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EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 
 

Edsvikskyrkans församling (f.d. 
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 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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ADRESS 
Kapellvägen 2 
191 35 SOLLENTUNA 
www.edsvikskyrkan.se 
 
FÖRESTÅNDARE 
Per Westblom 
Söderberga Allé 32  
168 62 BROMMA 
Mob: 073-663 00 31 
pastor@edsvikskyrkan.se  
 
ORDFÖRANDE 
Margaretha Strömqvist 
Rosenhillsvägen 24 
194 66 UPPLANDS VÄSBY 
Tel. 08-754 68 29 
Mob: 070-351 20 37 
ordforande@edsvikskyrkan.se 
 
VAKTMÄSTARE 
Kathryn Galt 
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Mob: 073-588 27 96 
vaktmastare@edsvikskyrkan.se 
 
INFORMATION 
info@edsvikskyrkan.se 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Tel. 08-35 66 58 
 
FÖRSAMLINGENS 
Bankgiro: 489-3632 
Swish: 123 304 75 60 
Org.nr: 814800-1293 
Missionskontot: 900-3286 
 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Ansvarig utgivare: Margaretha Strömqvist 
Redaktion: Erik André, Per Westblom och 
planeringsrådet. 

  
 
 

 

Nya medlemmar 
Britt Nyström och David Ström-
qvist har sedan föregående num-
mer av Församlingsnytt, hälsats 
välkomna som medlemmar i 
Edsvikskyrkans församling. 
 

Utträde 
Britt Andersson och Gun-Britt 
Olsson har valt att lämna vår 
församling. 
 

Vi önskar er alla Guds välsignelse 
i era fortsatta gärningar. 
 
  

   
 

 
NY VAKTMÄSTARE 

Vår vaktmästarbo-
stad har fått en ny 
hyresgäst. Det är 
Kathryn Galt 
som flyttat in och 
tagit över sysslor-
na som vår vakt-

mästare. 
 
Kathryn är uppvuxen i Washing-
ton DC och vill helst prata 
engelska med oss, men hon 
förstår svenska bra. Vi har mött 
henne i kyrkan under hösten då 
hon även är engagerad av Café 
Livskraft. /ea 
 

 
 

STYRELSEN INFORMERAR  
Församlingens årsmöte 2019 kommer 
att hållas lördag 16 mars kl. 15:00 
 

Årshögtiden är söndag 17 mars kl 11:00  
 

Välkomna! 
 

 
 

Kommande styrelsemöten. 
14 mars, 11 april, 16 maj och 13 juni  /msq 
 
KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 
kl. 17.30 följande dagar; 14/3, 11/4, 9/5 
och 13/6 samt kl. 09.45 före varje sång-
tillfälle. 
 

BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 
kl. 16.00 följande lördagar; 
23/3 och 27/4 
Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS 
GEMENSKAP  -  RPG 
RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 
12/3 (RK), 26/3 (PK), 9/4 (RK), 23/4 
(EK), 7/5 (PK) och 21/5 för mer 
information se separat programblad, 
RPG:s och vår hemsida. /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.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
16 mars - årsmöte 
17 mars – årshögtid 
26-28 april – retreat 
4 maj – städdag ute 
11 maj - pilgrimsvandring 
19 maj - församlingsmöte 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist,   
asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm,  
 
G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vårbild är tagen en 
majdag vid Rösjöns 
östra strand. 

 
 

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 
 

 

EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 

Foto: Privat



STICKCAFÉ 
Under vårterminen kommer vi att 
ordna ett ”Stickcafé” i Café Livs-
kraft vid tre tillfällen: 
 

Fredagen den 8 mars 14.00 – 16.00 
Fredagen den 5 april 14.00 – 16.00 
Fredagen den 3 maj 14.00 – 16.00 
 

Vi träffas för att samtala, hand-
arbeta och byta tips och ideér med 
varandra.  
 

Ta med dig ett eget handarbete 
(stickning, virkning, broderi, 
knyppling osv) som inte är större 
än att det går ner i väskan.  
 

Om du vill lära dig att sticka, 
virka osv så är du också välkom-
men. Vi som har lång erfarenhet 
av handarbete delar gärna med 
oss av våra kunskaper. Vi kom-
mer att se till att det finns garn, 
stickor och virknålar som kan 
användas i den undervisningen. 
Du som inte kan eller vill hand-
arbeta men gärna delar en stunds 
gemenskap är också välkommen. 
 

 

Foto: Anna-Stina Thorssell Ahlm 
 

Under den första timmen (14.00 – 
15.00) finns det möjlighet att 
köpa fika i Café Livskraft. /asta 

 MUSIKCAFÈ 

Foto: Privat 
 

Vid vårt musikcafé den 7 mars får 
vi besök av Three Dames som är 
en vokaltrio som sjunger ameri-
kanska evergreens i Andrew 
Sisters stil. Café Livskraft ser till 
att det finns gott om fika av köpa 
till en billig penning. 
 

Vi kommer också att få lyssna till 
Måns Rybäck, trombon, Hanna 
Karlsson Sahlström, sång och 
Mikael Strömqvist piano. Musik-
kafét öppnar kl. 18.00 /ea 
 

 

TRIVSELTRÄFFAR 
Är du dagledig eller kan ta ledigt 
vissa tisdagar under våren är du 
välkommen till våra trivselträffar. 
(se kalendariet sid 6-8) 
 

Planerna är redan nu igång för att 
ta fram nya intressanta program 
till höstens Trivselträffar. 
 

Kanske har just du något intres-
sant som du vill dela med dig av. 
En upplevelse, ditt jobb, din hob-
by eller något annat. Hör gärna av 
dig till mig så vi kan planera in en 
träff i framtiden som passar just 
dig. /Erik André 070-5784206 

 För däremellan kommer fasta Betraktelse 
 
Vi närmar oss fastetiden som 
kulminerar på långfredagen. Vad är 
fasta? Den mest grundläggande 
betydelsen är att man frivilligt avstår 
från mat under en viss period. I 
kyrkans värld är motivet andligt 
även om det inte behöver motsäga 
att det också kan finnas hälso-
mässiga skäl. Man avstår från mat 
för att istället fokusera på bön och 
Guds ord. Andra motiv kan vara att 
man påminns om att det finns 

människor som går hungriga och att jag kanske är mer fixerad 
vid mat än jag trodde.  
 
I den kristna traditionen har fasta förekommit vid flera tillfällen 
och det har uppstått särskilda fasteperioder där den inför påsk är 
den mest kända och iakttagna. Fastetraditionen har utvecklats så 
att man inte har avstått från mat helt och hållet utan snarare gjort 
avkall på kött. Ordet karneval betyder bokstavligen ”farväl till 
kött”. D v s innan fastan hade man fest och laddade på så sätt 
upp inför fastan. Vår tradition med fastlagsbullar bygger på 
samma tanke.  
 
Fasta måste inte handla om mat. Huvudpoängen är att man 
avstår från något som är positivt under en period och lägger mer 
tid på andliga övningar. Fasta får inte förväxlas med omvän-
delse. Jag kan t ex inte fasta från att tala osanning och sen 
återvända till den ovanan. Därför kan Equmeniakyrkans förslag 
om klimatfasta problematiseras även om jag anser att syftet är 
gott. Organisationen kommer under fastan att avstå från sådant 
som är särskilt belastande för klimatet, t ex flygande.  (forts) 
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Är flygande något gott? Ja, på många sätt. Det är ett fantastiskt 
transportmedel som gör att vi på kort tid kan komma till 
platser, t ex vårt missionsland Kongo, som annars skulle ta 
väldigt lång tid att nå. Problemet är att vårt flygande inte är 
hållbart. Det förstör Guds skapelse. Och de flesta människor vi 
besöker i Kongo har inte någon möjlighet att göra detsamma. 
Däremot kommer de att få ta konsekvenserna av vårt kol-
dioxid-beteende.  
 
Är avstående från att flyga en fråga om fasta eller omvän-
delse? Den frågan får var och en besvara. Kanske leder en 
sådan fasta till att man också tänker efter i fortsättningen. Och 
då är det ju bra. Och kanske är det fastans viktigaste uppgift; 
att få oss att i Jesu namn tänka efter på vad vi gör.  
 

Per Westblom 
 

 

 

 

 GÄSTER 
Det kommer många gästpredikanter 
till oss under mars-maj.  
 

Lena Bergström, ans-
varig för Brobygge och 
evangelist i region 
Stockholm predikar den 
10 mars. 
 
 

 

Gita Andersson, tidi-
gare präst i Kummel-by 
kyrka, predikar den 31 
mars. 
 
 
 
 
 

Olle Alkholm, biträdan-
de kyrkoledare i Equ-
meniakyrkan, predikar 
den 7 april. 
 
 
 
 

Gerdine Willemsen, 
pastor i Rotebrokyrkan, 
predikar den 14 april. 
 
 
 
 

 
 

 

Sven-Gösta Holst, 
pastor i Ansgarskyrkan 
på Lidingö, predikar 
den 28 april. 
 
 

Torbjörn Freij, pastor 
och ansvarig för Celeb-
rate Recovery i Sve-
rige, predikar den 26 
maj. 
 

 

 SAMTALSKVÄLL 
Den 20 mars på 
samlingen Tro & Livs-
frågor kommer Harry 
Månsus och berättar 
om de 12 stegens 
andlighet. Harry är en 

pionjär när det gäller kyrkans 
kontakt med 12-stegsrörelsen. 
Efter att ha arbetat som etisk 
rådgivare på ett behandlingshem 
initierade han sinnesrogudstjäns-
terna som vår församling anord-
nar. /pw 
 
FÖRELÄSNING 

Torsdagen den 25 april 
kommer Jonas Helges-
son till vår öppna 
föreläsningskväll. Te-
mat är Vägen framåt 
och handlar om att 

börja tro och hoppas igen i 
upplevelser av ledsnad och sliten-
het. Jonas är föreläsare och stå-
up-komiker. Hans erfarenheter av 
att leva med en svår kronisk 
sjukdom (CP-skada) gör att hans 
tal om att tro och hoppas får en 
särskild dimension. /pw 
 

 

 

RETREAT & PILGRIMSVANDRING 
26-28 april inbjuder vi åter till en 
helgretreat, denna gång i Kapell-
skär, utanför Norrtälje. Vi har 
hyrt ett stort hus som tillhör STF. 
Standarden är relativt enkel men 
alla får eget rum. Temat för re-
treaten är ”Att komma bort och 

hem”. Det syftar på berättelsen 
om den förlorade sonen i Luk 15 
som kommer att vara en utgångs-
punkt för reflexion och bön. 
Välkommen med din anmälan 
senast 26 mars. 
 

Vårens pilgrimsvandring äger 
rum lördagen 11 maj och är 

. 

 
 

ekumenisk. Tillsammans med Sol-
lentuna församling och Rotebro-
kyrkan vandrar vi mellan fyra 
olika kyrkor med start i Edsviks-
kyrkan kl 09.00 och avslutning i 
Rotebrokyrkan kl 16.00. /pw  
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Foto: Privat
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Onsdag 1 maj 
18.30 Tro & Livsfrågor 
Vad händer efter döden? 
 

Lördag 4 maj 
09.00 Städdag ute 
 

Söndag 5 maj 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, barnkören 
Tema:  Den gode Herden 

Text:    Joh 10:11-16 
 

Lördag 11 maj 
10.00 Pilgrimsvandring 
 

 
 

Söndag 12 maj 
11.00 Gudstjänst, HHN   
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Vägen till livet 

Text:    Joh 14:1-14 
 

Onsdag 15 maj 
18.30 Tro & Livsfrågor 
Lidandets problem återbesök 
 

Torsdag 16 maj 
18.00 Hantverkskväll 
 

Söndag 19 maj 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, församlingsmöte 
Tema:  Att växa i tro 

Text:    Joh 15:10-17 
 
 

 
 

Torsdag 23 maj 
19.00 Musikcafé 
Maria Sörensen med elever 
 

Söndag 26 maj 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Torbjörn Freij, Per Westblom, G2 
Rastlöshet 
 

Onsdag 29 maj 
18.30 Bön & nattvard    
 
 

 

 

 
 

 

Söndag 2 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm 
Tema:  Hjälparen kommer 

Text:    Joh 16:23-33 
 

Onsdag 5 juni 
18.30 Tro & Livsfrågor 
Hur relaterar tro och psykologi till 

varandra? 
 

Söndag 9 juni 
11.00 Pingstdagsgudstjänst 
Per Westblom, Ulla & Erik André 
Tema:  Den heliga Anden 

Text:    Joh 14:15-21 
 

 
 

Söndag 16 juni 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom, kören 
Tema:  Gud - Fader, Son och Ande 
Text:    Matt 28:16-20 

 
 

 

Den 13 januari hade vi bön och 
offerdag för vår internationella 
mission. Christer Daelander predi-
kade och informerade om Equme-
niakyrkans arbete i andra länder. 
Han berättade också om våra mis-
sionärer Anne och Carl Sundberg 
och deras tjänster på olika områden i 
Kongo Brazzaville. I gudstjänsten 
sjöng också kören Bisi Kongo. 
Insamlingen gav 8030 kr till mis-
sionen. 
 

 
 

Foto: Bromma Folkhögskola 
 

Den 10 mars är det bön och offerdag 
för utbildning. Då gästas vi av Lena 
Bergström, som är ansvarig för 
Brobygge, Equmeniakyrkans dialog-
arbete som bl.a. innefattar Brobygge-
utbildningen på Bromma Folkhög-
skola.  
 

Den 14 april uppmärksammar vi den 
gemensamma missionen i Sverige 
genom en bön och offerdag. Den 
söndagen firar vi gudstjänst tillsam-
mans med Rotebrokyrkan och Ger-
dine Willemsen predikar. 
 

Equmeniakyrkan iakttar under faste-
perioden före påsk s.k. klimatfasta. 
 

 Det betyder att de som organisation 
avstår från flera aktiviteter som inne-
bär särskilda påfrestningar för klima-
tet, t.ex. flygande. De uppmuntrar 
också församlingar och enskilda att 
göra samma sak. Gå gärna in på 
Equmeniakyrkans hemsida och läs 
mer om vad du kan göra. 
 

Vid församlingsrådet 9 feb hade vi 
besök av Klas Eriksson från Region 
Stockholm. Han berättade om sitt 
arbete med att inspirera till att nya 
gemenskaper och församlingar växer 
fram. Torsdagen 4 april kl 17.30 
inbjuds vi till en uppföljande samling 
i Andreaskyrkan på Södermalm med 
temat ”Nästa steg”. Per Westblom 
kommer att delta och det vore roligt 
om fler från församlingen vill följa 
med. 
 

 
 

Foto: Equmeniakyrkan 
 

Kyrkokonferensen är i år förlagd till 
Smålands Jerusalem eller Jönköping 
som staden också kallas. Den äger 
rum under Kristi himmelfärdshelgen 
29 maj – 2 juni. Temat är ”Till 
jordens yttersta gräns” med fokus på 
bibelläsning, internationellt arbete 
och klimat. Temat kommer därefter 
att vara vägledande det kommande 
året tillsammans med en satsning på 
läsning av Apostlagärningarna, på ett 
liknande sätt som Markusåret. /pw 
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MAJ 

JUNI 



  
 
 
 
 
 
 

Tisdag 2 april 
13.00 Trivselträff  
Ann-Josefine Possebo 
Enskild väg, några nedslag i mitt liv 
genom tal och sång. 
 

 
 

Söndag 7 april 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Olle Alkholm, Lars-Göran Ahlm, 
Ulla & Erik André 
Tema:  Försonaren 

Text:    Mark 12:1-12 
 

Onsdag 10 april 
18.30 Tro & Livsfrågor 
Per Westblom 
Vad är den kristna påskens innebörd? 
 

Söndag 14 april 
11.00 Gudstjänst tillsammans 
med Rotebrokyrkan 
Gerdine Willemsen, Per Westblom, 
kören 
Tema:  Vägen till korset 
Text:    Joh 12:1-16 
 

Tisdag 16 april 
13.00 Trivselträff  Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 
Vårlunch 
 

Torsdag 18 april 
19.00 Getsemaneafton, HHN 
Per Westblom 
Tema:  Det nya förbundet 
Text:    Joh 13:1-17 

 
 

Fredag 19 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst    
Per Westblom, Lars-Göran Ahlm, 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Tema:  Korset 

Text:    Joh 19:17-37 
 

Söndag 21 april 
11.00 Påskdagsgudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, Per Westblom, 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Tema:  Kristus är uppstånden 
Text:    Joh 20:1-18 
 

Onsdag 24 april 
18.30  Bön & nattvard 
Per Westblom 
 

Torsdag 25 april 
19.00 Föreläsning    
Jonas Helgesson 
Vägen framåt 
 

Fredag-Söndag 26-28 april 
Retreat  

Per Westblom 

 

Söndag 28 april 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Sven-Gösta Holst, Per Westblom, G1 
Harmoni 
 

 

 

 
 

’ 
 

 

Fredag 1 mars 
18.00 Världsböndagen 
ekumenisk gudstjänst 
Lilijana Berg, Ann-Josefine Possebo, 
m.fl. Dani Strazav sång & musik 
 

Söndag 3 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN  
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm  
Tema:  Kärlekens väg. 
Text:    Joh 12:20-33 
 

Tisdag 5 mars 
13.00 Trivselträff  
Lars-Göran Ahlm 
Några pärlor ur Hjalmar Gullbergs 

lyrik 
 

Onsdag 6 mars 
18.30 Tro & Livsfrågor 
Per Westblom 
Vad menas med andlig och andlighet? 
 

Torsdag 7 mars 
18.00 Musikcafé  
 

Söndag 10 mars 
11.00 Gudstjänst 
Lena Bergström, Per Westblom 
Tema:  Välkomna! Allt är färdigt. 
Text:    Luk 14:15-24 
 

Lördag 16 mars 
15.00 Årsmöte, G2 
 

 

 

 
 

Söndag 17 mars 
11.00 Årshögtid 
Per Westblom, Margaretha 
Strömqvist, kören 
Tema:  Förvaltarskap 

Text:    Luk 16:1-13 
 

 
 

Tisdag 19 mars 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 
Vi sjunger önskesånger 
 

Onsdag 20 mars 
18.30 Tro & Livsfrågor 
Harry Månsus  
De 12 stegens andlighet 
 

Söndag 24 mars 
11.00 Temagudstjänst 
Mats Backholm, Per Westblom 
All by myself. Ensamhet som plåga 

och resurs 
 

Onsdag 27 mars 
18.30 Bön & nattvard 
Per Westblom 
 

Söndag 31 mars 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Gita Andersson, Per Westblom, G3 
Harm 
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APRIL 


