
 

    

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till Svenska Missions-
kyrkan. 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. 
Svenska Missionskyrkan 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 den 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. /af 
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Till Guds vila 
Albert Nicklasson avled den 5 
juni. Begravningsgudstjänsten 
hölls den 9 juli i Stillhetens kapell 
vid Sollentuna kyrkogård. Offi-
ciant var Arne Fritzson. 
 
Utträde 
Tuulia Jonestrand, tillhör numera 
Sollentuna församling. 
 
Dop 
Ellen May Cornelia, dotter till 
Lena Axäll och Andreas Beckman 
döptes den 10 april i Sollentuna 
Missionskyrka. Officiant var 
Lars-Göran Ahlm. 
 

   
 
HÖSTMARKNAD 
Lördagen den 9 
oktober är det 
höstmarknad, det 
som förut hette 
Skördefest, i vår 
kyrka mellan 
11.00 – 13.30. Då är det försäljning, 
servering, lotterier m.m.. Höstmark-
nadskommittén önskar att man i 
förväg meddelar dem det som man 
tänker lämna in till försäljning på 
brödbordet. Detta kan meddelas till 
Monica Axäll, tel. 08-754 75 10 
eller e-post 
 

monicaaxall@hotmail.com. 
 

Välkomna till höstmarknaden! /af 

 
 

kontakta samtalsledaren Rolf Lerne-
teg, 010-713-38-91, eller pastor Rut 
Casserfelt 08-35 66 58. /rl 
 
SAMVERKANSGUDSTJÄNST 
Den 14 november klockan 10.00 
firar vi samverkansgudstjänst med 
nattvard i Kummelby kyrka. Guds-
tjänsten utgör inledningen på kyr-
kornas rättvisevecka. I gudstjänsten 
predikar Per Larsson, tidigare bl.a. 
missionär i Tanzania och Hong-
kong. Han har arbetat med eko-
teologi, d.v.s. kopplingen mellan 
kristen tro och miljöfrågor. Övriga 
medverkande är Staffan Stadell 
och Arne Fritzson m.fl. /af 
 
TUREBERGSKYRKAN 
Söndagen den 5 december finns det 
planer på att den nya Turebergs-
kyrkan i Sollentuna Centrum skall 
invigas. Det här är en högtid som vi 
i Missionsförsamlingen vill dela 
med Svenska kyrkan i Sollentuna. 
På vilket sätt vi kommer att upp-
märksamma detta är i skrivande 
stund inte fastställt. 
 

Planer finns för att våra pastorer var 
för sig och tillsammans med andra 
präster och pastorer skall finnas 
tillgängliga i den nya kyrkan vissa 
enstaka dagar dagtid. 
 

Det är vår förhoppning att detta 
skall få bli en naturlig mötesplats 
under veckorna för människor som 
rör sig i Centrum och att vi på så 
sätt tillsammans med andra för-
samlingar även här får vara med 
och leva ut det glada budskapet./ea 
 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar och torsdagar 
mellan klockan 13.30 och 15.00. 
Då expeditionen inte är bemannad 
kan man ringa och lämna ett 
meddelande i expeditionens röst-
brevlåda. Församlingens postlåda 
och röstbrevlåda kommer att 
kontrolleras även utanför expedi-
tionstiderna. 
 

GOLV OCH MÖBLER 
Under sommaren har vi lagt in nya 
golv på pastorsexpeditionen och i 
styrelserummet. Expeditionen har 
också försätts med nya skrivbord. 
 

LAMELLGARDINER 
Vi har nu fått hem våra 
lamellgardiner för reglering av 
solens inflöde i kyrksalen. Dessa 
kommer att monteras upp på den 
7-9 meter höga väggen så snart 
som tid för detta finns. 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, rl = Rolf Lerneteg 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat anges. 
Framsidans höstbild är från Skogs-
kyrkogården på söder. 
 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november 
och december. Manusstopp för det 
numret blir den 10 november. 
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FÖRELÄSNINGAR 
 

Under hösten 2010 inbjuder 
Sollentuna Missionsförsamling till 
fem föreläsningar under rubriken 
”Tron, världen och livet”. Under 
dessa föreläsningar kommer vi att 
fundera kring hur kristen tro 
förhåller sig till våra liv och den 
vardag vi alla har att förhålla oss 
till. I november i år är det hundra 
år sedan teologen Gustaf Wingren 
föddes, som var en av flera svenska 
1900-talsteologer som blev 
internationellt kända. Temat för 
våra föreläsningar är delvis valt 
med anledning av detta. Wingrens 
teologi var i hög grad inriktad på 
frågan hur tron hör ihop med våra 
vardagliga liv. 
 

Den 18 november får vi besök av 
missionssekreterare Ulla Marie 
Gunner som föreläser om hur den 
kristna tron på att Gud blev 
människa är en resurs för att tolka 
våra liv, utifrån rubriken Jesus – 
mänsklig och gudomlig. 
 

Församlingens ena pastor Arne 
Fritzson föreläser den 9 september 
och den 7 oktober. Vid det första 
tillfället är rubriken ”Skapelse” 
och vid det andra tillfället är 
rubriken ”Frälsning”. Dessa före-
läsningar försöker närma sig en 
kristen gudsförståelse av den Gud 
som relaterar till våra liv som 
skapare och frälsare. ..Den 4 nov-
ember föreläser Arne om Gustaf 
Wingrens liv och teologi. Den 2 

 
 

 

december föreläser församlingens 
andra pastor, Rut Casserfelt, om 
”Hur läser och tolkar vi 
bibeln?”. /af 
 
REGIONSGUDSTJÄNST 
Söndagen den 3 oktober firar vi 
regionsgudstjänst i Säbykyrkan i 
Åkersberga klockan 18.00. I 
gudstjänsten predikar Per Sjön-
neby som är ”vår” sjukhuspastor 
på Danderyds sjukhus och pastor-
er från de olika församlingarna 
medverkar. Efter gudstjänsten blir 
det kyrkkaffe med ett samtal. /af 
 

I föregående num-
mer och på vår 
hemsida har vi pre-

senterat samtalsformen ”Livsnära 
samtal”. Nu är det dags att 
anmäla sitt intresse att delta i 
någon grupp. Vi planerar att starta 
en grupp i slutet av september, 
troligen torsdag kvällar kl 18:30-
20:30 varannan vecka då det inte 
är föredragskvällar. Du som vill 
delta med en inbjuden vän 
kommer att prioriteras då gruppen 
begränsas till 10 deltagare. Vi 
undviker personer med nära 
relationer i samma grupp. Du kan 
prova att vara med de 2 första 
gångerna. Vi planerar 6-7 sam-
lingar med samma deltagare per 
halvår. Välkommen att anmäla  
ditt deltagande och ev också int-
resse för annan kväll, söndag- 
torsdag. För frågor och anmälan 
 

 Betraktelse 

GUDS SIGNALER 
 

Jag vill dela med mig av några semesterminnen till dig. Det är tidig 
sommarmorgon. Jag går längs havet i stilla, lugn takt och ser hur havet och 
himlen går samman vid horisonten. Båtarna ligger vid vattenbrynet. 
Hästarna betar ute vid udden. Blommorna lyser i sin intensiva lila färg i 
det annars så karga landskapet. Här i tystnaden blir Anders Frostenssons 
psalm så levande och konkret. 
 

” Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett 
oändligt hem. ” 
 

Ett annat sommarminne är från en 
kväll. Vi, familjen sitter på klipporna 
vid havet och ser solnedgången. Solen 
dalar allt längre ner i havet och vi ser 
de intensiva färgerna i orange, lila och 
rosa. Jag vrider lite på huvudet och ser 
hur månen finns där när kvällen går 
mot natt. En älskad psalm gör sig 
påmind. 

 

” Måne och sol, vatten och vind och blommor och barn, skapade Gud. 
  Himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka.” 
 

Två bilder från semestern som jag vill gömma och begrunda i mitt hjärta 
för att plocka fram när hösten kommer med alla förpliktelser. Ja även i det 
vardagliga, en helt vanlig höstdag (vad nu en helt vanlig dag är ?! ) är jag 
övertygad att vi även då kan se och höra Guds signaler om vi är öppna och 
lyhörda. Kanske är det så att vi märker av Guds signaler när vi själva är 
avslappnade. Jag önskar att vi skulle våga släppa en del av inre och yttre 
krav som vi bär och därmed upptäcka att vi är burna av någon som är 
större än vi själva. Denne någon som är livet med stort L. 
 

Jag önskar att kyrkan skulle få vara en plats där vi får hjälp till att vara 
avslappnade och där vi kan få hjälp med att tyda Guds signaler och få 
påfyllning för det inre livet. En plats där man kan få perspektiv i sitt liv. 
 

Det finns många möjligheter till det denna höst. Jag önskar innerligt att det 
finns en längtan efter att få komma till kyrkan för att fira gudstjänst. Att få 
lyssna till bibelberättelserna, utmanas av dem och upptäcka att de handlar 
om mig och mitt liv. (forts.) 
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Föreläsningar finns för fördjupning och utmaning. Trivselträffar finns 
där gemenskapen runt kaffeborden är viktiga och även för att få lyssna 
till något föredrag eller kåseri. Samlingar med föredrag för pensionärer 
där man möts i och från olika kyrkor är RPG-samlingarna. Är man 
intresserad av litteratur och livsåskådning så är litteraturcirkeln en 
mötesplats för samtal av någon bok som man läst mellan samlingarna. 
Endagsretreaten är en hälsosam dag för både kroppen och själen. I 
församlingsmötena ges möjlighet att vara med och påverka hur vi vill att 
kyrkan ska vara. Nytt från i höst är samtalsgruppen – livsnära samtal. 
 

Visst händer det saker i Sollentuna Missionskyrka! Kom och upptäck 
det Du också, Du som sällan eller aldrig brukar besöka kyrkan. 
Tillsammans behövs vi i Guds tjänst i Sollentuna Missionskyrka! 
 

Guds Välsignelse till dig! Rut Casserfelt 

 

 
 
 

RETREAT – för kropp och själ 
Jag ligger i hängmattan och gungar 
stilla fram och tillbaka. Jag ser 
trädets grenar och de gröna löven 
från undersidan. Himlen är alldeles 
klarblå. 
 

 
 
 

Ibland är det nödvändigt att ge sig 
själv utrymme och tid att stanna 
upp. Det är ofta då som man får ett 
annat perspektiv på sitt liv. 
 

I höst, närmare bestämt lördagen 
den 13 november kl 10-18, ges det 
möjlighet att stanna upp och 
reflektera i lugn och ro. 
 

 
 

Kyrkan är mötesplatsen där Du 
får möta dig själv och andra i 
tystnad under en endagsretreat. I 
Guds tystnad får Du vara 
tillsammans med dig själv, andra 
och Gud. 
 

Både kroppen och själen får sitt 
den dagen genom andakter, god 
och enkel mat, samtal med någon 
av församlingens pastorer finns 
det möjlighet till och även att få 
massage (akupressur) av Laila 
Fossum. Ansiktsbehandlingen 
/massagen och akupressur av 
ansikte, axlar och nacke som 
kostar 500 kr bokas i samband 
med anmälan senast den 6 novem-
ber till 
 

rut.casserfelt@missionskyrkan.se  
 

eller till församlingsexpedition-
en. Kostnaden för dagen är 100 
kr inklusive mat och fika. /rc 

 
 

 

Söndagen den 10 okto-
ber är det offerdag till 
equmenia. Då får vi 
besök i gudstjänsten av 
Hanna Ekstedt, musik-

koordinator inom equmenia och 
församlingsmusiker i Centrumkyr-
kan. Hanna är dessutom körledare 
för Sjung i Sollentuna kören där 
några från vår församling är med och 
sjunger. /ea 
 
CAFÉ TRE LYKTOR 
För många unga är 
sommaren en svår tid. 
Det är lätt att bli 
ensam när varken 
skolan eller kyrkans 
verksamhet har öppet. 
Men det finns ett 
ställe som man kan gå 
till, mitt i sommaren, Café Tre 
Lyktor. Många ungdomar har under 
sommaren besökt vår kyrka. 
Volleyboll, klättervägg, konserter 
och nattvardsandakter har stått på 
schemat. 
 

Jag kommer aldrig glömma när två 
unga killar gick fram för att ta 
nattvard, under armen bar de var sin 
skateboard. De var inte kyrkvana, 
hade inte gått på många Gudstjänster 
innan, men de visste att de ville ha 
med Jesus att göra. 
 

Jag är mycket tacksam för att fått 
varit en del av detta viktiga arbete. 
Stort att bli så väl omhändertagen. 
 

Christofer Öhrvall 

 
 

TACK 
I sommar har vi haft glädjen att ha 
vår församlingsmedlem Christofer 
Öhrvall anställd som sommarpastor 
Din insats är och har varit mycket 
uppskattad och vi ser med glädje 
fram emot att få möta dig igen i 
gudstjäster framöver. TACK för 
din insats denna sommar. /ea 
 
SMU 100 ÅR I SVERIGE 
Det vill vi i Sollentuna 
SMU uppmärksamma. 
Därför bjuds du som varit aktiv 
antingen som ledare eller deltagare 
till en 100 års fest lördagen den 30 
oktober i Sollentuna missionskyrka. 
 

Inbjudan går till dej som var med 
eller ledare i barntimmar, sjung 
med ditt barn, barnkör, söndags-
skola, nying, scout, tonår, ung-
domskör och tillsammanskören 
från sjuttiotalet och framåt. 
 

Festen börjar kl 16:00 där vi under 
trevliga former tittar på bilder, äter 
god mat, och sjunger sånger från de 
olika årtiondena. 
 

I söndags gudstjänsten den 31 
oktober predikar Peter Håkansson. 
 

Vi kommer att beställa mat utifrån, 
så vi vill gärna veta om du kom-
mer. Anmäl dig till Sven Kullander 
svekull@live.se eller tfn 070-629 37 
62, senast den 10 oktober. 
 

Du som vill stanna över natten och 
vill ha hjälp med sängplats hör 
också av dej till mej. 
 

Sven Kullander 
 ordförande  SMU i Sollentuna 
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Söndag 7 november 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, Rut Casserfelt 
Tema: Vårt evighetshopp 
Text: Joh  6:37-40 
 

Tisdag 9 november  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Åke Hedström, pastor i Svenska 
Missionskyrkan, Israel/Palestina 
 "Vem kan lösa fredsfrågan?" 
 

Lördag 13 november  
10.00 – 18.00 Endagsretreat 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
 

Söndag 14 november 
10.00 Samverkansgudstjänst i 
Kummelby kyrka (OBS TIDEN!) 
P. Larsson, S. Stadell, A. Fritzson m.fl. 
Tema: Vaksamhet och väntan 
Text: Luk 12:35-40 
 

Tisdag 16 november 
13.00 Trivselträff 
Arne Fritzson 
Han är kung!  Om kungs-tanken i  
Bibeln och historien 
 

Onsdag 17 november 
14.30 Andakt - Nytorpshemmet 
 

Torsdag 18 november 
19.00 Föreläsning 
Ulla-Marie Gunner 
Jesus, mänsklig och gudomlig 
 

Söndag 21 november 
11.00 Gudstjänst 
Stefan Sjöblom 
Tema: Kristi återkomst 
Text: Joh 5:22-30 
 

Tisdag 23 november  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Ann-Josephine Possebo 
”Enskild väg” 
 

 

 
 

Lördag 27 november 
10.00 Körövning 

 

Söndag 28 november 
10.00 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst 
Rut Casserfelt, Arne Fritzon, 
kören. Kyrkkaffe (grupp A) 
Tema: Ett nådens år 
Text: Matt 21:1-9 
 
 
 
 
 

Onsdag 1 december 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Alan Bennetts bok 
Drottningen vänder blad 
 

Torsdag 2 december 
19.00 Föreläsning 
Rut Casserfelt 
”Hur läser och tolkar vi bibeln”? 

 
 

Söndag 5 december 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Arne Fritzson 
Tema: Guds rike är nära 
Text: Mark 1:14-15 
 

Tisdag 7 december  
11.00 RPG:s adventslunch på  
Åkerögården, andakt i kapellet 
 

Söndag 12 december 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, församlingsmöte 
Tema: Bana väg för Herren 
Text: Luk 3:1-15 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan 
 
REMISS  
 

 

Arbetet med en ny 
gemensam kyrka 
för Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet och 
Svenska Missionskyrkan går 
vidare. I maj sändes en remiss ut 
till församlingarna med ett förslag 
till gemensam grund, stadgar för 
kyrkan och normalstadgar för de 
enskilda församlingarna med en 
inbjudan om att före 15 oktober 
lämna svar på remissen. På 
styrelsens uppdrag arbetar en 
grupp på ett förslag till remissvar 
från vår församling. Detta förslag 
kommer att redovisas för sty-
relsen och för församlingen. För-
samlingen ges tillfälle att dis-
kutera förslaget i samband med 
en församlingsafton 
den 29 september, 
klockan 19.00. Re-
missen kan läsas på 
hemsidan, vittext vi 
 

www.gemensamframtid.se. /af 
 
SPÄNNANDE 
GÄSTPREDIKANTER 
 

Under hösten får vi 
vid tre tillfällen lyss-
na till gästpredikant-
er. Den 19 septem-
ber, valsöndagen, 
gästas vi av Egon 

Onerup som i många år var en 

 
 

mycket uppskattad lärare i 
Svenska Missionskyrkans 
pastors- och diakonutbildningar. 
Egon är uppskattad predikant och 
föreläsare som på ett intelligent 
och många gånger överraskande 
sätt berättar om hur kristen tro 
hjälper oss att förstå våra liv. /af 
 

Den 31 oktober får vi 
i gudstjänsten besök 
av pastor Peter 
Håkansson som har 
vuxit upp här i 
Sollentuna. Peter är 

son till vår tidigare församlings-
föreståndare Lennart Håkansson. 
Många minns säkert Peter från 
SMU tiden på 70-talet. Vi hälsar 
Peter välkommen att dela vår 
gudstjänstgemenskap. /ea 
 

Den 21 november 
predikar Stefan 
Sjöblom i vår guds-
tjänst. Stefan är 
konstnär och häktes-
pastor. Han har varit 

SMU-sekreterare och lärare på 
Lidingö folkhögskola. I flera år 
har Stefan ställt ut sina skulpturer 
i vår kyrka i samband med den 
årliga Konstrondan i Sollentuna. 
Nu får vi glädjen att möta honom 
som predikant. /af 
 
 
Fotografierna på predikanterna är från internet 
och privat samling 
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Onsdag 1 september 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Anna Gavaldas roman 
Tillsammans är man mindre ensam 
 

Lördag 4 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 5 september 
10.00 Körövning 
11.00 Samlingsgudstjänst med 
nattvard, barnvälsignelse 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, 
kören, Kyrkkaffe (grupp D) 
Tema: Enheten i Kristus 
Text: Luk 22:24-27 
 

Torsdag 9 september 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Skapelse 
 

Söndag 12 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Ett är nödvändigt  
Text: Matt 11:28-30 
 

Tisdag 14 september  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Anders Caringer, trubadur, ”Våra 
fängelser innanför och utanför oss” 
 

Söndag 19 september 
11.00 Gudstjänst 
Egon Onerup, L-G Ahlm 
sång A-S Thorsell-Ahlm 
Tema: Döden och Livet  
Text: Luk 7:11-17 
 

 
 

Tisdag 21 september 
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
Georg Palmaer - Den vandrande 
djungeldoktorn 
 

Lördag 25 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 26 september 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören, 
församlingsmöte 
Tema: Rik inför Gud  
Text: Luk 12:13-21 
 

Tisdag 28 september 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Apoteksinformation. 
Varför alla dessa piller? 
 

Onsdag 29 september 
19.00 Församlingsafton, 
om remissen som församlingen för-
bereder om planerna på en ny kyrka. 

 
 
 
 
 
 
 

Söndag 3 oktober 
11.00 Gudstjänst med nattvard, 
offerinsamling till distriktet 
Arne Fritzson 
Tema: Änglarna Text: Matt 18:7-10 
 

18.00 Regionsgudstjänst i 
Sätunakyrkan Åkersberga, HHN 
Per Sjönneby, Anne-Marie F. Yttréus, 
Göran Bondesson, Arne Fritzson m.fl. 
Kyrkkaffe med samtal om samverkan 

 
 

Tisdag 5 oktober 
13.00 Trivselträff 
Elisabeth Haag, Bilda 
Ett livsnära samtal 
 

Onsdag 6 oktober 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Marianne Fredrikssons 
bok Simon och ekarna 
 

Torsdag 7 oktober 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Frälsning 
 

Lördag 9 oktober 
11.00 - 13.30 Höstmarknad 
 

Söndag 10 oktober 
11.00 Gudstjänst med offerin-
samling till equmenia 
Rut Casserfelt, sång Hanna Ekstedt 
Tema: Lovsång  
Text: Matt 15:29-31 
 

Tisdag 12 oktober  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Lars Westberg, Per-Ove Ås  
"Vi besteg Ararat" (bilder och video) 
 

Lördag 16 oktober 
10.00 Körövning 
 

Söndag 17 oktober 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Att leva tillsammans 
Text: Joh 11:1-7 
 

Tisdag 19 oktober 
13.00 Trivselträff 
Rut Casserfelt 
Lina Sandells liv & psalmer 
 

Lördag 23 oktober 
08.00 Städdag inomhus 
 

 
 

Söndag 24 oktober 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson 
Tema: Samhällsansvar  
Text: Luk 19:1-10 
 

Tisdag 26 oktober  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Gunnar Olovsson, klassisk gitarr 
"Från visa till Vivaldi” 
 

Lördag 30 oktober 
16.00 SMU:s 100 års fest 
 

Söndag 31 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Peter Håkansson 
Tema: Frälsningen  
Text: Mark 4:26-29 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 2 november 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Brott och straff eller synd och nåd 
 

14.00 Andakt - Ribbingsbacke 
 

Onsdag 3 november 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Agneta Pleijels släkt-
krönika Syster och bror 
 

Torsdag 4 november 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Gustaf Wingrens liv och teologi 
 

Lördag 6 november 
11.00 Gudstjänst med nattvard, 
ljuständning för de hemgågna 
Rut Casserfelt 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Helgonen 
Text: Matt 5:13-16 
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