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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 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

ADRESS 
Kapellvägen 2 
191 35 SOLLENTUNA 

www.edsvikskyrkan.se 

 
FÖRESTÅNDARE 
Per Westblom 
Söderberga Allé 32  
168 62 BROMMA 
Mob: 073-663 00 31 
pastor@edsvikskyrkan.se  

 
ORDFÖRANDE 
Margaretha Strömqvist 
Rosenhillsvägen 24 
194 66 UPPLANDS VÄSBY 
Mob: 070-351 20 37 
ordforande@edsvikskyrkan.se 

 
VAKTMÄSTARE 
Kathryn Galt 
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Mob: 073-588 27 96 
vaktmastare@edsvikskyrkan.se 

 
INFORMATION 

info@edsvikskyrkan.se 

 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Tel. 08-35 66 58 

 
FÖRSAMLINGENS 
Bankgiro: 489-3632 
Swish: 123 304 75 60 
Org.nr: 814800-1293 
Missionskontot: 900-3286 

 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Ansvarig utgivare: Margaretha Strömqvist 
Redaktion: Erik André, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm och planeringsrådet. 

  

 
 

 
 

 

 

NY MEDLEM 
Henrik Betnér är sedan en tid ny 

medlem i vår församling. Han kommer 

att hälsas välkommen i gudstjänsten 

den 5 september. Henriks adress är; 
 

Vespergränd 12 

192 72 Sollentuna, 073-546 97 46 
Henrik@Betner.nu 

 

AVLIDEN MEDLEM 
Tisdagen den 27 april avled George 

Helmö i sitt hem utanför Arboga. 
 

Vi lyser frid över hans minne. 
 

   
 

 

KÖRSÅNG I HÖST 

Folkhälsomyndigheten har förhopp-

ningen att vi ska kunna återgå till ett mer 

normalt liv i september. För många av 

oss innebär ett normalt liv att man kan 

sjunga tillsammans med andra männi-

skor utan att behöva vara rädd för 

sjukdom. Vi hoppas att Folkhälso-

myndigheten bedömt läget rätt och 

planerar att ha vår första körövning 

”live” lördagen den 4 september kl. 

10.30. Alla nya och gamla körsångare är 

välkomna då. Vi har inga andra 

inträdeskrav än att du tycker att det är 

roligt att sjunga tillsammans med andra.  
 

Körens första sångtillfälle blir på 

samlingsgudstjänsten den 5 september 
och nästa sångtillfälle är planerat till 

gudstjänsten den 3 oktober. Vilka övriga 

sångtillfällen vi ska ha under hösten är 

ännu inte bestämt.  /asta 

 

 
 

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, oftast ute i naturen 

eller inne, lördagar och söndagar. Nästa 

träff: söndag 12 september kl. 13-16 

Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 

28 augusti och 25 september 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    

 

STYRELSEN INFORMERAR  
Kommande styrelsemöten. 

15 juni, 24 augusti och 21 september 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 

kl. 10.30 den 4 september samt kl. 09.45 

före gudstjänsten dagen efter. 
 

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

träffas på nytt fredagen den 24 septem-

ber kl. 14.00 om det då är möjligt med 

fysiska möten. 
 

RPG  

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

RPG träffas varannan tisdag kl. 13.00 

med start den 17 augusti i Edsvikskyr-

kan. För mer information se separat pro-

gramblad och 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 
19 juni –årsmöte 

20 juni - årshögtid 

12 augusti - planeringsråd  

4-5 september – samlingshelg 

 
 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

ma = Monica Axäll 

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 

augustikväll vid Ryssby-

sjön utanför Nässjö. 
 

 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet augusti - 

september. Manusstopp för det 

numret blir den 15 augusti. 
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ANSLAGSTAVLA 
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FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

 

 

EDSVIKSKYRKANS 

FÖRSAMLING 



FAMILJESCOUTING 
 

 

                                                               Foto: Tomas Hedlund 

Familjescoutingen har under hösten, 

vintern och våren varit genomförd med 

olika aktiviteter, så som sjukvård, 

kroppen och bygge av fågelholkar 

mm. Vi har också lekt olika lekar. Vi 

har bl.a varit på Järvafältet, Kolartorp, 

Vaxmora torp och utanför Edsviks-

kyrkan. Antalet deltagare har varit 

mellan 6-22 personer. 8 barn mellan ca 

2-11 år har deltagit. Vi har både haft 

egen medhavd matsäck och lagat mat 

tillsammans över öppen eld. /ma 
 

Välkomna att vara med. 
 

EK-KONFERENSEN 19-26 SEPT 

Equmeniakyrkan beslöt tidigt att även 

konferensen detta år ska hållas digitalt 

under hösten, närmare bestämt 19-26 

sept. Det kommer utöver förhandlingar 

sändas gudstjänster och olika presenta-

tioner, som man kan ta del av via EKs 

hemsida.  
 

Till Kyrkokonferensen har det inkommit 

åtta motioner. De handlar om 

• Klimatnödläge 

• Inkludering av HBTQ-personer 

• Farsitalande riksevangelist 

• Ordination före vägledningsår 

• Israel – Palestina: fred och rättvisa 

• Tro och naturvetenskap 
• Gemensamt ledarskap i EKs för- 

 samlingar 

 

 De återfinns i sin helhet på EKs hemsida 

där. Vår församling har rätt att skicka två 

ombud till konferensen. Vi väljer dem 

vid årsmötet 19 juni.  /pw 
 

GRÄVARBETEN 

På senare tid har det förekommit en del 

grävarbeten på vår församlingstomt. Vi 

har t.ex. fått stenplattor utlagda så att vi 

nu har en gångväg från gångbanan 

utanför häcken och rakt fram till vår 

entrédörr.  
 

 
 

I skrivande stund pågår det även gräv-

arbete i gräsmattan utanför kyrkan för 

att få ”bredband” till kyrkans internet-

anslutning. Detta är ett led i en förbätt-

ring av vår datakommunikation. /ea 
 

HYRESGÄSTER 

Från och med våren har vi flera nya 

hyresgäster i kyrkan. Det är tre 12-

stegsgrupper som möts tisdag och 

onsdag kväll samt lördag förmiddag. 
 

Den persisktalande församlingen 

Grace Church firar gudstjänst på 

söndagar kl. 14.00 hos oss. En arabisk-

talande grupp från norrort möts en 

lördag i månaden kl 17.00, för bön, 

samtal och gudstjänst.  /pw 

 

 Gud i naturen Betraktelse 
 

Jag har under senare delen av våren gjort ett 

antal poddar om skogen och naturen 

tillsammans med Lena Bergström. En viktig 

utgångspunkt för oss har varit boken Gran-

skogsfolk. Hur naturen blev svenskarnas 

religion. Den är skriven av religionshistori-

kern David Thurfjell som också gästade vårt 

sista program i serien. Thurfjell skriver både 

inlevelsefullt och objektivt om hur den svenska 

inställningen till naturen utvecklas i 

förhållande till kyrkans roll.  
 

Både ”natur” och ”religion”, skriver han, är 

kategorier som har uppstått sen vi distanserade 

oss till dem. För 1800-talsbonden var dessa storheter en sådan självklarhet i 

den dagliga tillvaron att han inte tänkte på dem som delar av tillvaron. Vi 

däremot beskådar och eventuellt besöker skogen och tron. Det är först när vi 

klivit ur något som vi kan se det. Men då saknar vi å andra sidan inifrån-

perspektivet.  
 

Under det gångna året har vi levt med påbjuden distansering, från varandra 

och från den gemenskap vi tidigare tog för självklar. Vad får vi syn på då? 

Vilka nya perspektiv får vi på församlingen och vilka har vi tappat i och 

med att vi har tagit ett steg bort från den närhet vi tidigare levde i? Vad har 

hänt med oss då vi har kunnat välja att inte se på den utsända gudstjänsten 

utan att det märks, eller på den tid det passar oss?  
 

Jag tror å ena sidan att det finns en stark längtan tillbaka, till att få mötas 

igen. Men kanske blir den mer trevande än jag trott, lite yrvaken. Å andra 

sidan inser jag att vi (bland andra jag) lagt oss till med nya vanor och 

tänkesätt som gör att det där med att ses i kyrkan på bestämda tider varje 

vecka blir lite störande.  
 

Nu kommer i alla fall sommaren och då brukar det alltid bli ett uppehåll 

med samlingar. Det är nog bra att förändringarna framför allt inträder nu så 

att vi får lite tid att vänja oss i tanken. Jag hoppas att när hösten kommer 

(och den börjar 4 september) då har vi ställt om till en annan tid – en tid för 

möten, öga mot öga. 

Per Westblom 
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Söndag 15 augusti 
18.00 Gudstjänst 
Per Westblom. Maria Sörensen 

Tro och Liv 
 

Söndag 22 augusti 
18.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Friheten i Kristus 
 

Söndag 29 augusti 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Torbjörn Hedberg m fl. 

Fika från kl 17.15 

Gottgörelse del 1, 8e steget 
 

 

 

 

 
 
 

Lördag 4 september 
12.00 Församlingsdag 
Lunch, bakåt och framåtblickar. 

Gemenskap, sång och bön 

 

Söndag 5 september 
11.00 Samlingsgudstjänst 
Per Westblom. Margaretha Strömqvist,  

kören. Välkomnande av ny medlem.  

Enheten i Kristus 
 

Onsdag 8 september 
18.30 Bibelsamtal 
 

Torsdag 9 september 
19.00 Cafékväll? 
 

Söndag 12 september 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom. Maria Sörensen 

Ett är nödvändigt 

 
 

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER 

Gudstjänsterna under våren har ju 

genomgående varit förinspelade 

och utsända via YouTube. Det har 

ställt nya och större krav på både 

medverkande och inte minst våra 

tekniker. Styrelsen beslöt därför i 

april att dra ned på antalet 

gudstjänster under maj och juni. 

Liksom tidigare blir det också 

gudstjänstuppehåll under juli och 

halva augusti.  

 
 

Vad vi vet kommer det nu att bli en 

öppning när det gäller möjligheten 

att fira gudstjänst fysiskt fr.o.m. 20 

juni. Eftersom vi har årsmöte 

dagen innan blir det alltså en 

årsmötesgudstjänst kl. 11.00, då vi 

firar både sommaren och åter-

seendet glädje, samt ber för det 

som kommer. Varmt välkomna! 

Det blir även gudstjänst 4 juli kl. 

18.00 men sen gör vi uppehåll till 

den 15 augusti. Samtliga guds-

tjänster i augusti hålls kl. 18.00 och 

utomhus om vädret tillåter.  /pw 
 

 

 

 
 

 

 

Onsdag 2 juni 
18.30 Bibelsamtal 
 

Söndag 6 juni 
11.00 Gudstjänst i kyrkan 
Per Westblom 

Vårt dop 
 

Onsdag 16 juni 
18.30 Bibelsamtal 
 

Lördag 19 juni 
15.00 Årsmöte 
 

Söndag 20 juni  
11.00 Årsmötesgudstjänst 
Per Westblom, Margaretha 

Strömqvist , Anna-Stina Thorssell 

Ahlm, anvisade platser 

Förlorad och återfunnen 

 

Onsdag 23 juni 
18.30 Bön och nattvard i kyrkan 
 

 

 
 

 
 

Söndag 27 juni 
18.00 Sinnesrogudstjänst 

Per Westblom, fika från kl. 17.15 
Befrielse utifrån 6e och 7e steget 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Söndag 4 juli 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Sänd mig 
 

 

 

Inga gudstjänster i Edsvikskyrkan 
den 11, 18, 25 juli, 1 och 8 augusti. 
Vi hänvisar till gudstjänster i våra 
grannförsamlingar. 
 
 

Ungdomscafé 5 veckor från 18 juli 
till mitten av september. Samverkan 
med Sollentuna församling. 
(se respektive församlings hemsida) 
 

 

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 


