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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 tar ansvar 
för en kristen närvaro och ett 
kristet vittnesbörd bland männis-
kor 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 gläd-
je, 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.  
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Till Guds vila 
Anna-Lisa Svensson avled den 
11 oktober i en ålder av 98 år. 
Begravningen har ägt rum i kret-
sen av de närmaste. 
 

Utträde 
Följande personer har begärt 
utträde ur församlingen: Annie 
Aigrot Ramsay, Christina Frans-
son, Barbro Lindqvist och Tho-
mas Neumann. 
 

Vi önskar dem alla Guds välsig-
nelse för framtiden. 
 

   
 
Feltryck 
I församlingens senaste utskick av 
adressboken till församlingens 
medlemmar har åtminstone ett 
alvarligt fel smugit sig in. På 
sidan 2 skall mobiltelefon numret 
till pastor Per Westblom vara 
070-663 00 31 och inget annat.  
 

Var vänliga och ändra i era ad-
ressböcker så att inte personen 
som har det feltryckta numret 
störs i onödan! 
 

Om ni hittar fler fel eller vill 
lägga till information i kommande 
adressböcker är vi tacksamma om 
ni meddelar detta personligen till 
pastor Per Westblom eller på 
mail till; 
 

pastor@sollentunamissionskyrka.se 
 

 
 

 

STYRELSEN INFORMERAR  
 

ÅRSMÖTE 10 MARS KL 15:00  
 

 
 

FÖRSAMLINGSMÖTE 6 MAJ 
 
 

STYRELSEMÖTEN 
Vårens styrelsemöten är på torsdagarna 
15/3, övriga datum bestäms senare. 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 
kl. 10.00 följande lördagar; 
3/3, 14/4, 19/5 och 9/6 samt kl. 09.45 
före varje sångtillfälle. 
 

BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill var med och spela träffas 
kl. 16.00 följande lördagar; 24/3 och 
21/4. 
 

KONSTRONDAN 
 

Den 21 och 22 april 
ställer konstnären 
Stefan Sjöblom ut 
sina konstverk i vår 
kyrka som en del i 
Konstrondan som 

pågår runt om i Sollentuna den här 
helgen. /ea 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar och torsdagar 
mellan klockan 13.00 och 15.00. 
Då expeditionen inte är bemannad 
kan man ringa in och lämna ett 
meddelande i expeditionens röst-
brevlåda som avlyssnas på distans. 
Församlingens postlåda kommer att 
kontrolleras kontinuerligt.  
 

LUNCHBÖN 
Varje torsdag kl 12.30 – 13.00 har 
vi lunchbön i kyrksalen. 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
10 mars - årsmöte 
7 april - församlingsdag 
28 april - städning ute 
5 maj - pilgrimsvandring 
6 maj - församlingsmöte 
 
 
 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 
G1-3 = Serveringsgrupp 1-3,  
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vårbild är tagen en vår-
dag på Trädgårdsvägen 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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VÅRENS SAMTALSCIRKLAR 
 

I kyrkan pågår två olika samtals-
grupper. En kopplad till allas vår 
läsning av Markusevangeliet. Den 
andra under rubriken ”Tro och 
Tvivel”. Jag har haft förmånen att 
delta i båda. Jag använder ordet 
förmån för jag tycker att det varit 
mycket inspirerande kvällar. 
 

I Markusgruppen har vi valt en av 
texterna vi läst i den dagliga bibel-
läsningen sen vi träffades förra 
gången. Vi har vridit och vänt på 
texten och fått möjlighet att borra 
mer på djupet i innehållet. Vi har 
insett att en text kan beröra oss på 
många olika sätt beroende på vår 
bakgrund, våra erfarenheter och inte 
minst på den situation vi befinner oss 
i just för tillfället. Det är väl detta 
som gör bibelordet så spännande. Det 
är på något sätt tidlöst och tillämpligt 
i så vida sammanhang. Dessa våra 
olika tolkningar har vi fått dela och 
inspirera varandra med. 
 

 
 

Den andra gruppen tar tag i ett ämne. 
Var och en får utifrån ämnet berätta – 
”så här tänker jag” - utan att bli 
ifrågasatt eller ha fel. Jag kan tycka 
att jag genom åren många gånger fått 
svaren givna innan frågan är ställd. I 
den här gruppen känner jag att vi får 
börja med frågan och få vinklingar 
 

 från flera håll. Det ger stimulans åt 
egna funderingar. Frågorna har 
faktiskt snurrat vidare i mitt huvud 
flera dagar efteråt. 
 

Här är ett axplock av frågor och 
tankar vi berört. Vi har försökt 
definiera och sätta ord på vår tro. 
Kan jag tvivla utan att ha en tro? Vad 
gör tvivlet med min tro? Är tvivlet 
alltid något negativt eller kan tron 
växa när den blir ifrågasatt? 
 

Vi har pratat om lidandets problem. 
Är allt lidande ont? Gud är både 
allsmäktig och god. Hur kan jag 
förstå detta? För mig tyckte jag det 
främst landade i att Gud är god och 
vill mig väl. 
 

En kväll ägnade vi åt begreppet 
”synd”. Vad är synd? Visst har vi 
omvärderat syndabegreppet över tid. 
Många olika tankar och erfarenheter 
kom fram i samtalet och här har jag 
tänkt vidare efteråt. Har nog landat i 
att det först och främst är mitt 
ställningstagande till Gud och mitt 
förhållningssätt till medmänniskan 
snarare än vissa handlingar. Mina 
handlingar får sen bli en konsekvens 
av mitt ställningstagande. Mot slutet 
fick samtalet mer en riktning mot att 
fokusera mot det goda. Det är ändå 
förlåtelsen och nåden som bär oss. 
 

Ja så här har samtalen böljat fram och 
tillbaka. Jag är övertygad om att 
kvällarna gett oss nya insikter om oss 
själva och de olika synsätt vi får ha 
utan att tala i termer av rätt och fel. 
Att vi plötsligt kan säga – oj har det 
redan gått 2 timmar säger väl något 
om att det är givande samtal. 
 

Gunnar Possebo   

 Mission i Sverige Betraktelse 
 

För de av oss som associerar ”mission” till 
andra länder och kanske särskilt Kongo kan 
rubriken te sig besynnerlig. Sverige är ju ett 
”kristet land”, det är i andra - särskilt fattiga 
– länder som det behövs mission. Det finns 
(åtminstone) två problem med det synsättet. 
 

För det första är allt vi gör i grund och botten 
mission. Ett klassiskt citat från teologen 
Emil Brunner lyder: ”Kyrkan finns till 
genom mission på samma sätt som elden 
finns till genom att brinna”. Mission är alltså 
kyrkans existensform och innebörden i allt 

det vi säger och gör. Vare sig vi kokar kaffe eller predikar är 
grundmotivet mission.  
 

Med den förståelsen är mission något mer och bredare än vi kanske 
vanligen tänker. Det är inte en särskild verksamhet utan helheten. 
Och framför allt är det inte vår utan Guds mission. Gud har en 
mission i världen och låter församlingen vara ett betydelsefullt 
redskap i den rörelsen. När vi söker uttryck för vår identitet, 
definierar mål och planerar verksamhet är det vår kallelse som 
delaktiga i Guds mission i världen som leder oss. 
 

För det andra är Sverige ett missionsland. Det finns betydligt fler 
människor som regelbundet går på gudstjänst och har personlig 
kontakt med en församling i Kongo än i Sverige. Sverige är snarare – 
enligt många bedömare – ett av världens mest icke-religiösa länder. 
Vårt land var ”kristet” men nu är det snarare post-kristet.  
 

Personligen välkomnar jag den utvecklingen. Den enhetskultur med 
en statskyrka som formellt rådde ända fram till 2000 (även om vi fick 
en religionsfrihetslag 1951) är, som jag ser det, varken förenligt med 
demokrati eller det rike som Jesus förkunnade. Jesus verkade utanför 
maktens boningar, i marginalerna och kallar oss att följa i hans 
fotspår.  (forts) 
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När vi därför ser oss som en del av Guds mission i världen handlar 
det inte om att återupprätta Sverige som ett ”kristet land” i den 
gamla bemärkelsen. Stat och kyrka ska vara åtskilda. Men vi vill att 
så många som möjligt ska få del av evangeliet och en kristen 
gemenskap, bli personliga subjekt i relation till Guds mission.  
 

En sådan rörelse kommer att påverka vårt land. När människor får 
fatt på Jesus och låter hans värderingar prägla dem kommer det, till 
exempel, att leda till en annan inställning till främlingen. En del av 
Guds mission är att vara en profetisk röst i samhället; att påtala 
orättvisor och missförhållanden. Det är en uppgift både för enskilda 
och för den kristna gemenskapen. 
 

Guds mission har alltså en tydlig politisk dimension men den söker 
inte politisk makt. Den genomsyrar likt surdegen. Vår primära 
uppgift är att leva och berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus, 
så att människor blir delaktiga i det Gud gör. Det finns många som 
aldrig fått se och höra det på ett personligt sätt. Därför behövs 
mission i Sverige. 

Per Westblom 
 

 

 
 

GÄSTER UNDER VÅREN 
 

Under våren är det flera externa 
predikanter och föreläsare som 
gästar oss.  
 

Moa Nilsson Forsén är 
pastorskandidat och 
student på THS. Moa 
predikar 11 mars då vi 
har offerdag för utbild-
ning. 

 

Stefan Sjöblom är ett 
bekant ansikte för 
många i Sollentuna 
Missionskyrka. Han är 
pastor i Equmenia-
kyrkan, har tidigare 

varit lärare på Lidingö Folkhög-
skola och är verksam som konstnär. 
Under många år har han ställt ut 
sina verk i vår kyrka i samband 
med konstrondan i Sollentuna. 
Stefan predikar 18 mars. 
 

Larsåke W Persson 
är pastor, författare 
och terapeut. Han är 
en av pionjärerna när 
det gäller sinnesro-

gudstjänster och var med då de 
startade i Bromma 1992. Larsåke 
har bl a skrivit En liten bok om 
sinnesrobönen. Han predikar 25 
mars i sinnesrogudstjänsten. 
 
Samtliga fotografier ovan är hämtade 
från Equmeniakyrkans hemsida eller 
privata samlingar. 
 

 Sofia Camnerin är 
pastor och biträdan-
de kyrkoledare i 

Equmeniakyrkan. 
Hon är teologie 
doktor och har 

skrivit flera böcker. Den som är 
aktuell för hennes föreläsning 
torsdagen 19 april heter När livet 
stramas åt skärps blicken och 
handlar om att leva med barn som 
har särskilda behov. 
 

Pär Alfredsson är 
pastor, evangelist 
och chef för Equme-
niakyrkans natio-
nella enhet. Han har 
en mycket lång 
erfarenhet av att resa 

i församlingar för att inspirera och 
väcka tro. Pär predikar i 
gudstjänsten 22 april då vi har 
offerdag för Equmeniakyrkans 
nationella mission.  
 

Åsa Nyqvist predi-kar i sinnes-
rogudtjänsten 27 maj. Åsa är upp-
vuxen och boende i Stockholm. Har 
eget företag, jobbar med stress-
hantering i föreläsningar, work-
shops och samtal. Utbildad tecken-
språkstolk. ”Min andliga resa börja-
de på allvar i 12-stegs gemenskapen 
för flera år sedan. Det räddade och 
förändrade mitt liv totalt att komma 
till 12-stegs programmet och har 
fortsatt med det sedan dess.” /pw 

STOCKHOLM VINEYARD 
Vi har sedan en tid tillbaka besök 
av församlingen Stockholm Vine-
yard i våra lokaler på söndag 
eftermiddagar. 
 

Stockholm Vineyard, som består 
av drygt  100 medlemmar, står den 
här terminen utan samlingslokal 
sedan en dubbelbokning gjort dem 
”hemlösa”. 
 

Vår styrelse har därför lovat att 
dom får hyra våra lokaler under 
våren fram till sommaren. 
 

En arbetsgrupp har tillsammans 
med representanter för församlin- 

 

 
 

gen Stockholm Vineyard gått 
igenom vilka önskemål och villkor 
som vi ställer för att upplåta våra 
lokaler, då vår erfarenhet av att 
hyra ut till andra församlingar inte 
alltid slagit så väl ut. 
 

Vi är båda överrens om villkoren 
och vi önskar församlingen Stock-
holm Vineyard Guds välsignelse 
och att de skall trivas i våra 
lokaler. /ea  
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Lördag 5 maj 
10.00 Pilgrimsvandring    
Per Westblom 
 

Söndag 6 maj 
11.00 Gudstjänst  HHN  
församlingsmöte 
Per Westblom 
Tema:  Jesus och Jante. Den goda 
individualismen 
Text:    Luk 18:1-8 
 

Tisdag 8 maj 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Katarina Art 
Tema:  Två resor i Afrika 
 

Söndag 13 maj 
11.00 Gudstjänst    
Lars-Göran Ahlm 
Tema:  Hjälparen kommer   
Text:    Joh 15:26-16:4 
 

Onsdag 16 maj 
13.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 20 maj 
11.00 Gudstjänst    
Gäst, kören 
Tema:  Den heliga Anden   
Text:    Joh 14:25-29 
 

Tisdag 22 maj 
10.00 RPG – utflykt 
I Roslagens famn 

 
 

Torsdag 24 maj 
18.00 Musikcafé    
Maria Sörensen 
 

Söndag 27 maj 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Åsa Nyqvist predikar och delar, G2 
Tema:  Att fördjupa sin medvetna  
            kontakt med Gud 
Text:    Matt 11:25-27 
 

Onsdag 30 maj 
19.00 Nattvard och bön 

 
 
 
 
 
 
 

Söndag 3 juni 
11.00 Gudstjänst  HHN   
Per Westblom 
Tema:  Vad innebär det att vara döpt? 
Text:    Rom 6:3-11 
 

Söndag 10 juni 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom, kören 
Tema:  Kallelsen och våra bästa 
ursäkter 
Text:    Luk 14:15-24 
 

 

 
 

 
 

OFFERDAGAR 
Den 22 april är det offerdag för 
Mission i Sverige, vilket vi uppmärk-
sammar i gudstjänsten samma dag. 
Pär Alfredsson som leder det 
nationella arbetet inom Equmenia-
kyrkan kommer att predika och vi gör 
en insamling till det gemensamma 
arbetet i Sverige. Det handlar i stora 
drag om stöd till församlings-
utveckling, diakonalt arbete, grundan-
de av nya församlingar, samt sång och 
musikverksamhet. Det finns många 
människor i Sverige som inte har 
någon personlig kontakt med en 
församlingsgemenskap. Dessutom är 
det flera församlingar i vårt samfund 
som saknar de resurser till arbete som 
vi har. Låt oss därför vara med och ge 
frikostigt till den gemensamma 
missionen i Sverige. (se vidare 
Betraktelsen i detta nummer). 
 

Pär Alfredsson bor på Öckerö och 
arbetar sen 2017 som nationell chef 
för den nationella enheten i Equme-
niakyrkan. Han har tidigare varit 
verksam som evangelist i Svenska 
Missionskyrkan och Equmeniakyrkan. 
Han är en god förkunnare med en lång 
och bred erfarenhet av evangelisation 
i vårt land. /pw 
 

NATTVARD OCH BÖN 
Efter påsk prövar vi att mötas två 
onsdagar i april och maj till en enkel 
nattvardssamling med fokus på bön. 
 

Välkomna onsdagarna den 25 april 
och 30 maj kl 19.00  /pw 
 

 KYRKOKONFERENS 
Kyrkokonferensen för Equmenia-
kyrkan äger 2018 rum i Gävle, den 
10-12 maj. Temat är Ett i Kristus – 
en kyrka för alla med utgångspunkt 
från orden i Galaterbrevet 3:28: Nu 
är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni 
ett i Kristus Jesus.  
 

 
 

Temat uppmärksammar det faktum 
att Equmeniakyrkan och dess för-
samlingar är alltmer mångkulturell, i 
bred mening. I inbjudan till konfe-
rensen står: 
 

”Vi vill vara en kyrka för hela 
livet, för fler. Vi vill gemenskap i 
olikhet, vi vill vara välkomnande. 
Vi har bildat en ekumenisk 
kyrka för vi tror att enhet är 
möjlig och för att vi tror att det 
är det Jesus ber om.”   Joh 17:21  
 

Församlingen har rätt att sända två 
ombud till konferensen. Men alla 
som vill är välkomna att anmäla sig 
och delta i konferensen. Jag vill 
uppmuntra församlingens medlem-
mar att vara med för att få del av vad 
församlingarna gemensamt samtalar 
om och beslutar inför framtiden. 
 

Se information om anmälan och 
program på Equmeniakyrkans hem-
sida. /pw 
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Söndag 1 april 
11.00 Påskdagsgudstjänst    
Per Westblom 
Tema:  Han har uppstått 
Text:    Mark 16:1-8 
 

Tisdag 3 april 
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Missionshistoria och historier 
 

Lördag 7 april 
08.30-13.00 Församlingsdag 
 

 
 

Söndag 8 april 
11.00 Gudstjänst  HHN  
Per Westblom 
Tema:  Kasta ut nätet igen 
Text:    Joh 21:1-14 
 

Tisdag 10 april 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Ann-Josefine Possebo 
Dikter av Gunborg Rapp Carlsson 
tonsatta av Miguel Robaina 
 

Onsdag 11 april 
13.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 15 april 
11.00 Gudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Den gode Herden   
Text:    Joh 10:1-10 
 

 
 

Tisdag 17 april 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
Bernth Lundström 
Kenken, sudoku 
 

Torsdag 19 april 
19.00 Föreläsning    
Sofia Camnerin 
Att leva med barn som har särskilda 
behov. 
 

Söndag 22 april 
11.00 Gudstjänst   offerdag för 
nationella missionen 
Pär Alfredsson, Per Westblom 
Tema:  För världens skull 
Text:    Joh 16:16-22 
 

Tisdag 24 april 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Gunilla & Lennart Hjälmåker 
Vårt Afrika - en resa genom tre länder. 
 

Onsdag 25 april 
19.00 Nattvard och bön 
 

Lördag 28 april 
09.00 Städning ute 
 

Söndag 29 april 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom, m fl, G1 
Tema:  Kontinuerlig självprövning 
 

 

 

 
 

’ 
 

Söndag 4 mars 
11.00 Gudstjänst  HHN  
Per Westblom 
Tema:  För dig utgiven 
Text:    Mark 10:17-11:19 
 

Tisdag 6 mars 
13.00 Trivselträff   
Per Westblom 
"Lösen för många”, i Mark 10:45.  
Vad menar Jesus? 
 

Torsdag 8 mars 
18.00 Musikcafé    
Maria Sörensen, Blue Mondays 

 
 

Lördag 10 mars 
15.00 Årsmöte    
Serveringsgrupp - G2 
 

Söndag 11 mars 
11.00 Gudstjänst, offerdag för 
utbildning 
Moa Nilsson Forsén, Per Westblom, 
kören 
Tema:  Det viktigaste av allt 
Text:    Mark 11:20-12:37 
 

Tisdag 13 mars 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Elise Lindqvist 
Ängeln på Malmskillnadsgatan 

 
 

Onsdag 14 mars 
13.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 18 mars 
11.00 Gudstjänst    
Stefan Sjöblom, Markusgruppen 
Tema:  Framtiden börjar idag 
Text:    Mark 12:38-13:37 
 

Tisdag 20 mars 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 
Om våra fadderbarn  
 

Söndag 25 mars 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Larsåke W Persson, Per Westblom, G3 
Tema: Gottgörelse. Att reparera skadan 
Text:   Mark 13.38-14:65 
 

Torsdag 29 mars 
19.00 Getsemaneafton  HHN   
Per Westblom, Lars-Göran Ahlm 
Tema:  Abba! Fader! För dig är 
            allting möjligt 
Text:    Mark 14:32-42, 14:66-15:20 
 

Fredag 30 mars 
11.00 Långfredagsgudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, Per Westblom 
Tema:  Min Gud varför har du  
            övergivit mig 
Text:    Mark 15:21-47 
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