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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.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck AB  

 

www.edsvikskyrkan.se 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

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, Anna-Stina 
Thorsell Ahlm och planeringsrådet. 

  

 

 
 

NY ADRESS 

Elise Mundt Andersson har sedan en 

tid tillbaka adress, Bergkällavägen 82 

lgh 1003, 192 79 SOLLENTUNA 
 

Yoko F. Muhr har nu mobilnummer 

079-340 41 67 

   

 
NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDE 

På grund av coronapandemin och direk-

tiv från Equmeniakyrkan flyttar vi vårt 

årsmöte till 12 juni kl 15:00. då för-

hoppningsvis vi är många som åter kan 

delta.  
 

Vi i styrelsen har vid ett par tillfällen 

träffat församlingens handledare Lars 

Åberg. Senaste gången digitalt. Han ser 

på oss "utifrån" med nya ögon. Vi 

samtalar bl.a. om hur vi ser på vår 

omvärld som finns nära, i kommunen. 

Hur kan vi möta människorna här och 

deras behov? Vi hoppas att han snart 

kan möta hela församlingen igen. /msq 

 
CAFÉ LIVSKRAFT NYA ÖPPETTIDER 

Välkomna till Café Livskraft med nya 

öppettider onsdag-fredag 11.00-17.00. 
. 

 

 

 

 
 

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 söndagar; 

21/3, 25/4 och 30/5 
 

Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
Träffarna med brädspel har tagit paus 

p.g.a. den rådande Corona pandemin. 
 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    
 

 

STYRELSEN INFORMERAR 

Datum för styrelsemöten: 23 mars, 20 

april, 18 maj, 15 juni 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör har tagit paus p.g.a. 

den rådande Corona pandemin. 
 

FREDAGSTRÄFF  
Fredagar kl. 13.00 möts vi inne eller ute, 

på Coronasäkert avstånd, för att umgås. 
 

STICK-CAFÉ  
Stick-caféträffarna har tagit paus p.g.a. 

den rådande Corona pandemin. 
 

RPG  

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

Samlingarna är p.g.a Corona pandemin, 

förinspelade och sänds från RPG Sollen-

tunas hemsida. https://rpgsollentuna.se/ 
 

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 
5 april - Emmausvandring 

8 maj -  trädgårdsdag ute 

13 maj – pilgrimsvandring 

29 maj – ev. loppmarknad  

12 juni – årsmöte 
 

 
  
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom,  

ea = Erik André, 

re = Rigmor Eriksson 

msq = Margaretha Strömqvist,   

 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 

annat anges. Framsidans 

vårbild är tagen en vår-

dag vid Edsvikskyrkan 

och pastorsbostaden 
 

 

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 

När jag ser din himmel, dina fing-

rars verk, månen och stjärnorna, 

som du har berett, vad är då en 

människa, att du tänker på henne, 

eller en människoson, att du låter 

dig vårda om honom. (Ps.8:4-8) 



SAMLINGAR FÖR BÖN 

Vi har sen i höstas haft samlingar för 

bön på fredagar kl 15.00. På grund av 

pandemin har de sänts via YouTube 

och samlar varje vecka ca 15 deltaga-

re. Det är långt fler än de 3-4 som var 

den vanliga siffran när vi möttes i 

kyrksalen. Bönen utgår från vår 

förbönskalender med olika böne-

områden för varje under en 7-veckors-

cykel. Samlingen har en intern karak-

tär även om den är öppen för alla. 
 

Gruppen som ansvarar för bön och 

överlåtelse i våra gudstjänster har 

föreslagit att vi också ska ha en mer 

utåtriktad bönesamling till vilken alla 

som vill kan skicka in sina böne-

ämnen. Jag bad dem skissa på ett upp-

lägg för en sådan samling och resul-

tatet blev ”Böneplatsen” som sänds 

av Per Westblom på fredagar kl 19.00. 

I skrivande stund har två program 

sänts. Det första 12 februari, var en 

introduktion som beskriver tanke och 

upplägg. Den 19 februari genom-

fördes Böneplatsen i ordinarie form. 
 

Besök vår YouTubekanal för att se 

samlingarna, sprid kunskapen om 

dem till andra och bidra gärna med 

egna böneämnen. /pw 

 
 

KÖRSÅNG PÅSKDAGEN 

Det går väl inte? Jo det gör det med 

teknikens hjälp! Det är vår förhopp-

ning att vi skall kunna lösa det på ett 

”Coronasäkert” sätt. Hör av dig till 

info@edsvikskyrkan.se om du vill 

vara med på det här experimentet. /ea 

 VERKSAMHET VÅREN 2021 

Att planera för verksamhet i Edsvikskyrkan 

är svårt just nu, som säkert alla förstår. Hur 

kommer den pågående vaccineringen mot 

Covid-19 att påverka möjligheten att åter 

mötas i kyrkan nu i vår? Vi önskar nog alla 

att få svar på den frågan. Planeringsrådet 

ser optimistiskt på framtiden och har därför 

gjort en planering som vi hoppas passar de 

flesta av oss, oavsett vad som händer. 
 

Vi fortsätter med samlingar där vi möts via 

vår YouTube kanal. Du hittar den lättas via 

vår hemsida eller genom att söka på 

”Edsvikskyrkans YouTube-kanal” Där 

hittar du t.ex. våra gudstjänster, temaföre-

läsningar och bönesamlingar. På fredagar 

sänder vi två bönesamlingar en kl. 15.00 

med intern inriktning och en kl. 19.00 dit 

man kan vända sig med egna böneämnen. 
 

 
 

Efter påskhelgen hoppas vi kunna 

genomföra några Cafékvällar, fast då utan 

”kända” gästtalare, och kanske med regler 

om föranmälan. 
 

Om vädret tillåter försöker vi att träffas 

utomhus till sinnesrogudstjänster, fre-

dagsträffen kl. 13.00, Emmausvandring 

kl. 15.00 Annandag Påsk och pilgrims-

vandring på Kristi Himmelsfärdsdag.  
 

På vår hemsida kommer vi att publicera alla 

ev. ändringar i programmet. /ea 
 

 
 
 

 

  Stjärnhimlens hälsning Betraktelse 
 

När Corona bröt ut i Kina stängdes 

samhället ner. Fabrikerna stod stilla och 

efter en tid blev luften så klar att man kunde 

se stjärnor på kvällarna. Många människor 

blev överraskade över denna syn. De hade 

aldrig sett stjärnor förut. När jag läste detta 

började jag fundera över när jag själv såg 

stjärnorna senast. Jag minns stjärnhimlen i 

min barndoms by där det var glest mellan 

husen och belysningsstolparna, men här i 

det upplysta Sollentuna har jag inte lagt 

märke till stjärnorna.    
 

När man ser en stjärnhimmel får man 

perspektiv på sin egen och hela 

mänsklighetens litenhet. Jorden, vårt hem, 

är bara ett litet dammkorn i universum. Solar som slocknat för miljoner år 

sedan skickar ljushälsningar till oss från tider innan jorden fanns.  Vilken 

makt är ursprunget till allt detta? Bryr den makten sig om oss människor och 

hur det går för oss?  För egen del tror jag att denna eviga skaparmakt är den 

Gud som älskade oss människor så mycket att han dog för oss i påskens 

drama. Ja, jag tror till och med att den makten känner mig personligen och 

älskar mig, trots mina brister. 
 

För ett par år sedan publicerades en bild på ett av universums svarta hål. Det 

liknar ett öga med en mörk pupill i mitten, omgiven av en irisring av stjärnor. 

I våra mänskliga ögon bryts ljusstrålarna i linsen. Ögats receptorer omvandlar 

ljusintrycken till nervimpulser som skickas till hjärnan. Där tolkas vad vi ser 

i den tid och på den plats där vi befinner oss. Forskarna har liknat det svarta 

hålet vid en lins, där tiden och rummet bryts. Är då det svarta hålet ett öga 

som kan se alla tider och alla platser på samma gång? Vem kan ha ett sådant 

öga? Kan det vara den som presenterade sig för Mose som ”Jag är”, den Gud 

som är närvarande på alla platser och i alla tider?  
 

I vår upplysta tid ser vi sällan stjärnor. Vi kan hoppas på den 27 mars när vi 

släcker lamporna för Earth Hour. Oavsett när jag nästa gång ser stjärnhimlen 

och upplever min egen litenhet, kommer jag att tänka: I universum finns ett 

öga som ser mig. Inte en övervakningskamera som registrerar mina fel och 

brister, utan ett öga fyllt av kärlek som säger: Jag ser dig mitt älskade barn.  

Så kan du också tänka när du nästa gång ser stjärnorna.,  

 Anna-Stina Thorssell Ahlm 
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Söndag 2 maj 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm.  

Per Westblom  

Att växa i tro 
 

Lördag 8 maj 
09.00-12.00 Trädgårdsdag ute 
 

Söndag 9 maj 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Bönen 
 

Torsdag 13 maj 
10.00-16.00 Pilgrimsvandring 
 

Söndag 16 maj 
11.00 Gudstjänst 
MarieAnne Ekedahl 

Hjälparen kommer 
 

Söndag 23 maj 
11.00 Pingstdagsgudstjänst 
Mats Backholm, Per Westblom 

Guds befriande närvaro 
 

Söndag 30 maj 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom 

Erkännandet 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Söndag 6 juni 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Vårt dop 
 

Lördag 12 juni 
15.00 Årsmöte 
 

Söndag 13 juni 
11.00 Gudstjänst 
Kallelsen till Guds rike 

 GÄSTER 
Det kommer många gästpredikanter till 

oss under mars-maj.  
 

Ola Hössjer, Professor i 

ma-tematisk statistik och 

äldste i Sollentuna pingst-

församling. Har arbetat 

mycket med relationen 

vetenskap och tro. Predi-

kar i gudstjänsten 7 mars. 

 

Anders Jonåker, Doktor-

and och ansvarig för försam-

lingsutveckling i region 

Stockholm predikar 11 april 

 

 

Karin Wiborn, biträdan-

de kyrkoledare i Equme-

niakyrkan, och tidigare 

generalsekreterare för 

Sveriges Kristna Råd 

predikar den 18 april 

 

MarieAnne Ekedahl, re-

ligionspsykolog som ti-

digare varit lärare på 

THS, predikar i guds-

tjänsten 16 maj 

 
 

BIBELSAMTAL VIA NÄTET 
Följande onsdagar kl. 18.30 möts vi 

via nätet till samtal. 10/3, 24/3, 7/4, 

21/4, 5/5, 19/5, 2/6 och 16/6. 
 

Hör av dig till pastor Per Westblom 

om du vill vara med i samtalet. 

 
LOPPMARKNAD 
Om förutsättningarna gör det möjligt 

kommer vi att anordna en loppmarknad 

i kyrkan den 29 maj. /re 
 

 

 

 
 

’ 
 

Gudstjänsterna under våren kommer i 

första hand att spelas in på vår 

YouTube-kanal. För aktuella uppgifter 

om kalendarium se vår hemsida. 
 

Fredag 5 mars världsböndagen 
www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/ 
 

Söndag 7 mars 
11.00 Temagudstjänst 
Ola Hössjer, Margaretha Strömqvist, 

Ulla André 

Tro och vetande 
 

Söndag 14 mars 
11.00 Gudstjänst 
Ann & Per Westblom 

Livets bröd 
 

Söndag 21 mars 
17.00-18.00 Vandringsgudstjänst 
som utgår från Kummelbykyrkan 

Överlåtelse 
 

 
 

Söndag 28 mars 
11.00 Palmsöndagsgudstjänst 
Per Westblom, Maria Sörensen & 

barnkören 
 

Onsdag 31 mars 
Temaföreläsning 
Per Westblom 

Guds frälsningsverk (del 1) 

 
 

 

 

 

 

Cafékvällar kl.19.00 den 8/4, 22/4, 

6/5, 20/5 och 3/6 är mycket osäkra, se 

hemsidan för information. 
 

Torsdag 1 april 
19.00 Getsemaneafton 
Lars-Göran Ahlm 

Det nya förbundet 
 

Fredag 2 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst 
Mats Backholm, Per Westblom 

Gud i vår brustenhet 
 

Söndag 4 april 
11.00 Påskdagsgudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, körsång 

Kristus är uppstånden 
 

Måndag 5 april 
15.00 Emmausvandring ute 
 

Söndag 11 april 
11.00 Gudstjänst 
Anders Jonåker 

Påskens vittnen 
 

Onsdag 14 april 
Temaföreläsning 
Per Westblom 

Guds frälsningsverk (del 2) 
 

Söndag 18 april 
18.00 Gudstjänst 
Karin Wiborn, Per Westblom 

Den gode herden 
 

Söndag 25 april 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom 

Rannsakan 
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