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FÖRSAMLINGSMÖTE 8 MAJ 

Den 8 maj sammanträdde Edsviks-

kyrkans högsta beslutande organ, 

d.v.s. församlingsmötet. Ordförande 

Margaretha Strömqvist ledde mötet 

där vi skulle rösta i frågan om 

samkönad vigsel. Mötet gick på 

styrelsens ordningsförslag, vilket 

innebar att beslut skulle fattas i två 

på varandra följande församlings-

möten, att det skulle vara sluten 

omröstning och att ett Ja förutsatte 

kvalificerad majoritet (minst 2/3 av 

rösterna). Med en överväldigande 

majoritet röstade de närvarande 

bifall till förslaget. Första omgången 

resulterade alltså i ett tydligt JA till 

att vi i Edsvikskyrkan ska erbjuda 

samkönad vigsel. Nästa beslut fattas 

troligen redan i juni vid ett extra 

församlingsmöte.  
 

Övriga frågor i församlingsmötet 

utgjordes främst av rapporter och 

information. Tyvärr fanns vid tiden 

för mötet ännu ingen information 

om Kyrkokonferensen, varför vi 

bara kunde påminna om att Per 

Westblom och Tomas Hedlund är 

ombud för församlingen vid kon-

ferensen som både hålls digitalt 10-

12 augusti och i Vårgårda, 12-14 

augusti. Slutligen rapporterade 

kassören att ekonomin går bättre än 

budget. Insamlingarna har ökat 

väsentligt i jämförelse med samma 

tid förra året vilket är mycket 

uppmuntrande.  /pw & msq 
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Gemenskap Betraktelse 
 

 

Gemenskap. Finns det något mer utslitet ord i 

kyrkans värld? Å andra sidan, finns det något 

större behov i vårt samhälle? Om något är 

slitet brukar det också betyda att föremålet är 

älskat och uppskattat. Obekväma möbler kan 

se fräscha och nya ut trots att de stått där 

länge, men är det ett gott tecken? 
 

För många år sen läste jag en bok om 

baptistisk teologi och ett av kapitlen handlade 

om mission. Kännetecknande för baptistisk 

mission, menade författaren, var att den hade 

sin utgångspunkt i gemenskapen. Vi missionerar tillsammans. Visst 

finns det mycket stora värden i de personliga samtalen och 

vittnesbörden. Men förr eller senare behöver vi leda fram den person 

som vi har kontakt med till andra människor. 
 

När jag träffar människor för samtal om tro så tänker jag ofta: Det vore 

väldigt bra för den här medmänniskan att få möta mina vänner i 

Edsvikskyrkan. De skulle kunna hjälpa hen vidare och på olika sätt visa 

kärlek och vittna om Guds rike. Jag har som ni hör stort förtroende för 

gemenskapen, inte bara i största allmänhet, utan den som möts i vår 

kyrka.  
 

Vi behöver som individer kunna ge besked om vår personliga tro. Det 

är viktigt att då och då reflektera över hur jag formulerar den, eftersom 

vår relation till Gud utvecklas med tiden. Samtidigt kan ingen av oss 

enskilt gestalta hela evangeliet. Vi behöver varandra och kan var och en 

ge olika bidrag till den som kommer till vår kyrka. Sammanlagt blir det 

något enastående som Gud gör genom oss. 
 

Ibland talas det lite nedlåtande om detta att vi bara bjuder in människor 

till kyrkan, d v s lokalerna, som om de i sig vore frälsande. Men jag 

tänker snarare att vad jag bjuder in till när jag ber människor komma 

till Kapellvägen 2 är en gemenskap av människor som vittnar om Guds 

kärlek i ord och gärning! 
 

.   Per Westblom 
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Onsdag 1 juni 
18.00 Körövning 
 

Torsdag 2 juni 
18.00 Barnkörernas avslutning 
Maria Sörensen m.fl. 

 

Fredag 3 juni 
12.30 Lunchbön 
 

Lördag 4 juni 
18.00 Gudstjänst på Arabiska 
 

Söndag 5 juni 
11.00 Pingstgudstjänst, HHN 
Per Westblom, kören 

Den Heliga Anden 

13.00 Familjescouting  
 

Onsdag 8 juni 
18.30 Bibelsamtal om . . . 
Petrusbreven 
 

Fredag 10 juni 
12.30 Lunchbön 
 

Söndag 12 juni  
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, praktiska rådet, 

Sök och du skall finna 

Församlingsmöte efter gudstjänsten 
 

Fredag 17 juni 
12.30 Lunchbön 
 

Lördag 18 juni 
18.00 Gudstjänst på Arabiska 
 

 

 

 

 
 

 

Söndag 19 juni  
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, Insamling till Hela 

Människan i Stockholms län 

Vårt dop 
 

Tisdag 21 juni 
17.00 Planeringsråd (sep-nov) 
 

Söndag 26 juni  
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, G2 

Befrielse. 6e och 7e steget
  

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 2 juli 
18.00 Gudstjänst på Arabiska 
 

Söndag 3 juli 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom 

Förlorad och återfunnen 
 

 

Gudstjänstuppehåll  
Café prästkragen för ungdomar har öppet 

måndag-torsdag kl. 18.00-22.00, v30-33 

(25 juli - 18 augusti). Samarrangemang 

med Sollentuna församling med stöd från 

Rosens Minne. Två anställda cafévärdar 

ansvarar för verksamheten. 

 

OBS! Färre gudstjänster brukar 

påverka församlingens ekonomi. Använd 

gärna församlingens bankgiro. 489-3632 

eller Swish-nummer 123 304 75 60 för din 

gåva. 
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MÖTESPROGRAM 

JUNI 

JULI 



 

 

 

 

 

 

Söndag 14 augusti  
18.00 Gudstjänst 
Goda förvaltare 
 

Tisdag 16 augusti 
13.00 RPG samling i Edsvikskyrkan 

Kristian Bergström, kommunpolis 
 

Söndag 21 augusti  
18.00 Gudstjänst 
Per Westblom 

Nådens gåvor. 
 

Lördag 27 augusti 
13.00-20.00 Speldag 
David Strömqvist m.fl. 

 

Söndag 28 augusti  
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, G3 

Villighet till gottgörelse 8e steget
  

Tisdag 30 augusti 
13.00 RPG samling i Edsvikskyrkan 

RPG i Sollentunas 45-årsjubileum 
 

 

 

 

Fredag 2 september 
12.30 Lunchbön 
 

Lördag 3 september 
10.00 Körövning 
12.00-16.00 Församlingsdag lunch 

Per Westblom m fl. 

Återblick-sommaren, framåtblick-hösten 
 

Söndag 4 september 
11.00 Samlingsgudstjänst, HHN 
Per Westblom, Margaretha Strömqvist, 

kören sjunger, G1 

Hör vad Anden säger 
 

Söndag 11 september 
18.00 Gudstjänst 
Medmänniskan 

 DET HÄNDER OCKSÅ I KYRKAN 

En arabisktalande grupp 

samlas följande lördagar kl. 18.00 

4 juni, 18 juni och 2 juli 
 

En persisktalande grupp 

samlas söndagar kl. 15.00 

 
 

CAFÉ PRÄSTKRAGEN 

Under sommaren 2022, närmare 

bestämt 25 ju1i-18 augusti kommer 

Café Prästkragen att vara öppet 

måndag - torsdag kl. 18.00-22.00 i 

Edsvikskyrkan. Arrangörer är 

precis som förra året Sollentuna 

församling och Edsvikskyrkans för-

samling.  
 

Två Cafévärdar kommer att leda 

verksamheten och möta ungdomar-

na på ett ansvarsfullt sätt. Det skall 

kännas tryggt att mötas i Edsviks-

kyrkan. Kvällarna avslutas alltid 

med en andakt. /ea 
 

HÄLSNING FRÅN ÅRSMÖTET 
Lördagen 19 mars höll församlingen 

årsmöte. Sven Kullander valdes till 

ordförande för mötet. Styrelsen fick 

dels ansvarsfrihet och dels förnyat 

förtroende att leda församlingens 

arbete. I årsmötet beslöts att via 

Församlingsnytt sända en hälsning 

till de medlemmar som inte hade 

möjlighet att delta, vilket jag härmed 

gör. Ta emot hälsningen från de 

församlade i Edsvikskyrkan och 

glöm inte att innesluta de förtroen-

devalda i förbön och att vara del-

aktiga i uppfyllandet av vårt beslut 

om budget. 
  

Per Westblom, pastor och föreståndare 
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AUGUSTI 

SEPTEMBER 



INFÖR HÖSTEN 

Verksamhetsmässigt har vi inte pla-

nerat några större förändringar inför 

hösten. Vi fortsätter med bibelsam-

tal, Roderkurs, cafékvällar, praktiskt 

råd, familjescouting, barnkör, för-

samlingskör, trivselträffar, spel-

kvällar m.m. (oj, gör vi allt detta?). 

Viss osäkerhet finns angående 

språkcafé som inleddes under våren. 

Efterfrågan har varit stor men del-

tagandet mycket begränsat. Sam-

tidigt är de kontakter som samling-

arna innebär mycket betydelsefulla. 
 

När det gäller gudstjänster har vi i 

skrivande stund ännu inte haft det 

församlingsråd om dessa som är 

planerat till 31 maj. Resultatet från 

gudstjänstenkäten har delvis börjat 

tillämpas. Det handlar då om att ha 

flera olika temainriktningar för 

gudstjänsterna varje månad. Det har 

slagit väl ut och vi kommer fortsätta 

så. Men vi behöver fortsätta samtalet 

och tillsammans fundera över hur vi 

vill ha våra gudstjänster och inte 

minst vilka grupper som ska planera 

dem. 
 

En röd tråd i vårt församlingsliv är den 

gemensamma bibelläsningen. Den 

fortsätter med nya texter. I höst ger vi 

oss i kast med Uppenbarelseboken, en 

erkänt svårtolkad skrift som vi kom-

mer behöva lite mer vägledning i än 

vad vi brukar ge. Denna bibelbok lär 

dock inte räcka hela hösten så det blir 

nog ytterligare någon skrift från 

november/december. /pw
 

 
hej 

Under våren har 

vi, under ett par 

månader, haft 

språkcafé i vår 
kyrka på onsdags- 

eftermiddagarna.  
 

Språkcaféet rik-

tar sig till per-

soner med ut-

ländsk bakgrund som har behov av att 

träna på att tala svenska. 
 

Verksamheten har efterfrågats av 

personer vi mött på Aniaraplatsen när 

vi varit ute med kaffevagnen, men 

tyvärr har många av de personerna 

inte kommit till språkcaféet. Vi har 

varit fyra svenska ledare och hittills 

har vi haft fyra deltagare med annan 

språkbakgrund, men dessa deltagare 

har besökt oss vid olika tillfällen. Det 

har lett till att de fått enskild träning 

och undervisning. 
 

Det har känts mycket givande att få 

möta de få personer som kommit till 

språkcaféet, men vi frågar oss ändå 

om vi ska fortsätta med verksamheten 

till hösten. Har vi missbedömt 

behovet? Är dagen eller tiden fel? 

Krävs det en mer riktad satsning på en 

specifik språkgrupp? Vi funderar 

under sommaren och tar nya beslut 

inför höstterminen.  /asta 
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BARNKÖR  
Barnkörerna övar torsdagar. Barnen i 

åldern 5 - 9 år kl. 16.00 - 17.00 och barnen 

i åldern 10 – 14 år kl. 17.00 - 18.00. 
 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne. För 

information om program kontakta: 

Per Westblom 070-766 76 07 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 27/8, 

Höstens datum ännu ej fastställt 
 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    

 

STYRELSEN 
Extra församlingsmöte söndagen 12 juni 

kl. 13:00. 
 

Styrelsemöten 14/6 och 16/8 

 
 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning kl. 

17.30 följande torsdagar; Höstens datum 

ännu ej fastställt (se Mötesprogram s4-5) 
 

RPG:s hemsida. /ea
 

  

 

 
 

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 
12 jun   - församlingsmöte kl 13:00 

21 jun   - planeringsråd 

25 aug  - gudstjänstråd 

3-4 sep - samlingshelg 

 
 

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. Sommarbilden på 

framsidan är tagen vid 

Ringvägen i Nynäshamn. 
 

 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet sep-nov. 

Manusstopp för det numret blir den 

15 augusti. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

 

 



 

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 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.  
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