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Avliden medlem 
Britta Kussak avled den 5 februari i 

sitt 91:a levnadsår. Begravnings-

gudstjänsten hölls den 25 februari i 

Edsvikskyrkan. Officiant var Lars-

Göran Ahlm. 

 

   
 
 

ÅRSMÖTE 

Lördag 19 mars kl 15:00 har vi 

församlingens årsmöte! Vi samlas i 

församlingsvåningen. 
 

Välkomna! /msq 
 

TRIVSELTRÄFFAR 

Trivselträffarna, vissa tisdagar kl. 

13.00, är till för alla oavsett ålder. Vi 

fikar tillsammans och lyssnar till 

någon som har något att berätta. 

Under våren kommer vi att hålla våra 

”Trivselträffar” en gång i månaden. 
 

 
 

Den 22 mars kommer Rolf Lerneteg 

att visa bilder och berätta om sina 

iakttagelser under en resa i Holland. 
 

Den 19 april ser vi framåt och bakåt 

på vad som har hänt och händer 

inom scouting. Barbro Lundström 

ledsagar oss. 
 

Lars-Göran Ahlm avslutar den 17 

maj terminen nostalgiskt i ett Smoke 

Rings-program med ett antal andliga 

musikinslag. /ea 
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Ljusets makt Betraktelse 
 

 

Det är vår och ljuset tilltar för varje dag som 

går. Detta brukar fylla oss med hopp och 

glädje, men i år när kriget kommit till 

Europa, är det inte lätt att känna glädje och 

framtidshopp. Gud är ljus och inget mörker 

finns i honom, läser vi i Johannes första 

brev. Guds ljus har helt andra egenskaper än 

solljuset, och det är det ljuset som kan 

vägleda oss nu. 
 

 

Vårsolen avslöjar sanningen om mina fönster som såg rena ut i 

vintermörkret. Guds ljus avslöjar andra sanningar. Vad är sanning? 

frågade Pilatus när han fick motstridiga vittnesmål om Jesus, men 

han bemödade sig inte om att undersöka saken och ta reda på fakta. 

I stället fattade han beslut utifrån de röster som skrek högst. Gud vill 

att vi ska söka sanningen och inte bara följa med strömmen och tycka 

som alla andra. Faktagranskning är alltid viktigt. Vi ska pröva både 

oss själva och de budskap vi möter i Guds ljus. Sanningen ska göra 

oss fria. 
 

När dagarna blir längre, skickas signaler till fröna i jorden att de ska 

börja växa. Jesus använder bilden av ett frö om sig själv när han 

säger: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett 

ensamt korn. När Jesu kropp lagts i graven blir den ett frö som väcks 

av Guds ljus och uppstår till nytt liv. Undret sker på Påskdagens 

morgon och sedan dess får även vi tro på uppståndelse från de döda. 

Människor har dödats i kriget. Det kan se ut som om ondskan har 

segrat, men det stämmer inte. Gud har makt att skapa nytt liv och det 

ger oss framtidshopp vad som än händer. 
 

Ökat dagsljus ger signaler till djuren att det är dags att para sig och 

skaffa ungar, och kanske gäller detta även människor.   (forts.) 
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”Det är våren, det är våren, som har kommit igen, och med den 

kärleken” sjunger vi i en gammal schlager. Men den kärlek som Gud 

vill väcka hos oss handlar inte enbart om romantiska relationer, utan 

om medmänsklighet och omsorg om varandra. Det kärleksundret sker 

på Pingstdagen, när människorna börjar förstå varandras språk och 

inser att de hör ihop. Då bildas en gemenskap där man delar med sig 

av sina tillgångar och tar hand om varandra. Idag vill Guds ljus 

uppväcka den kärleken hos oss, så att vi blir beredda att stödja och 

hjälpa dem som drabbats av krigets fasor. 
 

Anna-Stina Thorssell Ahlm 
 

 

 

 
 

BARNKÖRERNA 
På torsdagarna är det verkligen ös 

på övervåningen i kyrkan. Från 

klockan 16.00 - 17.45 ljuder härlig 

musik från högtalarna. Barn i olika 

åldrar sjunger klassiska barnsånger 

till dagens poplåtar och golvet 

dundrar av alla roliga och tokiga 

rörelser till sångerna. 
 

Vi tycker om att umgås och fikar 

gärna när tillfälle ges. Ibland bryter 

vi av med olika teman som disco, 

schlagerafton, maskerad, spa stun-

der eller kör roliga musikquiz, 

alltid händer det något! 
 

Vi brukar också sjunga på guds-

tjänsterna och då kan jag lova att 

det kommer ganska många besö-

kare till kyrkan som vill se oss. 

Speciellt när det är dags för vår-

konsert eller luciakonsert brukar 

kyrkan vara fullproppad. 
 

Det finns två olika körer att vara 

med i: 

 
 

 

 

 

Barnkören ålder 4 - 9 år övar tors-

dagar kl.16.00 - 17.00. (många små 

syskon brukar hänga på). 
 

Mellankören ålder 10 - 14 år övar 

torsdagar kl.17.00 - 18.00. 
 

Vid anmälan eller frågor är det 

bara att ringa eller mejla till 

körledare Maria Sörensen, tel: 

0702-30 29 29 
 

annamariasorensen@hotmail.com 
 

Varmt välkomna! 
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Equmeniakyrkan har en internationell 

katastroffond som nu har särskild 

inriktning på Ukraina. Du kan swisha 

till 9003286 eller girera 900-3286 och 

skriva ”Ukraina”. På EKs hemsida 

finns information och filmklipp om 

både behoven och den hjälp som ges.  
 

Equmeniakyrkan genomför en 

klimat-fasta 2 mars-16 april. 

Det innebär att vi under denna 

tid uppmuntras att reflektera 

över och dra ned på sådana handlingar 

som ökar uppvärmningen av vår jord.  
 

Den 13 mars hade vi bön och offerdag 

för utbildning i samband med vår 

gudstjänst. Pastorskandidaten Viktor 

Bermeus predikade. Som en fortsätt-

ning på den dagen är det kallelsedagar 

på Bromma folkhögskola den 1-2 

april. Syftet är att uppmärksamma och 

sammanföra den enskildes kallelse, 

behovet av tjänst och de utbildningar 

som EK erbjuder.  
 

Kyrkokonferensen som 

brukar hållas vid Kristi-

himmelfärdshelgen (men 

det var 2019 det hände senast) kom-

mer detta år att genomföras 10-14 

augusti. Konferensen kommer att vara 

både digital (10-12 aug) och fysisk: 

Vårgårda 12-14 augusti. Alla beslut 

kommer att tas i den senare delen av 

konferensen. Vid församlingsmötet i 

maj kommer vi att samtala om 

motioner och förslag. /pw 
 

 
 

BÖNEMÅNAD JANUARI 

Det var en förmån att få starta året 

med en bönemånad! 
 

Den Bibelbok vi läste var Nehemja. 

Hans uppdrag från Herren var att 

bygga upp templet igen. Men innan 

han tog beslut eller började arbeta gick 

han undan för att tacka och be till Gud, 

be om vishet och beskydd. Sedan gick 

han till verket. Vilket föredöme! 
 

Bön och arbete hör ihop i en försam-

ling, precis som vi många gånger 

sjunger i en psalm. Många samlingar 

bytte vi ut till bön och lovsång. Vi 

sjöng, läste Nehemja, hade egentid för 

eftertanke, delade tankar, vandrade i 

vårt område, tackade Herren och bad 

för många böneämnen, oss själva, 

församlingen, vårt närområde och 

Sollentuna. Dessutom hade vi roligt 

tillsammans! 
 

Jag gör gärna om detta! /msq 

 
RETREAT 

Den 22-24 april arrangerar Edsviks-

kyrkan en retreat på Strömsborgs gård 

norr om Norrtälje. Det är en mycket 

vacker plats vid havet med natursköna 

omgivningar. Temat för retreaten 

kommer att vara Bön. Det finns 4 

dubbelrum och 5 enkelrum på gården. 

Det betyder att par eller vänner gärna 

får bo i dubbelrum, så att vi kan 

utnyttja platsen maximalt. Priset för 

deltagande inklusive boende och mat 

kommer att vara 1500 kr. /pw 
 

Anmälan senast 1 april till 
pastor@edsvikskyrkan.se 

Retreatledare: Per Westblom. 
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Onsdag 2 mars 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Min riktning i livet anmälan 
 

Fredag 4 mars 
18.00 Världsböndagen 
Samling i Rotebrokyrkan 
 

Söndag 6 mars 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-Göran Ahlm  

Prövningens stund 
 

Onsdag 9 mars 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Jakobs brev 
 

Torsdag 10 mars 
19.00 Musikcafé 
Måns Rybäck sjunger och spelar 
 

Söndag13 mars 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Viktor Bermeus, Per Westblom, 

offerdag för utbildning 

Jesus – Guds slutgiltiga ord 
 

Tisdag 15 mars 
13.00 RPG i Edsvikskyrkan 
Robert Thysell 

Sv. kyrkans symboler kopplade till bibeln 
 

Onsdag 16 mars 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Modet att skapa ett rymligare livsrum, 

(Rodergruppen är f.n. fulltecknad, men 

vi hoppas att ny grupp skall kunna 

startas till hösten) 

 

Torsdag 17 mars  
17.30 Körövning 
 

 
 

 
 

Lördag 19 mars 
15.00 Församlingens årsmöte, G1 
18.00 Arabisktalande gruppen 

Per Westblom 
 

Söndag 20 mars 
11.00 Gudstjänst 
P. Westblom, M. Strömqvist, kören 

Guds hushåll 
 

Tisdag 22 mars 
13.00 Trivselträff 
Rolf Lerneteg 

Blommor, kanaler och teknik i Holland 

 

Onsdag 23 mars 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Hebréerbrevet 
 

Torsdag 24 mars 
19.00 Cafékväll 
Torbjörn Åberg om vägen ut ur missbruk 

 

Söndag 27 mars 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Kjell delar, G2 

Överlåtelse 

 

Onsdag 30 mars 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Min känsla av att inte duga, anmälan 
 

Torsdag 31 mars  
17.30 Gudstjänstråd 
med föreläsning om hörsel av 

Anna-Stina Thorssell Ahlm 
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MÖTESPROGRAM 

MARS 



 

 

 

 

 

Söndag 3 april 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Per Westblom 

Försonaren 
 

Onsdag 6 april 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Hebréerbrevet 
 

Torsdag 7 april 
19.00 Musikcafé 
Smooth Jazztrio 
 

 
 

Söndag 10 april 
11.00 Palmsöndagen 
Vägen till korset 
 

Onsdag 13 april 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Min förmåga att försonas med det som 

varit, anmälan 
 

Torsdag 14 april 
17.30 Körövning 
19.00 Skärtorsdag Getsemaneafton 

Nattvardsfirande 
 

Fredag 15 april  
11.00 Långfredagsgudstjänst  
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina Thorssell Ahlm 

Korset 
 

Söndag 17 april 
11.00 Påskgudstjänst 
Per Westblom, kören 

Kristus är uppstånden 

 
 

Tisdag 19 april 
13.00 Trivselträff 
Barbro Lundström 

Scouting nu och då 

 

Onsdag 20 april 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Pastoralbreven 
 

Torsdag 21 april 
19.00 Cafékväll 
Kristian Bergström, polis 

Ett tryggare Sollentuna 
 

Retreat 22-24 april på 
Strömsborg utanför Norrtälje 
 

Söndag 24 april 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Lena Thoms, Kummelby Gospel, G3 

Självprövning 

 

Tisdag 26 april 
13.00 RPG i Edsvikskyrkan 
Erik André 

Smartphone vad är det? 

 

Onsdag 27 april 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Mina förväntningar på kärlek och 

gemenskap, anmälan 
 

Torsdag 28 april 
18.30 Planeringsråd 
 

 

 

 

 

 

 

Söndag 1 maj 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Per Westblom 

Den gode herden 
 

Onsdag 4 maj 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Petrusbreven 
 

Torsdag 5 maj 
19.00 Cafékväll 
Öppen scen 
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MAJ 

APRIL 



 

Lördag 7 maj 
09.00-12.00 Städdag ute 

 

Söndag 8 maj 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, Erik och Ulla André sång, 

praktiska rådet, församlingsmöte, samtal 

om kyrkokonferensens frågor och förslag 
 

Onsdag 11 maj 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Min djupaste längtan, anmälan 
 

Torsdag 12 maj 
17.30 Körövning 
 

Lördag 14 maj 
10.00 – 14.00 Loppmarknad 
 

 
 

Söndag 15 maj 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, Per Westblom, kören 

Att växa i tro 

 

Tisdag 17 maj 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 

Smoke Rings 
 

Onsdag 18 maj 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Petrusbreven 
 

Torsdag 19 maj 
19.00 Musikcafé 
Eighties 
 

Söndag 22 maj 
11.00 Gudstjänst 
Barnkören, Per Westblom 

Hur gör man när man ber? 

 
 

Onsdag 25 maj 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Petrusbreven 
 

Lördag 28 maj 
13.00-20.00 Spelkväll 

 

Söndag 29 maj 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Lena Thoms, G1 

Erkännande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onsdag 1 juni 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Mina mål i livet, anmälan 
 

Torsdag 2 juni 
17.30 Körövning 
 

Söndag 5 juni 
11.00 Pingstgudstjänst, nattvard 
Per Westblom, kören 

Den Heliga Anden 
 

Onsdag 8 juni 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Petrusbreven 
 

Söndag 12 juni  
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, praktiska rådet 

Tema utifrån aktuell fråga 
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DET HÄNDER OCKSÅ I KYRKAN 

En arabisktalande grupp 

samlas följande lördagar kl. 18.00 

5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april, 

7 maj, 21 maj och 4 juni 
 

En persisktalande grupp 

samlas alla söndagar kl. 15.00 
 

RPG 
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 

1/3 (PK), 15/3 (EK), 29/3 (RK), 12/4 

(PK), 26/4 (EK) och 10/5 (utflykt) för 

mer information se separat program-

blad, RPG:s hemsida. 
 

 
 

BIBELLÄSNING I VÅR 

Under våren blir det många bibel-

böcker vi fördjupar oss i. Nehemja 

stod i fokus under vår bönemånad i 

januari, därefter Johannes första brev 

och Jakobs brev. Den 9 mars började 

läsningen av det lite längre Hebréer-

brevet som vi läser fram till påsk. 

Därefter blir det de s.k. pastoralbreven 

och breven från Petrus. Som vanligt 

finns bibelläsningsplaner med korta 

introduktioner som alla får del av samt 

bibelsamtal varannan onsdag (jämna 

veckor) kl. 18.30. Det är alltid möjligt 

att påbörja deltagande, varje samling 

är fristående. Inriktningen är personlig 

och livsnära. Under våren försöker vi 

också i högre grad än tidigare att 

anknyta till bibelläsningen vissa guds-

tjänster. /pw 

 

 

 CAFÉKVÄLLAR 

Nu är vi i full igång med cafékvällarna 

varannan torsdag. Kvällar då Café 

Livskraft håller öppet och vi kan 

bjuda in och ta med oss vänner och 

bekanta. Vi blandar friskt med intres-

santa föreläsningar eller sång och 

musik. 
 

Under februari månad gick vi inte ut 

så stort, men inledde första cafékväl-

len med öppen scen då den som ville 

kunde sjunga eller spela något på 

scenen. Den efterkommande café-

kvällen blev annorlunda då vi inbjöd 

till bönestund för det som sker i 

Ukraina och vår värld. 
 

Teman i föreläsningsform om att ta 

sig ur ett missbruk och polisen som tar 

upp om säkerheten i Sollentuna är 

viktiga och intressanta ämnen som 

kommer under våren. 
 

 

 

I musikväg blir Cafékvällarna både 

med mera öppen scen, jazziga kvällar 

och med ett band som spelar 80-

talslåtar.   
 

Allt detta har vi att se fram emot under 

våren, så varmt välkommen att lyssna, 

fika gott och dela gemenskapen. /is 
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HÖRAPPARATER I KYRKSALEN 

Sedan en tid tillbaka har vi komp-

letterat vår ljudutrustning i kyrk-

salen med en Bluetooth-sändare av 

märket Oticon för hörapparater. Det 

innebär en förbättrad jämn ljud-

kvalité för användare av hörappara-

ter, av märket Oticon med inbyggd 

Bluetooth, oavsett var och hur i 

kyrksalen man sitter.   
 

 
 

För att få tillgång till Bluetooth 

sändaren måste varje användare 

först ”para” sina hörapparater med 

sändaren. För att kunna göra det 

behöver någon av oss ljudtekniker 

vara närvarande för att först starta 

kyrkans ljudutrustning. 
 

Det går självklart fortfarande bra att 

använda kyrkans T-slinga om just 

dina hörapparater inte kan anslutas 

till Bluetooth sändaren. /ea 
 

LOPPMARKNAD 

Lördagen den 14 maj 10.00 – 14.00 

kommer vi än en gång att duka upp 

borden för loppis i scoutstugan. 

Inlämnade saker ställs i lilla förrådet 

i scoutstugan senast onsdagen den 

11 maj. Loppisen kommer att vara 

kvar tills Café Livskraft stänger för 

sitt sommaruppehåll i slutet av juni. 

Då får alla som lämnat in saker ta 

hem det som inte blivit sålt. 
 

Under lördagen kommer vi även att 

servera ett enkelt fika. Välkomna att 

vara med! /loppmarknadskommittén 

 

 EDSVIKSKYRKANS DIGITALA SIDA 

2021 inleddes arbetet med att dra in 

fiber i Edsvikskyrkan och därefter dra 

kablar inom fastigheten så att vi kan få 

en bra och stabil internetuppkoppling 

i hela kyrkan. Det har varit ett stort 

arbete som ännu inte är fullbordat. 

Inte desto mindre fungerar det mesta 

redan mycket bra. Familjen Ström-

qvist med den nyblivne fadern And-

reas i spetsen har gjort ett fantastiskt 

arbete och vi är dem ett stort TACK 

skyldiga. Vi räknar med att helheten 

ska vara klar under våren.  
 

 
 

Den mer synliga dimensionen av den 

digitala sidan av vår församling är vår 

nya hemsida. Även den initierade 

under 2021. Den ligger ute sen en tid 

med adressen edsvikskyrkan.se. Den 

gamla låg länge kvar parallellt med 

den men är nu borta. Den är under 

uppbyggnad och handhas av Hans 

Eriksson.  
 

Synpunkter på innehåll och funktioner 

lämnas till Praktiska rådet på tors-

dagar kl. 13.00 i kyrkan eller via mejl 

till Per Westblom. Praktiska rådet 

arbetar kontinuerligt med uppdate-

ring av hemsidans innehåll. /pw 
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BARNKÖR  
Barnkörerna övar torsdagar. Barnen i 

åldern 5 - 9 år kl. 16.00 - 17.00 och barnen 

i åldern 10 – 14 år kl. 17.00 - 18.00. 
 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne. För 

information om program kontakta: 

Per Westblom 070-766 76 07 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 26/3, 

23/4, och 28/5.  
 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    

 

STYRELSEN 
Datum för styrelsesammanträden kommer 

att bestämmas efter årsmötet den 19 mars. 

 

 
 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning kl. 

17.30 följande torsdagar; 17/3, 14/4, 12/5 

och 2/6 samt kl. 09.45 före sångtillfället. 
 

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 
19 mars – församlingens årsmöte 

31 mars - gudstjänstråd 

7 maj - städdag ute 

8 maj - församlingsmöte 

14 maj – loppmarknad 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist,  

is = Inger Streiffert 
 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte annat 

anges. Framsidans vårbild 

är tagen vid Skokloster. 
 

 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet maj-juni. 

Manusstopp för det numret blir den 

15 maj. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

 

 



 

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 glädje, 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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