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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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Ny medlem 
Anna-Lisa Ahlstrand Engelbrekts 
väg 16 upptogs som medlem i försam-
lingen påskdagen den 27/3. Hon kom-
mer närmast från församlingen Arken. 
 

Till Guds vila 
Saga Niklasson avled den 15 mars. 
Begravningsgudstjänsten hölls i Still-
hetens kapell den 8 april. Officiant var 
Arne Fritzson 
 

Alice Dahl avled den 17 april. Begrav-
ningsgudstjänsten hölls i Silverdals-
kapellet den 13 maj. Officiant var 
Lars-Göran Ahlm 
 
 
 

   
 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
Även denna sommar kommer vi att ha 
stängt i Missionskyrkan flera sön-
dagar. Det gäller söndagarna den 26 
juni, den 10, 17, 24 och den 31 julii. 
Alla dessa söndagar är det böne-
samlingar i Rotebrokyrkan klockan 
10.00. Söndagen den 7 augusti 
kl.10.00 är det HHN i Kummelby 
kyrkan. /ea 
 

 
 

 

 

 

 till unga och vuxna som blivit sexuellt 
utnyttjade, eller utsatta för människo-
handel. Listan kan göras mycket lång. 
 

Hela den sittande styrelsen omvaldes. 
Pastor Stefan Åsander utsågs till ord-
förande för avdelningen och Anette 
Kylström är anställd sekreterare. Vår 
församling gör en insamling till Hela 
människan vid gudstjänsten den 12 
juni. /lga 
 

HELANDE SAMTAL 
Sollentuna Mis-
sionsförsamling 
vill ge dig kost-
nadsfri möjlighet 
till själavård och 
existentiella sam-
tal med Mats 
Backholm pastor 
i Equmeniakyrkan 

Samtalens längd är ca 45 minuter, 
möjlighet ges att återkomma flera 
gånger. 
 

Du är varmt välkommen att kontakta 
Mats om du har några frågor angå-
ende samtalen eller vill boka tid. 
 

Mobil: 073-50 43 430 
E-post: matsbackholm@gmail.com 
 

Tider: Tisdagar kl. 10.00-20.00 
Plats:  Kapellvägen 2, Sollentuna 
 

Mats Backholm har mångårig erfa-
renhet av att möta olika människor i 

samtal. För honom är det viktigt att se 
och lyssna till varje person med 

empati, respekt och en icke-dömande 

attityd. Mats räknar med en varm och 
helande närvaro av en Gud som vill 

människan väl. Inget mänskligt är 
främmande för Gud. 

  
 
 
 
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.   
 

 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
3-4 september samlingshelg  
18 september församlingsmöte 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
lga = Lars-Göran Ahlm,  
msq = Margaretha Strömqvist, HHN = 
nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
båt bild är tagen en som-
mardag i närheten av 
Vaxholm. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet aug - sept. 
Manusstopp för det numret blir den 
15 augusti. 
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säga att det nog var lite vemodigt, 
"missionare" som man varit. Men nu 
är det något nytt! Vi får tacka för det 
som varit och be om ledning och 
välsignelser inför framtiden.  
 

Ett av alla beslut som togs var att 
godkänna den nya gemensamma kyr-
kohandboken som kommer att använ-
das på prov under minst ett par år.  
 

Tack vare att vår kyrka ligger så nära 
Kista hade vi två kvällssamlingar hos 
oss. På torsdagskvällen var det några 
internationella gäster som berättade 
om sina liv som kristna. De kom från 
Kongo, Japan, Azerbajdzjan och 
Egypten. Att höra om våra olika 
förutsättningar att leva som kristna var 
tankeväckande. Tillsammans med 
Rotebrokyrkan ordnade vi fikat. På 
fredagskvällen var det "Hälsa för alla i 
Kongo" då hälsoarbetet i våra samar-
betskyrkor presenterades. Hoppas det 
kan leda till ett fortsatt engagemang 
hos oss. 
 

Vi fick inspirerande berättelser om 
nystartade församlingar. En grupp från 
Hageby utanför Norrköping kom i 
buss på lördagen. De välkomnades 
med stående ovationer som en ny 
församling i Equmeniakyrkan. 
 

Avslutningsgudstjänsten på lördags-
kvällen var en av höjdpunkterna. Sång, 
musik, dans och predikan, allt till 
Herrens ära, men starkast var nog 
ordinationsakten då flera pastorer och 
diakoner ordinerades till tjänst i Guds 
rike.  
 

Jag berättar gärna mer på nästa 
församlingsmöte. /msq 

 HELA MÄNNISKAN 
Onsdagen den 6 april deltog jag i års-
mötet för Hela människan i Stockholms 
län. Det hölls i Johannes församlings-
hem på Frejgatan. Hela människan är 
den ekumeniska organisation som kom 
till när RIA och DKSN slogs samman 
för snart 20 år sedan. 
 

Sofia Modigh, en av ledamöterna i 
länsavdelningens styrelse, lämnade en 
uppskattad rapport från mottagandet av 
flyktingar vid Stockholm C, när denna 
ström var som mest intensiv under 
hösten och vintern. Kyrkor och frivilli-
ga organisationer gjorde stora insatser 
för att möta de nyanländas enorma be-
hov av mat, kläder, sjukvård, rådgiv-
ning och medmänsklighet. Tack vare 
civilsamhällets stora uppslutning be-
hövde inte en enda flykting sova ute. 
Hela människan och lokala församling-
ar visade ett betydande socialt ansvar. 
Redogörelsen belönades med applåder. 

 

Efter en stunds musik och sång av en 
trio, varvid ombuden intog kaffe och 
smörgås, vidtog förhandlingarna. Av 
verksamhetsrapporten framgår vilket 
imponerande arbete som denna avdel-
ning bedriver. Det handlar om insatser 
mot droger och våld i samband med 
missbruk, stöd till människor och 
familjer i mycket utsatta livssituationer, 
initiativ till och insatser i nätverk som 
behandlar frågor om hur man kan 
stödja EU-migranter på bästa möjliga 
sätt, aktioner till förmån för bl.a. 

Glömda barn, information om samban-
det mellan social utslagning–drogmiss-
bruk–prostitution–våldsbrott, samt stöd 

 Gåvor för att dela med sig av Betraktelse 
 
 

Vet du att det finns 44 personer i världen som 
tillsammans är så rika att deras gemensamma 
rikedom är lika stor som hela den övriga jordens 
befolkning tillsammans? Det var min granne på 
parkbänken som ställde frågan. Han hade just 
läst det i tidskriften Historia. Nej det visste jag 
inte, men jag vet att det kan vara statistik över en 
mycket fattig rikedom. De största tillgångarna en 
människa kan ha, det finns det inget pris på. Som 

att ha hälsa och förmånen att sitta här i solvärmen denna underbara 
majdag när de japanska körsbärsträden står i blom, det doftar 
underbart och koltrastarna sjunger ikapp i träden runt oss. Ja, sa min 
granne, Du har rätt, jag har många vänner jag gärna skulle vilja dela 
med mig av den här möjligheten som de saknar. 
 

I Romarbrevet 12:6-8 läser vi: Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi 

har fått: profetisk gåta i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos 

den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, 

tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt 

dela med sej, att vara nitisk som ledare och med glatt hjärta visa 

barmhärtighet. 
 

Alla andens gåvor är till för att förmedla till andra. Det är så Guds 
vilja blir synlig. ”Hos var och en framträder Anden så att den 

kommer till nytta” skriver Paulus. Att uppfyllas av Anden är inte att 
jag söker något jag saknat. Nej Gud är Ande och liv. ”Såsom jag är i 

Fadern och Fadern är i mej så vill jag att  ni skall vara i mej och jag i 

er.” så säger Jesus i sitt avskedstal. ”Jag går bort för att bereda er 

rum” vad menar han? Min tolkning är: Jag lämnar er för att ni ska inta 
min plats i världen. Hjälparen, den helige Anden gör detta möjligt. 
 

Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag, minns 
att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag. Så lev 
Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Minns att 
rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag. PsoS 820/3 

 

Roland Einebrant 
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Lördag 3 september 
09.00 Församlingsutflykt 
Noomi Tönnäng, Arne Fritzson 
 

 
 
 

Söndag 4 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Noomi Tönnäng, Arne Fritzson, 
kören, kyrkkaffe grupp 2 
Tema: Ett är nödvändigt 
Text:  Matt 11:28-30 
 

Onsdag 7 september  
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Söndag 11 september 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Döden och livet 

Text:  Luk 7:11-17 
 

Tisdag 13 september  
13.00 RPG-saml. I Pingstkyrkan 
Anders Engström 
Från skogarna i Värmland via 

Sollentuna och RPG:s förbunds-

kansli 
 

Onsdag 14 september  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 18 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, församlingsmöte 
Tema: Rik inför Gud 
Text:  Luk 12:13-21 

 KVÄLLSANDAKTER 
Söndagen den 19/6 kl. 18.00 har vi en 
kvällsandakt då vi samlas i all enkel-
het och ber för varandra, sommaren 
och hösten.  
 

Söndagarna den 14/8 och 21/8 samlas 
vi till kvällsandakter kl. 18.00. Men vi 
träffas redan kl. 16.30  för att umgås 
och fika tillsammans. Det här blir en 
annorlunda form av gudstjänst, då vi 
avslutar helgen i bön och sång. /ea 
 

SAMLINGSHELG 
Vi startar upp hösten som vi brukar, 
med en samlingshelg 3-4 september. I 
år har vi glädjen att vara tillsammans 
med Noomi Tönnäng igen, som är vår 
fösamlingsutvecklare. Hennes önskan 
är att vi då åker bort på lördagen.  Vi 
har ju gjort det förut och då har det 
varit god uppslutning och härlig 
gemenskap.  Den preliminära tiden på 
lördagen är 9.00- 17.00. Platsen är inte 
klar ännu.  
 

På söndagen predikar Noomi hos oss 
och kören sjunger. Vi i styrelsen 
önskar att den här helgen blir en 
prioritering i din kalender./msq 
 

KYRKONFERENS 
I år  var Equmeniakyrkans konferens i 
Kista under Kristi Himmelsfärds-
helgen.  "Ikläd er Kristus", Rom 13:14 
var grundtemat för bibelstudier, 
seminarier och gudstjänster. Det var 
inspirerande att vara med på dem och 
sedan varva med förhandlingar. 
 

På fredagen hade "bildarkyrkorna", 
Missionskyrkan, Baptistkyrkan och 
Metodistkyrkan sina allra sista års-
möten! Alltså fick jag vara med om en 
historisk händelse Måste också (forts) 

 

 
 

 

Söndag 5 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Mats Backholm, Maria Sörensen, 
Tema: Kallelsen till Guds rike 

Text:  Joh 1:35-46 
 

Söndag 12 juni 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm offer till Hela Människan 
Tema: Förlorad och återfunnen 
Text:  Luk 15:8-10 
 

Söndag 19 juni 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Att inte döma 
Text:  Joh 8:1-11 

18.00 Kvällsandakt 
 

 
 

Inga gudstjänster i Missions-
kyrkan den 26 juni, 10, 17, 24, 31 
juli och 7 augusti. Vi hänvisar till 
gudstjänster i Rotebrokyrkan och 
våra grannförsamlingar. 
 

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

  
 
 

 

Söndag 3 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Efterföljelse 

Text:  Matt 16:24-27 
 

 

 

 

 

 
 

Söndag 7 augustii 
10.00 Gudstjänst Kummelby, HHN 
 

Söndag 14 augusti 
16.30 Fika och gemenskap 
18.00 Kvällsandakt 
Mats Backholm 
 

 
 

Söndag 21 augusti 
16.30 Fika och gemenskap 
18.00 Kvällsandakt 

 

Lördag 27 augusti 
10.00 Körövning 
 

Söndag 28 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Enheten i Kristus 

Text:  Luk 22:24-27 
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MÖTESPROGRAM 

 

JUNI 

AUGUSTI 

SEPTEMBER 

JULI 


