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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 gläd-
je, 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.  
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Till Guds vila 
Lisa Mörndal avled fredagen den 
19 juni i sitt nya hem Frösunda Wi-
daby där hon bott den senaste tiden 
Tacksägelse över henne kommer att 
ske i vår gudstjänst den 4 juni och 
begravningen kommer att hållas i 
Silverdals kapell torsdagen den 15 
juni kl. 11.30. 
 
 

   
 
 

NY VAKTMÄSTARE 

Vi välkomnar Johan-
nes Hedtjärn, som 
kommer att vara vår 
vaktmästare under en 
begränsad tid, då 
Susanna Böling fått 
arbete i Göteborg. 

Johannes ska så småningom också 
han flytta dit. /uk 
 
TACK 
Stort tack till 
Susanna Böling för 
hennes fina insatser 
som vår vaktmästare 
under många år. /uk 
 
 
 
 

 

 NY PASTOR 
Vår församlingssty-
relse har beslutat att 
anställa pastor Per 
Westblom, Bromma 
på en projekttjänst 
från den 1 september 
och två år framåt.  
 

När det blev känt att pastor Arne 
Fritzson skulle avsluta sin tjänst här 
hos oss, utsåg styrelsen en arbets-
grupp, bestående av Erik André, 
Roland Einebrant, Rigmor Eriks-
son, Gunnar Possebo och Maria 
Sörensen att arbeta med rekryterings-
processen att finna en ny pastor och 
föreståndare till vår församling. 
 

Efter det att rekryteringsgruppen och 
styrelsen träffat Per Westblom, är vi 
eniga om att Per är rätt person att leda 
vår församling de närmaste två åren. I 
och med att anställningen är en s.k. 
projektanställning krävs ingen prov-
predikan eller omröstning i försam-
lingen utan beslutet att anställa Per 
har därför stadgeenligt tagits av vår 
styrelse. 
 

Per Westblom kommer att predika 
hos oss på Pingstdagen den 4 juni. 
Efter den gudstjänsten har vi alla 
möjlighet att möta Per i det efter-
följande kyrkkaffet och lära känna 
honom lite mer. 
 

Per kommer att installeras som för-
samlingsföreståndare söndagen den 
17 september. En närmare presen-
tation av Per Westblom kommer i 
nästa nummer (3/2017) av Försam-
lingsnytt. /ea 
 

  
 
 
 
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 
2-3 september samlingshelg  
17 september installationshögtid 
 

FÖRKORTNINGAR 
ea = Erik André, lga = Lars-Göran Ahlm,  
uk = Ulla Kristiansson, HHN = nattvards-
firande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
sommarbild är tagen på 
en blomsteräng i Små-
land. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet aug - sept. 
Manusstopp för det numret blir den 
15 augusti. 
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I anslutning till en serveringspaus 
omvaldes den avgående styrelsen. Den 
består, efter sin konstituering, av 
Margaretha Strömqvist (ordföran-
de), Per Helmersson (sekreterare), 
Hans Eriksson (kassör) samt Rigmor 
Eriksson, Ulla Kristiansson och Jan 
Thylander. Tre platser är vakanta och 
har inte kunnat besättas. Val till övriga 
uppdrag genomfördes också.  
 

 
 

Den verkligt spännande frågan var hur 
församlingen skulle ställa sig till 
styrelsens förslag om att utbjuda 
fastigheten Taptot 1 (= pastorsvillan) 
med utvidgning till försäljning. 
Beslutet blev ett enhälligt Ja, i starkt 
medvetande om att villan i nuläget är 
betungande för församlingen. 
 

 
 

I söndagens gudstjänst som leddes av 
Margaretha Strömqvist, höll Arne 
Fritzson sin avskedspredikan. Vid det 
följande festliga kyrkkaffet riktades 
många uppskattande tackord till Arne 
för hans hängivna arbete i Sollentuna 
Missionsförsamlings tjänst. /lga 

 HELA MÄNNISKAN 
Onsdagen 5 april hölls årsmötet för 
Hela Människan i Stockholms län i 
Stefanssalen på Frejgatan. Före 
förhandlingarna bjöds ombuden på 
enmansteaterpjäsen ”Ondskan” med 
Oskar Sternulf, efter en roman av Jan 
Guillou. När sammanträdet sedan kom 
igång redovisades en imponerande 
verksamhet av ekumeniskt diakonalt 
arbete. Omsorgen om människor i ut-
satta livssituationer har varit och är 
grunden för föreningens arbete. 
Halvvägs in förhandlingarna tvingades 
man tyvärr till ajournering, då 
revisorernas rapport inte kommit till 
handa. 
 

Tre veckor senare, den 26 april, 
återupptogs förhandlingarna, nu i 
Andreaskyrkans lokaler på Södermalm. 
Denna gång fick de närvarande njuta av 
ett program med ”Gatans röster” (f.d. 
Gatans kör). Nu befanns alla hand-
lingar i god ordning, och styrelsen 
erhöll sin ansvarsfrihet. Till årets 
styrelse gjordes ett nyval, och i övrigt 
omvaldes pastor Stefan Åsander till 
ordförande. Diakonen Anette Kyhl-
ström fortsätter sin tjänst som sekre-
terare. 
 

 
 

Då Hela Människans verksamhet är 
beroende av bidrag från sina huvudmän 
kommer vi att samla in en kollekt till 
organisationen vid gudstjänsten i vår 
kyrka söndagen den 11 juni. /lga 

 Förläng dina ”telomerer” i sommar Betraktelse 
 
 

År 2009 gick Nobelpriset i medicin till tre forskare för deras 
upptäckt av ”telomererna”, en sorts ”hättor” som skyddar 
kromosomernas ändar i våra celler. Telomererna underlättar för 
cellerna att förnya sig genom delning. När vi är barn och har 
unga friska celler är telomererna långa, men med åren blir de 
allt kortare. Därför har man börjat se telomerernas längd som ett 
mått på hur mycket som återstår av en människas livslängd. 
Förutom naturligt åldrande kan svåra sjukdomar samt långvarig 
stress och oro minska telomerernas längd.    
 

I vårt moderna samhälle har vi genom tekniska landvinningar 
skapat en miljö där vi alltid kan vara nåbara och när som helst 
kan störas i en pågående aktivitet. I arbetslivet är tempot högt 

och dessutom förväntas vi vara flexibla och klara av ständiga förändringar. Ingenstans kan vi 
finna ro. Det är inte så konstigt att stressrelaterade sjukdomar toppar sjukskrivningsstatistiken.  
 

Jesus säger: Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er 
himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina 

bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på 
ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all 
sin prakt var klädd som en av dem. (Matt 6: 26-29) 
 

Jag tror inte att Jesus menade att vi människor skulle sluta arbeta och bara lata oss. Blommor 
och fåglar är inte lata. Det pågår full aktivitet både i fågelboet och på blomsterängen, men 
fåglar och blommor tar livet i sin naturliga takt. Vi människor försöker påverka deras livsrytm 
genom snabbuppfödning av fåglar i små burar eller att odla snabbväxande jordgubbar som 
skördas långt före sin naturliga säsong. Men de kycklingarna och jordgubbarna smakar inte 
lika bra som de som fått växa fritt i sin naturliga takt. Inte heller vi människor mår i längden 
bra av att leva i ett högre tempo än vi är skapade för.  
 

Jesus säger att bekymmer inte kan lägga en enda aln till vår livslängd. I stället är det tvärt om 
vilket har konstaterats i den moderna forskningen. Långvarig stress, oro och bekymmer 
påverkar våra telomerer negativt och förkortar därmed indirekt vår livslängd. Kan man då 
göra något för att öka längden på sina telomerer? Ja, forskningen har visat att telomererna blir 
längre när vi går ner i tempo, följer naturens livsrytm och ägnar sig åt aktiviteter som 
meditation, mindfulness och yoga. 
  

Vill du förlänga dina telomerer i sommar? Skapa då inte onödig stress genom att fylla all tid 
med aktiviteter, utan se till att det också finns tid att göra ingenting. Tid att se på fåglar som 
flyger hit och dit för att mata sina ungar. Tid att njuta av sommarblommorna innan de vissnar. 
Tid att se hur fjärilar flyger från blomma till blomma och samlar nektar. Tid att se hur vågorna 
bryts mot en strandlinje, eller hur vinden ändrar reflexerna i ett lövverk.  
 

Och allra viktigast: Tid att läsa bibeln i långsam takt och upprepa några verser gång på gång 
tills orden sjunker in och börjar leva i dig. Tid att lyssna efter Guds tilltal i meditativ bön. Tid 
att upptäcka att du inte är ensam här i världen, att Gud inte bara har omsorg om fåglar och 
blommor utan också om dig. Och om du tar dig den tiden påverkas även dina telomerer i 
positiv riktning.  

Anna-Stina Thorssell Ahlm 
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Söndag 20 augusti 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Nådens gåvor 
Text:  Luk 9:46-48 
 

Söndag 27 augusti 
17.00 Fika och gemenskap 
18.00 Kvällsandakt 
Ulla & Erik André 
 

Tisdag 29 augusti 
13.00 RPG i Rotebrokyrkan 
Elisabeth Sandlund 
Kristen i medierna 

 
 
 
 
 
 

Lördag 2 september 
10.00-11.30 Körövning 
11.30-16.00 Församlingsdag 
 

 
 

Söndag 3 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom, Margaretha Ström-
qvist , kören, kyrkkaffe grupp 3 
Tema: Friheten i Kristus 
Text:  Mark 2:23-28 
 

Söndag 10 september 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
Tema: Medmänniskan 
Text:  Matt 7:12 
 

Tisdag 12 september  
13.00 RPG i Pingstkyrkan 
Bert Christiansson 
Som yrkesfiskare på Nordsjön 

 KVÄLLSANDAKTER 
Söndagen den 25/6 kl. 18.00 har vi en 
allsångsgudstjänst ledd av Anna-Sti-
na Thorssell Ahlm, då vi samlas i 
församlingsvåningen för att sjunga 
sommarsånger tillsammans. Den 13/8 
och 27/8 samlas vi också till kvälls-
andakter kl. 18.00.  
 

Vid dessa kvällssamlingar träffas vi 
redan kl. 17.00 för att umgås och fika 
tillsammans. Det här blir en annor-
lunda form av gudstjänst, då vi avslu-
tar helgen i bön och sång. /ea 
 

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
Även denna sommar 
kommer vi att ha stängt 
i Missionskyrkan flera 
söndagar. Det gäller 

söndagarna den 9, 16, 23 och den 30 
juli och 6 augusti. Dessa söndagar 
hänvisar vi till gudstjänster i våra 
grannförsamlingar. /ea 
 

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 
Helgen 18-19 mars firade församlingen 
sin årshögtid. På lördagen hölls i vanlig 
ordning det formella årsmötet. Arne 
Fritzson inledde och förklarade att 
detta skulle bli hans sista årshögtid som 
föreståndare. Han uttryckte sin tack-
samhet över många års tjänst. Sedan 
vidtog förhandlingarna, som Erik And-
ré valdes att leda. Ur verksamheten för 
det gångna året kan nämnas att försam-
lingen med bidrag från Rosens minne 
anställt Maria Sörensen på 20 % som 
musikungdomsledare och att ekonomin 
för år 2016 visade ett överskott på 926 
kr. Efter förslag från revisorerna bevil-
jades styrelsen ansvarsfrihet för perio-
den. (forts)) 

 

 
 

 
 

Söndag 4 juni 
11.00 Pingstdagen, HHN 
Per Westblom, Lars-Göran Ahlm, 
Ulla & Erik André, Maria Sörensen 
Tema: Den heliga Anden 
Text:  Joh 7:37-39 
 

Onsdag 7 juni 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Uppenbarelser, lovsånger och delat 
lidande. Om Uppenbarelseboken. 
 

Lördag 10 juni 
10.00 Körövning 
 

Söndag 11 juni 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören, kollekt till 
”Hela Människan i Stockholms län” 
Tema: Gud - Fader, Son och Ande 
Text:  Joh 11:18-27 

 

Söndag 18 juni 
18.00 Kvällsgudstjänst  

Gudstjänstgrupp 
 

 

 Söndag 25 juni 
18.00 Sånggudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm 
Tema: När fält och hagar blommar 

 
 
 
 
 
 

Söndag 2 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm 
Tema: Förlorad och återfunnen 
Text:  Luk 15:11-32 
 

 
 

Inga gudstjänster i Missionskyrkan 
den 9, 16, 23, 30 juli och 6 augus-
ti. Vi hänvisar till gudstjänster i våra 
grannförsamlingar. 
 

OBS!  Färre gudstjänster brukar 
påverka församlingens ekonomi. 
Använd gärna församlingens bank-
giro. 489-3632 eller Swish-nummer 
123 304 75 60 för din gåva 

 
 
 
 
 
 

Söndag 13 augusti 
17.00 Fika och gemenskap 
18.00 Kvällsandakt 
Mats Backholm 
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MÖTESPROGRAM 

 

JUNI 

AUGUSTI 

SEPTEMBER 

JULI 


