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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 
 
 

 

 

Tryck: Sollentuna Kommuntryckeri  www.missionskyrkan.se/sollentuna 
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Till Guds vila 
 

Edith Holmberg avled den 12 
mars. Begravningsgudstjänsten hölls 
den 26 mars i Missionskyrkan. 
Officiant var Rut Casserfelt 
 

Erik ”Eje” Ahlstrand avled den 1 
maj. Begravningsgudstjänsten hölls 
i Missionskyrkan den 19 maj. Offi-
ciant var Arne Fritzson. 
 
Högtidsdagar 
 

Med anledning av sin 70-årsdag 
den 19 juni inbjuder Lars-Göran 
Ahlm till öppet hus i sin bostad på 
Cirkusgränd 7 söndagen den 15 
juni mellan klockan 13.00 och 
16.00. Som gåva önskar Lars-
Göran bidrag församlingens in-
samling till renovering av kyrk-
bänkarna. 
 

   
 

FÖRSAMLLINGSNYTT 
 

Under en lång rad av år har vi tryckt 
vårt församlingsblad hos ”Sollen-
tuna Kommuntryckeri”. Den 19/6 
avvecklas tryckeriet. Från Sollen-
tuna Missionsförsamling säger vi ett 
varmt TACK för all hjälp till Clas-
Göran och Håkan, som tryckt 
Församlingsnytt åt oss. /ea 
 

 

 LÄSARNA PÅ EDSBERG 
Missionsförsamlingen 120 år 
 

Lördagen den 6 september mel-
lan kl. 10.00 och 16.00 kommer 
vi att ha ”öppet hus” med 
utställning hela tiden och olika 
aktiviteter som visar missions-
församlingens roll i utvecklingen 
av Sollentuna under 120 år.  
 

Från vårt 
arkiv kom-
mer vi att de-
korera med 
affischer som 
på ett påtag-
ligt sätt skil-
drar försam-
lingens akti-
viteter under 
olika epoker 

av både kristid och fredstid. Detta 
kommer att kompletteras med tex-
ter, fotografier och föremål som 
åskådliggör de olika grenarna av 
verksamheten. Det blir skapande 
verkstad för barn och servering 
hela tiden.  
 

Varje hel timme arrangeras olika 
program. Det blir kulturaktiviteter 
av olika slag som speglar för-
samlingens verksamhet.  Vi hoppas 
att många, som på ett eller annat 
sätt deltagit i missionskyrkans 
aktiviteter, kommer för att träffa 
gamla vänner och upplivar minnen. 
Vi hoppas också att sollentunabor, 
som aldrig sett kyrkan från insidan 
tar tillfället i akt att få en guidad 
rundvandring i kyrkan. /re 

  
 
 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är beman-
nad onsdagar mellan klockan 13.30 
och 15.00, utom veckorna 28-31. 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 28-32 
Rut Casserfelt har semester v 26-31. 
 

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

Församlingen 120 år 6 september 
Samlingshögtiden 7 september 
Höstmarknad 11 oktober 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André,  re = Roland Einebrant, 
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
sommarbild är tagen på 
en byväg vid Bergsjön 
norr om Kristinehamn. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet augusti - 
september. Manusstopp för det 
numret blir den 20 augusti. 
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INFÖR KYRKOKONFERENSEN 
Den 29-31 maj håller Equmenia-
kyrkan sin tredje kyrkokonferens. I 
år hålls konferensen i Stockholm. 
Förhandlingar och de stora guds-
tjänsterna sker i Filadelfiakyrkan 
på Rörstrandsgatan. Kyrkokon-
ferensen är kyrkans högsta 
beslutande organ. En viktig del av 
konferensen är förhandlingar där 
ombuden både blickar bakåt på det 
som har hänt i vår kyrka och ser 
framåt. Konferensen kommer att 
anta budget och verksamhetsplan 
för det kommande verksamhetsåret 
och välja funktionärer till olika 
uppgifter inom kyrkan. Konferen-
sen kommer även att behandla 
motioner om fredsfrågan, miljö-
frågan, diakonins roll i kyrkan, 
bibelskolor och internationellt 
engagemang. 
 

Men en kyrkokonferens är så myc-
ket mer än förhandingar. Det är en 
mötesplats där det hålls bibelstu-
dier, andakter, seminarier och guds-
tjänster. Det är en plats där vi knyts 
närmare med varandra i vår nya 
kyrka. En speciell högtid för oss 
 

 från Sollentuna blir lördagkvällens 
gudstjänst i Filadelfiakyrkan där 
Stefan Andersson, pastor i vår 
grannförsamling, Rotebrokyrkan, 
skall ordineras till pastor i Equ-
meniakyrkan. Vi önskar Guds 
välsignelse på ett särskilt sätt över 
Stefan den stunden. 
 

Mer information om kyrkokonfe-
rensen, både program och mötes-
handlingar, finns på Equmenia-
kyrkans hemsida. /af 
www.equemniakyrkan.se 
 
SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
Under sommaren får vi möta våra 
trossyskon i grannförsamlingar här i 
Sollentuna. Den 29 juni samlas vi 
i Rotebrokyrkan för bön och 
reflektion. Den 6 juli nattvards-
gudstjänst i Missionskyrkan under 
ledning av Lars-Göran Ahlm och 
Anna-Stina Thorssell Ahlm. 
 

De tre återstående söndagarna i juli 
firar vi gudstjänst med våra syskon 
i Helenelundskyrkan och Pingst-
kyrkan: den 13 i Helenlundskyrkan 
då Johan Valinder predikar, den 
20 juli i Pingstkyrkan då vi lyssnar 
till predikan av Stefan Andersson 
och den 27 juli är vi i vår kyrka då 
Christofer Öhrvall predikar. Den 3 
augusti hänvisar till Kummelby 
kyrka där det är gudstjänst med 
nattvard klockan 10.00. Från och 
med den 10 augusti har vi guds-
tjänster som vanligt i vår kyrka på 
söndagar klockan 11.00. /af 

 Vägen Betraktelse 
 

När jag ser på den här bilden så drar mina 
tankar i väg i många olika banor. Tillbaka 
till min barndom och många små fina 
vägar i skogen som jag hade tillgång att 
gå och cykla på.  
 

Nu som vuxen och boende på en ö utan 
bilar så är det små smala stigar med grus 
på som jag har förmånen att gå, cykla och 
gärna jogga på. Som pedagog på öns för-
skola så tar ofta promenaden på stigarna 
lång tid eftersom barnen upptäcker så 
mycket på vägen och vid sidan av vägen. 

Så här års efter ett regn så är det sniglar och maskar som kryper fram 
och som man absolut inte får trampa på. Myror finns där också och vi 
tittar gärna på dem och på  myrstacken och dess intensiva aktivitet 
nära stigen. Det är en promenad i långsamhet och övning i 
mindfulness d v s att leva i sinnesnärvaro i nuet. Barnen lär mig att se 
och upptäcka så mycket av Guds storhet eller är det kanske Guds 
litenhet. Budskapet om att ” bara den som lever nära marken kan se 
dina under Gud” är konkret. 
 

Så tar jag båten och därefter bilen till kyrkan och då är jag på väg in i 
uppgiften som pastor. I församlingen just nu talar vi mycket om vad 
vi ska prioritera och vad som är vår uppgift. Vi står vid ett vägskäl 
som någon sa på det senaste styrelsemötet. Vägskäl, välja väg och 
riktning är spännande. Vägen utmanar oss till rörelse. Frågan är vilken 
väg som vi ska vandra vidare på. Stora och utmanande frågor för oss 
både som enskilda människor och som församling. 
 

Vi får be med orden som den heliga Birgitta har formulerat: ”Visa 
mig Herre din väg och gör mig villig att gå den.” 
 

På den vägen har vi en medvandrare nämligen Jesus som sade : ”Jag 
är vägen, sanningen och livet”. 
 

Guds välsignelse! 
Rut Casserfelt 
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Söndag 3 augusti 
10.00 Gudstjänst i Kummelby 
kyrka, HHN, OBS: Tiden 
Leonard Carlson 
Tema: Jesus förhärligad 
Text:   Luk 9:28-36 
 
Söndag 10 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Andlig klarsyn 
Text:   Matt 7:13-14 
 
Tisdag 12 augusti 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Öjvin, Tord och Bo Berbres 
läsarsånger och vittnesbörd om 
spännande liv 
 

Söndag 17 augusti 
11.00 Gudstjänst  
Rut Casserfelt, Ulla Andrë, 
Teresia Jildenhed 
Tema: Omsorg om barnen 
 

Söndag 24 augusti 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson 
Tema: Nådens gåvor 
Text:   Luk 9:46-48 
 

 
 

 
 

Tisdag 26 augusti 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Conny Abrahamsson 
Äldres munhälsa 
 

Söndag 31 augusti 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson 
Tema: Tro och liv 
Text:   Matt 23:1-12 

 
 
 
 
 

 

Tisdag 2 september  
14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 3 september 
19.00 Fika och samtal om tron 

 

Torsdag 4 september 
14.00 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Lördag 6 september 
10.00 – 16.00 Öppet hus, 
församlingens 120-års jubileum 

 

Söndag 7 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, kören  
Tema: Friheten i Kristus 
Text:   Mark 2:23-28 
 

Tisdag 9 september 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Magnus Helmner 
Vandringen – Vägen – Vilan 
 

Onsdag 10 september 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Söndag 14 september 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt  
Tema: Medmänniskan 
Text:   Matt 7:12 
 

 

 
 

 
 

 

Söndag 1 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt  
Tema: Hjälparen kommer 
Text:   Joh 16:12-15 
 

 
 

Torsdag 5 juni 
14.00 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Söndag 8 juni 
11.00 Gudstjänst Pingstdagen 
Arne Fritzson  
Tema: Den Heliga Anden 
Text:   Joh 7:37-39 
 

Söndag 15 juni 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Louise Öhrvall 
Tema: Gud – Fader, Son och Ande 
Text:   Joh 11:18-27 
 

Söndag 22 juni 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Den högstes profet 
Text:   Luk 1:67-80 
 

Söndag 29 juni 
10.00 Bön och reflektion,  i 
Rotebrokyrkan. OBS: Tiden 
Tema: Kallelsen till Guds rike 
Text:   Mark 2:13-17 

 

 
 
 

 
 

Söndag 6 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm , Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Förlorad och återfunnen 
Text:   Luk 15:11-32 
 
Söndag 13 juli 
11.00 Gudstjänst i Helenelunds-
kyrkan 
Johan Valinder 
Tema: Att inte döma 
Text:   Luk 6:36-42 
 
Söndag 20 juli 
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 
Stefan Andersson 
Tema: Sänd mig 
Text:   Mark 3:7-19 
 
Söndag 27 juli 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall 
Tema: Efterföljelse 
Text:   Luk 9:51-62 
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MÖTESPROGRAM 

 

JUNI 

AUGUSTI 

SEPTEMBER 

JULI 


