
 

    

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till Svenska Missions-
kyrkan. 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. 
Svenska Missionskyrkan 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 den 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. /af 
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Nya medlemmar 
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Högtidsdagar 
Karin Savborn 80 år 13 juli 
 

Tack! 
 

 

Konstnär: Folke Ahlstrand 

Ett stort varmt tack för uppvakt-
ningen i samband med min 50-års-
dag. Tavlan som jag fick av försam-
lingen gladde mig mycket. Den är 
målad av församlingens ”egna” 
konstnär Folke Ahlstrand och namn-
given till – lada. Det är en tavla med 
en lada som står på en vacker äng. 
För mig slår den an både till mina 
rötter som bonddotter och till min 
yrkesidentitet som pastor. I en lada 
samlar man in det som man vill 
bevara. Uppdraget som pastor är som 
jag ser det att samla själar d v s hjälpa 
människor att bekräfta sin kristna tro 
som finns där djupast innerst inne. 
När tron är bekräftad behöver den 
bevaras och utvecklas. Tack för-
samlingen och Folke Ahlstrand! /rc 
 

  

Den frågan som har kommit att sätta 
sin prägel både på förberedelserna 
inför och själva konferensen är 
frågan om hur kyrkan skall förhålla 
sig till den nya svenska äktenskaps-
lagstiftningen som öppnar för äkten-
skap för personer av samma kön. 
Efter en lång debatt med cirka 75 
talare och en mycket dramatisk 
omröstning, som kom att innefatta en 
sluten mycket jämn votering, beslöt 
konferensen att lämna frågan till 
varje enskild församling och dess 
pastor, utan att ge någon rekom-
mendation om hur de skall hantera 
frågan. Genom detta beslut höll konf-
erensen fast vid Svenska Missions-
kyrkans traditionella kyrkosyn som 
värnar en stor tolkningsfrihet. 
 

Det som jag tror dock var den mest 
betydelsefulla inslaget under konf-
erensen var att ett remissmaterial om 
den nya gemensamma kyrkan som de 
tre samfund som möttes på konf-
erensen planerar att bilda. Remiss-
materialet innehåller olika avsnitt: 
kyrkans gemensamma grund, förslag 
till stadgar för kyrkan, förslag till 
normalstadgar för församlingar, hur 
regioner skall organiseras, en del med 
information och några frågor till dem 
som bearbetar materialet. Nu har för-
samlingar med flera fram till den 15 
oktober att komma in med svar till 
remissen. Vi återkommer med infor-
mation om hur remissarbetet skall 
hanteras i vår församling. Följ arbetet 
med den nya kyrkan på webbplatsen 
www.gemensamframtid.se  /af 

  
 
 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Under sommarmånaderna, juni, 
juli och augusti, kommer försam-
lingens expedition att vara öppen 
på onsdagar mellan klockan 13.30 
och 15.00. Övrig tid kan man 
lämna meddelande i expeditionens 
röstbrevlåda. Röstbrevlådan och 
församlingens postlåda kommer att 
kontrolleras kontinuerligt. 
 

SEMESTRAR 
Församlingens pastorer kommer 
att ha semestrar veckorna 27 - 31. 
 

INFÖR HÖSTTERMINEN 
Planera redan nu in några datum 
inför den kommande höstterminen 
i vår församling: 
Samlingshögtiden 5 september 
Höstmarknad,skördefest 9 oktober 
Städdag 23 oktober 
Ev SMU:s 100-årsfest 30 oktober 
Endagsretreat 13 november 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, rl = Rolf Lerneteg 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat anges. 
 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet augusti 
och september. Manusstopp för det 
numret blir den 11 augusti. 
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Foto: Roland Einebrant 

SKÖNLITTERATUR & LIVSFRÅGOR 
Kyrkans litteraturcirkel träffas i 
höst fyra onsdagar kl 19.00. Så 
här ser programmet ut: 
 

Onsdagen den 1 sep-
tember samtalar vi 
om Tillsammans är 
man mindre ensam, 

Anna Gavaldas uppmärksammade 
roman om fyra människor i Paris.  
 

Onsdagen den 6 oktober be-
handlar vi Marianne Fredrikssons 
Simon och ekarna. Det är en 
berättelse om en judisk pojke som 
växer upp som adoptivbarn i ett 
arbetarhem i Göteborg under 
kriget. Boken har nyligen filmats.  
 

Onsdagen den 3 november tar vi 
upp Syster och bror, den 
avslutande tredje delen av Agneta 
Pleijels släktkrönika, som vi 
påbörjade under våren. 
 

Onsdagen den 1 december 
avslutas terminen med Alan 
Bennetts originella lilla bok 
Drottningen vänder blad. En 
hyllning till läsandet! 
 

Nya deltagare, liksom förstås de 
tidigare, är välkomna till boksam-
talen. Någon särskild förhands-
anmälan till cirkeln behövs inte, 
men ta gärna kontakt med mig för 
ytterligare information. 
 
 
 

Åke Kussak.. 
Tel. 08-754 15 59.. 

 

 
 

Under intensiva dagar i Kristi 
Himmelsfärdshelgen samlades runt 
3000 personer till konferensen 
Utmanad av Jesus och samtiden i 
Örebro. Under konferensen hade 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet, Svenska Mis-
sionskyrkan och barn- och ung-
domsorganisationen equmenia sina 
årskonferenser. En konferens som 
denna innebär förhandlingar, guds-
tjänster, samtal, konserter, semin-
arier, torgmöten, fest och glädje. På 
lördagskvällens gudstjänst ordiner-
ades 4 diakoner och 13 pastorer. 
Tre missionärer sändes till Ecuador 
och Kongo-Kinshasa. 
 

Konferensen gästades av den 
amerikanske teologen och kyrko-
ledaren Jim Wallis som på ett 
utmanande sätt talade om ett 
radikalt lärjungaskap som förenar 
andlig fördjupning med kamp för 
social rättvisa. Konferensen tog ett 
uttalande mot svensk vapenexport. 
 

Missionskyrkans kyrkokonferens 
behandlade många viktiga frågor 
för dess framtid. Under förhand-
lingarna valdes en ny kyrkostyrelse 
som består av åtta kvinnor och åtta 
män. En ny verksamhetsplan antogs 
som är grupperad i fyra tematiska 
områden: evangelisation, försam-
lingsstöd och lärjungaskap, bild-
ning och utveckling och samhälls-
byggande. 

 Betraktelse 

KÄLLAN, livgivande, eller förödande. 
 

Ordet ”källa” skapar många associationer. I min 
barndoms by, granne med mitt barndomshem, ligger en 
gård som bär namnet Torpet. På den sluttande 
gårdsplanen ligger tre stora, flata stenar och mellan 
dem flödar en källa rätt upp ur marken. Vattenspegeln 
är inte större än ett par kvm. Det är klart att vi barn blev 
varnade av de äldre för att uppehålla oss vid källan och 
alla farliga väsen som bodde där. Men nyfikenheten var 
större än rädslan och jag kommer ihåg hur jag lade mej 
raklång på en av stenarna med huvudet utanför kanten 

och tittade ner i källan. Det enda jag kunde se var vit sand och små stenar 
som stötvis virvlade runt i vattenströmmen. Någon botten såg jag inte. Från 
källan går en sorlande bäck in i skogen i utkanten av byn. På en gammal 
karta över området är källan utmärkt med en ring och i ringen står numren 
på flera gårdar i byn. Det innebär att källan är ett s.k. servitut, den får 
nyttjas av flera. Och säkert är det så att källan fanns där före bebyggelsen. 
Den var förutsättningen och anledningen till att man började bygga och bo 
just där. I dag har alla gårdar kommunalt vatten och avlopp. Den vackra 
träbron över bäcken är för länge sedan ersatt av en nedgrävd vägtrumma. 
Ingen har längre något behov av Torpkällan. I dag är det helt andra källor 
som är livsviktiga. Sverige är ett land som inte har vattenbrist. Hur vi 
vårdar och förvaltar denna rikedom är däremot diskutabelt. I bibelns värd, 
där folken levde i eller i närheten av ökentrakter, var och är den flödande 
källan livsnödvändig, sällsynt och ytterst eftertraktad Symbolen för liv. När 
Jesaja tröstar folket i fångenskap så talar han inte enbart om befrielse utan 
också att Herren skall föra dem till vattenkällor. Alltså en garanti om 
överlevnad. (Jes. 49:10) 
 

Evangelisten Johannes skriver: På den sista dagen, den största i högtiden, 
stod Jesus och ropade: ”Om någon är törstig så kom till mig och drick! Den 
som tror på mig ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta 
fram, som skriften säger” Detta sade han om Anden som de skulle få som 
trodde på honom. Ty Anden hade inte ännu blivit utgjuten, eftersom Jesus 
ännu inte hade blivit förhärligad.” (Joh. 7:37-39) Högtiden är den 7 dagar 
långa lövhyddohögtiden. Varje dag förekom en ceremoni där vatten 
hämtades från Siloakällan och göts över altaret medan folket sjöng: ”Ni 
skall ösa vatten ur frälsningens källor” (Jes. 12:3)  forts. 
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Jesus talar här om sig själv som den levande källan och manar alla att 
komma till honom och dricka. Alltså inte tro om honom som världens 
frälsare men tro på honom och ta till sej hans budskap. Jesu rop är lika 
aktuellt i dag som det var en gång på tempelplatsen i Jerusalem. Ropet är 
som ett eko från skapelseberättelsen där Gud ropar på människan som 
försöker dölja sin nakenhet inför Gud med alla möjliga sorters kläder av 
förnuft och vetenskap. Bibeln talar också om ”falska källor”, som kan 
vara förödande, med stillastående unket och förgiftat vatten. Källor 
skapade av människors myter och föreställningar. En sådan föreställning 
är att vissa människor är för mer än andra och har företräde inför Gud 
både genom sin historia och sina tolkningar. Jesus varnar för detta och 
säger: ”Gud kan av dessa stenar skapa barn åt Abraham”. Det är en 
varning som också gäller oss som kallar oss kristna i dag. Just nu tycks 
det finnas ett stort intresse för litteratur som försöker att ”söka sig till 
källorna”. Det gäller både Gud, Jesus, skapelsen och evangeliets 
spridning över hela världen. Inte sällan som konfrontation med hur 
Bibeln skall förstås. Jag har läst Sören Wibeck, Jonas Gardell, Lee 
Srobel, Karen Armstrong med flera. Men ingen förändrar min barnatro. 
Det som förändrats är min tidigare negativa, förutfattade mening om 
författarna. Vare sig astronomiska, arkeologiska, psykologiska eller 
biologiska frågor stör mej. Inget förklarar livet och Anden. Skapelsen är 
en pågående process. Vilka metoder Skaparen använder kan vi kanske 
förklara men inte livet självt. The Big Bang kan ju ha inträffat men det 
kan inte vara livets källa. Livet källa är för mej Guds Kärlek i Jesus 
Kristus. ”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin son för att var 
och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv.” Till den 
källan får vi ständigt återkomma och dricka. Ps.o.S. 246 

Roland Einebrant 
 

 
 

 
 

 

 NY INFORMATIONSTAVLA 
Vår nya informationstavla är nu 
äntligen på plats, än så länge utan 
belysning, men den kommer att 
anslutas senare. Ett stort TACK 
för den generösa gåvan till köpet 
av tavlan, och ett stort TACK till 
alla er som hjälpte till att hämta 
och sätta upp den! /ea 

 

 SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
En god tradition är att vi 
under sommaren har ge-
mensamma gudstjänster 
med två av våra fri-
kyrkliga grannförsam-

lingar, Sollentuna Pingstförsamling 
och Helenelundskyrkan. I år har vi 
fyra gemensamma gudstjänster, tre i 
juli och en i augusti. Två av dessa är 
förlagda till vår kyrka, den 18 juli 
och 1 augusti. Den 11 juli går vi till 
Helenelundskyrkan och den 25 juli 
är vi i Pingstkyrkan. /af 
 

SOMMARPASTOR 
Vi har även i sommar 
glädjen att ha en 
pastorskandidat som 
sommarpastor. Det är 
Christofer Öhrvall, 
medlem i vår försam-

ling, som på deltid kommer att 
tjänstgöra veckorna 24-26 & 28-31. 
 

Vi önskar Christofer all glädje och 
välsignelse i arbetet. /ea 
 

CAFÉ TRE LYKTOR 
Även i år blir det sommar-
verksamhet för ungdomar från 
femton år och uppåt. Det är ett 
samarbete med Sollentuna försam-
ling, Pingstförsamlingen, Rotebro-
kyrkan och Missionsförsamlingen. 
Under vecka tjugofyra blir det en 
intensiv satsning. Det börjar med en 
rockfest i Edsbergsparken på 
tisdagskvällen. Därefter flyttar 
verksamheten in i Missionskyrkan 

 med volleybollturnering på ons-
dagskvällen, på torsdagskvällen 
är det verkstadsgudstjänst och på 
fredagskvällen café källan som 
alltid är i församlingshuset flyttar 
till Missionskyrkan. 
 

Under veckorna 25-28 är det 
följande upplägg på kvällarna: 
Tisdagskvällarna – volleyboll 
Onsdagskvällarna – scenuppträ-
dande med möjlighet för den som 
vill att uppträda. 
Torsdagskvällarna - Klättra på 
kyrkans klättervägg bl a med våra 
utbildade instruktörer. klockan 21 
är det nattvard. /rc 
 

100 ÅRSFEST?! 
2010 fyller SMU - Svenska Mis-
sionskyrkans Ungdom i Sverige 
100 år. Det tycker vi i Sollentuna 
SMU är en anledning att fira 

genom att återuppta kon-
takten med gamla SMU-
are och bjuda in till en 

fest. För att det ska bli av vill vi 
veta om det finns intresse för en 
sådan. Minst tre personer till 
förutom Curt Sandberg, Rolf 
Lerneteg och Sven Kullander be-
hövs till planeringskommittén för 
att festen ska bli av. Förslag på 
datum för denna fest är lördagen 
den 30 oktober. Hör av dig senast 
den 13 juni dels om du tycker att 
det är en bra idé med en sådan fest 
och om du även vill vara med och 
planera den till SMU:s ordf. Sven 
Kullander svekull@live.se eller tel 
08-35 09 69 /rc 
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Vad samtalar vi om? 
Allt vi möter i livet. Här ryms 
frågorna om min andliga resa, om 
att vara vänner, om växt och 
mognad, om bibeln, om tvivel 
och tro, om att våga vara sig 
själv, om att vara förälder, om att 
leva i nuet. Ingen tanke är för 
liten, för stor, för vanlig, konstig 
eller fel. 
 

Ledaren fördelar tiden 
Det livsnära samtalet har en ton 
av trygghet, tillit och närhet. 
Ledare är med och skapar den. 
Det är viktigt att alla får rum och 
får tala till punkt. Att frågorna 
som vi samtalar om delas av alla. 
Ingen vet allt, tillsammans ser vi 
mer. Att det som sägs stannar in-
om gruppen. Att deltagarna utgår 
från sig själva och talar i jagform. 
Ledare har ett ansvar för att 
tidsramar hålls. 
 

En kväll kan se ut så här: 
• vi samlas lugnt med gemensamt 

fika 
• en runda där var och en kan berätta 

något som hänt eller som man just 
nu tänker på 

• ett samtal om den fråga/det tema ni 
har samlats kring 

• avslutande runda där var och en får 
säga något om vad man tar med sig 
från samtalet 

 

 
 

Vill du veta mer? Eller anmäl dig 
nu! Vi planerar att starta en grupp 
i slutet av September 2010, 
troligen torsdagskvällar varannan 
vecka. Du som vill delta med en 
inbjuden vän kommer att prio-
riteras då gruppen begränsas till 
10 deltagare. Vi undviker per-
soner med nära relationer i sam-
ma grupp. Vi har 6-7 samlingar 
med samma deltagare och sedan 
startar ny grupp med samma eller 
andra deltagare. Du kan också 
söka mer information på; 
 

www.missionskyrkan.se/Svenska-
Missionskyrkan/Sverige/Livsnara-samtal/ 
 

och 
 

www.bilda.nu/sv/Startsidan/ 
Studiematerial/Livsnara-samtal/ 
 

Det är roligt och samtidigt djupt 
allvar att vara med i en grupp 
med livsnära samtal! 
 

 
 

Vill du veta mer om det livsnära 
samtalet, kontakta samtalsledaren 
Rolf Lerneteg, 010-713 38 91 
roffe@lernetronik.com eller pastor 
Rut Casserfelt, 08-35 66 58 
rut.casserfelt@missionskyrkan.se 
 

Välkommen att anmäla din öns-
kan om deltagande och dina tänk-
bara kvällar, söndag-torsdag! /rl 
 

 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan 
 
KYRKOKONFERENS  
 

 

Från årets kyrko-
konferens i Örebro 
med temat ”Utmanad” kommer 
här en ögonblicksbild. /ea 
 

 
 
www.gemensamframtid.se/utmanad. 
 

DISTRIKTSMÖTET 
Lördagen den 17 april 2010 deltog 
vi i årsmötesdag för Missions-
kyrkan och SMU i Mälardals-
distriktet. Samlingen hölls i Öster-
ledskyrkan, Gamla Uppsala. 
 

 
Kyrkans ljusa och öppna interiör 
stämde väl överens med stäm-
ningen under hela årsmötet. Till 
den engagerade atmosfären bid-
rog säkert det stora antalet SMU-
are som deltog hela dagen. 
 

Naturligtvis ägnades tid åt 
verksamhetsberättelse, beslut om  

 ansvarsfrihet och val av leda-
möter i styrelsen, men lika 
mycket tid fick gruppsamtalen 
om ”Gemensam framtid” utifrån 
aspekter som teologi, organisa-
tion, ekonomi och strukturer. 
Eftersom remissen om en gem-
ensam kyrka tillsammans med 
Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan inte kommer förrän den 
15 maj fokuserades samtalen 
framför allt på distriktets framtid. 
En arbetsgrupp som arbetat på 
kyrkostyrelsens uppdrag har 
föreslagit att distriktsorganisa-
tionen avskaffas och att man 
behåller enbart ”den nationella 
rollen”. Vill vi att den nuvarande 
distriktsorganisationen skall be-
hållas eller skall en riksorganisa-
tion ta över dess uppgifter? Hur 
skall demokrati och medinflyt-
ande tillgodoses? Efter gemensam 
redovisning och synpunktsrik 
diskussion lämnades i uppdrag åt 
en kommitté att till hösten 
komma med förslag i frågan om 
distriktets framtid. 
 

Vår distriktsföreståndare Helén 
Friberg avslutade en givande dag 
fylld av optimism inför framtiden. 
 

För oss i Sollentuna Missions-
församling gäller att f.o.m den 15 
maj bevaka remissen om 
”Gemensam framtid” som vi 
skall besvara senast den 15 okt. 
 

Britta och Åke Kussak 
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Söndag 6 juni 
11.00 Friluftsgudstjänst 
vid Hersby hembygdsgård 
Sollentuna församling, Rotebro-
kyrkan och Missionsförsamlingen 
Tema: Vårt dop  Text: Joh 1:29-34 
Vid regn i Missionskyrkan 
 

Söndag 13 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Ann-Josefine Possebo 
Tema: Kallelsen till Guds rike 
Text: Joh 1:35-46 
 

Onsdag 16 – Torsdag 17 juni 
Café Tre Lyktor 
Öppet 15.00 - 23.00 Se särskild notis 
 

Fredag 18 juni 
Café Tre Lyktor 
Öppet 18.00 - 23.00 Se särskild notis 
 

Söndag 20 juni 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Förlorad och återfunnen  
Text: Luk 15:8-10 
 

Tisdag 22 juni – Torsdag 15 juli  
Café Tre Lyktor 
Öppet tisdag, onsdag, torsdag  
18.00 – 23.00 varje vecka.  
Se särskild notis 
 

Söndag 27 juni 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall, Arne Fritzson 
Tema: Den högstes profet  
Text: Luk 1:57-66 

 
 
 
 
 

 
 

Söndag 4 juli 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Lars- Göran Ahlm 
Tema: Sänd mig  
Text: Matt 16:13-20 
 

Söndag 11 juli 
11.00 Gudstjänst i 
Helenelundskyrkan 
Sollentunavägen 74 
Deborah Svedman 
Tema: Efterföljelse  
Text: Matt 16:24-27 
 

Söndag 18 juli 
11.00 Gudstjänst 
Johan Valinder, Christofer Öhrvall 
Tema: Jesus förhärligad  
Text: Mark 9:1-13 
 

Söndag 25 juli 
11.00 Gudstjänst i 
Pingstkyrkan 
Sollentunavägen 193 
Christofer Öhrvall 
Tema: Andlig klarsyn  
Text: Matt 7:22-29 
 
 

  
 
 

Söndag 1 augusti 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Predikant från Pingstkyrkan, 
Christofer Öhrvall 
Tema: Goda förvaltare  
Text: Luk 12:42-48 
 

Söndag 8 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall 
Tema: Nådens gåvor  
Text: Matt 18:18-22 
 

Söndag 15 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Tro och liv  
Text: Matt 21:28-31 
 

Tisdag 17 augusti 
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Sollentunavägen 193 
Annika Hagström, TV-journalist, 
”Möten med människor bakom 
rubrikerna” 
 

Söndag 22 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Friheten i Kristus  
Text: Luk 13:10-17 
 

Söndag 29 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Medmänniskan  
Text: Matt 5:38-48 
 

 
 

Tisdag 31 augusti 
RPG:s Utflykt till Strängnäs 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 1 september 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Anna Gavaldas roman 
Tillsammans är man mindre ensam 
 

Lördag 4 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 5 september 
10.00 Körövning 
11.00 Samlingssöndag 
Gudstjänst med nattvard 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt 
Kyrkkaffe (grupp D) 
Tema: Enheten i Kristus  
Text: Luk 22:24-27 
 

 
 

Foto: Elvi Sandberg 
 
 

Söndag 12 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Ett är nödvändigt  
Text: Matt 11:28-30 
 

Tisdag 14 september  
13.00 RPG-Saml. i Missionskyrkan 
Anders Caringer, trubadur, ”Våra 
fängelser innanför och utanför oss” 
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