
 

    

 

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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Till Guds vila 
Lennart Elmquist avled den 29 novem-
ber 2011. Begravningsgudstjänsten hölls i 
Silverdalskapellet den 21 december 2011. 
Officiant var Rut Casserfelt. (Rättelse 

från förra församlingsnytt) 
 

Eva Wikehult avled den 14 maj 2012. 
Begravningsgudstjänsten kommer att 
hållas i Missionskyrkan den 14 juni kl 
13.00 med efterföljande minnesstund. 
 

Ny adress 
Jacqueline Delgadillo Margareteborgs- 
vägen 21, 191 38 SOLLENTUNA 
 

Lars-Olof Sandberg, Postvägen 4 lgh 
1102, 733 73 RANSTA 
 

Utträde 
Nils-Erik Johansson har utträtt ur 
Sollentuna Missionsförsamling. Han 
tillhör fortsättningsvis Svenska kyrkan. 
 

   
 

TACK!  
En av våra två vaktmäs-
tare Rebecka Davids-
son har sedan en tid 
tillbaka flyttat från vår 
pastorsbostad för att 
vara tillsammans med sin blivande 
make. Vi säger ett stort TACK för den 
tid du bott hos oss och hjälpt till med 
vaktmästarsysslorna, och önskar sam-
tidigt er bägge all välsignelse i ert. 
kommande äktenskap. 
 

Ett stort TACK till alla er som hjälpte 
till att vårstäda kyrkans tomt och tvätta 
fönster m.m. Så fint det blev och 
trevligt var det att arbeta tillsammans i 
det fina vädret. /ea 

 CAFÈ FLIPP FLOPP 

 
 

 

Vart ska man egentligen ta vägen 
när skolan stängt och alla 
kompisar tycks vara uppslukade av 
solsemestrar och Gotlandsresor? 
Jo till Café FlipFlop förstås! Vi i 
Sollentuna Missionsförsamling, 
tillsammans med de andra 
kyrkorna i Sollentuna, gör det 
möjligt för ungdomar att få en 
meningsfull sommar med god 
gemenskap, aktiviteter och en 
chans till ett möte med Jesus själv. 

 

Veckorna 25-32 mellan kl 19 och 
23, tisdagar, onsdagar och tors-
dagar kommer cafét husera i 
Turebergskyrkan. Det kommer 
också bli volleyboll utanför 
Missionskyrkan och på fredags-
kvällarna bjuder vi på pannkakor i 
Edsbergsparken. Var med och 
stötta i bön och kom gärna och 
titta in på en kopp kaffe eller 
varför inte pannkakor en sen 
fredagskväll. /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 
Arne Fritzson har semester v 26-32 
Rut Casserfelt har semester v 26-31. 
 

INFÖR HÖSTTERMINEN 
Planera redan nu in några datum in-
för den kommande höstterminen i 
vår församling: 
 

Församlingsutflykt 1 september 
Samlingshögtiden 2 september 
Höstmarknad 13 oktober 
Städdag 27 oktober 
 

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 
annat anges. Framsidans 
sommarbild på Edsbergs 
slott i Sollentuna är foto-
graferad från Strand-
vägen. 

 
 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet augusti - 
september. Manusstopp för det num-
ret blir den 15 augusti. 
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SOMMARKONSERT 
Onsdagen den 
13 juni hälsar 
Maria Sörensen 
med sina elever 
sommaren väl-
kommen med att 

hålla en sommarkonsert i Mis-
sionskyrkan kl:18.00. 
 

Varmt välkomna! 
 

Efter konserten bjuds det på kaffe, 
saft o bullar! /Maria Sörensen 
 

VANDRINGSGUDSTJÄNST 
Söndagen den 12 augusti blir en 
annorlunda gudstjänst. ”Kanaans 
tungomål och de heliga tecknens 
hemlighet” En kyrkvandring där vi 
försöker tolka bibelns budskap i 
ord och bildspråk, symboler och 
attribut. Till vår hjälp har vi både 
bibel och psalmbok.  
 

 
 

Vi börjar Gudstjänsten i kyrksalen 
och avslutar den i församlingsvå-
ningen. Det blir en mindre utställ-
ning av symboler och föremål och 
ett något annorlunda kyrkkaffe. /re 
 

 FÖRSAMLINGSUTFLYKT 
Lördagen den 1 september planerar 
vi att ha en församlingsutflykt. Vi 
planerar att åka från kyrkan klockan 
10.00 till en plats där vi kan ha 
olika aktiviteter, bl.a. umgås, äta, 
kanske bada, ha bibelstudium, ha 
sångövning inför gudstjänsten 
dagen efter då vi har en samlings-
söndag. Vi planerar att vara tillbaka 
i Sollentuna ca klockan 16.00. 
 

Mer information om detta och hur 
man skall anmäla sig till dagen 
kommer skickas ut i ett senare 
utskick. Vi hoppas att den första 
helgen i september blir en god 
samlingshelg där vi får vara glada 
över att möta varandra efter 
sommaren och får en bra början för 
livet i vår församling under det 
kommande läsåret, ett tillfälle där vi 
känner att det är gott att mötas. /af 
 
HÖSTENS LITTERATURCIRKEL 

 

Vår litteraturcirkel 
kring skönlittera-
tur och livsfrågor 
fortsätter under 
hösten 2012. Vi 
träffas i kyrkan 
onsdagarna den 12 
september, den 10 

oktober, den 14 november och den 
12 december klockan 19.00. 
 

Programmet bestäms i cirkeln. Nya 
deltagare är välkomna. Kontaktper-
soner är Britta och Åke Kussak, 
tel 08-754 15 59. /åk 
 

 Ha en skön sommar! Betraktelse 
 

För oss i Sverige är sommaren speciell. Vi 
längtar så mycket efter den innan den 
kommer och vi njuter så mycket av den när 
den är här. Värmen, växtligheten, det 
badvarma vattnet och det lägre tempot som 
vi har under sommaren: alla är de faktorer 
som gör att tillvaron ofta känns mer 
behaglig under sommarmånaderna. 
Åstidernas växlingar berikar våra liv. 
Bland svenska filmer utspelar sig slående 
många på sommaren. Det är som det är här 
just under sommaren som vi vill tänka om 
Sverige. Då är det som det skall vara. 
Ibland säger vi att det vackraste som finns, 
det är den svenska sommaren. 

 

I vår del av världen sammanfaller det årstiderna berättar på ett sällsamt 
sätt med kyrkoårets berättelse om trons liv. När våren kommer och 
naturen återigen börjar sjuda av liv, då berättar kyrkoåret om Jesu 
uppståndelse från de döda. Vi får vara med om den förunderliga 
Påsktiden, de fyrtio dagarna efter påskdagen, en tid som är lika lång 
som fastan före påsk. Under Påsktiden får vi påminna oss om 
lärjungarnas möten med Jesus efter hans uppståndelse och då de 
långsamt vande sig vid den för dem helt oväntade tanken att Jesus lever, 
trots att han korsfästes och dödades, och att han alltid kommer att leva.  
 

Både naturen och kyrkoåret vittnar för oss om livets styrka: livet är 
starkare än döden. Det som vill bygga upp det goda livet är starkare än 
det som vill bryta ned det som gör livet gott. När vårens och sommarens 
värme kommer till oss och gör tillvaron mer behaglig för de flesta av 
oss berättar de samtidigt för oss om att den här världen är en vänlig 
värld: livets Gud, som har skapat oss och hela tillvaron, har inte lämnat 
oss ensamma. Precis så vacker som den skönaste sommarkväll kan vara, 
precis så vacker är hela vår tillvaro, därför att den är skapad av Gud. 
Skapelsen är ett utflöde av Guds kärlek. (forts.) 
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Påsktiden övergår senare i Pingst. Pingstens under förvandlade rädda 
lärjungar till modiga uppståndelsevittnen, som frimodigt berättade för 
människor om Guds stora kärlek och hur den verkade i Jesus Kristus. 
Centrum i apostlarnas förkunnelse var vittnesbördet om Jesu 
uppståndelse: att inte ens korsfästelse och död kunde hindra det liv 
som Gud skänker oss. Liksom Pingstens under sände apostlarna ut i 
världen med buskapet om livets seger i Jesus Kristus, så sänds vi till 
våra medmänniskor att vara vittnen om Jesu uppståndelse och Guds 
kärlek och att säga som apostlarna: ”Vi kan inte tiga med vad vi har 
sett och hört.” (Apg 4:20) 
 

Det är en förunderlig undervisning att efter Pingsten följer 
Trefaldighetstiden, den kristna trons långa vardagstid, då det inte finns 
så många stora kristna helger, med Allahelgonahelgen som ett viktigt 
undantag. Under Trefaldighetstiden handlar söndagarnas teman och 
texter om det kristna lärjungaskapets vardagsliv, att förvalta de gåvor 
Gud har gett oss och att på den plats som Gud har ställt oss tjäna som 
lärjungar i vardagen. Framför allt berättar Trefaldighetstiden att detta 
får vi göra inte främst genom egna prestationer, utan genom Guds nåd. 
 

Att ligga i en hängmatta och bara vara och vila är kanske vår främsta 
sinnebild för hur vi vill ha det på sommaren. I en hängmatta hänger vi 
i luften och mattan bär oss. Där får vi vila och hämta krafter. Så är vi 
som Guds barn burna av Guds stora kärlek. Där får vi vila, andas, bara 
vara. Tid för vila och rekreation är inte bortkastad tid, utan 
nödvändiga för vår fysiska och psykiska hälsa. 
 

Så låt oss ta emot sommaren som en gåva ur Guds hand. Låt dess 
behaglighet berätta för oss om Gud som har gett oss den. Låt oss 
släppa på prestationskraven och tro att vilan är något som Gud ger oss. 
Mitt i den vilan får vi möta Guds nåd och Trefaldighetstidens budskap 
om att vi får vara Jesu lärjungar. Den nåd och kärlek som vi har fått 
möta får vi ge vidare. Det är nåd alltihopa. 
 Arne Fritzson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
En trevlig tradition är att vi under 
sommaren några sommarsöndagar 
möter våra frikyrkliga grannför-
samlingar till gudstjänstgemens-
kap. I år kommer vi att göra det 
under tre söndagar i juli. Den 15 juli 
möts vi i vår kyrka, Missions-
kyrkan. Då predikar vår sommar-
pastor: Christofer Öhrvall. Sön-
dagen där på, den 22 juli, är det 
gudstjänst i Helenelundskyrkan. I 
den gudstjänsten predikar Johan 
Valinder och Karin Valinder leder 
lovsång. Ytterligare en vecka 
framåt, den 29 juli, är gudstjänsten i 
Pingstkyrkan. Då medverkar Gun 
och Inge Ström med predikan och 
sång. 
 

Vi får möjlighet att lyssna på vår 
sommarpastor ytterligare två guds-
tjänster i sommar, den 24 juni och 
den 1 juli. Vid det senare tillfället är 
det också nattvard. 
 

Vid två söndagar i sommar har inte 
församlingen egen gudstjänst: den 8 
juli och den 5 augusti. Då hänvisar vi 
till övriga kyrkor i Sollentuna. Den 8 
juli kan man gå till Pingstkyrkan, där 
det är gudstjänst klockan 11:00. Då 
medverkar Sara och Alfonso Leung 
som har arbetar med sociala projekt i 
Kina och som är i Sverige över 
sommaren. Den 5 augusti kan man 
gå till Kummelby kyrka. Då predikar 
Sue Davén, som är lekman, Gita 
Andersson medverkar och det är 
nattvard. Den gudstjänsten börjar 
klockan 10:00. /af 

 SÅNGARE TILL GLÄDJE 
 
 

 
 

Den CD-skiva från FIM som för 
drygt ett år sedan delvis spelades in 
i vår kyrksal finns nu att köpa i 
kyrkan. Det finns ett 20-tal exemp-
lar till försäljning för 100 kronor 
styck. Hela behållningen går till 
vår församlings arbete. Vi säger ett 
stort TACK till Mats Rodius som 
har skänkt dessa skivor till oss. 
 

Vill du köpa en eller flera skivor 
tar du kontakt med någon av våra 
pastorer eller undertecknad. /ea 
 
SOMMARPASTOR 

Vi har även i sommar 
glädjen att hos oss ha 
Christofer Öhrvall, 
pastorskandidat och 
medlem i vår försam-
ling, som sommar-

pastor. Christofer kommer att på 
deltid tjänstgöra veckorna 25-26 & 
29-32. 
 

Vi önskar Christofer all glädje och 
välsignelse i arbetet. /ea 
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FÖRSLAG TILL NY STADSPLAN 
 

Den nya bebyggel-
sen inom kvarteret 
Tårpilen ska skapa 
tydliga stadskvarter 
genom att byggna-
derna i huvudsak 
placeras i kvarters-
gränser mot befint-
liga och nya gator. 
Ambitionen är att 

skapa vackra och välproportion-
erliga gaturum. I bottenvåningarna 
ska det finnas entréer mot gatan och 
inslag av lokaler som ger förutsätt-
ningar för en levande gatumiljö.  
 

Genom placeringen av husen längs 
gatorna skapas också förutsättningar 
för lugna och skyddade bostads-
gårdar. I kvarteret Taptot föreslås ny 
bebyggelse i en öppnare struktur, 
som möjliggör siktlinjer genom 
kvarteret - befintliga villor behåller 
utblickar söderut och visuell kontakt 
med åsen behålls från Kapellvägen. 
Gatunätet inom området föreslås få 
en ny struktur. Strandvägen förlängs 
genom kvarteret Tårpilen till den 
befintliga cirkulationsplatsen i kors-
ningen mellan Sollentunavägen och 
Turebergsleden. Strandvägen för-
längning innebär att kopplingen 
mellan Sollentunavägen och Kungs-
vägen, söder om kvartetet Tårpilen 
på sikt kan utgå. Kung Agnes väg 
förlängs till Kapellvägen/Strandväg-
en, söder om Missionskyrkan. 
Avsikten är att Kung Agnes vägs 
förlängning ges en utformning eller 
trafikreglering som innebär att 
 

 genomfartstrafik istället väljer 
Strandvägens förlängning. 
 

 
 

Bebyggelsen i kvarteret Taptot före-
slås i två byggnader placerade på 
vardera sidan om Missionskyrkan, 
och en byggnad på parkeringsytan 
mellan kyrkan och befintligt fler-
bostadshus vid Sollentunavägen. 
 

De nya husen får vara 3 till 4 
våningar höga. Därutöver kan i vissa 
lägen tillkomma en sluttnings-
våning. Husen ska placeras och 
utformas med särskild hänsyn till 
Missionskyrkans befintliga bygg-
nad, och till de bostadshusen på 
angränsande fastigheter. Parkering-
en ska i huvudsak lösas i garage 
under husen. Tillfart till grannfastig-
heten Taptot 10 ska behållas eller 
återskapas i annat läge. Uppvuxna 
träd i åssluttningen ska så långt som 
möjligt bevaras. Även befintliga träd 
i parkytan söder om Missionskyrkan 
ska bevaras. (utdrag ur ”Detaljpla-
neprogram för delar av kvarteren 

Tårpilen och Taptot, Tureberg”) 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan & 
Gemensam Framtid 
 
 

 

Mellan den 16 och 
20 maj höll den nya 
kyrkan, som har arbetsnamnet 
Gemensam Framtid, sin första 
kyrkokonferens i Linköping. Un-
der dessa dagar var det både fest 
och allvar. De gamla samfunden, 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan, håller på att 
avvecklas. Det gjordes både i form 
av förhandlingar i de gamla sam-
fundens årskonferenser och olika 
samlingar som speglade dessa sam-
funds olika historier. För Svenska 
Missionskyrkans del hölls en 
”Tack- och glädjefest” under fyra 
timmar i Pingstkyrkan i Linköping 
med ca 1 000 deltagare. 
 

På Gemensam Framtids kyrkokon-
ferens valdes samfundets kyrko-
ledare. Metodistpastor Lasse 
Svensson, som har varit process-
ledare i den nya kyrkan, blev 
kyrkoledare. Sofia Camnerin och 
Olle Alkholm, som båda är 
pastorer och centralt anställda i 
Svenska Missionskyrkan, utsågs 
till biträdande kyrkoledare.  
 

På kyrkostyrelsens förslag beslöts 
att kyrkan skall indelas i sju 
regioner som inte skall vara 
självständiga juridiska personer. 
Stockholms län, tillsammans med 
Gotland och delar av Uppsala län, 
bildar en storstadsregion i den nya 
 

 
 

kyrkan. Kyrkokonferensen antog 
också en verksamhetsplan för den 
nya kyrkan. I den planen är ett 
prioriterat mål att den nya kyrkan 
skall få ett samverkansavtal med 
Svenska kyrkan. Mer information 
om konferensen finns på hemsidan; 
www.gemensamframtid.se /af 

 
 

DISTRIKTETS ÅRSMÖTE 
Svenska Missionskyrkan och SMU 
i Mälardalen höll årsmöte i 
Ansgarskyrkan, Västerås den 21 
april. Där vi var 87 församlings-
ombud och 20 SMU-ombud rep-
resenterade. Med tanke på att  GF-
kyrkan bildades den 4 juni förra 
året som nytt samfund med Sven-
ska Missionskyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan i Sverige så fördes samtal 
om hur distrikten ska se ut i 
framtiden. Utgångspunkten var 
kyrkostyrelsens förslag till kyrko-
konferensen. I detta föreslås dist-
rikten bli regioner som inte är egna 
juridiska personer. När det gäller 
den geografiska indelningen så är 
förslaget att Stockholms och 
Uppsala län tillsammans med 
Gotland bildar en storstadsregion. 
Beslut om detta kommer att tas i 
kyrkokonferensen. Att distriktet är 
en mötesplats upplevde vi som var 
ombud under årsmötesförhand-
lingarna och runt mat- och fikabord 
mycket inspirerande. Vill ni veta 
mer så får ni fråga oss, Karin 
Savborn och Rut Casserfelt. /rc 
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Söndag 3 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt  
Tema: Gud-Fader, Son och Ande   

Text: Matt 11:25-27  
 

Söndag 10 juni 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen 
Tema: Vårt dop  

Text: Joh 3:1-8 
 

Onsdag 13 juni  
18.00 Sommarkonsert 
Maria Sörensen och hennes pianoelever 
 

Söndag 17 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Christer Bjälkenfalk 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text: Luk 14:15-24 
 

Söndag 24 juni 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall 
Tema: Den högstes profet 

Text: Luk 1:5-17 

 
 

 
 
 
 
 

Söndag 1 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Christofer Öhrvall 
Tema: Att inte döma 

Text: Matt 7:1-5 
 

 

Söndag 8 juli 
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 
Sara och Alfonso Leung 
Tema: Sänd mig 

Text: Luk 5:1-12 
 

Söndag 15 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Missionskyrkan 
Christofer Öhrvall 
Tema: Efterföljelse 

Text: Matt 5:20-26 
 

Söndag 22 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Helenelundskyrkan 
Johan & Karin Valinder 
Tema: Jesus förhärligad 

Text: Matt 17:1-8 
 
 

 

 
 

Söndag 29 juli 
11.00 Gudstjänst med BK, MK & 
PK i Pingstkyrkan 
Gun & Inge Ström 
Tema: Andlig klarsyn 

Text: Matt 7:15:21 
 

 
 
 
 
 
 

Söndag 5 augusti 
10.00 Gudstjänst i Kummelby-
kyrkan, OBS! Tiden 
Sue Davén, Gita Andersson 
Tema: Goda förvaltare 

Text: Matt 25:14-30 
 

Söndag 12 augusti 
11.00 Vandringsgudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Kanaans tungomål och de 

heliga tecknens hemlighet 
 

Tisdag 14 augusti  
13.00 RPG-saml i Pingstkyrkan 
Familjen Lithell 
Lydia Lithells sånger 
 

 
 

Söndag 19 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Tro och liv 

Text: Luk 18:9-14 
 

 

 
 

Söndag 26 augusti 
11.00 Temagudstjänst 
Ulla André, Anna Berglund,  
Rut Casserfelt, Lousie Öhrvall 
Tema: Låt barnen komma 

Text: Mark 10:13-16 
 

Tisdag 28 augusti  
13.00 RPG-saml i Missionskyrkan 
Polisen – yttre säkerhet för äldre 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lördag 1 september 
10.00 – 16.00 Församlingsutflykt 

 

Söndag 2 september 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, kören 
servering grupp C 
Tema: Medmänniskan 

Text: Luk 10:23-37 
 

Onsdag 5 september  
19.00 Fika och prat om tron 
Arne Fritzson 
 

Söndag 9 september 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Enheten i Kristus 

Text: Joh 17:9-11 
 

Tisdag 12 september 
19.00 Litteraturcirkel 
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