
 

     

 

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 uppfatt-
ningar 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. /af 
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Dop 
 

Filip Johannes Ringdahl, son till 
Hans och Lena Ringdahl döptes i 
Missionskyrkan lördagen den 28 
maj. Officiant var Rut Casserfelt 
 

Till Guds vila 
Ingegerd Lindkvist avled den 7 
juli. Begravningsgudstjänsten var 
i Silverdalskapellet den 11augusti. 
Officiant var Rut Casserfelt 
 

Utträde 
Kerstin Berg har utträtt ur för-
samlingen. Hon tillhör fortsätt-
ningsvis Sollentuna församling 
 

   
 
HÖSTMARKNAD 
Lördagen den 8 
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.. Höstmarknadskommittén 
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 

 
 

EN GUDSTJÄNST I RÖRELSE 
Det finns olika anledningar varför 
man vill komma till kyrkan för att 
fira gudstjänst och ibland kan det 
finnas ännu flera anledningar varför 
man inte vill eller kan komma till 
kyrkan. En av dessa anledningar kan 
vara att kroppen värker och man kan 
ha svårt att sitta still en hel 
gudstjänst som vanligtvis är en 
timma lång. Vår kropp är skapad för 
rörelse. Titta på ett barn som nästan 
hela tiden vill röra på sig. Till barnet 
säger vi ofta. Sitt still! Med åren 
verkar vi alltmer ta till oss det 

budskapet så till 
den grad att vi rör 
oss alldeles för lite. 
I kyrkan sitter vi 
alldeles för mycket 
still. I gudstjänsten 
står vi upp under 
lovpsalmen men 

oftast inte mer. Detta kan vi behöva 
ändra på med tanke att en del av oss 
kan behöva röra på oss på grund att 
kroppen sänder signaler om att den 
behöver röra på sig. Ta din kropp på 
allvar och stå upp när du behöver 
det och kanske t o m röra på dig när 
kroppen signalerar det. För någon 
annan kan det vara svårt att sitta på 
kyrkbänken under en gudstjänst. 
Känn frihet att göra som vi 
uppmanas att göra på retreaterna i 
kyrkan, nämligen ligg ner. Om det 
är någonstans som man kan få vara 
som man är med både kroppen och 
själen så är det i kyrkan eftersom 
evangeliet handlar om det. /rc 
 

  
 
 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar mellan klockan 
13.30 och 15.00. Då expeditionen 
inte är bemannad kan man ringa 
och lämna ett meddelande i expe-
ditionens röstbrevlåda. Församlin-
gens postlåda och röstbrevlåda 
kommer att kontrolleras även utan-
för expeditionstiderna. 
 

RÄTTELSE 
I föregående nummer av FN råkade 
vi under rubriken ”Församlingsbok-
en” ge Eje Ahlstrand fel förnamn. 
För detta misstag ber vi om ursäkt. 
 

INSPELADE GUDSTJÄNSTER 
Sedan några år tillbaka spelar vi in i 
stor sett alla våra gudstjänster. Vill 
du uppleva dom igen? Det finns 
både mp3 spelare till utlåning och 
CD-skivor att köpa. Anmäl ditt 
intresse till någon av ljudteknikerna. 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, cö = Christofer Öhrvall 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans höst-
bild på Edsbergs slott i 
Sollentuna är fotografe-
rad från Strandvägen. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november 
och december. Manusstopp för det 
numret blir den 10 november. 
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SAMTALSGUDSTJÄNST 
Fira gudstjänst är något vi gör 
tillsammans inför Guds ansikte. Det 
är inte någon uppvisning som några 
framför för andra, utan det är Guds 
folks gemensamma verk i lovsång, 
tillbedjan och lyssnande inför 
levande och treenige Gud. Under 
höstterminen 2011 kommer vi att 
prova på att fira gudstjänst på ett 
annorlunda sätt, som kommer att 
lyfta fram att vi formar gudstjänsten 
tillsammans. Vi kallar det för 
samtalsgudstjänster och vi skall 
genomföra dessa den 11 september 
och den 30 oktober. 
 

Det är viktigt att 
vi samtalar med 
varandra i för-
samlingen om 
vår tro, om vår 
längtan, om hur 
vi är tillsammans 
inför Guds an-
sikte och våra 
känslor och för-

väntningar kring vår församling. 
Det är ett sätt att växa tillsammans 
som enskilda och församling och 
fördjupa vår gemenskap med 
varandra och med Gud. I dessa 
samtalsgudstjänster kommer vi dela 
våra tankar både i smågrupper och i 
den stora gemenskapen som firar 
gudstjänst. Välkomna till höstens 
samtalsgudstjänster! Vi tror att det 
blir viktiga tillfällen för försam-
lingen. /af & rc 
 

 GÄSTPREDIKANTER 
 

Den 16 oktober pre-
dikar Per Sjönneby i 
gudstjänsten i vår ky-
rka. Per är vår sjuk-
huspastor på Dande-
ryds sjukhus. Han 
har tidigare bland 

annat arbetat som pastor i Kil och 
varit SMU-volontär i Japan. Han 
har också en period varit centralt 
anställd i Svenska Missionskyrkan. 
 

Den 20 november pre-
dikar Katarina Ahlsén 
i gudstjänsten. Det 
blir en återkomst, ef-
tersom hon har varit 
pastor i vår försam-
ling under åren 1988 

till 1993. Numera är Katarina ans-
tälld centralt i Svenska Missions-
kyrkan, där hon bland annat arbetar 
med personalfrågor. Hon har 
arbetat i olika församlingar bl.a. i 
Östhammar och Sandviken./af 
 
40-ÅRS JUBILEUM 
I förra numret av FN berättade vi 
om tankarna på förändringar i 
lilla salen och andaktsrummet. I 
andaktsrummet ligger det redan 
nu ett nytt golv. För att kunna 
fortsätta processen (som kan 
kosta upp emot 100000 kr) startar 
vi nu en insamling. Ge din gåva 
via post- eller bankgiro eller i 
kollektboxen, märk gåvan ”kyr-
kan 40-år”. Tack för din gåva och 
kom till festen 27/11! /ea 

 

 Låt hjärtat va med Betraktelse 
 

Blåljusen på taket snurrar för fullt när 
ambulansen i hög fart kör mot Karolinska 
sjukhuset. På båren inne i ambulansen ligger 
jag med kraftig värk i bröstet, trots morfin och 
andra läkemedel i kroppen. Av någon för mig 
oförklarlig anledning är jag ändå lugn och kan 
kommunicera med ambulanspersonalen. Väl 
framme vid KS går allt fort och jag befinner 
mig snabbt inne i ett operationsrum där läkare 

och personal väntar. Jag ser mitt namn på en dataskärm och ett EKG som 
jag förstår är mitt på en annan skärm. Vad är det som händer? På en 
tredje skärm ser jag hur man med operationsverktyg tar sig in i mitt 
hjärta. Jag har sinnesnärvaro nog att fråga vad det är man håller på med, 
och jag får då klart för mig att man håller på att ta bort en propp ur hjärtat 
och öppna upp kranskärlet. I samma stund som proppen punkteras, 
släpper smärtan. När jag senare befinner mig i en säng på eftervårds-
avdelningen och möter min fru och min son och ser deras oroliga blickar 
börjar det att gå upp för mig att den här hjärtinfarkten kunde ha slutat på 
ett helt annan sätt. 
 

Varför blev det så här? Att spekulera leder inte till någonting gott. Mitt 
genetiska arv påverkar säkert, men om jag hade lytt mina läkares 
uppmaningar om att börja motionera så hade det i alla fall inte varit till 
skada för mig. Nu är motion ett av mina dagliga göromål. 
 

Hur står det till med Kristi kropp på jorden? Ja en sak är säker huvudet – 
Kristus – som får ”hjärtat” att pulsera kan aldrig råka ut för en ”hjärt-
infakt”. Genon sin död och uppståndelse kommer det ”hjärtat” att slå för 
evigt oavsett hur vår värld förändras. ”Blodet” – den kristna tron – 
kommer alltid att pulsera ut i kroppen. Men om vi som lemmar i Kristi 
kropp tappar vår tro eller missköter vår tro på ett sådant sätt att ”blodet” 
inte kan pulsera i våra liv, kan den kroppsdelen råka ut för en infarkt, 
d.v.s. delvis förlora sin funktion och dö. Det här är en smärtsam process 
inte bara för den drabbade kroppsdelen utan även för hela kroppen. Det 
är min övertygelse att det i vår församling såväl som i andra församlingar 
finns många ”läkare” förutom våra pastorer som vill hjälpa oss att lösa 
upp våra egna andliga ”infarkter”. Kristi kropp behöver motion på (forts) 
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samma sätt som vår jordiska kropp, och den bästa motionen får vi 
genom att lyssna till och ta emot Guds ord. (Ef. 4:7-24) 
 

Ända sedan tonåren har jag varit fascinerad av Selma Lagerlöfs 
berättelse om körkarlen. Han som på nyårsnatten får uppdraget att det 
kommande året hämta alla de som dör under året. När huvudpersonen 
David Holm en nyårsnatt står på tur att få uppdraget, blir han upp-
märksammad på hur illa han behandlat sin familj, sina medmänniskor 
och sig själv. Han ångrar sitt leverne, slipper uppdraget som körkarl 
och får leva vidare. Davids bön i slutet av berättelsen ”Gud låt min 
själ få komma till mognad innan den skall skördas” har för alltid 
etsat sig fast i mitt minne. Graden av mognad på min själ den där 
tisdagen för nu snart ett år sedan, då jag låg där i ambulansen vet bara 
Gud själv. ”Var dag är en sällsam gåva en skimrade möjlighet” 
(psalm 180), och det är jag tacksam för. 

 Erik André 

 
 
 

RETREAT – i novembermörkret 
Lördagen den 12 november är det en 
dags retreat i kyrkan kl 10-18. Ibland 
kan vi behöva andrum, stilla platser 
dit vardagens stress och brus inte når. 
Vi behöver möten på djupet med oss 
själva, med andra människor, med 
tystnaden, med Gud. Att dela en dags 
tystnad och stillhet med andra kan bli 
en stor andlig upplevelse eller en 
skön stund att bära med sig i 
vardagen.  
 

Retreatledare är församlingens pas-
torer Arne Fritzson och Rut Cas-
serfelt som även erbjuder tid för en-
skilda samtal. Anmäl dig senast den 
6 november till församlingens expe-
dition tel 35 66 58 eller via mail till  
 

rut.casserfelt@missionskyrkan.se  
 

Kostnaden för dagen är 100 kronor 
och då ingår alla måltider. 
Välkomna! /rc 

  

TIDNINGEN SÄNDAREN 
Under hösten 
kommer tidning-
en Sändaren att 
skickas ut till alla 
församlingshem. 
Det är ett erbju-
dande från tid-
ningen till ett 
provabonnemang 
som församling-
en accepterat till 

en för oss mycket låg kostnad. Alla 
kommer efter provperioden att få 
erbjudande om att fortsätta 
abonnemanget. Det är upp till var 
och en att själv bestämma om hur 
man då vill göra. Om någon absolut 
inte vill ha tidningen under 
provperioden, ber vi er att snarast 
meddela detta till någon av våra 
pastorer. /ea 

 CAFÉ FLIP-FLOP 
Vad gör ungdo-
mar på somma-
ren? Vart tar de 
vägen när den 
blomstertid nu 

kommer klingat ut på skolavslutning 
och tio veckor av oreserverad frihet 
och även en viss osäkerhet väntar? 
Tillsammans med de andra försam-
lingarna i Sollentuna har vi sett till att 
det funnits en plats för ungdomar att gå 
till även under sommarlovet. Café 
FlipFlop, som huserat i Turebergs-
kyrkans lokaler, har stått öppet fyra 
dagar i veckan hela sommaren. Här har 
alla kunnat samlas, både de som precis 
kommit hem från solsemestern och vi 
andra som spenderat sommaren i 
Sverige. De fina dagarna har det 
spelats volleyboll utanför Missions-
kyrkan. Ibland har vi varit många och 
ibland en mindre grupp. Men efter 
varje kväll har jag kunnat konstatera 
att kvällen har varit mycket givande. 
Flipflop har fått betyda skillnaden för 
många unga i Sollentuna under 
sommaren. Det blev inte ensam-tid, 
det blev FlipFlop-tid! /cö 
 

TACK 
Även denna sommar 
har vi haft glädjen att 
ha vår församlings-
medlem 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 gudstjänster framöver. TACK för 
din insats denna sommar! /ea 
 

 REGIONSGUDSJÄNST 
Enebykyrkan i Danderyd-Täby, 
Sollentuna Missionsförsamling Säby-
kyrkan i Åkersberga, Upplands 
Väsby Missionsförsamling, Vax-
holms Missionsförsamling och 
Åbybergkyrkan i Vallentuna utgör 
tillsammans ”pastorat Nord Ost”. 
Vi kommer söndagen den 18 sep-
tember kl 18.00 att fira gudstjänst 
tillsammans i Enebykyrkan i 
 

  
 

Enebyberg. Då predikar fängelse-
pastor och Nav-konsulent Susanne 
Rodmar och församlingarnas pastor-
er medverkar. För att göra det möjligt 
för så många som möjligt och även 
ur miljöperspektiv så samåker vi från 
Missionskyrkan i Sollentuna kl 17.30 
till Enebyberg. /rc 
 

SAMVERKANSGUDSTJÄNST 
Missionsförsamlingen och Sollen-
tuna församling har ett samver-
kansavtal, vilket innebär att vi er-
känner varandra som kyrkor och 
varandras ämbeten. Det innebär 
konkret att vi regelbundet firar 
gudstjänst tillsammans. Söndagen 
den 13 november kl 16.00 så firar 
vi en ”samverkansgudstjänst” i 

Turebergskyrkan. Då är 
det prästen Ingrid 
Edgardh och pastor 
Rut Casserfelt som 
tillsammans ansvarar 
för gudstjänsten. /rc 
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Tisdag 8 november  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Eva och Alwar Almqvisth sjunger 
och spelar 
I sångens och musikens tecken 
 

Lördag 12 november  
10.00 – 18.00 Endagsretreat 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
 

Söndag 13 november 
16.00 Gudstjänst i Turebergs-
kyrkan. OBS tiden! 
Rut Casserfelt, Ingrid Edgardh 
Tema: Vaksamhet och väntan 
Text: Luk 17:20-30 
 

Tisdag 15 november 
13.00 Trivselträff 
Rut Casserfelt 
Lydia Lithells liv och sånger 
 

 

                                                            Foto: Skivomslag 

Söndag 20 november 
11.00 Gudstjänst 
Katarina Ahlsén, Pingstkyrkans 
gitarrgrupp spelar och sjunger 
Tema: Kristi återkomst 
Text: Matt 13:47-50 
 

Tisdag 22 november  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Frågesport med Barbro 

 
 

Lördag 26 november 
10.00 Körövning 

 

Söndag 27 november 
10.00 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, 
kören. Kyrkkaffe (grupp D) 
Tema: Ett nådens år 
Text: Matt 21:1-9 
 

Onsdag 30 november 
14.30 Andakt, Nytorpshemmet 
 
 
 
 

 
 

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst, HHN  
Rut Casserfelt, sång Louise 
Öhrvall, församlingsmöte 
Tema: Guds rike är nära 
Text: Luk 21:25-36 
 

Tisdag 6 december 
11.00 RPG:s  adventslunch 
(anmälan) 
 

Onsdag 7 december 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Katarina Kieri:s bok 
Morbror Knuts sorgsna leende 
 

Söndag 11 december 
11.00 Gudstjänst 
Gästpredikant, sång Elin Löfberg 
Tema: Bana väg för Herren 
Text: Matt 11:2-11 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan & 
Gemensam Framtid 
 
KYRKOKONFERENS
I början av juni hölls 
den historiska kyrko-
konferensen i Stockholm där Svenska 
Missionskyrkan beslöt att tillsamm-
ans med Metodistkyrkan i Sverige och 
Svenska Baptistsamfundet bilda en ny 
kyrka. Beslutet om att bilda den nya 
kyrkan togs dels i de tre samfundens 
årskonferenser, dels på det gemen-
samma bildarmötet som hölls den 4 
juni i Filadelfiakyrkan i Stockholm. 
Mycket arbete återstår för att få i gång 
det nya samfundet. Namnfrågan, som 
ledde till en mycket lång debatt på 
bildarmötet, är inte löst än. Just nu har 
kyrkan arbetsnamnet Gemensam 
framtid. Bland de frågor som återstår 
att lösa finns frågan om kyrkoledare. 
Samfundets första styrelse utsågs av 
bildarmötet, som också antog en verk-
samhetsplan för den nya kyrkan. 

 

Svenska Missionskyrkan är inte ned-
lagd. Vi är i någon mening numera en 
dubbelansluten församling som är 
tillhörig både i det gamla och i det nya 
samfundet. På Svenska Missionskyr-
kans konferens avtackades Göran 
Zettergren för sin tid som missions-
föreståndare. Kyrkostyrelsen har ut-
sett Olle Alkholm som tillförordnad 
missionsföreståndare under den inne-
varande övergångsperioden. Konfe-
rensen valde kyrkostyrelse och antog  
 

 verksamhetsplan och budget för det 
kommande året. Två motioner be-
handlades av kyrkokonferensen: en 
tog upp behovet av att bearbeta social-
etiska frågor och en diskuterade per-
sonalvården i samfundet. Båda dessa 
frågor skickades vidare för behandling 
i den nya kyrkan. Kyrkokonferensen 
antog två uttalanden: en om situa-
tionen i den svenska sjukförsäkringen 
och en om utvecklingen i Mellanöst-
ern och Nordafrika. Under konferen-
sen ordinerades nio pastorer och sju 
diakoner. Mer information om kon-
ferensen finns på Missionskyrkans 
hemsida: www.missionskyrkan.se /af 
 

OFFERDAG för  
Söndagen den 9 
oktober, då vi firar Tacksägelsedag 
och temat för gudstjänsten är lovsång, 
firar vi offerdag för equmenia. Det är 
Missionskyrkans, Baptistsamfundets 
och Metodistkyrkans gemensamma 
riksorganisation för barn- och ung-
domsarbete. equmenia utför ett viktigt 
arbete för att stödja lokala föreningar 
som bedriver kristet arbete bland barn 
och unga i Sverige. På olika sätt 
inspirerar equmenia barn, ungdomar 
och ledare till viktiga insatser som har 
stor betydelse för vår gemensamma 
kyrkas framtid. equmenia bedriver 
också ett stort arbete utöver hela vår 
värld tillsammans med systerkyrkor, 
som man stöttar och byter erfarenheter 
med, bland annat genom utbyte av 
volontärer. Det är en förmån att få 
stötta equmenia i dess viktiga arbete. 
Det passar utmärkt att göra det just på 
Tacksägelsedagen. (anm. equmenia 
stavar sitt namn med litet ”e”) /af 
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Lördag 3 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 4 september 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson kören 
servering grupp C 
Tema: Tro och liv 
Text: Matt 23:1-12 
 

Tisdag 6 september 
14.00 Andakt, Ribbingsbacke 
 

Onsdag 7 september 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Harper Lee:s bok 
Dödssynden 
 

Söndag 11 september 
11.00 Samtalsgudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Friheten i Kristus 
Text: Mark 2:23-28 
 

Tisdag 13 september 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Sångprogram av Lars Bergman  
 

Söndag 18 september 
18.00 Regionsgudstjänst i 
Enebykyrkan, Enebyberg 
Fängelsepastor Susanne Rodmar, m.fl 
Tema: Medmänniskan 
Text: Matt 7:12 
 

Tisdag 20 september  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Jesus i Markusevangeliet 

 
 

Lördag 24 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 25 september 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Enheten i Kristus 
Text: Joh 17:18-23 
 

Tisdag 27 september  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Barbro och Bernth Lundström  
Reserapport med bilder från Kenya. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Söndag 2 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, sång Louise Öhrvall 
församlingsmöte 
Tema: Änglarna 
Text: Joh 1:47-51 
 

Tisdag 4 oktober  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Det finns ett hemligt tecken 

14.00 Andakt, Ribbingsbacke 
 

Onsdag 5 oktober 
14.30 Andakt, Nytorpshemmet 
 

19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Lennart Hagerfors bok 
Mannen på ön 
 

Lördag 8 oktober 
11.00 - 13.30 
Höstmarknad 

 
 

Söndag 9 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Christofer Öhrvall, 
sång Bo Färjare, offerinsamling 
till equmenia 
Tema: Lovsång  
Text: Luk 19:37-40 
 

Tisdag 11 oktober 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Allsång med Egil 
 

 
 

 

Lördag 15 oktober 
10.00 Körövning 
 

Söndag 16 oktober 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Per Sjönneby, kören 
Tema: Rik inför Gud 
Text: Luk 16:19-31 
 

Tisdag 18 oktober 
13.00 Trivselträff 
Ingrid Edgardh, präst Turebergskyrkan 
I sadeln på Sagorna ö 
 

Lördag 22 oktober 
08.00 Städdag inomhus 
 

Söndag 23 oktober 
11.00 Gudstjänst  
Rut Casserfelt, Silverdalskören 
offerinsamling till Sociala Missionen 
Tema: Att lyssna i tro 
Text: Matt 13:44-46 

 
 

Tisdag 25 oktober  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Marcus Sand från Open Door  
Kristen i ett muslimskt land 
 

Söndag 30 oktober 
11.00 Samtalsgudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Trons kraft  
Text: Mark 2:1-12 
 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 1 november 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Dikter om trons frågor 
 

 

Onsdag 2 november 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Graham Greene:s bok 
Brighton Rock 
 

Lördag 5 november 
11.00 Alla Helgons dag, HHN, 
ljuständning för de hemgågna 
Lars-Göran Ahlm, Arne Fritzson, 
sång Anna Stina Thorssell-Ahlm 
Tema: Helgonen 
Text: Luk 6:20-26 

 

 
 

Söndag 6 november 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vårt evighetshopp 
Text: Luk 20:37-38 
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MÖTESPROGRAM 

 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

 


