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EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 
 

Edsvikskyrkans församling (f.d. 
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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Per Westblom 
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Till Guds vila 
Anna-Britta Orehag avled freda-
gen den 6 april i sitt hem. Begrav-
ningen har skett i kretsen av de 
närmaste. 
 

Margareta ”Greta” Lindvall avled 
onsdagen den 2 maj i sitt hem. 
Begravningsgudstjänst skedde fre-
dagen den 25 maj i Edsvikskyrkan 
officiant var Per Westblom.   
 
 

   
 
 

EDSVIKSKYRKAN 

Sollentuna Missionsförsamling har 
beslutat att ändra namn både på 
kyrkobyggnaden och försam-
lingens juridiska namn, till 
Edsvikskyrkan och Edsvikskyr-
kans församling. 
 

Ändringarna kommer att införas 
succesivt i vår kommunikation 
med omvärlden och vår förhopp-
ning är att namnbytet skall vara 
helt genomfört under hösten 2018. 
 

Namnändringen gör vi 
för att visa att vi har 
lämnat Svenska Mis-
sionskyrkan och nu är 

en del av Equmeniakyrkan. /msq 
 

 

 PLANERINGSRÅDET 

Sedan en tid tillbaka träffas för-
samlingens anställda, representanter 
från styrelsen och de som är intres-
serade till planeringsråd, där underlag 
till kommande samlingar och möten 
gås igenom. 
 

Var och en som vill vara med och 
påverka detta är välkommen att delta i 
planeringen. Närmast möts vi till 
planeringsråd tisdagen den 14 augusti 
kl. 18.30. Övriga datum är: 1/11 
2018, 7/2, 2/5, 8/8, 7/11 2019 /ea 
 

FÖRSAMLINGSDAGEN 7 APRIL 
Lördagen 7 april anordnades en 
församlingsdag med frukost i kyrkan. 
Syftet var liksom förra gången att ge 
tid för enskild och gemensam bibel-
läsning och bön med utgångspunkt 
från hur vi kan fördjupas i vår tro och 
växa som församling. Den här gången 
hade vi också bestämt att inte bara 
tänka framåt utan också stanna upp 
och reflektera över vad som händer.  
 

Ett av de bibelord vi läste och sam-
talade om var Jes 43:18-19: ”Nu gör 
jag något nytt. Det spirar redan, 
märker ni det inte?” Genom att dela 
positiva erfarenheter kunde vi konsta-
tera att det finns mycket att glädja sig 
åt i det som sker i vår gemenskap; 
sinnesrogudstjänster, Café Livskraft, 
samtalsgrupper, ökad synlighet m m. 
Jo, nog märker vi att det spirar. /pw 
 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är inte 
bemannad på fasta tider under 
sommarveckorna. Man kan dock 
ringa och lämna ett meddelande i 
expeditionens röstbrevlåda, som 
avlyssnas på distans. Församlingens 
postlåda kommer att kontrolleras 
kontinuerligt. 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
6/6 kl 16.00 Bön för Sverige 
14/8 & 1/11 Planeringsråd  
16-17/8 & 20-22/8 Att upptäcka sina gåvor, 
anmälan senast den 12/8  till Per Westblom.  
1-2/9 Samlingshelg 
5/9 Start samtalsgrupp Johannesevangeliet 
16/9 Församlingsmöte 
20/9 Föreläsning, Britta Hermansson 
30/9 Pilgrimsvandring  
13/10 Höstmarknad 
26-28/10 Retreat 
8/11 Föreläsning, Peter Örn 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw =  Per Westblom, ea = Erik André,  
lga = Lars-Göran Ahlm, msq = Marga-
retha Strömqvist, G1-3 = fikagrupp 
HHN = nattvardsfirande, RPG = 
Riksförbundet PensionärsGemenskap 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans som-
marbild är tagen utmed 
Lennakattens museijärn-
väg i Uppland. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet aug - sept. 
Manusstopp för det numret blir den 
15 augusti. 
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KYRKOKONFERENS 2018 

Foto: Equmeniakyrkan 
 

Kyrkokonferensen hölls 10-12 maj i 
Gävle. Som ombud för församlingen 
kan jag rapportera om en bra 
konferens med fina gudstjänster, bra 
seminarieutbud och kvällsarrange-
mang samt dynamiska förhandlingar. 
Jag ledde ett seminarium om Teologi 
och kreativitet tillsammans med Lena 
Wohlfeil. Utgångspunkten var ett 
material som Equmeniakyrkan nyligen 
kommit ut med.  
 
I förhandlingarna användes liksom 
förra året s.k. konsensusmetoder. Ge-
nom de två s.k. indikatorkorten visar 
ombuden hela tiden för presidiet om 
man håller med eller ställer sig tvek-
sam till det som just nu sägs. På det 
sättet är jag aktiv och delaktig utan att 
jag behöver säga någonting. Och vi 
nådde de beslut vi behövde.  
 
Konferensen avslutades med en 
mycket fin ordinationsgudstjänst på 
lördag kväll, då kyrkoledare Lasse 
Svensson predikade. Flera medlemmar 
från vår församling hade rest upp för 
att delta i den vilket var glädjande. 
Nästa år möts vi i Jerusalem, d.v.s. 
Smålands Jerusalem = Jönköping. /pw 
 

 HELA MÄNNISKAN 
Den 16 april deltog jag i årsmötet för 
Hela människan i Stockholms län. Det 
hölls i Frälsningsarméns Tempel på 
Östermalmsgatan inne i Stockholm. 
Hela människan är den ekumeniska 
organisation som kom till när DKSN 
och RIA förenades för 20 år sedan. 
 

Efter ankomsten bjöds de anmälda 
ombuden på kaffe/ te och smörgås. 
Därefter presenterades bl.a. Mia 
Nilsson, ny generalsekreterare för 
Hela Människan, Sverige (en annan 
Mia än den tidigare medlemmen i vår 
församling). Distriktets sekreterare 
Anette Kylström berättade om projek-
tet ”Hjärtats röst”, en s.k. mångfalds-
kör, innan förhandlingarna tog vid.  
 

 
 
 

Efter valet av presidium föredrogs en 
imponerande verksamhetsberättelse.  
Av den framgår att avdelningen bedri-
ver ett omfattande arbete: Aktioner 
mot droger och våld i samband med 
missbruk, stöd till människor och 
familjer i utsatta livssituationer, 
åtgärder till förmån för bl.a. Glömda 
barn, samt åtskilligt mera.  
 

Hela den sittande styrelsen omvaldes. 
Pastor Stefan Åsander utsågs till 
ordförande för avdelningen och 
Anette Kylström är anställd sekrete-
rare. 
 

Vår församling gör en insamling till 
Hela människan i Stockholms län vid 
gudstjänsten den 10 juni. /lga 
 

 

 Gå ut min själ och gläd dig Betraktelse 
 

 

Jag ogillar när det är trångt. På kykokon-
ferensen i Gävle hade man placerat 
kaffe-servering och utställningsmontrar i 
en smal korridor som man också var 
tvungen att passera för att komma fram 
till förhandlingsrummet. Det var inte bra. 
En betydelsefull del av en konferens är 
möten och utrymme för samtal, både 
tidsmässigt och fysiskt. Annars var det 
mycket bra utrymmen, inte minst för 
samtalstorget på fredagen. De olika 
stationerna med motioner, verksamhets-

plan och budget hade gott om plats vilket jag tror befrämjade just 
samtalet om frågorna. 
 

Men det kan vara trångt på andra sätt också. Det talas ibland om 
åsiktskorridorer, vilket innebär att utrymmet för vad man får tycka är 
för begränsat. En sådan känsla kan skapas på många sätt, bl. a. 
genom olika former av härskartekniker. Men ibland kommer det av 
att vi som leder samtalet inte har varit tydliga om att skapa ett tryggt 
rum där det görs tydligt att man får tänka och tycka olika. När var 
och en säger vad man känner och menar utan att andra ska recensera 
dessa meningar skapas bra förutsättningar för uppriktighet och 
kreativ mångfald. 
 

Vi behöver också utrymme i vår tidsplanering. Att bara stapla 
aktiviteter på varandra i kalendern skapar hos mig en känsla av 
trängsel. Och när det ändå har varit så en tid är det betydelsefullt att 
ha dagar med mer luft. Sommaren är för många av oss en sådan 
möjlighet. Ljuset gör att dagarna är längre och vi tar paus från flera 
schemalagda händelser. Låt oss känna att det är en nåd från Gud som 
vi behöver och säga till oss själva: ”Gå ut min själ och gläd dig vid, 
den store Gudens gåvor.” 

Per Westblom 
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Söndag 19 augusti 
18.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
Tema: Bokstaven dödar men Anden 
ger liv 
Text:  2 Kor 3:4-8 
 

Söndag 26 augusti 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, G1 
 
 

Tisdag 28 augusti 
13.00 RPG i Rotebrokyrkan 
Kerstin Dorfinger 
Sjunger Lina Sandell sånger 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lördag 1 september 
10.00-11.30 Körövning 
11.30-16.00 Församlingsdag 
Lunchservering. Vi ser fram emot 
hösten. Samtal om offrande och 
insamling 
 

Söndag 2 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom, Margaretha Ström-
qvist , kören, G2 
Tema: Enheten i Kristus   
Text:  Joh 17:9-11 
 

Söndag 9 september 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
Tema: Ordet blev människa 
Text:  Joh 1:1-18 

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 
Även denna sommar kommer vi att 
hänvisa till våra andra församlingar i 
Sollentuna under veckorna 28 – 31 
då vår pastor Per Westblom har 
semester. 
 

Vår telefonsvarare kommer att 
lyssnas av kontinuerligt ifall någon 
behöver komma i kontakt med någon 
av församlingens pastorer. /ea 
 

HÄLSNING FRÅN ÅRSMÖTET 
Ett årsmöte ger oss ett fint tillfälle att se 
tillbaka på det år som gått. År 2017 var 
ett händelserikt år och vi fick uppleva 
många välsignelser från Herren. Men 
det var också mycket som skulle ros 
iland. Jag upplever att vi som försam-
ling gjort det tillsammans. Det är myc-
ket som även har utförts i det tysta och 
allt detta gör att man känner stor tack-
samhet. Med detta som grund går vi 
vidare med stor tillförsikt under 2018. 
 

 
 

Vid årets årstämma tog församlingen 
ett enhälligt beslut om att anta nya 
stadgar och därmed också ändra nam-
net på församlingen till Edsvikskyr-
kans församling och kyrkobyggnaden 
till Edsvikskyrkan. För att de nya 
stadgarna skall träda i kraft krävs att 
beslutet fastställs i påföljande försam-
lingsmöte. Det beslutet togs på försam-
lingsmötet söndagen den 6 maj. /msq  

 

 
 

 
 

 
 

Söndag 3 juni 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Gunnar & Ann-Josefine Possebo, 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vad innebär det att vara döpt? 
Text:   Rom 6:3-11 
 

Lördag 9 juni 
10.00 Körövning 
 

Söndag 10 juni 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, kören,  
extra församlingsmöte 
Tema: Kallelsen och våra bästa 
ursäkter 
Text:  Luk 14:15-24 
 

Söndag 17 juni 
11.00 Gudstjänst  

Per Westblom 
Tema: Återfinnandets glädje 
Text:  Luk 15:1-7 
 

Söndag 24 juni 
18.00 Sinnesrogudstjänst  

Per Westblom, delning av Eva-
Lotta, G3 
Tema: Att föra budskapet vidare 
 

 

  
 
 

 
 

Söndag 1 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom 
Tema: Ro ut på djupt vatten 
Text:  Luk 5:1-11 
 

Söndag 8 juli 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Efterföljelse   
Text:  Matt 5:20-26 
 

Inga gudstjänster i Missionskyrkan 
den 15, 22, 29 juli och 5 augusti. 
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 12 augusti 
18.00 Gudstjänst 
Mats Backholm, Maria Sörensen 
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MÖTESPROGRAM 

 

JUNI 

AUGUSTI 

SEPTEMBER 

JULI 


