
 

    

 

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 uppfatt-
ningar 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. /af 
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Dop 
 

Jill Ingrid Ada Fernholm, dotter till 
Sofia Johannssen och Staffan Fern-
holm, döptes vid en dophögtid i 
Immanuelskyrkan i Stockholm den 
2 april. Officiant var Arne Fritzson. 
 

Ny adress 
 

Svea Holmberg Bergkälla äldreboende, 
Wesströms Väg 1, 192 79 SOLLENTUNA 
 

Eje Ahlstrand, Engelbrekts Väg 18 
3 tr, 191 62 SOLLENTUNA 
 

Elsy Henäng, Plan 1A, Rune Hen-
äng, Entré A, Rådans äldreboende, 
Rådanvägen 27, 191 38 SOLLENTUNA 
Tel. 070-3893020 - Elsy 
Tel. 070-7514946 - Rune 
 

Namnändring 
 

Ann-Charlotte Sjökvist heter nu-
mer Ackefur 
 

   
 

TACK JAN!  
Det kan inte nog 
poängteras den tack-
samhet vi känner för 
alla frivilliga som 
ideellt på olika sätt lägger ner tid och 
arbete i vår församling. Den här 
gången är det speciellt Jan Anders-
son som vi vill tacka för det fantas-
tiskt fina målningsarbetet han utfört i 
styrelserummet. 
 

Våra värdinnor har tagit på sig upp-
giften att ordna med utsmyckning 
etc. och vi ser även där med tack-
samhet fram emot resultatet. /ea 

 CAFÈ TRE LYKTOR 
 

Sommaren närmar sig med storm-
steg. För mig innebär det förmån-
en att få jobba som sommarpastor 
i församlingen igen. Främst hand-
lar det om att göra gudstjänsterna 
tillsammans med er och arbeta 
med ungdomscaféet här i Sollen-
tuna. 
 

Under året har samtalen i det 
ekumeniska ungdomsrådet lett till 
att det vi brukar kalla Café tre 
lyktor prövar en ny form. Caféet 
kommer ha sin bas i Turebergs-
kyrkans lokaler men också finnas 
på flera platser runt om i Sollen-
tuna. Självklart blir det volleyboll 
på vår fina gräsmatta utanför 
missionskyrkan på tisdagar som 
vanligt.  
 
 

 
              

                                                 foto café tre lyktor 
 

Jag ser fram emot vad sommaren 
har att ge. Som en konfirmand en 
gång sa inför sommarens aktivi-
teter. – Med Jesus i hjärtat och 
solen i ansiktet kan vad som helst 
hända. /cö 

  
 
 
 

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

SEMESTRAR 
Församlingens pastorer kommer att 
ha semestrar veckorna 26 - 31. 
 

INFÖR HÖSTTERMINEN 
Planera redan nu in några datum in-
för den kommande höstterminen i 
vår församling: 
Samlingshögtiden 4 september 
Höstmarknad 8 oktober 
Städdag 22 oktober 
Endagsretreat 12 november 
Kyrkan 40 år 27 november 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt, 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant 
åk = Åke Kussak, cö = Christofer Öhrvall 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte an-
nat anges. Havsbilden på 
framsidan är fotografe-
rad vid Björkviks bryg-
ga på Ingaröns sydsida. 
 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet augusti - 
september. Manusstopp för det num-
ret blir den 15 augusti. 
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HÖSTENS LITTERATURCIRKEL 
Välkommen till höstens 
litteraturcirkel i kyrkan. 
Fyra författare tar oss 
med till skilda miljöer 
och tider. Vi växlar 
mellan klassiker och 
nyskrivna böcker. Så 
här ser programmet ut. 

 

Onsdagen den 7 september kl 19.00 
samtalar vi om Harper Lee:s Döds-
synden. En sömnig småstad i den 
amerikanska Södern under depres-
sionen på 1930-talet är scenen. Vi får 
följa den nioåriga flickan Scout 
Finch, som är bokens berättare, hen-
nes bror Jem och kompisen Dill några 
år under deras uppväxt. En svart man 
åklagas för våldtäkt på en vit flicka 
och syskonens far, Atticus, som är 
advokat, har åtagit sig att försvara 
den åtalade, vilket inte ses med blida 
ögon i staden. Boken hade en enorm 
framgång när den publicerades 1960 
under originaltiteln ”To Kill a 
Mockingbird”. Den har också filmats. 
Finns nyutgiven som pocket. 
 

Onsdagen den 5 oktober kl 19.00 är 
det boken Mannen på ön av Lennart 
Hagerfors vi läser. Vi har tidigare 
med utbyte läst författarens ”Längta 
hem” som bygger på hans upplevel-
ser som missionärsbarn. I sin senaste 
bok återvänder författaren till Afrika 
och tar upp en mytomspunnen händ-
else som inträffade i Franska Kongo 
1953 då en man i en liten båt ham-
nade på en ö mitt i Livingstonefallen. 
Romanen kretsar kring ett antal per-
soner vilkas liv på olika sätt skulle ha 

 påverkats av det inträffade. Eftersom 
ett par av deltagarna i cirkeln känner 
till händelsen och förhållandena 
mycket väl sedan sin tid i Kongo ser 
vi fram mot ett intressant samtal 
kring boken. 
 

Onsdagen den 2 november kl 19.00 
samtalar vi om Graham Greene:s, 
Brighton Rock. En klassiker från 
1938, aktualiserad och omskriven på 
nytt med anledning av en aktuell 
filmatisering. Den som en gång läst 
romanen glömmer aldrig den 
tragiska smågangstern Pinkie och 
hans stackars flickvän Rose. l den 
inträngande miljöbeskrivningen visar 
Graham Greene sitt odiskutabla 
mästerskap. Temat är som ofta hos 
Greene moraliskt – om ont och gott, 
om rätt och orätt. I alla Greenes 
böcker är de existentiella frågorna 
närvarande, i romanen Brighton 
Rock är de särskilt centrala. Boken 
finns i pocket, översatt av Erik 
Lindegren. 
 

Onsdagen den 7 december kl 19.00 
avhandlar vi Morbror Knuts sorgs-
na leende av Katarina Kieri. Var 
man har sina rötter, var man har sitt 
ursprung och hur präglas man av 
miljön? Det är frågor som Katarina 
Kieri tar upp i sin bok som är en 
uppväxtskildring men också en 
berättelse om ett samhälle i föränd-
ring. Författaren har 
fått mycket beröm för 
sitt uttrycksfulla språk, 
poetiskt med inslag av 
mild drastisk humor 
har man sagt. /åk  

 Den okända Jesus Betraktelse 
 

Pingst är hänryckningens tid. Ljuset och värmen 
och ett överdåd av blomsterprakt och dofter 
möter oss, det är lätt att hänföras. Men varför 
firar vi pingst? Det är tydligen allt färre som vet 
det i vårt sekulariserade land. I dag läser jag i 
DN (7 maj) en insändares uppmaning: ”Skilj 
helgdagarna från religionen.” Som exempel 
anger han det egna påskfirandet där han gett de 
minsta i familjen var sin påskhare av choklad 
och att det inte finns någon anledning att 
anknyta det till en dödsmisshandel i 
Mellanöstern för 2000 år sedan. En okänd Jesus! 
 

För 60 år sedan gick 500 000 barn i Sverige i 
söndagsskola och vi hade över 400 missionärer i aktivt arbete på olika 
missionsfält. I dag är Sverige ett missionsfält för andra religioner inte minst 
Islam vilket många naivt vill bortförklara. Ett sekulariserat land är ett lätt 
byte för allehanda läror. Men vi kan också säga att missionsfältet har flyttat 
hit. Situationen påminner lite om den första pingstdagen. Judar och 
proselyter, från den då kända världen, hade kommit till Jerusalem för att 
fira Skördefesten, enligt Mose lag. Men genom Andens vittnesbörd mottog 
de kunskapen om den uppståndne Jesus Kristus. Och i Andens kraft blev 
Kristus förkunnad långt utanför Israel när besökarna återvände till sina 
hemländer. Skulle något liknande kunna hända i dag? Ja, om Jesus blir 
känd och trodd. Och det är en nåd att stilla bedja om.  
 

Att skilja mellan mänskligt känslosvall och andlig klarsyn är inte alltid lätt 
och inte heller en tacksam uppgift. Det fick SMU-sekreteraren Axel 
Andersson erfara under den karismatiska våg som svepte över landet på 
1920- 30 talet. I många församlingar blev det ett andligt uppvaknande som 
ledde till ökad kärlek och större engagemang. I andra ledde det till 
splittring och uppslitande lärostrider med sorg och svårläkta sår i själen 
för många. Missionsförbundet förlorade runt 20 000 medlemmar under 
den aktuella tiden. 
 

Axel Andersson betonade att man skapar rättfärdighet genom att leva rätt-
färdigt, rättvisa genom att vara rättvis och kärlek och samförstånd (forts.) 
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genom att predika Kristus. Man skapar ett tryggare och bättre samhälle 
genom att ta hand om barn och ungdom och lära dem känna en okänd 
Jesus. Att kämpa mot det onda i världen gör man bäst genom att 
kämpa för det goda. Man lär inte känna Kristus genom lärosatser utan 
genom att leva i Kristus. 1930 valdes han till missionsföreståndare. 
Samma år gav han ut boken ”Den okände Jesus” Det är ett radikalt 
evangelium där han understryker att i alla våra val i livet, små som 
stora, kan vi predika Kristus. I församlingen, i arbetslivet, på fritiden 
och på samhällslivets alla områden. Därför ska vi ta vårt ansvar i 
politiken i kulturen och framtidsfrågorna och inte dra oss undan.  
Själv var han en flitig skribent och dolde inte sina åsikter. Han 
varnade för utveckling i Europa och den tyska ”pestsmittan” som nått 
Sverige. På Stockholms gator marscherade studenterna i stövlar och 
brunskjortor med hakkorsbindlar, Bland Uppsalas akademiker var 
antisemitismen utbredd. Han varnade för de hårdnande attityderna i 
samhället, för orättvisorna och de ökande sociala klyftorna. 1931 sköt 
svenska soldater skarpt mot fredligt demonstrerade arbetare i Ådalen. 
Nej sådant kan aldrig hända här, bara i Libyen eller Syrien, eller? I 
dag krigar och dödar svenska soldater i Afghanistan under en kors-
märkt fana. Ett krig som varje dag kostar svenska staten lika mycket 
som att bygga en rejäl skola i Afghanistan! För afghanen som tror på 
Islam signalerar den korsmärkta fanan religionskrig mot hans Allah.  
 

Här hemma har vi inte råd att betala sjukpenning till svårt cancersjuka 
utan skickar dem till arbetsförmedlingen. Orättvisorna och klyftorna 
ökar i samhället. Några inom Svenska Kyrkan startade Påskupproret. 
Det inger hopp men skapade inga stora rubriker. Att avläsa Mamons 
hälsa i aktiebörsen är mycket viktigare. Pingstens Helige Ande du 
oroar mej! Jag vill be med Nkounkou Hilaire: 
 

Gud låt oss känna din andes ledning 
Så att vi vet att din väg vi går 
Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. 
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda, så andra där din kärlek kan se, 
Ja låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske. 
 

 Roland Einebrant 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

SOMMARPASTOR 
Vi har även i sommar 
glädjen att ha Christo-
fer Öhrvall, pastors-
kandidat och medlem i 
vår församling, som 
sommarpastor. Chris-

tofer kommer att på deltid tjänstgöra 
veckorna 24-26 & 28-31. 
 

Vi önskar Christofer all glädje och 
välsignelse i arbetet. /ea 
 
SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
I sommar kommer vi som vanligt ha 
gemensamma gudstjänster tillsam-
mans med våra frikyrkliga grann-
församlingar, Helenelundskyrkan 
och Pingstkyrkan. Den 3 och 24 juli 
möts vi i Pingstkyrkan. Vi är i 
Helenelundskyrkan den 17 juli och 
den 7 augusti och den 10 och 31 juli 
är vi i Missionskyrkan.  
 

Under gudstjänsterna 
får vi möta predikan-
ter, gudstjänstledare 
och musiker från de 
olika församlingarna 
bl.a. Annelie Lennart-
sson, PK och Johan 
Valinder, HK Vår 
sommarpastor, Chris-
tofer Öhrvall, predikar 
den 10 och 24 juli 
samt den 7 augusti. 
Den 3 juli firar vi 

nattvard i Pingstkyrkan och det gör 
vi även i Helenelundskyrkan den 7 
augusti. Vi gläds åt dessa eku-
meniska mötestillfällen./af 
 
 
 

                       foton ovan ur privat samling 

 SKIVINSPELNING 

 
 
 

Tisdagen den 26 april hade vi 
besök i kyrkan av några mycket 
duktiga musiker. Det var Mats 
Rodius som många av oss känner, 
från föreningen FIM ”Föreningen 

Ideell Musik”, som hade lånat vår 
kyrksal för en skivinspelning. De 
musiker som var på plats var 
förutom Mats som spelar flöjt, 
André Baraula, 
pianist och tonsät-
tare, Désirée Bar-
aula, sång och 
Raymond Björ-
ling (barnbarn till 
Jussi), sång. Ljud-
tekniker var Stel-
lan Sagvik, även han musiker och 
tonsättare. 
 
 

Den färdiga CD 
skivan med klas-
siska musikstyc-
ken kommer att 
finnas i handeln 
någon gång för-
sta halvan av år 
2012. /ea 
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SVEA HOLMBERG 100-ÅR 

 
 
 

Det här är ett Gudsträd. Svea pekar 
på en forsythia som står utanför 
hennes fönster på äldreboendet 
Bergkälla i Rotebro. Det är varje 
morgon som en hälsning säger hon 
med ett leende. Jag hade en utanför 
sovrumsfönstret hemma också. 
Hon visar oss tulpanerna, narcis-
serna och rosbusken som hon 
inspirerande berättar om. Intresset 
för blommor och det levande bär 
hon med sig i arvet som trädgårds-
mästardotter. 
 

Vi går in i hennes rum där 
almanackan från 1911 ligger 
framme och där hennes pappa vid 
den 7 juni med blyerts skrivit, 
Svea kl ½ 1, 4 kg och 5 gram. 
Hundraårsdagen närmar sig för 
församlingens äldsta medlem som 
tills alldeles nyligen bodde hemma 
i sin villa på Slättvägen. ”Det här 
är mitt hem nu” ”Här bor jag nu” 
säger hon om sitt nya hem på 
äldreboendet. Hon visar kort där 
bl.a. församlingens första ordför-
ande August Lundberg finns med 

 Det var han som frågade baronen 
på Edsberg om man fick samlas i 
”den gula villan”. Utifrån dessa 
möten så bildades sedan Turebergs 
missionsförsamling. Vid August 
begravning var många närvarande 
och vid minnesstunden var Svea 
med och serverade. 
 

Församlingen har varit och är 
viktig för Svea. Efter en lång 
stunds tystnad och funderande på 
vilket bibelord Svea skulle vilja 
skicka med till församlingen 
(eftersom det finns många att välja 
på) så svarar hon: ”Gläd er alltid i 
Herren” från Fil 4:4. Svea har 
själv nära till glädjen och humorn 
vilket vi får ett bevis på när hon 
blixtsnabbt svarar på vad man ska 
göra för att få leva ett långt liv. Ät 
mycket lök! Gärna purjolök!  
 

När det gäller sin egen 
hundraårsdag så tar hon inte den 
för självklar. OM jag får uppleva 
den, jag kanske flyttar ovan där 
säger Svea och pekar uppåt. Vi, 
Erik André och Rut Casserfelt 
tackar för oss och vill med hela 
församlingen tillönska Svea, Guds 
Välsignelse inför och under 
hundraårsdagen. /rc 

 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan 
 
 

 

Den 1 till 5 juni 
håller Svenska Mis-
sionskyrkan en hist-
orisk kyrkokonferens, då beslut 
skall tas om ett nytt kyrko-
samfund skall bildas. Samtidigt 
håller Metodistkyrkan i Sverige 
och Svenska Baptistsamfundet 
sina årskonferenser. På fredags-
eftermiddagen, den 3 juni, fattar 
de olika årskonferenserna beslut 
om de vill att en ny kyrka skall 
bildas. På lördagen, den 4 juni, 
hålls det s.k. bildarmötet i 
Filadelfiakyrkan i Stockholm. De 
gamla samfunden kommer inte 
läggas ned i samband med 
årskonferenserna, utan tanken är 
att det nya samfundet och de 
gamla skall finnas parallellt under 
en övergångsperiod. 
 

En kyrkokonferens är inte bara 
förhandlingar. Under konferensen 
är det också gudstjänster och 
olika program. Till exempel på 
onsdagskvällen, den 1 juni, är det 
en gudstjänst med Missions-
kyrkans riksevangelister klockan 
19.00 i Immanuelskyrkan. På 
torsdagskvällen är det gudstjänst 
med ordination klockan 19.00 i 
Filadelfiakyrkan. På fredagsefter-
middagen blir det fyra olika semi-
narier med intressanta talare  
klockan 13.30 i Immanuelskyrk-
an.  

 Hela programmet finns på 
www.missionskyrkan.se  
 

Välkommen att delta i kyrkokon-
ferensens olika samlingar! /af 
 
40 - ÅRSJUBILEUM 

Kommande 1:a 
advent är det 40 
år sedan vår 
kyrkolokal hög-

tidligen invigdes. Det tycker vi i 
styrelsen är något som vi bör fira 
lite extra. Vi planerar för att ha ett 
lite större kyrkkaffe och några 
trevliga programpunkter efter 
gudstjänsten den 1:a advent. 
 

Vi planerar också för en särskild 
insamling under hösten då vi har 
tankar på att göra en lite större 
renovering i lilla salen intill 
kyrksalen. Har ni tankar och för-
slag på förändringar får ni gärna 
meddela detta till fastighetskom-
mitén eller värdinnorna. 
 

Ni som inför högtiden har bilder, 
filmer, historier etc. som ni vill 
dela med er av till församlingen, 
är välkomna att meddela detta till 
styrelsen eller våra pastorer. 
Planera redan nu in söndagen den 
27 november i era kalendrar./ea 
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Torsdag 2 juni – Söndag 5 juni 
Kyrkokonferens i Stockholm 

 

 

Söndag 5 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm  
Tema: Hjälparen kommer 

Text: Joh 16:12-15 
 

Lördag 11 juni  
10.00 Körövning 

 

Söndag 12 juni 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören  
Tema: Den Heliga Anden 

Text: Joh 7:37-39 
 

Söndag 19 juni 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Gud – Fader, Son och Ande 

Text: Joh 11:18-27 
 

Söndag 26 juni 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Den högstes profet 

Text: Luk 1:67-80 

 

 
 

 
 
 
 
 

Söndag 3 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Pingstkyrkan, HHN 
Annelie Lennartsson 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text: Mark 2:13-17 
 

 

Söndag 10 juli 
11.00 Gudstjänst med BK & MK i 
Missionskyrkan 
Christofer Öhrvall 
Tema: Förlorad och återfunnen 

Text: Luk 15:11-32 
 

Söndag 17 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Helenelundskyrkan 
Predikant från PK 
Tema: Att inte döma 

Text: Luk 6:36-42 
 

Söndag 24 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Pingstkyrkan 
Christofer Öhrvall 
Tema: Sänd mig 

Text: Mark 3:7-19 

 
 

Söndag 31 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Missionskyrkan 
Johan Walinder 
Tema: Efterföljelse 

Text: Luk 9:51-62 
 
 
 
 
 
 

Söndag 7 augusti 
11.00 Gudstjänst med BK & MK i 
Helenelundskyrkan, HHN 
Christofer Öhrvall 
Tema: Jesus förhärligad 

Text: Luk 9:28-36 
 

Söndag 14 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Andlig klarsyn 

Text: Matt 7:13-14 
 

Tisdag 16 augusti 
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Besök av Dagen-medarbetaren 

Elisabeth Sandlund. 
 

 
 

Söndag 21 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Goda förvaltare 

Text: Luk 16:1-13 
 

Söndag 28 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 

Tema: Nådens gåvor 

Text: Luk 9:46-48 

 
 

Tisdag 30 augusti 
13.00 RPG-samling 
Dagsutflykt i Uppland 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lördag 3 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 4 september 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson kören 
servering grupp C 
Tema: Tro och liv 

Text: Matt 23:1-12 
 

Tisdag 6 september 
14.00 Andakt, Ribbingsbacke 
 

Onsdag 7 september 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Harper Lee:s bok 
Dödssynden 
 

Söndag 11 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 

Tema: Friheten i Kristus 

Text: Mark 2:23-28 
 

Tisdag 13 september 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Sångprogram av Lars Bergman  
 

Söndag 18 september 
18.00 Regionsgudstjänst i 
Enebykyrkan, Enebyberg 
Fängelsepastor Susanne Rodmar, m.fl 
Tema: Medmänniskan 

Text: Matt 7:12 
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