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

  

 

 
 

Ny medlem 
Tomas Walch har sedan föregående 

nummer av Församlingsnytt, hälsats 

välkommen som medlem i Edsviks-

kyrkans församling. 
 

Avlidna 
Jan Bardel avled den 18 november 

2019. Begravningen ägde rum den 11 

december i Silverdals kapell. 
 

Jan Svenningsson avled den 11 januari 

2020. Begravningen ägde rum den 30 

januari i Silverdals kapell. 
  

   
 

VÅRSÅNGER  
På Valborgsmässoafton den 30 april 

kommer vi att hälsa våren välkommen i 

Edsvikskyrkan. För det tillfället 

kommer vi att bilda en ”Vårkör”. Du 

som vill vara med och sjunga i 

Vårkören är välkommen på en 

körövning den 23 april kl 17.30 i 

kyrksalen. /asta 
 

VÅR INTERNA HEMSIDA 

Du som är medlem i Edsvikskyrkans 

Församling kan via vår externa hemsida, få 

tillgång till vår interna medlemssida. För 

inloggningsuppgifter kontakta; 
 

webbmaster@edsvikskyrkan.se 
 

 

 

 
 

BARNKÖR  
Barnkören för barn i åldern 5 - 9 år övar 

torsdagar mellan kl. 16.00 - 17.00 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne  

kl. 10.00 – 15.00 följande lördagar; 

21/3, 18/4 och 16/5 

Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 12.00 – 20.00 följande lördagar; 

28/3, 2/5 och 30/5 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    

 

STYRELSEN INFORMERAR  
Församlingens årsmöte 2020 kommer att 

hållas lördag 7 mars kl. 15:00.  

Kommande styrelsemöten. 

19 mars, 21 april, 7 maj och 11 juni  /msq 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 

kl. 17.30 följande dagar; 5/3, 16/4, 23/4, 

14/5 och 4/6 samt kl. 09.45 före varje 

sångtillfälle. 
 

STICK-CAFÉ  
De som vill vara med och sticka, fika etc. 

träffas kl. 14.00 följande fredagar; 

27/3 och 24/4 
 

RPG  

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 

10/3 (EK), 24/3 (Kummelby kyrka), 7/4 

(EK), 21/4 (RK), 5/5 (EK) och 19/5 för 

mer information se separat programblad, 

RPG:s 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 
7 mars - årsmöte 
8 mars – årshögtid 

24-26 april - retreat 

30 april - Valborgsfirande 

6-10 maj - loppmarknad 

9 maj – städdag ute 

10 maj - församlingsmöte 
 

 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist,   

asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm,  

ajp = Anne-Josefine Possebo 

 

G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 

annat anges. Framsidans 

vårbild är tagen sista 

april i Bodafors. 
 

 

 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet maj - juni. 

Manusstopp för det numret blir den 

15 maj. 
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EDSVIKSKYRKANS 

FÖRSAMLING 



VISST KAN MAN HÄNGA I KYRKAN 

I det här bladet finns information om 

samlingar som ordnas i Edsvikskyrkan i 

form av gudstjänster, bibelsamtal, före-

läsningar, trivselträffar, familjescouting 

samt körsång för barn och vuxna. 
 

Många människor besöker också kyr-

kan av andra anledningar. En del vuxna 

kommer dit för att städa eller utföra 

annat praktiskt arbete. Många barn och 

ungdomar kommer till kyrkan för att 

lära sig spela något instrument.  
 

Har du tänkt på att det under en stor del 

av veckan är möjligt att bara ”hänga i 

kyrkan” ensam eller tillsammans med 

några vänner. Café Livskraft är öppet 

onsdag - fredag kl 11-15. Där kan du 

sitta och fika, prata, läsa, handarbeta 

eller bara varva ner en stund. Kyrksalen 

är öppen om du vill gå upp dit för en 

stunds andakt och stillhet. På torsdags-

kvällarna ordnas ibland ett musikcafé.  
 

En fredag i månaden är du välkommen 

på stickcafé kl 14.00. Där kan du fika 

och umgås med andra, med eller utan 

handarbete. Om du inte har handarbetat 

förut och skulle vilja lära dig att sticka 

eller virka, så finns där alltid någon som 

kan lära dig hur det går till. Vi har också 

garn och stickor som du kan öva på.  
 

En lördag i månaden är kyrkan öppen 

mellan 12.00 – 20.00 för de som vill 

umgås med varandra genom att spela 

sällskapsspel. Du kan komma och gå 

som du vill under den tiden. David 

Strömqvist som är värd för dessa sam-

lingar har sett till att det finns spel av 

olika svårighetsgrader som man kan 

använda. Du kan också ta med egna 

spel. Ta gärna med dig dina vänner till 

dessa dagar, men var inte rädd för att 

komma ensam.  

 Det finns alltid någon där som vill spela med 

dig. Under speldagarna är caféet inte öppet, så 

då kan det vara bra att du tar med dig eget 

godis eller annat som du vill ha när du spelar. 

Vi brukar vara 10–15 personer vid dessa 

tillfällen, många är unga men deltagarnas 

ålder har varierat från äldre barn till 

pensionärer. Du är välkommen oavsett ålder. 

Det vore så roligt om Edsvikskyrkan kunde 

bli en plats där generationerna kan mötas och 

umgås med varandra. /asta 

 
VÄRLDSBÖNDAGEN 6 MARS 2020 

I år kommer vi att 

samlas på fredags-kväl-

len den 6 mars i Ture-

bergskyrkan kl 18.00. 

Programmet är denna 

gång från Zimbabwe. 

Utifrån texten om den 

lame mannen är temat - Stå upp, ta din bädd 

och gå.  Mannen helas från sin sjukdom men 

omgivningen påverkas också. Texten visar 

oss att vi inte behöver vara rädda för att agera 

utifrån Guds ord. Jesus pekar på tre steg vi 

kan ta för att åstadkomma förvandling, i våra 

egna liv och i det samhälle vi lever i. Vi 

uppmanas att se de möjligheter vi har runt om 

oss i det sammanhang vi är. 
 

Så låt oss tillsammans med kvinnor och män 

i hela världen, från solens uppgång till dess 

nedgång, samlas under samma tema och be i 

en världsvid bönekedja om upprättelse och 

helande i de sammanhang där sjukdom, 

konflikter och nöd råder.   
 

Detta är en ekumenisk samling och det blir 

medverkande från vår kyrka såväl som 

pingstkyrkan, och Svenska kyrkan med flera. 
 

Välkomna till Turebergskyrkan 6 mars /ajp 

  Vad är det som gäller? Betraktelse 

 

Det pågår ett spännande arbete i 

kyrkan. Det handlar om vilken 

ordning vi ska ha. Jaha, det låter ju 

inte så upplivande. Är det verk-

ligen mer ordning vi behöver? Är 

det inte snarare liv och frihet? Jag 

tror inte att det finns någon 

motsättning mellan dessa värden. 

De behöver varandra precis som 

pluspolen på ett batteri behöver 

minuspolen för att det ska uppstå, 

just det, spänning. Därför är våra 

olikheter en tillgång och förutsättning för att vi ska växa och 

bära frukt.  

 

Vårt mål är alltså att formulera en ny församlingsordning. 

Den ska i korta ordalag uttrycka ”vad som gäller” i 

Edsvikskyrkans församling: vad vi är, vad som är vår 

uppgift, vad vi tror, hur man blir medlem, vilka vi viger, vem 

som bestämmer, hur vi fattar beslut o s v. Det finns väldigt 

mycket som en församlingsordning inte reglerar. Snarare 

handlar det om riktlinjer, vilka ger stort utrymme för frihet. 

Men det finns inte någon gemenskap som kan existera utan 

någon ordning.  
 

Ett annat ord för ordning är överenskommelse. Jesus säger 

att ”allt vad två av er kommer överens om att be om här på 

jorden, det skall de få av min himmelske fader” (Matt 18:19). 

Man kan tycka att en så liten grupp som ska utföra (forts) 
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något så enkelt som att be inte behöver ”komma överens”. 

Det är väl bara att be och lita på Andens ledning. Jo, det fun-

gerar också, men i längden behöver vi komma överens både 

om bön och hur vi ska leva tillsammans i gemenskapen. 

 

Paulus skriver till den frihetliga församlingen i Korint att de 

ska fortsätta med gudstjänster där många får bidra. Paulus vill 

inte ta bort deras entusiasm, men någon ordning måste det vara 

också i en församling. Inget offentligt tungotal utan uttydning. 

Ni får bara profetera en i sänder. Gud är inte oordningens Gud, 

skriver han, utan fridens. Vad betyder det? Ja, kanske är det 

just syntesen av ordning och frihet. Frid betyder ju harmoni, 

helhet och försoning.  
 

Per Westblom 
 

 

 

 

 GÄSTER 

Måns Rybäck gästar oss än 

en gång i vårt musikcafé 

torsdagen 16 april.  

 

 
 

Maria Nordenback-Kress  
gospelsångare och låtskri-

vare, som arbetar i Betle-

hemskyrkan och på Haga-

bergs folkhögskola som 

musiklärare, medverkar i 

musikcafét 12 mars. 
 

Ida Tonnvik, ordförande i 

equmenia och pastorskan-

didat predikar i gudstjäns-

ten 15 mars. 

 
 

Peringe Pihlström pre-

dikar i gudstjänsten 5 april. 

Peringe har lång erfarenhet 

av församlingsplantering 

och återplantering i USA 

och Sverige. 
 

Jan Mattsson ansvarar för 

cafékvällen 14 maj som har 

rubriken Jag och Taube. 

Jan som har skrivit många 

kända gudstjänstsånger 

gjorde för några år sen ett 

uppmärksammat TV-pro 

gram om bl a Taubes reli-

giösa bakgrund. 
 

Arne Fritzson teologisk 

sekreterare i Equmenia-

kyrkan och tidigare pastor i 

vår församling, predikar i 

gudstjänsten på långfreda-

gen 10 april. 

 Vid cafékvällen 26 mars 

berättar Annika Östberg 

om sitt liv som livstids 

fånge i USA, hur hon 

kom till tro och till slut 

fick komma tillbaka till 

Sverige. En gripande och 

hoppfull berättelse.  

 
 

Anders Jonåker som är 

församlingsutvecklare i 

region Stockholm leder 

vårt temasamtal om 

ledarskap och besluts-

fattande i församlingen 

den 11 mars.  

 
 

Gerdine Willemsen, pa-

stor i Rotebrokyrkan, pre-

dikar i vår gemensamma 

gudstjänst 19 april.  

 

 
Våra missionärer Carl 

och Anne Sundberg 

gästar oss på kvällen 2 

juni. De kommer att be-

rätta om Kongo Braz-

zaville och det arbete de 

står i där. 

 

 
KONSTRONDA 

Lördag – söndag den 18-

19 april är det komunens 

årliga Konstronda. Ste-

fan Sjöblom ställer då ut 
sin "drivvedskonst" i 

Edsvikskyrkan. 

 

LOPPMARKNAD 
Välkommen till loppmarknad den 

6-10 maj i Edsvikskyrkan, i vår 

scoutstuga på nedre plan. Öppet-

tiderna är onsdag-fredag 11-15, 

lördag 10-15 och söndag 12-14. 

Servering kommer att finnas alla 

dagar.  
 

Har du saker du gärna vill skänka 

till loppmarknaden? Vi återkom-

mer med mer information om 

vilken typ av varor vi vill ha med 

senare. /loppiskommittén. 
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Söndag 3 maj 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Ulla & 

Erik André 

Vägen till livet 
 

Onsdag 6 maj 
18.30 Temasamtal 
Per Westblom 
Vigsel och samlevnad 

 

Lördag 9 maj 
09.00 Städdag ute 
 

Söndag 10 maj 
11.00 Gudstjänst  HHN 
Per Westblom, församlingsmöte 

Att växa i tro 
 

Torsdag 14 maj 
19.00 Musikcafé 
Jan Mattsson 

Jag och Taube 

 

Söndag 17 maj 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, kören 

Bönen 
 

Söndag 24 maj 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Andreas Salé, Nicklas Jansson, G1 

Den mörka livsberättelsen 

 
 

 
 

 
 

Onsdag 27 maj 
18.30 Temasamtal 
Per Westblom 
Bibeln och bönen 

 

Torsdag 28 maj 
18.00 Musikcafé 
Maria Sörensen m.fl. 
 

Söndag 31 maj 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, barnkören, ev. 

scoutinvigning 

Bara den som vandrar nära marken 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tisdag 2 juni 
19.00 Missionskväll 
Carl & Anne Sundberg. 

En kväll om vårt arbete i Kongo 
 

Söndag 7 juni 
18.00 Gudstjänst HHN 
Per Westblom, kören 

Fadern, Sonen och Anden 
 

Onsdag 10 juni 
18.30 Temasamtal 
Per Westblom 
Skaparen och livgivaren 

 

Söndag 14 juni 
18.00 Gudstjänst 
Vårt dop 

 
 

 

I gudstjänsten den 19 april uppmärk-

sammar vi Equmeniakyrkans natio-

nella mission. Det handlar om våra 

fängelse-, sjukhus- och student-

pastorer, som möter människor i 

livets alla situationer. Pengarna vi 

samlar in går också till att stötta och 

utveckla lokala församlingar. Ett av 

målen är att nya människor som 

kommer till tro på Jesus ska öka med 

3% varje år. Ett annat mål är att se 50 

nya församlingar/gemenskaper växa 

fram över hela vårt land. Vi firar 

denna gudstjänst tillsammans med 

Rotebrokyrkans församling. /pw 
 

KYRKOKONFERENS 
 

 
 

Nu har Kyrkostyrelsen lagt fram 

förslag om två nya biträdande kyrko-

ledare. Det är Joakim Hagerius och 

Karin Wiborn. Joakim är ordinerad 

pastor i SMK. Han har arbetat som 

pastor i Saronkyrkan i Göteborg och 

är f n opinionsredaktör på Dagen. 

Karin var Baptistsamfundets mis-

sionsföreståndare när EK bildades. 

De senaste åren har hon varit Gene-

ralsekreterare för Sveriges Kristna 

Råd. Både Joakim och Karin var 

aktuella vid kyrkoledarvalet när EK 

grundades. Vår församling avsåg 

att nominera Karin till biträdande 
 
 

 

 kyrkoledare men var för sent ute. Nu 

blev det ändå som vi hoppades. Val 

kommer att ske vid Kyrkokon-

ferensen i Malmö under Kristi 

himmelfärdshelgen. /pw 

 
KAFFEVAGN 
 

 
 

Varje torsdag (nästan) kl 10-11 har 

Livskraft och Edsvikskyrkan en 

gemensam kaffevagn på Aniara-

platsen. Vi bjuder på gratis kaffe 

och kaka. Varför bjuder ni på kaffe, 

frågar en del som kommer och ser 

lite skeptiska ut. Vi vill visa på Guds 

kärlek, att det bästa i livet är gratis 

och vi vill komma i kontakt med 

människor, svarar vi. En del vill 

bara ha en kopp och går sen, andra 

stannar en bra stund och samtalar. 

Vi har ett antal stamgäster, bl a SFI-

eleverna som har rast. De undrar om 

vi inte har något språkcafé i kyrkan.  
 

För de som är intresserade berättar 

vi om församlingens och Livskrafts 

arbete, särskilt Café Livskraft, som 

öppnar kl 11. Har ni inget te? Nej, 

men välkommen till cafét där finns 

både te och annat gott. Det känns 

väldigt meningsfullt att få möta 

människor utifrån kyrkans sänd-

ning mitt i samhället.  /pw 
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MAJ 

JUNI 



  
 

 

 

 

 

 

Onsdag 1 april 
18.30 Temasamtal 
Arne Fritzson 

Om dop och medlemskap 
 

Torsdag 2 april 
17.30 Gudstjänstråd 
Per Westblom 
 

Söndag 5 april 
11.00 Gudstjänst  HHN 
Peringe Pihlström 

Vägen till korset 
 

Onsdag 8 april 
18.30 Bibelsamtal 
Matteus-evangeliet 
 

Torsdag 9 april 
19.00 Getsemaneafton, HHN 
Inger & Sten Streiffert 

Det nya förbundet 
 

Fredag 10 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst    
Arne Fritzson, Lars-Göran Ahlm,  

Korset 
 

 

 

 
 

Söndag 12 april 
11.00 Påskdagsgudstjänst    
Kristus är uppstånden 
 

Tisdag 14 april 
13.00 Trivselträff  Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 

Påsk 
 

Onsdag 15 april 
18.30 Temasamtal 
Per Westblom 
Guds frälsningsverk 

 

Torsdag 16 april 
19.00 Musikcafé 
Måns Rybäck, Maria Sörensen 
 

Söndag 19 april 
11.00 Gudstjänst 
Gerdine Willemsen, Per Westblom, 

kören  

Påskens vittnen 
 

Onsdag 22 april 
18.30 Bibelsamtal 
Matteus-evangeliet 
 

Fredag-Söndag 24-26 april 
Retreat  

Per Westblom 

 

Söndag 26 april 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Andreas Salé, Per Westblom, G3 

En grundlig självinventering 
 

Onsdag 29 april 
18.30 Bön & nattvard 
Per Westblom 
 

Torsdag 30 april 
19.00 Valborgsfirande 
Per Westblom, vårkören 
 

 

 

 

 

 
 

’ 

Söndag 1 mars 
11.00 Gudstjänst  HHN 
Lars-Göran Ahlm 

Prövningens stund 
 

Tisdag 3 mars 
13.00 Trivselträff  
Anna-Stina Thorssell Ahlm 

Den femte evangelisten. Om Bachs 

liv och musik 
 

Onsdag 4 mars 
18.30 Bibelsamtal 
Matteus-evangeliet 
 

Fredag 6 mars 
18.00 Världsböndagen i 
Turebergskyrkan 
 

Lördag 7 mars 
15.00 Årsmöte – G1 
 

Söndag 8 mars 
11.00 Årshögtid 
Per Westblom, Margaretha 

Strömqvist, kören 

Den kämpande tron 
 

Onsdag 11 mars 
18.30 Temasamtal 
Per Westblom 
Om ledarskap och beslut 
 

Torsdag 12 mars 
19.00 Musikcafé 
Gospelsångare Maria Nordenback 
 

Söndag 15 mars 
11.00 Gudstjänst 
Ida Tonnvik, Per Westblom 

Kallelse och tjänst 

 
 

 
 

Tisdag 17 mars 
13.00 Trivselträff  Rotebrokyrkan 
Gerdine Willemsen 

Om pilgrimsvandringar 
 

Onsdag 18 mars 
18.30 Bibelsamtal 
Matteus-evangeliet 
 

Söndag 22 mars 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, barnkören 

Jordens yttersta gräns - igen! 
 

Onsdag 25 mars 
18.30 Bön & nattvard 
Per Westblom 
 

Torsdag 26 mars 
19.00 Musikcafé 
Annika Östberg, Sten & Inger 

Streiffert 
 

Söndag 29 mars 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom, Andreas Salé, G2 

Överlåta sig till Gud 
 

Tisdag 31 mars 
13.00 Trivselträff 
Peggy & Peter Unger 

Landsnora Kvarn förr och nu 
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MÖTESPROGRAM 

 

MARS 

APRIL 


