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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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Ny medlem 
Mats Backholm 
c/o Edenholm 
Djupdalsvägen 2c 
192 51 Sollentuna 
Tel: 073-5043430 
 

Till Guds vila 
Svea Holmberg avled tisdagen den 26 
maj. 
 

Högtidsdagar 
Karin Savborn 85 år 13 juli 

 

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
Denna sommar kommer vi att ha 
stängt i Missionskyrkan flera 
söndagar. Det gäller den 28 juni, den 
12, 19 och 26 juli och den 2 augusti. 
Alla dessa dagar är det bönesam-
lingar i Rotebrokyrkan klockan 
10.00. Alla söndagar i juli är det 
kvällsgudstjänster i Pingstkyrkan 
klockan 18.00. Det är ungdomsledare 
David Gunnarsson som har hand 
om dessa gudstjänster där gemenskap 
står i fokus. Den 2 augusti hänvisar vi 
till nattvardsgudstjänst klockan 10.00 
i Kummelby kyrka. /af 
 

 

 VILL DU LÄSA? 
Vår litteraturcirkel fortsätter i höst. Vi 
träffas den 9 september, 14 oktober, 
11 november och 9 december. Till 
varje träff har vi läst en bok eller text 
som vi kommit överens om och som 
vi samtalar om.  
 

Programmet för hösten är inte bestämt 
än men blir väl ungefär som det 
brukar – något nyutkommet och något 
klassiskt. Den här gången kommer vi 
också att pröva på att läsa en 
berättelse ur Bibeln. Vi har nämnt 
Josef och hans bröder. Kan vi 
tillsammans med friska ögon utvinna 
något nytt ur en känd text? /åk 
 

Kontaktpersoner är Britta och Åke 
Kussak, 08-7541559, 070-6594318 
 

FÖRELÄSNINGAR 
I höst kommer vi ha en föreläsnings-
serie i Missionskyrkan. Den första 
onsdagen i månaden kommer pastor 
Arne Fritzson att föreläsa. Föreläs-
ningsserien kommer ha rubriken ”Till 
Guds avbild” och den kommer att 
handla om kristen människosyn. Med 
utgångspunkt i Bibeln och kristen 
tradition kommer frågor om vad det 
är att vara människa i Guds värld och 
de etiska frågor som den kristna tro 
ställs inför i vår tid att behandlas. 
Samlingarna inleds klockan 19.00. 
Föreläsningarna pågår i cirka 45 
minuter. Därefter blir det ”fruktstund” 
och tillfälle till frågor och samtal. Det 
avslutas med en enkel aftonbön cirka 
klockan 20.30. Välkomna till 
föreläsningar den 2 september, den 7 
oktober, den 4 november och den 2 
december. /af 
 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är fram-
gent inte bemannad på fasta tider 
under veckorna Man kan dock ringa 
och lämna ett meddelande i expedi-
tionens röstbrevlåda, som avlyssnas 
på distans. Församlingens postlåda 
kommer att kontrolleras kontinuer-
ligt.   
 
SEMESTER 
Pastor Arne Fritzson har semester 
tiden den 8/6 - 9/8 
 
DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 

 

5-6 september tema helg  
27 september församlingsmöte 
10 oktober höstmarknad 
11 oktober offerdag Equmenia 
24 oktober städdag inne 
 
 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, åk = Åke Kussak, 
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
flygbild är tagen en som-
mardag i närheten av 
Saltsjöbaden. 

 
NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet aug - sept. 
Manusstopp för det numret blir den 
15 augusti. 

2
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 2/2015
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 2/2015
 

 7 

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 

 
 
 
 

ANSLAGSTAVLA 
 



KYRKONFERENS 
Den 14-16 maj hölls Equmenia-
kyrkans fjärde kyrkokonferens i 
Göteborg. Temat för årets 
konferens var ”Förvandla världen”. 
Då möttes Equmeniakyrkans folk 
från hela Sverige till möten, 
gudstjänster, bibelstudier och 
förhandlingar.  
 

Det är gott att mötas och att känna 
att vi är fler som tar ansvar för vår 
kyrkas gemensamma angelägen-
heter. Konferensens förhandlingar 
behandlade året som har varit, 
genom att ta del av verksamhets- 
och förvaltningsberättelse. Man 
blickade också framåt genom att 
anta budget och välja ledamöter till 
kyrkostyrelsen och till andra funk-
tioner i kyrkan. Man diskuterade 
motioner som handlade om vår 
kyrka som mission, evangelisation, 
medarbetarutbildningar och perso-
nalvårdsfrågor. 
 
 

 
 

På lördagskvällens högtidsguds-
tjänst hade kyrkan glädjen att 
ordinera tjugo män och kvinnor till 
diakoner och pastorer i vår kyrka 
och vi fick välkomna pastorer från 
andra kyrkor som ska tjäna i 
Equmeniakyrkan. En av dem som   

 välkomnades var pastor Mats 
Backholm som sedan april är 
medlem i vår församling.  
 

Ordinationsgudstjänsten är en 
högtidsstund för hela Equmenia-
kyrkan. Vi fick bland annat lyssna 

till en inspirerande predikan av vår 
kyrkoledare, Lasse Svensson och 
till ett ordinationstal fyllt med 
inlevelse av vår biträdande kyrko-
ledare, Sofia Camnerin. Mer infor-
mation om konferensen finns på 
Equmeniakyrkans hemsida. /af 
www.equmeniakyrkan.se. 
 
TEMAHELG I HÖST 
Den första helgen i september, den 
5 och 6, har församlingen sin 
samlingshelg. Det kommer bli en 
temahelg med rubriken ”Guds 
helande närvaro”. Under den helgen 
kommer vår nye medlem, pastor 

Mats Backholm, 
att medverka och 
tala till oss. Vi 
kommer ha en 
samling på lörda-
gen och på sön-
dagen har vi en 

nattvardsguds-
tjänst då försam-
lingens kör med-

verkar och det blir kyrkkaffe. Det 
blir en helg om hur Gud möter oss 
mitt i vår sårbarhet. Vik redan nu 
den helgen i er almanacka. Det blir 
en viktig helg och en fin utgångs-
punkt för det kommande läsåret i 
vår församling. /af 

 En stad ovan molnen Betraktelse 
 

Jag ligger bakåtlutad på en stenavsats i 
närheten av en sjö och ser upp mot himlen. 
Plötsligt dyker ett flygplan upp högt 
däruppe i skyn och min tanke går till dom 
som sitter däruppe. Vart är dom på väg? 
 

Kanske är det semesterresenärer på väg till 
ett varmt och soligt land eller affärsmän på 
väg att knyta nya kontakter någonstans i 
världen. Fantasin får mig att drömma mig 
tillbaka till den tid då jag själv fick resa runt 
och knyta kontakter. Så slås jag av en ny 
tanke. Att knyta kontakter kan jag ju göra 
här och nu. Inte behöver jag resa bort till 

andra länder för att möta nya människor. Jag reser mig upp och där sitter 
några nya vänner jag fått lärt känna de senaste fyra åren. Hur kan jag på 
bästa sätt vara en god medmänniska till dem? 
 

Vi är på utflykt för att utforska Saltsjöbaden, en del av Stockholms 
omgivning som åtminstonne jag vet väldigt lite om. Gruppen består av 
människor med olika intressen och bakgrund. Grand Hotell är ett av 
målen, Uppenbarelsekyrkan är ett annat. Här får jag tillfälle att högt läsa 
några kloka ord ur ordspråksboken som t.ex. ”En givmild människa får 
rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad” Ord 11.25 
 

Vi har alla olika mål här i livet och vi är alla på väg någonstans. Vilket är 
ditt mål och vad gör du för att nå dit? Tuff fråga eller hur? På den tiden 
jag arbetade var jag tvungen att varje år skriva ner mina mål för de 
kommande åren. Idag skriver jag inte ner några mål. Jag är tacksam för 
varje morgon som jag får vakna upp till en ny dag, göra nya iaktagelser, 
kanske träffa och lära känna nya människor. 
 

Så kommer Lyda Lithells text tillbaka in i mitt huvud. ”Jag har hört om 
en stad ovan molnen och en gång, tänk en gång är jag där”. Naturligtvis, 
det är ju dit jag är på väg. Jesus själv ger oss svaret på frågan hur vi skall 
nå dit. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig” Joh.14:6. Låt oss följas åt på den vägen! 

Erik André 
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Söndag 2 augusti 
10.00 Gudstjänst i Kummelby 
kyrka, HHN 
Thomas Ericson 
Tema: Goda förvaltare 

Text:   Matt 25:14-30 
 

Söndag 9 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Nådens gåvor 

Text:   Joh 15:1-9 
 

Tisdag 11 augusti  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Britt Donné 
Selma Lagerlöf - sagotant eller 

kvinnosakskvinna? 
 

Söndag 16 augusti 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson, Louise Öhrvall 
Tema: Tro och liv 

Text:   Luk 18:9-14 
 

Söndag 23 augusti 
11.00 Gudstjänst  
Gudstjänstgrupp 

Tema: Barnen 

 
 

Tisdag 25 augusti  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Barbro och Stig Andersson 
Från Alf Prøysen till Höga visan  
 

Söndag 30 augusti 
11.00 Gudstjänst  
Lars-Göran Ahlm 

Tema: Medmänniskan 

Text:   Luk 10:23-37 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Onsdag 2 september  
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Lördag 5 september 
10.00 - 12.00 Körövning 
13.00 - 17.00 Temadag 
Mats Backholm 
Guds helande närvaro 
 

Söndag 6 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Mats Backholm, Arne Fritzson, 
kören, kyrkkaffe grupp 2 
Tema: Guds helande närvaro 
 

Tisdag 8 september  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Ingemar Eliasson 
Ingen returbiljett 
 

Onsdag 9 september  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 13september 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Ett är nödvändigt 

Text:   Matt 6:31-34 

 

 
 

 
 

Söndag 7 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Gösta Sundin, Louise Öhrvall 
Tema: Vårt dop 

Text:   Joh 7:37-39 
 

Torsdag 11 juni 
18.00 Konsert 
Maria Sörensen med elever 
 

Söndag 14 juni 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 

Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text:   Luk 14:15-24 

 

Söndag 21 juni 
11.00 Gudstjänst - bönesamling 
Gudstjänstgrupp 

Tema: Den Högstes profet 

Text:   Luk 1:5-17 
 

Ingen gudstjänst den 28 juni. 
 

 

  
 
 

 
 

Söndag 5 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Sänd mig 

Text:   Luk 5:1-11 
 

Inga gudstjänster i Missions-
kyrkan den 12, 19 och 26 juli. Vi 
hänvisar till gudstjänster i 
Rotebrokyrkan och våra grann-
församlingar. 
 

OBS!  Färre gudstjänster brukar 
påverka församlingens ekonomi. 
Använd gärna församlingens 
bankgiro. 489-3632 för din gåva. 
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MÖTESPROGRAM 

 

JUNI 

AUGUSTI SEPTEMBER 

JULI 


