genom stödet till medarbetarutbild-
ningarna tar vi ett ansvar för vår kyrkas 
framtid. I vår gudstjänst den 8 mars 
predikar pastorskandidat Samuel 
Wångehag. 
 

Den 19 april har Equmeniakyrkan sin 
offerdag för mission i Sverige. 
Equmeniakyrkans nationella arbete 
stötar församlingar, har ett övergripande 
ansvar för vår kyrkas närvaro i det 
svenska samhället och den strategiska 
planeringen för vår kyrkas arbete med 
att nå ut med evangeliet till människor i 
vårt land. Vi firar vår offerdag 
tillsammans med våra syskon i 
Rotebrokyrkan, den andra församlingen 
i vår kommun som tillhör 
Equmeniakyrkan. Det är ett fint sätt att 
manifestera vår samhörighet med dem 
just på Equmeniakyrkans nationella 
offerdagar. /af 
 

HÄLSNING FRÅN ÅRSMÖTET 
Den 14 februari samlades 29 
medlemmar till församlingens årsmöte. 
Årsmötet inleddes med en andakt 
utifrån orden om Guds kärlek i 1 Joh 
4:9-10, vi bad och sjöng tillsammans 
psalm 96, Öppna mig för din kärlek. 

 Erik André valdes till ordförande för 
årsmötet. Årsmötet tittade tillbaka på 
2014 genom verksamhetsberättelsen, 
förvaltningsberättelsen och revisions-
berättelsen. 2014 blev ett på många 
sätt dramatiskt år då församlingen 
firade sitt 120-årsjubileum och fick 
hantera en ansträngd ekonomisk 
situation som tvingade styrelsen ta det 
smärtsamma beslutet att säga upp Rut 
Casserfelt från hennes tjänst som 
pastor i församlingen. 
 

Årsmötet tittade också framåt genom 
att anta en budget för verksamhetsåret 
2015 och välja personer för olika 
uppgifter i församlingen under det 
kommande året. Vi har fortfarande 
vakanta platser i styrelsen vilket är en 
källa till oro. Samtidigt gläds vi åt att 
så många utför viktiga insatser i 
församlingen och bär den genom 
ekonomiskt offrande och förböner. 

 

Årsmötet antog. på förslag från 
styrelsen, att ändra texten i försam-
lingens stadgar att årsmötet skall 
hållas före mars månads utgång 
istället för februaris månads utgång 
som det står i den nuvarande texten. 
 

Dagen efter årsmötet firade försam-
lingen sin årshögtid, en gudstjänst 
med nattvard. I den gudstjänsten 
medverkade församlingens kör, 
Margaretha Strömqvist och Arne 
Fritzson. /af 
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MAJ 



  
 

Tisdag 31 mars  
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
Kerstin Dorfinger, Majbritt Lannfjäll 
Lina Sandels liv och sånger 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 2 april 
19.00 Skärtorsdag, HHN 
Arne Fritzson, Lars-Göran Ahlm 
Tema: Det nya förbundet 
Text:   Joh 13:1-7 
 

Fredag 3 april 
11.00 Långfredag 
Arne Fritzson, Lars-Göran Ahlm 
Tema: Korset 
Text:   Joh 19:17-37 
 

 
 

Söndag 5 april 
11.00 Påskdag 
Arne Fritzson  
Tema: Kristus är uppstånden 
Text:   Joh 20:1-18 
 

Tisdag 7 april  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan  
Ungdomskör 
Påsken i psalm och sång 

 
 

Söndag 12 april 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Påskens vittnen 
Text:   Joh 21:1-14 
 

Onsdag 15 april 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 18 april 
10.00 Körövning 
 

Söndag 19 april 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Den gode Herden 
Text:   Joh 10:1-10 
 

Tisdag 21 april  
13.00 RPG-saml i Missionskyrkan 
Christer Arvidsson, Göran Clemetz 
Jerusalemfararnas sånger 

 

Lördag 25 april 
08.00 Städdag ute 
 

Söndag 26 april 
11.00 Gudstjänst  
Anna-Stina Thorssell Ahlm,  
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vägen till livet 
Text:   Joh 16:16-22 
 

14.00 Familjedans 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Söndag 1 mars 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Den kämpande tron 
Text:   Matt 15:21-28 
 

Tisdag 3 mars  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Musik - en viktig del av gudstjänsten 
 

Onsdag 4 mars 
19.00 Bönesamling 
 

Söndag 8 mars 
11.00 Gudstjänst 
Samuel Wångehag, Erik André 
Tema: Kampen mot ondskan 
Text:   Luk 11:14-26 
 

Tisdag 10 mars  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Årsmöte, Staffan Stadell 
Alphakursen, verktyg till förändring 
 

 

 
 
 

Onsdag 11 mars 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 15 marsl 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, insamling till 
Diakonia 
Tema: Livets bröd 
Text:   Joh 6:1-15 
 

Tisdag 17 mars  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Miraklet NT 
 

Torsdag 19 mars  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Söndag 22 mars 
11.00 Gudstjänst med 
avskedspredikan 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson, 
Maria Sörensen,  
kyrkkaffe grupp 1 
Tema: Guds mäktiga verk 
Text:   Luk 1:26-38 
 

14.00 Familjedans 
 

Tisdag 24 mars  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Georg Gustafsson 
Sverige i rymden 

 

Lördag 28 mars  
10.00 Körövning  
 

Söndag 29 mars 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Vägen till korset 
Text:   Joh 12:1-16 
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