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SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

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. /af 
 
 

 

 

Tryck: Sollentuna Kommuntryckeri  www.missionskyrkan.se/sollentuna 
 

 

Bardels Begravningsbyrå Svenssons Begravningsbyrå 
Odengatan 90, box 6004 Drottningholmsvägen 21 
102 31 STOCKHOLM 112 42 STOCKHOLM 
Tel. 08 - 34 02 80 Tel. 08 - 650 34 34 

 
Ebba Brahes väg 1 
Tel. 08 - 754 00 25 

 

 
 

Sollentuna Centrum 
Bloms Blommor 
Tel. 08 - 35 07 40 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADRESS 
Kapellvägen 2 
191 35 SOLLENTUNA 

www.missionskyrkan.se/sollentuna 
 

PASTOR & FÖRESTÅNDARE  
Arne Fritzson 
Svartviksslingan 94 
167 39 BROMMA 
Tel. 08-35 66 58 (exp)  
Hem. 08-80 81 89 
Mob. 073-986 16 71 
arne@fritzson.nu 
 

PASTOR & vice FÖRESTÅNDARE 
Rut Casserfelt 
Tranholmen 49 
182 70 STOCKSUND 
Tel.  08-35 66 58 (exp) 
Hem. 08-85 31 45 
Mob. 073-617 22 33 
rut.casserfelt@missionskyrkan.se 
 

ORDFÖRANDE 
Erik André 
Trädgårdsvägen 119 
191 46 SOLLENTUNA 
Tel. 08-96 74 43 
Mob. 070-578 42 06 
erik.andre@telia.com 
 

VAKTMÄSTARE 
Susanna Böling  
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Mob 070-870 63 54 
 

FÖRSAMLINGSVÅNINGEN 
Tel. 08-35 86 52 
 

FÖRSAMLINGENS 
Bankgiro: 489-3632 
Org.nr: 814800-1293 
SMK:s missionskonto: 50 69 60-4 
 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Ansvarig utgivare: Roland Einebrant 
Redaktion: pastorerna, ordförande och 
den ansvarige utgivaren. 

  
 
 
 

Till Guds vila 
Eskil Andersson avled den 17 juni. 
Begravningsgudstjänsten hölls den 
12 juli i Silverdalskapellet. Offici-
ant var Lars-Göran Ahlm. 
 

Lena Welander avled den 10 
augusti. Begravningsgudstjänsten 
kommer att hållas i Missionskyr-
kan den 12 september kl 11.00. 
 

Ny adress 
Folke Ahlstrand, Stupvägen 3, 
191 42 SOLLENTUNA 
 

 
   

 
 
HÖSTMARKNAD 
Lördagen den 5 oktober är det 
höstmarknad 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 

 SKÖNLITTERATUR & LIVSFRÅGOR 
Litteraturcirkeln i kyrkan fortsätter i 
höst med fyra samlingar: onsdagarna 
den 11 september, 9 oktober, 13 
november och 11 december kl 19.00. 
 

Vi brukar läsa nyutkommen litteratur 
som vi blandar med en och annan äldre 
bok. I höst har vi tänkt fokusera på två 
svenska klassiker: Selma Lagerlöfs Je-
rusalem och Vilhelm Mobergs Utvand-
rarserie. Håller böckerna för omläs-
ning? Har de något att säga oss idag? 
 

Terminens två första samlingar ägnar 
vi åt Selma Lagerlöfs Jerusalem. Vi 
läser del 1, I Dalarne till den 11 
september och del 2, I det heliga landet, 
till den 9 oktober. Båda delarna finns 
nyligen utgivna i en pocketvolym. 
 

Terminens två sista samlingar, den 13 
november och den 11 december, ägnar 
vi åt Mobergs utvandrarepos, Utvand-
rarna, Invandrarna, Nybyggarna och 
Sista brevet till Sverige. Böckerna finns 
nog inte i bokhandeln för tillfället, men 
kan lånas på biblioteken. 
 

Vid våra cirkelträffar samtalar vi om 
vad vi fäst oss vid under läsningen och 
det blir alltid mycket intressanta och 
spännande samtal. Vi har alla olika 
erfarenheter och vår läsning blir 
personlig. Andra läsare i gruppen har 
ofta fäst sig vid inslag som man själv 
inte tänkt på. Ett samtal kring en bok 
ger alltid nya perspektiv. 
 

Alla är välkomna att delta. Ingen 
avgift, men du får själv skaffa litte-
raturen. Ta gärna kontakt med Britta 
och Åke Kussak, tfn 7541559, för 
information. /åk 

  
 
 
 

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. 
 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
Församlingsafton 18 september 
Församlingsmöte 29 september 
Höstmarknad 5 oktober 
Städdag 19 oktober 
Endagsretreat 23 november 
Konsert 15 december i Rotebrokyrkan, 
en julkonsert med båda församling-
arnas körer och Silverdalskören 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant, 
åk = Åke Kussak, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans höst-
bild är från en byväg i 
Småland. 
 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november 
och december. Manusstopp för det 
numret blir den 10 november. 
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MUSIKCAFÉ 
Sollentuna Mis-
sionskyrka kom-
mer onsdagen den 
16/10 kl 19.00 ha 
ett musikcafé med 
Terese Fredenwall 
som i år var med i 
den svenska melo-
difestivalen och 
framförde sin låt: 

”Breaking the Silence” som nu 
kommit ut på skiva. 
 

Hon kommer att under en och en 
halv timma sjunga eget material 
till gitarr och berätta om sina 
erfarenheter som musikskapare 
och entreprenör i en hård och sko-
ningslös underhållningsbransch. 
Berättelsen om hur hon som 
etablerad låtskrivare ändå valde 
att i första hand använda musiken 
för att hjälpa utsatta unga. Terese 
berättar om sin resa från flick-
rummet i Stockholm till Sveriges 
största musikscen. Hon berättar 
om sina besök i fängelser och på 
bordeller, och hur mötena med 
dessa människor förändrat hennes 
liv och hennes tro på en Gud som 
inte ser någon människa som ett 
hopplöst fall.  
 

Genom sitt kändisskap är Terese en 
god förebild för unga människor. /rc 
 

 

 Samtal med Terese Fredenwall  
Onsdagen den 6/11 kl 19.00 inbjuds vi 
till en uppföljning av musikcafét. 
 

Terese kommer att inleda samtalet 
utifrån egna erfarenheter i socialt 
engagemang och vi kommer att 
samtala utifrån några frågeställ-
ningar utifrån vad Terese har sagt 
och vad man själv kan göra för att 
göra världen lite bättre. /rc 
 
 

FIKA OCH SAMTAL OM TRON 
Även under denna höst kommer vi 
att under tre onsdagkvällar inbjuda 
till det vi kallar ”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 samtalet 
och tar upp de frågor som vi tycker 
är viktiga. Någon av oss pastorer 
är med 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. 
 

Samlingarna börjar klockan 19.00 
och vi samtalar så länge det känns 
angeläget, men vi räknar med att 
sluta cirka 20.30. Vi avslutar med 
en enkel aftonbön. Vi hoppas på 
fina samlingar och angelägna 
samtal. /af 

 Alla vägar bär till Rom Betraktelse 
 
 

De bevingade orden ”Alla vägar bär till 

Rom” härstammar från 1390-talet och 
innebär att oavsett vilket sätt man 
arbetar på eller vilken metod man 
använder blir slutresultatet detsamma. 
För mig personligen har det inneburit en 
vändpunkt i mitt liv när det stått klart 
för mig att om jag inte gör något åt min 
livssituation och bl.a börjar motionera, 
så kan resultat bara bli ett, och det 
skulle inte bara drabba mig utan även 
min familj och de som står mig  nära. 

 

Dagen efter det att jag lämnat sjukhussängen på Danderyds Sjukhus i 
september 2010, bestämde jag mig för att göra en fiktiv vandring till 
Rom, ca 270 mil från Sollentuna. När det här bladet gått i tryck, hoppas 
jag att det målet är nått efter nästan tre års vandring. 
 

Jag får ibland frågan om jag tycker om att varje vardag, oavsett väder, 
klä på mig och gå en av de tre rundor som jag valt för min promenad. 
Svaret är nej! Det finns många andra saker jag hellre skulle vilja göra en 
att knalla runt på Sollentunas gator 48 minuter varje dag. Men motiva-
tion och tanken på att kanske slippa hamna på sjukhus igen, är starka 
drivkrafter som får mig att promenera vidare varje dag. 
 

Vad är det som driver dig och mig att skapa förutsättning för Sollentuna 
Missionsförsamling att växa och vara en kyrka för alla åldrar och alla 
skeden i livet, som det står på sista sidan i det här bladet?  
 

Hur kan vi utnyttja våra resurser på bästa möjliga sätt för att möta de 
utmaningar som vi ställs inför i framtiden? En av de resurser som vi har 
att ta till och som jag på ett särskilt sätt vill lyfta fram är bönen. Våra 
pastorer och vår styrelse behöver både förbön, stöd och ledning under 
kommande dagar för att kunna vara de redskap vi är kallade att vara. 
 

Är påståendet sant att ”Alla vägar bär till Rom” eller kan du och jag 
påverka utgången? Vill vi påverka utgången? För mig är svaret enkelt. 
På min vandring tittar jag framåt inte bakåt, jag känner tacksamhet över 
de delmål jag uppnått under vandringens gång. När jag väl är  (forts) 
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framme, kommer jag inte att gå samma väg tillbaka, utan starta om på 
nytt för att gå mot ett nytt mål. Att ha en ny utmaning är stimulerande 
och ger vandringen en stor tillfredställelse för varje delmål som jag 
uppnår. JA, jag tror att vi som Guds redskap kan påverka utgången. 
 

En av de sånger som jag bär med mig och som kommer att ljuda i min 
mp3 spelare under kommande dagar är psalmen ”Gå varsamt min 

kristen” skriven av Olof Kolmodin och senare bearbetad av Anders 
Frostenson. 
 Erik André 

Gå varsamt min Kristen ge akt på din gång 

den vägen är smal och den porten är trång 

som leder till livet men de är så få 

som finner den vägen och vill på den gå. 
 

Gå troget och stadigt i Frälsarens spår 

och kraft till din vandring av honom du får. 

Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv. 

Han giver dig nåd till evinnerligt liv. 
 

(Ps 565 vers 1 & 5 i Svenska Kyrkans psalmbok) 
 

 

 GÄSTPREDIKANTER 
Per-Åke Skagersten, 
Sollentunabo och ak-
tiv i Sollentuna Mis-
sionsförsamling 1985-
1992, har varit i Israel 
och Palestina som 
följeslagare under vin-
tern 2012-13. 

Uppdraget lyder under Kyrkornas 
världsråd och det svenska del-
tagandet organiseras av Sveriges 
kristna råd. Sedan 2001 har Per-Åke 
arbetat som gymnasielärare i 
Varberg. Nu vill han gärna dela med 
sig av sina erfarenheter till alla som 
vill lyssna och samtala om 
situationen i Israel och Palestina. 
Per-Åke medverkar i en tema-
gudstjänst kring detta den 15 
september. /af 
 

 

Den 10 november pre-
dikar Rune Forsbeck 
i vår gudstjänst. Rune 
är pastor i Equmenia-
kyrkan och har bland 
annat arbetat i mis-
sionsförsamlingarna i 

Uppsala och på Lidingö. Han har 
även haft flera tjänster i ekumeniska 
organisationer, bland annat som 
generalsekreterare för Svenska Eku-
meniska Nämnden. Han har även 
undervisat i homiletik, predikokonst, 
för blivande pastorer på Teologiska 
Seminariet på Lidingö. /af 
 

 KYRKBÄNKARNA OMKLÄDDA 
Under våren och försommaren har 
Jacob Rydgård arbetat med att klä 
om våra kyrkbänkar och ett par 
stolar. Våra insamlade medel till 
omklädningen uppgår idag till 55050 
kronor. Totalt har arbete och material 
kostat församlingen 111106 kronor.  
 

 
 

Även om själva arbetet nu är avslutat 
tar vi med tacksamhet emot ytter-
ligare bidrag. 
 

Jacob Rydgård kommer personligen 
att vara med i vår samlingsguds-
tjänst den 1/9, då vi alla får tillfälle 
att tacka honom för det fina arbetet 
han utfört. Vi kommer också att ha 
en extra insamling, för att så lång 
som möjligt täcka kostnaden för 
omklädningen, den här söndagen. /ea 
 
TUREBERGSKYRKANS 
INTERNATIONELLA FEST 
Svenska kyrkan Sollentuna bjuder till-
sammans med ett antal andra kyrkor 
och föreningar i Sollentuna in till fest 
den 28 september. Det blir aktiviteter 
för stora och små, mat, musik, samtal 
och workshops. Festen äger rum i och 
omkring Turebergskyrkan. Festen av-
slutas 18.00 med en körkonsert. /af 
 

ENDAGSRETREAT 

 
 

Längtar du efter att få slippa alla 
krav och förväntningar? Längtar du 
efter att bara få vara i nuet och låta 
tankarna komma och gå utan att bli 
störd av någon annan? Längtar du 
efter tystnad? Lördagen den 23 
november inbjuder vi till en 
endagsretreat i kyrkan. Vi börjar 
dagen med fika och introduktion 
för att sedan gå in i tystnaden. 

 Under dagen kommer vi att äta 
måltider, ha andakt, fira nattvard 
och ha mycket tid för att sitta 
framför brasan, ta en promenad till 
Edsviken eller ligga på kyrk-
bänken och lyssna på musik eller 
vad man vill göra. Det kommer att 
finnas möjlighet till enskilda 
samtal med någon av oss pastorer 
som är retreatledare. 
 

Anmälan är senast den 17 nov-
ember till församlingens expedi-
tion eller via mejl till 
 

rut.casserfelt@missionskyrkan.se 
 

Kostnaden för dagen är 150 kro-
nor och då ingår alla måltider. /rc 
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Söndag 3 november 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm, ljuständning till 
de hemgångnas minne 
Tema: Vårt evighetshopp 

Text: Joh  6:37-40 
 

Tisdag 5 november  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Larsåke W Persson 
Hur hel kan man bli? 
 

Onsdag 6 november 
19.00 Fika och samtal med 
Terese Fredenwall 

 

Söndag 10 november 
11.00 Gudstjänst  
Rune Forsbeck 
Tema: Vaksamhet och väntan 

Text: Luk 12:35-40 
 

Tisdag 12 november 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Paulus i fångenskap 
 

Onsdag 13 november 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 17 november 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, församlingsmöte 
Tema: Kristi återkomst 

Text: Joh 5:22-30 
 

 
 

Tisdag 19 november  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Stefan Sjöblom 
Den utrotningshotade tanten  
 

Lördag 23 november  
10.00 – 18.00 Endagsretreat 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
 

Söndag 24 november 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Silverdalskören 
Tema: Ett nådens år 

Text: Matt 21:1-9 
 

Lördag 30 november 
10.00 Körövning 

 

 
 
 
 

 
 

Söndag 1 december 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, 
kören. Kyrkkaffe (grupp C) 
Tema: Ett nådens år 

Text: Matt 21:1-9 
 

Tisdag 3december  
11.00 RPG:s adventslunch på  
Åkerögården 
 

Onsdag 4 december 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Söndag 8december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen 

Tema: Bana väg för Herren 

Text: Luk 3:1-15 
 

 
 

 
 
Vår nya kyrka har inte bara fått ett 
nytt namn utan också en ny 
logotyp. Liksom den logotyp som 
vi hade då vi hette Gemensam 
framtid är det ett mosaikkors, men 
nu är det ett grekisk kors där de 
fyra korsarmarna är lika långa. 
Mosaiken berättar om kyrkans 
historia, att det är olika delar som 
kommit samman, men ger också 
en vision för vad kyrkan vill vara i 
framtiden: en mångfaldens kyrka. 
Den grekiska korsformen visar på 
en kyrka som vill nå i alla 
riktningar och vara en kyrka som 
når ut genom sin mission. 
Framförallt visar korset på den 
kristna trons centrum: Guds 
frälsning som vinns genom Kristi 
försoningsgärning på Golgata 
kors. /af 
 

OFFERDAG FÖR 

 
Söndagen den 13 oktober är det 
insamlingsdag för equmenia, vår 
kyrkas barn- och ungdomsrörelse. 
Den söndagen firar vi gudstjänst 
tillsammans med våra vänner i den 
andra Equmeniakyrkoförsamling-
en i Sollentuna, Rotebrokyrkan, i 
Rotebro. I gudstjänsten kommer vi 
be för och samla in medel till 
equmenias viktiga arbete bland 
barn, unga och föräldrar i 
 

 Sverige och i andra länder. Att 
barn- och ungdomsrörelsen är en 
viktig del av vår kyrka underströks 
av valet av vår kyrkas nya namn, 
Equmeniakyrkan. /af 
 
SOLLENTUNA MISSIONSFÖR-
SAMLING 120 ÅR. 
“Turebergs Missionsförening bil-
dades den 10 feb. 1894 af följande 
personer” står det skrivet på ett 
gulnat papper i vårt arkiv. Listan 
upptar endast 13 namn. Men det 
utgjorde ändå hela 6½ % av den 
fasta befolkningen i Turebergs-
området på den tiden. Två av 
namnen är August Lundberg och 
Tekla Lundberg. August var skog-
vaktare på Edsberg slott sedan 1875. 
Tidigare var han anställd hos 
friherre Henrik von Essen på Vik 
slott, en förgrundsfigur inom väc-
kelserörelsen. På Edsberg fanns 
redan en andlig verksamhet ledd av 
friherrinnan Ida Rudbäck, född von 
Essen, i samarbete med Stockholms 
Lutherska Missionsförening. Skog-
vaktarbostaden på Ängstorp blev 
församlingens mötesplats och Tekla 
startade där söndagsskola 1882. 
Varannan söndag hölls möten i 
slottet och på Ängstorp. 
 

Kanske är skillnaden inte så stor, när 
det gäller den andliga situationen, 
mellan 1894 och vår tid. 
 

Det är dags att böja fundera över hur 
vi skall offentliggöra vårt 120-års 
jubileum. /re 
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DECEMBER 

NOVEMBER 



 

  
 
 
 
 
 

 
 

Tisdag 1 oktober 
13.00 Trivselträff 
Leif Sjöholm 
I farfars fortspår i Kongo 
 

14.00 Andakt Ribbings backe 
 

Onsdag 2 oktober 
14.30 Andakt Nytorpshemmet 
19.00 Fika och samtal om tron 

 

Lördag 5 oktober 
11.00 - 13.30 Höstmarknad 
 

Söndag 6 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Trons kraft  

Text:   Joh 9:1-7,24-39 
 

Tisdag 8 oktober  
13.00 RPG-saml i Rotebrokrkan 
Britt Donné  
Selma Lagerlöf – sagotant eller 

kvinnosakskvinna? 
 

Onsdag 9 oktober 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 13 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebro-
kyrkan, insamling till equmenia 
Rut Casserfelt, Stefan Andersson 
Tema: Lovsång 

Text:  Matt 15:29-31 
 

 
 

Tisdag 15 oktober 
13.00 Trivselträff 
Stefan Andersson 
Kyrkans sociala mission 
 

Onsdag 16 oktober 
19.00 Musikcafé 
Terese Fredenwall 

 

Lördag 19 oktober 
08.00 Städdag inomhus 
 

Söndag 20 oktober 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson, Louise Öhrvall 
Tema: Samhällsansvar  

Text: Luk 19:1-10 
 

Tisdag 22 oktober  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Tomas Boström 
Ord och lite visor? 
 

Lördag 26 oktober 
10.00 Körövning 
 

Söndag 27 oktober 
09:45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Frälsningen  

Text: Mark 4:26-29 
 

Tisdag 29 oktober 
13.00 Trivselträff 
Erik André 
En vandring genom Europa 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

Söndag 1 september 
09.45 Körövning 
11.00 Samlingsgudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson, kören, 
medlemsintagning, kyrkkaffe (grp B) 
Tema: Enheten i Kristus  

Text:   Luk 22:24-27 
 

Onsdag 4 september 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Söndag 8 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Elin Löfberg 
Tema: Ett är nödvändigt  

Text:   Matt 11:28-30 
 

Tisdag 10 september  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Christer Arvidsson, Göran Klemetz  
Jerusalemfararnas sånger 
 

Onsdag 11 september 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 15 september 
11.00 Temagudstjänst 
Per-Åke Skagersten, Lars-Göran 
Ahlm, Louise Öhrvall 
Kristnas situation i Mellanöstern 
 

 
 

Tisdag 17 september 
13.00 Trivselträff 
Arne Fritzson 
Jesus i Johannesevangeliet 
 

Onsdag 18 september 
19.00 Församlingsafton 
Samtal inför församlingsmötet 29/9 
 

Söndag 22 september 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Rik inför Gud  

Text:   Luk 12:13-21 
 

Tisdag 24 september 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Stig Nyman  
Nya Karolinska 
 

Lördag 28 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 29 september 
09.45 Körövning 
11.00 Temagudstjänst  
Arne Fritzson, kör, församlingsmöte 
Tema: Stranden och vinden. Psalmer 

av Anders Frostensson 
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