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SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

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. /af 
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 LENA WELANDER 100 ÅR 
 

 
Foto: Karin Savborn 

 

I början av mars hade församlingen 
glädjen att uppvakta sin näst äldsta 
medlem, Lena Welander, som 
fyllde 100 år. Det var en högtid som 
Lena firade i dagarna två i kretsen 
av familj och många vänner. /af 
 
 
 

   
 
 
 

SOMMARPASTOR 
I sommar kommer vi inte att 
anställa någon sommarpastor och 
orsaken till det är följande. Vi har 
de senaste somrarna haft Chris-
tofer Öhrvall anställd hos oss för att 
sköta både vår expedition, våra 
sommargudstjänster och kontakten 
med Café Flip-Flop. Christofer har 
valt att vara ledig i sommar och 
Café Flip-Flop kommer i år att vara 
koncentrerat till Turebergskyrkan. 
Vår expedition kommer därför att 
vara obemannad under veckorna 
28-30 i sommar, men vår röstbrev-
låda kommer att lyssnas av konti-
nuerligt. Med hänsyn tagit till ovan 
har styrelsen beslutat att inte anstäl-
la någon pastor i sommar. /ea 
 

 mer formen av en uppbyggelse-
konferens? 
 

Flera motioner behandlades av 
kyrkokonferensen. En av dem 
behandlade vår kyrkas relation till 
utsatta trossyskon i Nordafrika och 
Mellanöstern. En annan behandlade 
frågan om FN:s barnkonventions 
förhållande till svensk lagstiftning i 
ljuset av den kritik Sverige har fått 
från FN:s barnrättskommitté. Kon-
ferensen diskuterade också frågan 
om ursprungsbefolkningars, till 
exempel samers, ställning utifrån 
ett arbete som gjorts av Kyrkornas 
Världsråd. 
 

En konferens innehåller också 
möten, föreläsningar, andakter och 
gudstjänster. En särskild högtid är 
den avslutande gudstjänsten på sön-
dagsförmiddagen då vår kyrkoleda-
re, Lasse Svensson, predikade och 
där kvinnor och män ordinerades 
till tjänst som diakoner och pastorer 
i vår kyrka, equmeniakyrkan. /af 
 

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
I år får vi möta 
våra vänner från 
Pingstkyrkan och 
Helenelundskyrkan 
till gemensamma 
gudstjänster de tre 

sista söndagarna i juli och första 
söndagen i augusti möter vi 
vännerna i Rotebrokyrkan på en 
förbönsgudstjänst i Rotebrokyrkan 
klockan 10.00. /af 

  
 
 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är beman-
nad onsdagar mellan klockan 13.30 
och 15.00, utom veckorna 28-30. Då 
expeditionen inte är bemannad kan 
man ringa och lämna ett meddelande i 
expeditionens röstbrevlåda. Försam-
lingens postlåda och röstbrevlåda 
kommer att kontrolleras även utanför 
expeditionstiderna. 
 

SEMESTRAR 
Arne Fritzson har semester v 28-33 
Rut Casserfelt har semester v 26-30. 
 

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

Församlingsutflykt 31 augusti 
Samlingshögtiden1 september 
Höstmarknad 5 oktober 
Städdag 19 oktober 
Endagsretreat 23 november 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André,  
HHN = Herrens Heliga Nattvard 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
sommarbild vid Väster-
bron är fotograferad från 
Långholmen. 

 
 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet augusti - 
september. Manusstopp för det num-
ret blir den 15 augusti. 
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FÖRSAMLINGSUTFLYKT 
Lördagen den 31 augusti planerar vi 
att även i år ha en församlings-
utflykt. En arbetsgrupp bestående 
av Rut Casserfelt, Margaretha 
Strömqvist och Rigmor Eriksson 
är i full gång med att planera denna 
utflykt som riktar sig till alla, 
oavsett ålder eller församlingstill-
hörighet. 

 
 

Mer information om 
detta och hur man 
skall anmäla sig till 

dagen kommer att skickas ut senare, 
men också läggas ut på vår hem-
sida. /ea 
 

SENIORBOENDE 
Frågan om att behålla, upplåta eller 
sälja vår mark till någon som vill 
bygga bostäder, t.ex. ett senior-
boende på kommer att läggas fram 
för beslut på det kommande 
församlingsmötet den 29/9. En 
skrift som vi har valt att kalla 
”Vägval Framtid” med svar på så 
många frågor som möjligt, är ännu 
inte färdigställd. Vi behöver nu 
allas hjälp med att få in så många 
frågor som möjligt som kan skrivas 
in i dokumentet och som vi sedan 
redovisar svaren på. Frågorna kan 
lämnas till någon i styrelsen, 
pastorerna, i kollektboxen eller till. 
erik.andre@telia.com 
 

Diskutera gärna vilka vägval ni 
anser församlingen behöver besluta 
om, när ni möts i olika samman-
hang fram till församlingsmötet. /ea 
 

 
 

 
 

OBS!  

Logotypen ovan är en lek med ungdoms-

organisationen equmenias ikon och bok-

stäver framtaget av Sollentuna Missions-
församling och skall inte betraktas som 

en av equmeniakyrkan godkänd logotype. 
 
KYRKOKONFRENSEN 
Den 9-12 maj höll equmenia-
kyrkan sin andra kyrkokonferens. 
Konferensen hölls i Karlstad. Den 
lokala arrangörskommittén hade 
gjort ett fantastiskt arbete och de 
konferensdeltagare som kom dit 
fick en gott möte med den 
värmländska gästfriheten. 
 

Denna konferens kommer att bli 
mest hågkommen för dess överras-
kande namnbeslut där konferensen 
inte gick på styrelsens förslag utan 
tog ett förslag från några av 
ombuden: equmeniakyrkan. Detta 
är så överraskande att det ännu inte 
är klart hur det nya namnet skall 
stavas. 
 

Men det togs många andra viktiga 
beslut på konferensen: nya leda-
möter till kyrkostyrelsen valdes, en 
verksamhetsplan och en budget för 
det nya verksamhetsåret antogs. 
Man diskuterade former för kyrko-
konferensen längre fram: skall 
konferensen ske årligen, skall den 
ha enklare former, skall den kom-
bineras med inslag som ger den 
 

  Betraktelse 
 

Vi hör ihop med en barn- och ungdomsrörelse!  
 

Jesus säger: ”Sannerligen, om ni inte omvänder 

er och blir som barnen kommer ni aldrig in i 

himmelriket.” (Matt 18:3) 
 

Lördagen den 11 maj skrevs svensk kyrkohistoria i 
Karlstad. Det nya kyrkosamfundet som Baptist-
samfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan 
bildat fick sitt nya namn equmeniakyrkan. Det nya 
namnet kommer att diskuteras både inom och utom 
vår kyrka. Både namnets innebörd och dess 
stavning kommer att ge upphov till frågor. En av 

ambitionerna bakom kyrkokonferensens val av namn är att uttrycka det nära 
sambandet mellan samfundet och dess barn- och ungdomsrörelse. 
 

I Guds kyrka har barn och ungdomar en särställning. De lär oss ett 
barnaskapets förhållningssätt till livet och tron. Kanske kan vi säga att ett 
spädbarns skrik är den mest autentiska av alla böner: ett rop ut i tillvaron till 
någon som hör att nu måste tillståndet bli annorlunda. Så länge ett barn 
skriker finns ett hopp om och en tillit till förändringens möjlighet. Något av 
det mest tragiska som finns är spädbarn som har slutat skrika därför att de har 
lärt sig att det inte tjänar någonting till. 
 

Sedan växer ett barn till, får en egen vilja och ett eget växande ansvar. 
Barnets och ungdomens växt och utveckling till en egen identitet, oavsett om 
vi talar om småbarns trotsåldrar eller tonåringars frigörelseprocesser, berättar 
något för oss om livet som människa i Guds värld. Vi vill ha en 
självständighet, gå från att vara en helt beroende mottagare till att bli mer av 
en samverkande partner. Samtidigt som vi aldrig blir helt oberoende av dem 
som är med och formar våra liv, våra föräldrar, våra familjer, våra sociala 
sammanhang och djupast sett vår skapare. Våra liv balanserar mellan 
självständighet och frihet å ena sidan och beroende och tillit å den andra. 
 

Jesus markerade på flera sätt för sina lärjungar att de skall se det uppväxande 
släktet som förebilder, som dem som kan lära oss alla omistliga dimensioner 
av trons liv. Därför har barn och ungdomar en särställning i Guds kyrka. Vårt 
kyrkosamfund har en speciell relation till sin barn- och ungdomsrörelse.  
 

Arne Fritzson 
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Söndag 21 juli 
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 
Hamid Forutanfard 
Tema: Andlig klarsyn  
Text:   Matt 7:22-29 
 

Söndag 28 juli 
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 
Johan Valinder 
Tema: Goda förvaltare  

Text:   Luk 12:42-48 
 
 
 
 
 
 

Söndag 4 augusti 
10.00 Bönegudstjänst I 
Rotebrokyrkan 
OBS! Tiden 
 

Söndag 11 augusti 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Tro och liv  

Text:   Matt 21:28-31 
 

Tisdag 13 augusti 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Gunnel & Björn Ring 
Pilgrimssegling 
 

 
 
 

Söndag 18 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Anna Berglund 
Tema: Om sommaren 
 

 
 

Söndag 25 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Medmänniskan  

Text:   Matt 5:38-48 
 

Tisdag 27 augusti  
13.00 RPG-saml i Rotebrokyrkan 
Kurt Runby, Ulla-Britt Gibson  
Maktens korridorer 
 

Lördag 31 augusti 
09.00 – 17.00 Församlingsutflykt 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Söndag 1 september 
09.45 Körövning 
11.00 Samlingssöndag 
Gudstjänst med nattvard 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
kyrkkaffe (grupp B) 
Tema: Enheten i Kristus  
Text:   Luk 22:24-27 
 

Onsdag 4 september 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Söndag 8 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Ett är nödvändigt  

Text:   Matt 11:28-30 
 

 

 

 
 
 

Söndag 2 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Susanna Böling 
Tema: Vårt dop 
Text:   Joh 1:29-34 
 

Söndag 9 juni 
11.00 Gudstjänst 
Gösta Sundin, Louise Öhrvall 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text:   Joh 1:35-46 
 

Tisdag 11 juni  
14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 12 juni 
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Fredag 14 juni 
18.00 Sommarkonsert 
Maria Sörensen med elever  

 

Söndag 16 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson,  
Tema: Förlorad och återfunnen 

Text:   Luk 15:8-10 

 

 

 
 

 

Söndag 23 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Den högstes profet  

Text:   Luk 1:57-66 
 

Söndag 30 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Sänd mig  
Text:  Matt 16:13-20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Söndag 7 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm 
Tema: Efterföljelse  

Text:   Matt 16:24-27 
 

Söndag 14 juli 
11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan 
Roland Einebrant 
Tema: Jesus förhärligad  
Text:   Mark 9:1-13 
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MÖTESPROGRAM 

 

JULI 

SEPTEMBER 

JUNI 

AUGUSTI 


