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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.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck AB  

 

www.edsvikskyrkan.se 
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Till vila 
Ingegerd Einebrant avled den 4/4 i 

sitt hem i en ålder av 91 år. 
 

Karin Savborn avled den 9/4 i sitt 

hem i en ålder av 89 år. 
 

Ann-Josefine Possebo avled den 

28/5 i sitt hem i en ålder av 68 år. 
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Datum för begravning meddelas 

senare. Vi lyser frid över deras minne. 
 

   
 

CAFÉ LIVSKRAFT 
 

 
 

Café Livskraft har öppet onsdag till 

fredag kl, 11.00-15.00 några veckor i 

sommar. Att det är uppskattat märks 

inte minst på att det kommer gäster, 

både nyinflyttade från de nya husen 

närmast kyrkan och personer som 

arbetar med själva bygget. 
 

Alla är hjärtligt välkomna att fika här, 

ensam eller tillsammans med andra. 

Här finns gott kaffe, te och alltid 

hembakat bröd, allt till en låg kostnad. 

Och när vädret så tillåter sitter vi 

naturligtvis ute. Kyrksalen är öppen 

under café-tid för den som vill tända 

ett ljus eller bara sitta ner i lugn och ro 
en stund. /ea 
 

Café Livskraft stänger veckorna 28-

34 och öppnar igen den 26 augusti. 

 

 
 

BARNKÖR  
Barnkören för barn i åldern 5 - 9 år övar 

torsdagar mellan kl. 16.00 - 17.00 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne  

kl. 10.00 – 15.00 följande lördagar; 

13/6 och 12/9 

Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 12.00 – 20.00 följande lördagar; 

29 augusti 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

 

-    

 

 

STYRELSEN INFORMERAR  
Kommande styrelsemöten. 

11 juni och 20 augusti  
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 

kl. 17.30 följande dagar; 4/6 och 3/9 samt 

kl. 09.45 före varje sångtillfälle. 
 

STICK-CAFÉ  
De som vill vara med och sticka, fika etc. 

träffas på nytt fredagen den 25 septem-

ber kl. 14.00 om det då är möjligt med 

fysiska möten igen. 
 

RPG  

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 

den 25 augusti i Pingstkyrkan och 8 sep-

tember i Edsvikskyrkan om inte nuva-

rande restriktioner från FHM fortsätter att 

gälla. För mer information se separat 

programblad, RPG:s hemsida.  

  

 

 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 

Församlingens expedition är be-

mannad onsdagar och torsdagar 

mellan klockan 13.00 och 15.00. Då 

expeditionen inte är bemannad och 

under veckorna 28 till 32, kan man 

ringa in och lämna ett meddelande i 

expeditionens röstbrevlåda som 

avlyssnas på distans. Församlingens 

postlåda kommer att kontrolleras 

kontinuerligt.  
 

 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
14 juni – församlingsmöte 

13 augusti - planeringsråd  

5 september - församlingsdag 

6 september – samlingssöndag 

 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist,   

asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm 

G1-3 = Grupp 1-3,  HHN = nattvardsfirande 
 

 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 
 

Erik André, där inte 

annat anges. Framsidans 

sommarbild är tagen en 

julidag vid Södertuna 

slott norr om Gnesta. 
 

 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet augusti - 

september. Manusstopp för det 

numret blir den 15 augusti. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

 

 

ur 

FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

 

 

EDSVIKSKYRKANS 

FÖRSAMLING 



 
Kyrkokonferensen som skulle hållits i 

Malmö under Kristi himmelfärds-

helgen ställdes in med anledning av 

Corona-epidemin. Den kommer istället 

att anordnas i en enklare form 18-20 

september i Stockholm med fokus på 

förhandlingar. /pw  
 

DIGITALA MÖTEN I ZOOM 

Sedan mitten av mars har vi på grund 

av Coronapandemin inte kunnat träffas 

i kyrkan som vi brukar. Nu börjar nog 

de flesta av oss längta efter mer gemen-

skap. Tyvärr måste vi hålla ut i social 

distansering ytterligare en period och vi 

vet inte hur lång tid det handlar om. Hur 

ska vi kunna upprätthålla vår sociala 

gemenskap under den tiden? Ett sätt är 

att träffas digitalt.  
 

 

Foto: Zoom - från internet 
 

Den 20 maj var vi drygt 10 personer i 

församlingen som träffades med hjälp 

av det digitala verktyget Zoom, och 

innan detta blad kommer i tryck har vi 

troligen haft fler sådana möten. Vi 

hoppas att fler ska upptäcka hur Zoom 

fungerar och kunna delta i våra digitala 

möten. Vid nästa församlingsmöte, den 

14 juni, kommer vi att erbjuda möjlig-

heten att delta via Zoom för dem som 

inte kan komma till det fysiska mötet i 

kyrkan. 

 Zoom är ett digitalt verktyg som kan 

användas via en dator, surfplatta eller 

mobil som har kamera och ljudupp-

tagning. Du inbjuds till mötet genom en 

länk som skickas till din mailadress. I 

länken står det vilken dag och tid som 

mötet ska starta. När det är dags för 

mötet klickar du på länken och 

registrerar dig som Zoom-användare. 

Sedan ansluter du dig till mötet med ljud 

och bild, eller bara med ljud om du inte 

vill att andra ska se dig. /asta 
 

Om du vill veta mer om Zoom kan du 

gå in på www.bilda.nu och läsa 

avsnittet ”Verksamhet på distans”. 
 

Du kan också få instruktion av Tomas 

Walch om du behöver hjälp att ansluta 

till Zoom. Tomas nås via mail:  

tomaswalch@gmail.com  

 
SOMMARCAFÉ 

Många minns säkert ungdomsverk-

samheten Tre lyktor i vår kyrka. Den var 

ekumenisk och pågick under flera år på 

sommaren. Nu har Sollentuna försam-

ling, Edsvikskyrkan och Rotebrokyrkan 

tagit initiativ till ett liknande arbete. 

Bidrag har erhållits från Rosens minne. 

Med anledning av Corona blir projektet 

enbart tre veckor långt denna sommar 

och påbörjas i slutet av juli, under 

förutsättning att det är möjligt utifrån de 

restriktioner som kommer finnas då.  
 

Det kommer att vara dagverksamhet för 

ungdomar i form av idrott, spel, café och 

andakt. Det kommer finnas ungdoms-

ledare samt anställda från respektive 

församlingar som ansvarar för program-

met. /pw 

 Där två eller tre är församlade Betraktelse 
 

En av våra medlemmar som befunnit sig i 

karantän under våren skrev till mig och sa 

att församlingen inte får ”försvinna” p g a 

Corona. Jag blev berörd av hans oro och 

uttrycket har följt mig sen dess. Man kan 

förstås invända och säga att Guds försam-

ling inte kan försvinna. Samtidigt är för-

samlingen i all sin storhet också en skör 

gemenskap som består av oss, svaga 

människor. Den bygger på att vi möts. 

 

Ingenting har blivit så tydligt för mig under 

våren som att församlingen är en kroppslig 

gemenskap. Vi beskriver oss som Kristi 

kropp men det handlar också om att vi kommer samman med våra 

kroppar för att lovsjunga, be, samtala, ta emot Guds ord och brödet 

som är Kristi kropp. Det räcker inte att var och en sitter på sin kammare 

och ber, vare sig vi har Facebook eller inte. Församlingen finns till 

genom att mötas på riktigt. 

 

Men en del av oss kan ju inte delta kroppsligt, vare sig nu eller annars. 

Är den gruppen inte en del av församlingen? Jo, i allra högsta grad. 

Just de kan vittna om sin längtan att få komma till gudstjänst. Bristen 

bekräftar sanningen. Vi som under kortare eller längre tid inte kan 

närvara bärs av att andra kan göra det. Vi får delta genom dem. 

 

Vi har under april haft samlingar för bön då vi varit två personer 

samlade. Är det meningsfullt? Mitt svar är JA. Där två eller tre är 

församlade i mitt namn säger Jesus, där är jag mitt ibland dem. Där 

finns grunden för församlingen. Och när två personer träffas för att be 

representerar de hela Edsvikskyrkan. De bär den kroppsliga gemen-

skapen just då. Jag hoppas i skrivande stund att vi ska finna en form 

för den representationen även under sommaruppehållet. 
 

Per Westblom 
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Söndag 16 augusti 
18.00 Gudstjänst 
Per Westblom, 

Nådens gåvor - ”till nytta” 
 

Söndag 23 augusti 
18.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Tro och Liv – ”ordets görare” 
 

Söndag 30 augusti 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Andreas Salé, G3 

Personer jag gjort illa 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lördag 5 september 
12.00 Församlingsdag 
Lunch, bakåt och framåtblickar. 

Gemenskap, sång och bön. 
 

Söndag 6 september 
11.00 Samlingsgudstjänst 
Per Westblom, kören, G1 

Tända och sända av Gud 
 

Torsdag 10 september 
19.00 Musikcafé 
The Eighties medverkar 
 

Lördag 12 september 
10.00 – 15.00 Familjescouting 
 

Söndag 13 september 
11.00 Gudstjänst 

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 

Även denna sommar kommer vi att 

hänvisa till våra andra församlingar 

i Sollentuna under veckorna 28 – 32 

då vår pastor Per Westblom har 

semester. 
 

 
 

Vår telefonsvarare kommer att 

lyssnas av kontinuerligt ifall någon 

behöver komma i kontakt med 

någon av våra pastorer. /ea 
 

HÄLSNING FRÅN ÅRSHÖGTIDEN 

I början av gudstjänsten lade vi 

blommor på nattvardsbordet för att 

säga TACK till Herren för allt vad 

han gjort och gör. Efteråt tog jag 

hem några av de extra rosorna som 

stod (utan vatten) i foajén. Det 

fantastiska se'n var att dessa rosor 

stod lika fina i drygt fem veckor!!  
 

 

Foto: Margaretha Strömqvist 
 

Först på långfredagen började en 

ros att tappa sitt första blad. Detta 

blev en daglig påminnelse om 

Herrens omsorg om oss och 

församlingen. /msq 

 

 
 

 
 

Tisdag 2 juni 
19.00 Missionärsbesök 
Carl och Anne Sundberg 

En kväll om vårt missionsarbete i 

Kongo Brazzaville 
 

Onsdag 3 juni 
18.30 Bibelsamtal 
 

Söndag 7 juni 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, kören 

Fadern, Sonen och Anden 

Joh 11:18-27 
 

Onsdag 10 juni 
18.30 Bibelsamtal 
 

Lördag 13 juni 
10.00 – 15.00 Familjescouting 
 

 
 

Söndag 14 juni 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom, dopförnyelse 

Vårt dop – vad betyder det? 

Matt 3:11-12 
 

13.00 Församlingsmöte 
Se artikel ”Zoom”  sid 6 

 
 

Söndag 21 juni 
18.00 Sånggudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm,  

Lars-Göran Ahlm  

Tack gode Gud för moder jord. Än 

bär hon oss och vad vi gjort. 
 

Söndag 28 juni 
18.00 Sinnesrogudstjänst 

Per Westblom, Andreas Salé, G2 
Beredskap och bön om befrielse 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Söndag 5 juli 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Att inte döma 

Luk 6:36-42 
 

 
 

Inga gudstjänster i Edsvikskyrkan 
den 12, 19, 26 juli, 2 och 9 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 
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MÖTESPROGRAM 

 

JUNI 

SEPTEMBER 

JULI 

AUGUSTI 


