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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 glä-
dje, 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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Till Guds vila 
 

Elsy Henäng avled den 10/1. 
Begravningsgudstjänsten hölls 
den 3/2 i Missionskyrkan. Offi-
ciant var Arne Fritzson. 
 

Birgit Weiland avled den 24/1. 
Begravningsgudstjänsten hölls 
den 23/2 i Missionskyrkan. Offi-
ciant var Rut Casserfelt. 
 

   
 

 

 

KONSTRONDAN 
 

 
 

Den 22 och 23 april ställer konst-
nären och pastorn Stefan Sjöblom 
ut sina konstverk i vårt kyrka som 
en del i Konstrondan som pågår i 
Sollentuna den helgen. /af 
 

 

 
 

 

STYRELSEN INFORMERAR  
 

ÅRSMÖTE 18 MARS kl. 15.00 
Redan nu vill styrelsen hälsa alla i 
församlingen välkomna till årsmötet 
som kommer att vara lördagen den 18 
mars 2017 kl 15.00. På söndagen den 
19 mars kl. 11.00 firar vi årshögtid.  
 

Vid kyrkkaffet, avtackar vi vår pastor  
Arne Fritzson. Välkomna! 
 

 
 

22 april kl 11.30 - 16.30 har vi den 
sista församlingsdagen med Noomi 
Tönnäng. Då sammanfattar vi den 
process som vi nu är inne i. Vi börjar 
med lunch i Lilla salen.  På söndagen 
predikar Noomi i vår gudstjänst, som 
vi har tillsammans med Rotebro-
kyrkan. /msq 
 

 
 

Vårens styrelsemöten är planerade till: 
 

15 mars 
12 april 
17 maj 
14 juni 

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

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
18 mars - Årsmöte 
22 april  - Resursfokusering 
6 maj - Städning ute 
14 maj - Församlingsmöte 
 

   
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist,  ul = Ulla 
Kristiansson, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vårbild är tagen vid en 
byväg i Töjnan. 
 
 

 

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

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 



KVÄLLSGUDSTJÄNSTER 
 

 
 

Under våren fortsätter vi att hålla 
kvällsgudstjänster kl. 18.00 den 
sista söndagen i varje månad. Vi 
gör dock undantag från den regeln 
söndagen den 30 april då säkert 
många av oss vill hälsa våren väl-
kommen vid någon Valborgseld. 
 

Söndagen den 26 mars kommer en 
gudstjänstgrupp tillsammans med 
Maria Sörensen att ansvara för 
gudstjänsten, och söndagen den 28 
maj är det Christofer Öhrvall som 
ansvarar för gudstjänsten. 
 

Vill du vara med och utforma 
någon eller några av dessa sam-
lingar är du välkommen att höra av 
dig till någon i styrelsen. Då vi en 
tid framöver står utan anställd 
pastor, behöver vi nu fler frivilliga 
som hjälper till. /ea  
 

TRIVSELTRÄFF 
För alla som är daglediga har vi s.k. 
Trivselträffar. Trivselträffar har vi 
klockan 13.00. följande tisdagar. 
 

Den 7 mars kommer Roland Eine-
brant att prata över ämnet ”Ack 
Värmeland du skröna”. 

 

 Den 21 mars kommer Rolf 
Lerneteg att ge oss ”Glimtar från 
Afrikas vilda djur i Botswana och 

Sydafrika” 
 

Den 4 april är det Ann-Josefine 
Possebo som spelar och sjunger 
”Favoritpsalmer” för och med oss.  
 

Den 18 april samlas vi hos vänner-
na i Rotebrokyrkan för att lyssna 
till Kerstin Dorfinger som sjunger 
sånger av Fanny Crosby för oss. 
 

Samlingarna inleds med samvaro 
och servering. /ea 
 

 
 

STÄDDAG UTE 
 

Lördagen den 6 maj har vi planerat 
för att ha vår traditionella städdag 
ute. Höstens löv, grenar och gam-
malt gräs 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 
 

 Guds avbild Betraktelse 
 

Jesus säger ”Om jag själv vittnar om 
mig är mitt vittnesbörd inte giltigt” 
(Joh 5:31). Som människor har vi så lätt 
att vittna om oss själva. Som barn vill 
vi vara störst, bäst och mest beundrad. 
Vi vill peka på oss själva. Det var det 
som ormen sa till kvinnan när den 
frestade henne att äta av trädet som 
stod mitt i trädgården. Om ni äter av 
den öppnas era ögon och ni blir som 
gudar. Äter ni av trädet blir ni bäst. Ni 
kan vittna om er själva. 
 

Men människan ska inte vara som Gud. Människan ska vara Guds 
avbild. När människan söker Guds ställning missar människan sin 
bestämning och blir något annat än att vara människa, något mindre 
och det är tragiskt. När något tragiskt händer säger vi ”så synd” och 
det är precis det ordet som Bibeln använder för att beskriva att 
människan inte blivit det hon skapades för: ordet ”synd”, som främst 
betyder tragik, något sorgligt. 
 

Men Gud vill inte att människan ska vara utlämnad åt de krafter som 
hindrar henne från att vara människa fullt ut. Vi ska inte leva för 
alltid i detta tragiska tillstånd. Gud vill befria oss. Det gör Gud 
genom att gå in i vår mänsklighet. I Jesus Kristus är Gud sann 
människa och delar alla våra villkor. Jesus lever våra liv och till och 
med dör vår död för att vi aldrig, inte ens i döden, ska vara ensamma 
och övergivna. 
 

Jesus har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd (Hebr 
4:15). Jesus vittnade inte om sig själv. Hans gärningar riktades aldrig 
mot sin egen ära. Han gav ut, han gav allt. Han frestades att visa sin 
egen styrka, att använda sin gudomliga kraft för sig själv. Men Jesus 
tjänande den värld och den mänsklighet som Gud älskar. Han var 
ödmjuk och lydig ända till döden, döden på ett kors (Fil 2:8).  (forts) 
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Genom detta räddades människan. Mänsklighetens skada börjar 
läkas och i Jesus Kristus, den sanna människan, ser vi Guds avbild. 
I honom ser vi att Guds kärlek är starkare än allt, till och med 
döden. I den kärlek som inte söker sitt eget utan bara ges ut till 
andra finns räddning och befrielse därför att när man inte vittnar om 
sig själv, när man inte behåller det goda för sig själv, då öppnas en 
möjlighet för något som är större än ett jag, nämligen ett vi. 
 

Jesus säger: ”Jag går bort för att bereda plats för er” (Joh 14:2). 
Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek till oss i Jesus Kristus. 
Där finns en plats, ett hem, för oss. Den platsen kallar vi Guds rike. 
Där finns ett rum som passar just oss. Det är den djupaste 
sanningens rum, den sanning som gör oss fria (Joh 8:32). 
 

Under de nio år som jag har haft förmånen att vara pastor i 
Sollentuna Missionsförsamling har mitt djupaste mål med mitt 
arbete varit att berätta om Guds rike och Guds kärlek som en plats 
där vi alla får vara, där vi alltid är tillsammans med Gud och 
varandra. Nu vill jag tacka församlingen och dess vänner för flera år 
av varm gemenskap och gott samarbete. Må Gud välsigna oss alla 
nu och alltid. 

Arne Fritzson 

 

 GÄSTPREDIKANTER 
 

I gudstjänsten den 5 
mars predikar Åke 
Jonsson. Åke är pas-
tor i Equmeniakyrkan. 
Han har arbetat i olika 
missionsförsamlingar, 

bland annat i Jakobsbergskyrkan 
och i Västerortskyrkan.. 
 

Den 2 april predikar 
Lars Thillman i vår 
gudstjänst. Lars är 
pensionerad pastor i 
Equmeniakyrkan. Han 

har bland annat arbetat i Hässelby, 
Härnösand, Norduppland och Norr-
tälje. Just nu utför han pastorala 
uppgifter både i frikyrkorna och i 
Svenska kyrkan. 
 

Den 14 maj predikar 
Stefan Andersson i 
gudstjänsten i vår 
kyrka. Stefan är vår 
sjukhuspastor på Dan-
deryds sjukhus och 
pastor i Pingstkyrkan i 

Upplands Väsby. Han var tidigare 
pastor i Rotebrokyrkan och vi har 
mött honom många gånger tidigare. 
 

Den 21 maj predikar 
Gösta Sundin i guds-
tjänsten. Gösta är pen-
sionerad pastor i Equ-
meniakyrkan och var ti-
digare pastor och före-

ståndare i vår församling. Han har 
arbetat på andra ställen, bland annat i 
Hässelby. /af 

 RESURSFOKUSERING 
Under Noomi Tönn-
ängs ledning har vi i 
den här processen 
tittat på vilka vi i 
församlingen är, vil-
ka resurser vi har och 
vad vi vill med och i 

församlingen. 
 

Församlingsdagarna har betytt att vi 
lärt känna varandra bättre och kom-
mit varandra närmare. 
 

Vi önskar att alla ska känna sig sedda 
och delaktiga. Den gemenskap vi har 
vill vi dela med fler. Vi längtar efter 
att fler ska få lära känna Jesus. Vi 
längtar efter att känna Guds närvaro. 
 

Det har framkommit många tankar 
och önskemål kring gudstjänster, bön 
och undervisning. Några av dem har 
redan förverkligats, såsom bön före 
gudstjänsterna, förebedjare och guds-
tjänster vid andra tider. Promenader 
efter gudstjänsterna har också kom-
mit igång och bidragit till fördjupad 
gemenskap. 
 

 
 

Vi fortsätter processen med en sam-
ling den 22 april då Noomi Tönnäng 
vägleder oss en sista gång. Noomi 
predikar även i gudstjänsten den 23 
april, då även Rotebrokyrkans med-
lemmar deltar i gudstjänsten. /uk 

 
 
ARNE SLUTAR 
Söndagen 19 mars predikar vår 
pastor Arne Fritzson för sista 
gången som anställd pastor. Efter 
gudstjänsten, vid kyrkkaffet, kom-
mer vi att på ett festligt sätt  
avtacka honom.  Kom och dela den 
stunden med oss. 
 

Arne har denna gången varit hos 
oss i nio år. Vi är oerhört tacksam-
ma för den här tiden och önskar 
honom Herrens välsignelse i hans 
nya uppdrag i Guds rike.  /msq 
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Onsdag 3 maj 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Lördag 6 maj 
08.00 Städning ute 
 

Söndag 7 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vägen till livet 

Text:  Joh 13:31-35 
 

Tisdag 9 maj 
13.00 RPG-saml. I Missionskyrkan 
Bengt Nylander 
Ledarskap på kristen grund 
 

Onsdag 10 maj 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 13 maj 
10.00 Körövning 
 

Söndag 14 maj 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Stefan Andersson, kören,  
församlingsmöte 
Tema: Att växa i tro 

Text:  Joh 17:9-17 

 
 

Söndag 21 maj 
11.00 Gudstjänst 
Gösta Sundin 
Tema: Bönen 

Text:  Matt 6:5-8 
 

Tisdag 23 maj 
13.00 RPG:s vårutflykt – till 
Lövstabruk i Norduppland 
 

Söndag 28 maj 
18.00 Gudstjänst – OBS tiden! 
Christofer Öhrvall, Maria Sörensen 
Tema: Hjälparen kommer 

Text:  Joh 16:12-15 
 

Tisdag 30 maj 
18.00 Musikcafé 
Maria Sörensen med elever 
 

 
 
 
 
 

 
 

Söndag 4 junij 
11.00 Pingstdagen, HHN 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm, Ulla & Erik André, 
Maria Sörensen 
Tema: Den heliga Anden 

Text:  Joh 7:37-39 
 

Lördag 10 juni 
10.00 Körövning 
 

Söndag 11 juni 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Gud - Fader, Son och Ande 

Text:  Joh 11:18-27 

 
 

 
 
 

OFFERDAGAR 
Den 12 mars har Equmeniakyrkan sin 
bön- offerdag för våra medarbe-
tarutbildningar. Det är en viktig dag 
för vår kyrka. På Teologiska hög-
skolan, Stockholm utbildas pastorer 
och på Bromma folkhögskola utbil-
das diakoner. Båda utbildningarna 
ligger tillsammans på Campus Brom-
ma som är en av vår kyrkas utbild-
ningscentrum. 
 

 
 

 Foto: THSt 
 

På utbildningarna förbereder sig kvin-
nor och män för att tjäna Gud, Guds 
församling och det samhälle som Gud 
har sänt oss till för att gå in i Guds 
mission, församlingens sändning ut i 
samhället med evangeliet, det glada 
budskapet om Guds kärlek till oss i 
Jesus Kristus. Det är ett tecken på 
hopp och en källa till glädje att vi har 
våra medarbetarutbildningar. Låt oss 
stödja dem med våra förböner och 
våra ekonomiska resurser i samband 
med bön- och offerdagen i mars.  

 Söndagen den 23 april har 
Equmeniakyrkan sin bön- och offer-
dag för det nationella arbetet. Equ-
meniakyrkan bedriver ett omfattande 
arbete för att inspirera och stödja 
församlingar runt vårt land att leva i 
Guds mission och söka nå människor 
med evangeliet. Equmeniakyrkan 
arbetar bl.a. med församlings-
plantering och med församlingsut-
veckling. Vi har fått hjälp av Noomi 
Tönnäng som är en av Equmenia-
kyrkans församlingsutvecklare. 
Noomi predikar i vår gudstjänst den 
23 april. Den nationella offerdagen 
firar vi tillsammans med våra syskon 
i den andra Equmeniakyrkan i vår 
kommun, Rotebrokyrkan. /af 
 

KYRKOKONFERSEN 2017 
Den 24 till 28 maj hålls årets 
kyrkokonferens på Tånga hed i 
Vårgårda i Västergötland. Temat för 
konferensen är Gud gör något nytt. 
Under konferensen sker förhand-
lingar, gudstjänster, seminarier, 
aktiviteter för barn och ungdomar. 
Konferensen är öppen för alla. Det är 
ingen anmälningsavgift och ingen 
anmälan om man inte är ombud. Så 
har du vägarna förbi trakterna kring 
Vårgårda under Kristi Himmelsfärds-
helgen så är du välkommen att 
besöka och delta i någon del av 
konferensen. Kyrkokonferensen är 
viktig för vår kyrkas liv. Låt oss 
komma ihåg den i våra förböner, inte 
minst att be för de kvinnor och män 
som ordineras till diakoner och 
pastorer under konferensen. /af 

8
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 1/2017
  

FÖRSAMLINGSNYTT 1/2017
 

 5   

JUNI 

MAJ 



  
 
 
 
 

 

Söndag 2 april 
11.00 Gudstjänst 
Lars Thillman, Maria Sörensen 
Tema: Att växa i tro 
Text:  Joh 3:11-21 
 

Tisdag 4 april 
13.00 Trivselträff 
Ann-Josefine Possebo  
Favoritpsalmer 
 

Onsdag 5 april 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Söndag 9 april 
11.00 Palmsöndagen 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vägen till korset 

Text:  Mark 11:1-11 
 

Tisdag 11 april  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Anders Johansson  
Gideoniterna - världsvid bibelmisson 
till hotell, skolor, sjukhus  
 

Torsdag 13 april 
18.00 Nattvardsgudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm 
Tema: Det nya förbundet 
Text:  Mark 14:12-26 
 

 

 
 

Fredag 14 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Korset 

Text:  Mark 15:21-41 
 

Söndag 16 april 
11.00 Påskdagsgudstjänst 
Christofer Öhrvall 
Tema: Kristus är uppstånden 

Text:  Mark 16:1-14 
 

Tisdag 18 april  
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Kerstin Dorfinger 
Sånger av Fanny Crosby 
 

Onsdag 19 april 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 22 april 
10.00 Körövning 
11.30 – 16.00 Resursfokus-
erande undersökning 
Noomi Tönnäng 
 

Söndag 23 april 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Noomi Tönnäng, Gerdine 
Wilhelmsen, kören 
Tema: Påskens vittnen 

Text:  Joh 20:24-31 
 

Tisdag 25 april 
13.00 RPG-saml. I Pingstkyrkan 
Jard Samuelson 
Sånger vi gärna minns 
 

Söndag 30 april 
11.00 Reflektionsmorgon i 
Rotebrokykan 
Vi samtalar om dagens texter 
Tema: Den gode Herden 
Text:  Joh 10:22-30 

 

 
 

’ 
 

Onsdag 1 mars 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

 
 

Söndag 5 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Åke Jonsson 
Tema: Prövningens stund 

Text:  Mark 1:12-13 
 
 

Tisdag 7 mars  
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
Ack Värmeland du skröna 
 
 

Onsdag 9 mars 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 11 mars  
10.00 Körövning 
 

Söndag 12 mars 
11.00 Gudstjänst, offerinsam- 
ling för medarbetarutbildningar  
Arne Fritzson, Kurt Gustafsson 
Tema: Den kämpande tron 
Text:  Mark 14:3-9 

 
 

Tisdag 14 mars  
13.00 RPG-saml. I Pingstkyrkan 
Psalmodikongruppen ”Ensträngat” 
Gamla psalmer och kända visor  
 

Lördag 18 mars  
16.00 Årsmöte 
Kyrkkaffe grupp 1 
 

Söndag 19 mars 
09.45 Körövning 
11.00 Årshögtid, HHN 
Arne Fritzson avskedspredikan, 
kören, kyrkkaffe grupp 2 
Tema: Kampen mot ondskan 
Text:  Mark 9:14-32 
 

Tisdag 21 mars  
13.00 Trivselträff 
Rolf Lerneteg 
Glimtar från Afrikas vilda djur i 

Botswana och Sydafrika 
 

 

Söndag 26 mars        
Foto: Rolf Lerneteg

 

18.00 Gudstjänst - OBS tiden! 
Gudstjänstgrupp, Maria Sörensen 
Tema: Guds mäktiga verk 
Text:  Luk 1:26-38 
 

Tisdag 28 mars  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Du vävde mig i moderlivet 
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MÖTESPROGRAM 

 

MARS 

APRIL 


