
 

     

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till kyrkosamfundet 
Gemensam Framtid. 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. Gemensam Framtid 
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. /af 
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Barnvälsignelse 
Oskar Kimi Wiik, son till Anna och 
Markus Wiik, bars fram till 
välsignelse den 9 juni under en 
andakt tillsammans med familj och 
vänner. Officiant var Arne Fritzson. 
 
Till Guds vila 
Rune Henäng avled den 16 juni. 
Begravningsgudstjänsten hölls den 
10 juli i Sollentuna Missionskyrka. 
Officiant var Arne Fritzson. 
 
Utträde 
Eva Stadig har utträtt ur Sollentuna 
Missionsförsamling. 
 

 
   

 
HÖSTMARKNAD 
Lördagen den 13 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 

 NY KASSÖR 
Styrelsen har nu glädjen att kunna 
presentera en ny kassör till 
församlingen. Det är Hans Eriksson 
som har åtagit sig att ta över kassörs 
skapet fr.o.m. den 1/7 efter Karin 
Savborn. Hans tillhör formellt inte 
styrelsen men kommer att kallas till 
styrelsemötena som adjungerad. 
 

Vi säger ett stort TACK till Hans för 
att han tar på sig uppdraget. Han 
kommer säkert att behöva både hjälp 
och stöd från de i församlingen som 
har ekonomisk kunskap och det är vår 
förhoppning att vi alla stöttar Hasse 
både i handling och i bön. /ea 
 

LOKALFRÅGOR 
Under sommaren har det skett en del 
förändringar i kyrkan. På försomma-
ren var det ett stort antal personer som 
gjorde en rejäl utrensning av gamla 
grejer som bara stod och tog plats i 
församlingsvåningen. Många saker 
slängdes och annat skänker vi till 
secondhand butiken Skopan i Väsby.  
Ett stort målningsarbete har påbörjats 
i ”lilla salen”. TACK alla ni som 
hjälper till att försköna och hålla 
ordning i våra lokaler. /ea 

 

TACK 
Vi har även denna 
sommar haft glädjen att 
ha vår församlingsmed-
lem Christofer Öhrvall 
anställd som sommar-
pastor. Vi säger ett stort 
TACK till Christofer för 
hans insatser i sommar och gläds åt 
att vi även i framtiden kommer att få 
möta dig i vår kyrkogemenskap. /ea 

  
 
 
 

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. 
 
 

EFTERLYSNING 
Så här inför hösten brukar vi 
ibland få förfrågningar om rum alt. 
lägenhet att hyra från kristna 
ungdomar utifrån landet, som skall 
flytta till Stockholms området. Om 
någon av er känner till någon ledig 
bostad, ombedes ni att kontakta 
våra pastorer eller någon i styrel-
sen. 

 
 
 
 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans höst-
bild visar församlingens 
pastorsbostad omgiven 
av vackra höstfärger. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november 
och december. Manusstopp för det 
numret blir den 10 november. 
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TRIVSELTRÄFFAR 
Alla är välkomna att vara med på våra 
trivselträffar i höst, som vi har vissa 
tisdagar kl. 13.00 – 15.00. Förutom att 
fika tillsammans bjuds vi på ett vari-
erande program som spänner över ett 
stort område. Programmen kan 
innehålla allt från bibelstudier, musik 
(från Beatles till Bach), reseskildringar, 
symboltolkning, personporträtt, till hur 
livet är innanför murarna för den 
befinner sig i ett fängelse, etc. 
 

I höst kommer vi förutom våra pastorer 
att få lyssna till Lars-Göran Ahlm, Ann-
Josefine Possebo och Roland Einebrant i 
spännande föredrag. (se kalendariet) 
 

Trivselträffen är ingen pensionärsträff, 
utan en samlingspunkt för alla som 
gillar att umgås med andra människor 
och har möjlighet att vara med. 
Välkomna! /ea 
 
OFFERDAG för  
Söndagen den 14 
oktober är equmenias offerdag. Då 
samlar vi in pengar till samfundets 
barn- och ungdomsorganisation. På den 
nationella nivån arbetar man bl.a. med 
utbildningar för ledare. Man arbetar 
även internationellt för att ordna 
mötesplatser och utbyte mellan unga 
människor. Att ge en gåva är att ge till 
något gott eftersom det handlar om att 
ge barn och ungdomar möjlighet att 
möta den kristna tron. /rc 
 
EPOKEN TEGNÉRGATAN 8 SLUT 
För mej har Tegnérgatan 8 betytt 
Missionsförbundets hjärta. 1986-1996 
var det min arbetsplats i underbar 
arbetsgemenskap. Arbetet i arkivet gav 
 

 god inblick i förbundets historia. I 
böcker och minnesskrifter finns det 
ytterst lite om SMF- expeditionen, och 
det kan ju ha sin förklaring. Fastighe-
ten har aldrig klassats som kontorsfas-
tighet utan som ”bostad med affärs-
verksamhet på NB”. Allt eftersom man 
behövde mer kontor så sades hyresgäs-
terna upp, alla utom en, som ännu bor 
kvar. Det låter som ett aprilskämt och 
det kanske det är för det var den 1 april 
1936 som SMF exp. och bokförlag 
flyttade in i fastigheten Tegnérgatan 8. 
 

Åren 1934-
35 inköptes 
fastigheterna 
Tegnérgatan 

4, 6 och 8. 
Man behöv-
de både kon-
tor och bos-
täder för de 

anställda, gästlägenheter för utresande 
och hemkommande missionärer, 
hotellverksamhet för besökare, etc. 
Den sektion som växte snabbast var 
bokförlag och distribution. Expedi-
tionen var uppdelad i yttre och inre 
missionen, i övrigt var organisationen 
oklar vilket resulterade i flera utred-
ningar. Bland annat om Vecko-
tidningens fria ställning. Slutrapporten 
till Missionsstyrelsen fastslog: ”De 
anställda på SMF:s expedition har 
inga arbetsbeskrivningar, enda undan-
taget är missionsföreståndaren, alla 
övriga är anställda på förtroende”. Det 
förtroendet har de genom året förvaltat 
väl, och det tror jag kommer att 
framgå den dag man skriver historia 
om ”det blå huset Tegnérgatan 8”. /re  
 

 Det brinner en eld Betraktelse 
 
 

Nu har det gått någon vecka sedan 
den olympiska elden slocknade. 
Men oj vad den brann. Det var OS 
överallt. TV tablån var täckt med allt 
ifrån vattenpolo till obegripliga 
brottningsmatcher och gastkramande 
handbollsdramatik. Även om du inte 
till vardags är särskilt sportint-
resserad har du säkert suttit och följt 
en och annan idrottsgren. Visst var 
det medryckande när Sverige vann 
över Danmark i handbollens kvarts-
final. Eller när den tappre seglaren 
Fredrik Lööf fick sitt efterlängtade 
OS-guld. Kanske rann en och annan 

tår när den unga simmaren Sarah Sjöström fick ge upp sina 
förväntade framgångar.  
 

Jag minns bäst segrarna, och det fenomen som uppstår när en av 
våra tävlande lyckas. Helt plötsligt blir det hela nationens 
intresse. Jag som aldrig spelat damfotboll stod där vid soffan 
och ropade -Mål! När den svenske brottaren Jimmy Lidberg 
vann sin bronsmatch var jag helt slut i kroppen. Han vann. Vi 
vann. Jag vann!  
 

Med Jesu seger är det likadant, men ändå olika. När Jesus 
segrar över döden och uppstår får den segern konsekvenser i 
oss. Hans seger blir vår seger. Tack vare Jesus uppoffring får vi 
gemenskap med Gud och våra tillkortakommande möts av nåd 
och vi får segra tillsammans med honom. Samtidigt är det en 
tydlig skillnad. Hur stort det än må vara med en prestation i OS 
så glöms den bort med tiden. Intresset falnar,  (forts) 
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Foto: SMK:s arkiv 



 

det kommer nya evenemang med nya och ännu viktigare 
matcher. Den olympiska segerns glans mattas och 
glädjeropen tonas ut. 
 

Med Jesus seger är det annorlunda. Jesus seger är evig. Han 
är den samme igår, idag och i evigheten. Vi kan vakna upp 
varje morgon till en ny dag fylld av nåd. Klangen från Jesus 
seger sjunger i våra hjärtan och den är vår, din och min. 
 
Tack Jesus! 

Christofer Öhrvall    
 
 

 

 
 
 

FIKA OCH SAMTAL OM TRON 
Under tre onsdagskvällar under 
hösten inbjuder vi till en ny form 
av samlingar i vår kyrka. Vi 
kallar det för ”Fika och samtal 
om tron”. Det är just vad namnet 
säger: vi träffas, dricker något 
varmt eller kallt, beroende på 
önskemål, med något tilltugg och 
samtalar om frågor kring livet och 
kristen tro som vi tycker är 
angelägna. 
 

Vi som är med på de olika 
samlingarna formar själva sam-
talet och tar upp de frågor som vi 
tycker är viktiga. Någon av oss 
pastorer är med i samtalen och är 
med och kan ge stöd i samtalen. 
Det finns alltid angelägna frågor 
att ta upp. Man kan till exempel  
. 

 
 

 

alltid fundera på den kommande 
söndagens tema och texter i 
Evangelieboken. 
 

Dessa samlingar 
äger rum den 5 
september, 3 ok-
tober och 7 no-
vember.  Samling-
arna börjar kloc-
kan 19.00 och vi 
samtalar så länge 
det känns ange-
läget, men vi 

räknar med att sluta någon gång 
mellan 20.00 och 20.30. Vi 
avslutar med en enkel aftonbön. 
Vi hoppas på fina samlingar och 
angelägna samtal. /af 

 
 

GÄSTPREDIKANTER 
 

Den 16 september 
predikar Annika 
Jerlbäck i vår guds-
tjänst. Annika är pastor 
i Gemensam Framtid. 
Hon ordinerades till 
pastor i Svenska Bap-

tistsamfundet 2005 och hade tjänst i 
Helenelunds Baptistförsamling fram 
till 2006. Hon verkar nu som pastor 
ideellt i Borgenkyrkan i Danderyd 
och åker på fria kallelser. Annika bor 
i Bromma och arbetar på ett gym-
nasium i Skärholmen. 
 
 

Den 18 november får vi 
besök av Lennart Molin 
som predikar i guds-
tjänsten. Lennart är pastor 
i Gemensam Framtid. 
Han ordinerades i Svens-
ka Missionsförbundet 

och har bland annat varit lärare i etik på 
Teologiska Högskolan, Stockholm, där 
han också har varit rektor. Han har 
också arbetat som direktor och 
generalsekreterare på Sveriges Kristna 
Råd. Numera är Lennart pensionär och 
bor på Lidingö. Gudstjänsten den 18 
november blir en temagudstjänst om 
migration och flyktingskap i anslutning 
till Kyrkornas globala vecka som 
infaller då. /af 
 

 
 

 PREDIKSTOLSBYTE 
Eftersom Rotebro-
kyrkan och vi i 
Missionskyrkan nu 
tillhör samma sam-
fund, Gemensam 
Framtid (GF) är ett 
första steg att vi har 
ett ”predikstolsbyte”. 

Det innebär att söndagen den 21 
oktober kommer Rotebrokyrkans 
pastor Stefan Andersson att 
predika i Missionskyrkan och Rut 
Casserfelt kommer att predika i 
Rotebrokyrkan. Förutom att predi-
ka kommer Stefan att berätta om 
sjukhuskyrkan på Danderyds sjuk-
hus där han är nytillträdd sjukhus-
pastor. /rc  
 
 

GÄSTPIANIST 
Vid redaktionskom-
mitténs möte i våras 
kommer det plötsligt 
in en kvinna och vill 
tala med vår pastor, 
och det är inget 

konstigt i sig. Det intressanta den 
här gången är att det var Erica 
Smith från USA som är på 
tillfälligt besök i Sverige, och 
undrar om hon får låna vår flygel 
för att öva på inför en pianokonsert. 
Som tack för lånet ställer hon gärna 
upp och spelar på några av våra 
gudstjänster. Och det har Erica nu 
gjort och är när det här bladet 
kommer i tryck, tillbaka i USA Vi 
säger ett stort TACK till Erica och 
önskar henne all välsignelse i sin 
fortsatta gärning. /ea 
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Söndag 4 november 
11.00 Sön ef Alla Helgons dag, 
HHN, ljuständning för hemgångna 
Rut Casserfelt, Ann-Josefine 
Possebo  
Tema: Vårt evighetshopp 
Text: Luk 12:47 
 

Tisdag 6 november  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Helena Bjerkelius, SOLOM, 
musik Kurt Runby 
Anhörigkonsulenten 
 

Onsdag 7 november  
19.00 Fika och samtal om tron 
Arne Fritzson 
 

Söndag 11 november 
11.00 Temagudstjänst 
Rut Casserfelt, Maria Sörenssen 
Tema: Är Gud som en far? 
 

Tisdag 13 november 
13.00 Trivselträff 
Rut Casserfelt 
Fanny Crosbys liv och sånger 
 

Onsdag 14 november 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 18 november 
11.00 Gudstjänst 
Lennart Mohlin, Lars-Göran Ahlm, 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Tema: Över gränser om migration 
och flyktingskap 

 
 

Tisdag 20 november  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Mikaelskolans kör 
Adventssånger  
 

Söndag 25 november 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Elin Löfberg, 
församlingsmöte 
Tema: Kristi återkomst 
Text: Matt 25:31-46 
 

Tisdag 27 november  
14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

 
 
 
 

 
 

Lördag 1 december 
10.00 Körövning 

 

Söndag 2 december 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson, 
kören. Kyrkkaffe (grupp D) 
Tema: Ett nådens år 
Text: Matt 21:1-9  
 

Tisdag 4 december 
11.00 RPG:s adventslunch 
(anmälan) 
 

Söndag 9 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Guds rike är nära 
Text: Luk 21:25-36 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan & 
Gemensam Framtid 
 
INTERVJU MED NY 
KYRKOLEDARE  
 

Sollentuna Missionsförsamling 
tillhör numera en ny kyrka, 
Gemensam framtid. Församlinsnytt 

tog kontakt med en 
av de biträdande 
kyrkoledarna, Sofia 
Camnerin, som en 
gång har predikat i 
vår kyrka, för att 
ställa några frågor 

om hennes nya arbete. 
 

FN: Hur känns det att vara 
biträdande kyrkoledare för GF? 
 

SC: Det känns som ett stort 
förtroende. Jag är förväntansfull och 
hoppfull. Jag tänker process och 
växande - både om min roll, nya 
medarbetares roller och kyrkans roll. 
Vi är i en nystartssituation där det 
handlar om att pröva nya vägar och 
samtidigt bygga på den grund som 
redan är lagd.  
 

FN: Vad är det viktigaste i 
kyrkoledningen just nu? 
 

SC: Det ser lite olika ut, då vi också 
har olika roller inom kyrkoledning-
en. Men för oss alla är det kansli-
organisationen just nu högpriori-
terad, att kanslipersonalen kommer 
in i roller och uppgifter. Just nu 
arbetar all kanslipersonal med att 
verkställa verksamhetsplan och 
prioriterade satsningar – för att 
 

 vara med och förverkliga Gemen-
sam Framtids vision. 
 

Andra prioriterade områden är de 
nya regionerna, våra internationella 
relationer och lokala församlingars 
och medarbetares förnyelse och 
växande. 
 

FN: Är det något speciellt du tar 
med dig från kyrkokonferensen i 
Linköping? 
 

SC: Viljan att gå tillsammans, 
kraften i rörelsen, att vi tillsammans 
är en kyrka som kan vara en för-
vandlande kraft i vårt närsamhälle, 
vårt land och genom våra sam-
arbetspartners och systerkyrkor – i 
hela världen. Rent personligt tar jag 
också med mig hälsningar, väl-
signelser och omsorg, mycket god 
vilja och starka möten.  
 

FN: Hur hoppas du att lokala 
församlingar märker att vi tillhör en 
ny kyrka? 
 

SC: Framförallt genom att än mer 
inse hur viktiga de är. Kyrkan är 
något vi bygger tillsammans. Den 
föds nedifrån i gemenskapen mellan 
lokala församlingar. Sen hoppas jag 
att lokala församlingar får uppleva 
en förnyelse i sin vision, i vila och 
engagemang och att vi alla känner 
att vi utgör en kyrka för hela livet, 
där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen. 
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Lördag 1 september 
10.00 – 16.00 Församlingsutflykt 

 

 
 

Söndag 2 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, 
kören 
Kyrkkaffe (grupp C) 
Tema: Medmänniskan 
Text: Luk 10:23-37 
 

Onsdag 5 september  
19.00 Fika och samtal om tron 
Arne Fritzson 
 

Söndag 9 september 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Enheten i Kristus 
Text: Joh 17:9-11 
 

Tisdag 11 september  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Rune Forsbeck  
Gustaf Fröding. 
 
 

 

 
 
 

Onsdag 12 september 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 16 september 
11.00 Gudstjänst 
Annika Jerlbäck, Louise Öhrvall 
Tema: Ett är nödvändigt 
Text: Matt 6:31-34 
 

Tisdag 18 september 
13.00 Trivselträff  
Lars-Göran Ahlm 
”Det bodde två bröder i Spånga..” 
Gamla och nya limerickar 

 

Lördag 22 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 23 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören, 
församlingsmöte 
Tema: Döden och livet 
Text: Joh 11:28-44 
 

Tisdag 25 september  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Gunilla Ek 
Mitt liv blev ett äventyr 
 

Söndag 30 september 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen 
med elever  
Tema: Sång och musik till glädje 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 2 oktober  
13.00 Trivselträff  
Ann-Josefine Possebo 
Vid köksbordet 
 

Onsdag 3 oktober  
19.00 Fika och samtal om tron 
Rut Casserfelt 
 

Söndag 7 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Att lyssna i tro 
Text: Joh 7:14-18 
 

Tisdag 9 oktober  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Dolda skönheter (bilder av stenar)  

 

Onsdag 10 oktober 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 13 oktober 
11.00 - 13.30 Höstmarknad 

 

Söndag 14 oktober 
11.00 Gudstjänst, offerdag för 
equmenia 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Lovsång 
Text: Luk 17:11-19 
 
 

 
 

 

 
 

Tisdag 16 oktober  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Visst har vi kvar vår barnatro  
14.00 Andakt på Ribbingsbacke  
 

 

Lördag 20 oktober 
10.00 Körövning 
 

Söndag 21 oktober 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Stefan Andersson från Rotebro-
kyrkan, Rolf Lerneteg, kören  
Tema: Att leva tillsammans 
Text: Matt 3:31-35 
 

Tisdag 23 oktober 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Allsång 
 

Lördag 27 oktober 
08.00 Städdag inomhus 
 

 
 

Söndag 28 oktober 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson, Susanna Böling 
Tema: Samhällsansvar 
Text: Matt 22:15-22 
 

Tisdag 30 oktober  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Faktoider, Gårdagens myter blir 
dagens sanning 
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