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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 
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TACK! 
Många goda vänner uppvaktade mig 
vid min högtidsdag i juni. Tack för 
alla fina gåvor, underbara blommor, 
alltför vackra hyllningsord och 
bidrag till kyrkbänkarnas klädsel. 

Lars-Göran Ahlm 
 

   
 

HÖSTMARKNAD 

Lördagen den 11 
oktober kl 11:00  är 
alla välkomna att njuta 
av årets Höstmarknad. 
 

Ta med arbetskamra-
ter, grannar eller vänner och fika 
med dem hos oss, visa kyrkan. Alla 
får gärna köpa lotter, hembakat 
bröd, frukt och bär mm. 
 

Njut vår servering med allt från 
smörgås till tårta och drick te, kaffe 
eller saft.  
 

Du som vill skänka varor till 
försäljning eller vinster är välkom-
men att kontakta Monica Axäll 08-
7547510 och lämna in dem torsdag 
kväll då vi bygger upp montrar 
eller god tid före starten på 
lördagen. Fredag är alla som orkar 
hemma och bakar. Välkomna! 
 

Höstmarknadskommittén 
 

 

 

 VÄLKOMNA TILL FAMILJEDANS! 
Vi söker barn mellan 1-10 år som 
tillsammans med mamma, pappa o 

syskon vill lära sig 
enklare danssteg 
till musik av bl.a. 
Michael Jackson, 
Abba och schlager-
musik 

 

Följande söndagar 28/9, 26/10 och 
den 23/11 kl 14 - 15.30. Dans en 
timma därefter fika till självkost-
nadspris. Terminsavslutning i Guds-
tjänsten den 7/12 kl 11.00 
Välkomna! 
 

Ledare: Maria Sörensen  
mobil: 072-941 59 81 
 

MUSIKCAFÉ 
Terese Fredenwall 
kommer återigen 
till ett musikcafé 
tillsammans med 
sin gitarrist onsda-
gen den 22 okto-
ber klockan 18.00. 
Vem är då Terese? 
 

Terese är en svensk 
sångerska, gitarrist 

och låtskrivare. Hon har släppt tre 
soloskivor på eget bolag och deltog 
2013 i Melodifestivalen. 
 

Hon reser regelbundet ut i Europa 
på gatuturnér för att träffa och spela 
för utsatta ungdomar som lever i 
drogmissbruk, prostitution och utan-
förskap, för att visa Guds kärlek. 

Wikipedia 
 

  
 
 
 
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 
6 september - Jubileumsutställning 
11 oktober - Höstmarknad 
18 oktober - Städning inne 
22 oktober - Musikcafé 
 

 
 

 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
höstbild på Missionskyr-
kan är tagen från Kungs-
vägen i Sollentuna. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november- 
december. Manusstopp för det 
numret blir den 20 november. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 

 

 

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

Foto: Privat



GRINDSLANTEN 
”Det var bättre förr”, är ett uttryck 
man ofta hör. Men vad man menar 
med det är inte alltid så självklart. 
Vanligtvis tar vi i fantasin dagens 
situation och nostalgiskt förflyttar den 
bakåt till en annan tidsperiod och 
förtränger att” det som hände förr” 
skedde under då rådande förhållanden. 
Hur var förhållandena i Sollentuna för 
120 år sedan?  
 

Konstprofessorn August Malmström 
(1829-1901) har skildrat detta i 
målningen ”Grindslanten”. Den utan 
tvekan mest kända och kopierade 
bilden av Sollentuna. Den visades på 
konstutställning 1885 och fick berät-
tigad uppmärksamhet. Motivet och 
symboliken är känd från engelska 
konstnärer och även den svenske 
konstnären Gustav Brandelius tavla, 
”Barn vid grind”, utställd 1866, har 
samma grundmotiv.  
 

 
 

Men Grindslanten, med sin övertyd-
liga dramatik och lokala anknytning, 
fick många tolkningar. Platsen är 
Rotebro Gästgivargård, i bakgrunden 
sjön Norrviken och längst till höger 
syns Sollentuna kyrka. Vägen, stängs-
let och grinden är bibliska symboler 
och redaktören Bernard Wadström, 
ger tavlan en religiös politisk tolkning. 

 Det är från vagnen som grindslanten, 
stridsäpplet, är kastat. Tre smutsiga 
fattiga, barfota trashankar slåss om 
”kapitalet”. Den fjärde pojken med 
långbyxor, silkesväst, klockkedja, 
skor, läsebok och mössan på, tar hand 
om kapitalet. Pojken som står på 
vägen symboliserar kyrkan och flickan 
symboliserar kvinnans alltid utsatta 
situation. 
 

Hästarna och vagnen är statsmakten 
som har ensamrätt till vägen som leder 
till kyrkan. I sin tolkning har 
Wadström skildrat sin samtids heta 
fråga, förhållandet mellan stat och 
kyrka. Bildligt talat bör kyrkan kasta 
sitt tunga knyte, tala försoning och 
leda barnen in på” Vägen”.  
 

Man får ibland intrycket av att 
frikyrkorörelsen enbart var en lekman-
narörelse, men så var det inte. I stor 
utsträckning leddes den av präster 
vilket ju är helt naturligt. Det var ju de 
som upplevde kluvenheten i att vara 
evangeliet troget och samtidigt edsvur-
na till kyrkolagen, här gällde det att 
välja sida.  
 

På den stora predikantkonferensen i 
Stockholm 1877 ställdes frågan: ”Är 
det dags att bilda en ny kyrka i 
Sverige?” Efter många inlägg i 
debatten blev svaret: ”Nej, det är bara 
en tidsfråga innan kyrkan skiljs från 
staten.” 
 

Att det inte blev så är välkänt och att 
motståndet var hårt i början Men vid 
tiden före förra sekelskiften hade det 
skett en betydande attitydförändring, 
från motstånd till samarbete. Sollen-
tuna är ett bra exempel på detta. /re 

 Guds Församling – Kristi Kropp Betraktelse 
 

För 120 år sedan tog modiga 
människor beslutet att bilda den 
organisation som vi idag känner som 
Sollentuna Missionsförsamling. Det 
var frimodiga människor som trodde 
på Gud och som ville vara med i 
Guds mission, både i Sollentuna och 
utöver vår värld. I år när vi har ett 
märkesår minns vi med tacksamhet 
all den trohet, alla bidrag i form av 
praktiska insatser, trohet i ekonomiskt 
offrande och inte minst alla goda 
förböner som burit församlingen alla 
dessa år. Vi har anledning att känna 

stor tacksamhet till dem som grundade och som har burit församlingen 
till oss. Vi har ett rikt arv att förvalta. 
 
Församlingen har formen av en ideell förening och utifrån betraktas 
ofta församlingar som ”religiösa organisationer”. Visst kan man göra 
det, men för oss som har en kristen tro är detta bara en tolkning som 
fångar en liten del av församlingens väsen. För oss är församlingen 
något mycket viktigare än så. Liksom vi tror på Gud, tror vi också på 
Guds församling. Tro betyder i det här fallet inte i första hand 
försanthållande, utan det handlar om att ha en tillitsrelation. 
 
I den apostoliska trosbekännelsen säger vi att vi tror på den heliga, 
universella kyrkan. Det betyder att vi litar på att kyrkan, den som är 
kärnan i vår församlings liv, inte är något som människor skapat och 
uppehåller, utan att den är Guds verk. Det finns olika förslag på 
definitioner av vad Guds kyrka är för något. Själv har jag försökt med 
följande formulering: Kyrkan är det folk som Gud har kallat till sig 
och sänt i den heliga Andens kraft för att förkunna för hela världen om 
hur Gud handlar i skapelsen och frälsningen. (forts) 
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I Matteusevangeliets sextonde kapitel läser vi att efter det att aposteln 
Petrus sagt han tror att Jesus är Messias säger Jesus att det är han 
själv, Kristus, som bygger sin kyrka. Församlingen är Guds 
församling. Det är Gud som bygger kyrkan. Det är Gud och inte 
människor som är församlingens första subjekt. Församlingen är 
Kristi kropp. 
 
Hur detta hänger ihop med de mänskliga organisationer som är 
församlingars former i olika tider, till exempel den ideella förenin-
gen, kan man skriva och fundera mycket om. Men själva poängen 
med kristen tro är just att gudomligt och mänskligt kan förenas. En 
församling kan samtidigt vara en mänsklig förening och Kristi kropp. 
Hur detta går till är djupast sett ett mysterium. Mysterier kan vi inte 
intellektuellt omfatta helt och fullt, men vi kan meditera om dem, 
leva i dem och glädjas över dem. 
 

Arne Fritzson 
 

 

 GÄSTPREDIKANTER 
 

I gudstjänsten den 28 
september predikar 
Åke Jonsson. Åke är 
pastor i Equmenia-
kyrkan. Han har 
arbetat i olika mis-

sionsförsamlingar, bland annat i 
Jakobsbergskyrkan och i Väster-
ortskyrkan. Han har även arbetat 
centralt inom Svenska Missions-
förbundet och undervisat på 
Teologiska Högskolan, Stockholm. 
Åke har också forskat och skrivit 
flera böcker bland annat om 
nattvard och skapelseteologi. /af .  
 

 
TEMAGUDSTJÄNST 16/11 
Helgen den 15-16 november 
kommer pastor Kristina Andrén 
åter på besök. Under lördagen 
kommer hon att möta församlings-
styrelsen och pastorerna för att 
arbeta med ledarskap och hur man 
fattar goda beslut. På söndagen den 
16 november kommer temat att 
vara syskonskap då Kristina kom-
mer att predika med utgångspunkt 
från Matt 12: 46-50.  
 

I alla relationer påverkar vi 
varandra och inte minst i syskon-
relationer. Jesus vidgar begreppet 
syskonskap och uppmanar oss som 
trossyskon att älska varandra. Vad 
innebär det? Kristina utmanar oss i 
predikan och säkert även vid det 
efterföljande kyrkkaffet. /rc 
 
 

 FIKA OCH BIBELSAMTAL 
Under hösten fortsätter de samlingar 
vi har en onsdag i månaden då vi 
fikar och samtalar om kristen tro och 
kristet liv. Den här terminen 
kommer vi att ha olika teman för de 
olika samlingarna. 
 

Den 3 september samlas vi och 
diskuterar frågor kring bön och hur 
Gud hör bön. Vi diskuterar våra 
erfarenheter av bönhörelse och de 
gånger då vi tycker att vi inte får det 
vi har bett om och vi läser några av 
de många bibeltexter i Gamla och 
Nya testamentet som tar upp dessa 
frågor. 
 

Den 1 oktober samlas vi och läser ur 
några av psalmerna i Psaltaren som 
uttrycker människans hela känslo-
register gentemot Gud. Känner vi 
igen oss? Vågar vi uttrycka vår ilska 
och hat? 
 

Den 5 november diskuterar vi frågor 
om hälsa, sjukdom och funktions-
hinder och diskuterar innebörden i 
några textsammanhang i Gamla och 
Nya testamentet som behandlar 
dessa frågor. Bland annat kommer 
vi diskutera vad olika bibeltexter 
berättar om förhållandet mellan 
sjukdom, funktionshinder och det 
som kristen tro kallar synd. 
 

Den 3 december får du ta med dig en 
psalm ur psalmboken som du tycker 
om. Vi sjunger den och läser texten. 
Vi samtalar om vad det är som gör att 
vissa psalmer är så omtyckta och bär 
genom livet. /af & rc 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Vi har nu knutit kontakt med ett 
nytt tryckeri som vi kommer att 
trycka vårt församlingsblad hos. 
Sollentuna Offset & Digital-
tryck AB heter tryckeriet som 
har sina lokaler i Rotebro, granne 
med Sollentuna kyrka. 

 

 

 Priset för att trycka ”Församlings-
nytt” kommer nu att bli högre än 
det pris vi som ideell förening 
betalade hos Sollentuna Kommun-
tryckeri. Det är dock en kostnads-
ökning vi får acceptera, för att 
kunna behålla den höga kvalité 
som vi anser att vårt församlings-
blad skall ha. 

 

 
 
Redaktionskommittén tar gärna 
emot både redaktionellt och 
ekonomiskt bidrag till kommande 
nummer av församlingsbladet. /ea 
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Söndag 2 november 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Ljuständning för de hemgångna 
Arne Fritzson   
Tema: Vårt evighetshopp 
Text:   Luk 20:37-38 
 

 
 

Tisdag 4 november 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Notdraget - Dragspelsklubb   
 

Onsdag 5 november 
19.00 Fika och bibelsamtal 
Hälsa, sjukdom och funktionshinder 
 

Söndag 9 november 
11.00 Gudstjänst  
Lars-Göran Ahlm, Ann-Josefine 
Possebo  
Tema: Samhällsansvar 
Text:   Matt 12:15-21 
 

Tisdag 11 november 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Varför firar vi Mårtensafton? 
 

Onsdag 12 november 
19.00 Litteraturcirkeln    
 

Söndag 16 november 
11.00 Gudstjänst    
Kristina Andrén, Arne Fritzson,  
Rut Casserfelt 
Tema: Syskonskap 
Text:   Matt 12:46-50 
 

Tisdag 18 november 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan  
Lotta Erdélyi   
Ett år i min trädgård 
 

 
 

Söndag 23 november 
10.00 Gudstjänst i Kummelby 
kyrka, OBS tiden! 
Rut Casserfelt   
Tema: Kristi återkomst  
Text:   Matt 13:47–50 
14.00 Familjedans 

 

Tisdag 25 november 
14.00 Andakt Ribbingsbacke  
 

Torsdag 27 november 
14.00 Andakt Nytorpshemmet  
 

Lördag 29 november 
10.00 Körövning 

 

Söndag 30 november 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst    
Arne Fritzson, kören,  
kyrkkaffe, grupp C 
Tema: Ett nådens år 
Text:   Matt 21:1-9 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tisdag 2 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården Rådmansö  
Sue & Kjell Davén 
 

Onsdag 3 december 
19.00 Fika och bibelsamtal 
Ta med en psalm ur psalmboken! 
 

Söndag 7 december 
11.00 Familjegudstjänst, 
Luciatåg, familjedansen 
Rut Casserfelt, Tomas Gillkvist, 
Maria Sörensen  
Tema: Guds rike är nära  
Text:   Luk 21:25-36 
 

Onsdag 10 december 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

 
 

 
 
 

OFFERDAG FÖR EQUMENIA 
Den 12 oktober firar vi en av 
Equmeniakyrkans nationella bön- 
och offerdagar. Då ber vi och 
samlar in medel för vår kyrkas 
barn- och ungdomsorganisation: 
Equmenia. Equmenia är Sveriges 
största kristna barn- och ung-
domsrörelse med över 30 000 
medlemmar. På nationell nivå 
och i Equmenias regioner görs 
viktiga insatser för att stödja 
arbete bland barn och unga i 
lokala föreningar. Equmenia be-
driver också ett omfattande 
internationellt arbete. Det är en 
förmån att i bön och offer få 
stötta det arbetet. Det gör vi 
tillsammans med våra syskon i 
Rotebrokyrkan i en gemensam 
gudstjänst vi firar där. /af 
 

SAMVERKANSGUDSTJÄNST 
En källa till glädje är den goda 
samverkan vi har mellan olika krist-
na församlingar här i Sollentuna. Ett 
tecken på det är det samverkans-
avtal missionsförsamlingen har med 
Sollentuna Församling. Det gör att 
vi firar gudstjänster med våra vän-
ner i Svenska Kyrkans församling.  
I höst firar vi en samverkansguds-
tjänst på Domssöndagen, den 23 
november, klockan 10.00 i Kum-
melby kyrka och den 23 september 
medverkar Arne Fritzson i en lunch-
mässa i Turebergskyrkan klockan 
12.30. /af 

 PROGRAM LÖRDAGEN 6/9  
 

Den 6 september är alla välkomna till 
ett öppet hus i Missionskyrkan med 
anleding av församlingens 120-års-
jubileum. Under dagen visas en ut-
ställning, det finns en levande verk-
stad för barn och familjer, det pågår 
servering och många olika program-
punkter. 
 
 

10.00 Inledande andakt. 
 

10.15 – 11.30  Öppen körövning. 
Kom med och pröva på att sjunga i 
Missionskyrkans kör.  
 

10.30 Pröva familjedans, en enkel 
danslektion för hela familjen med 
musikterapeuten Maria Sörensen. 
 

11.30 Roland Einebrant föreläser 
om Sollentuna Missionsförsam-
lings historia. 
 

12.00 Roland Einebrant leder en 
guidad visning av Sollentuna Mis-
sionskyrkas arkitektetoniska och 
konstnärliga utsmyckning. 
 

13.00 Orgelkonsert. Maria Sören-
sen med orgelelever framför verk 
av Bach, Mozart, Beethoven m.fl. 
 

14.00 Missionsförsamlingen och 
Kommunalpolitiken. Urban Gibson 
och Roland Einebrant samtalar om 
kopplingen mellan Missionsför-
samlingen och kommunalpolitiken 
i Sollentuna.  
 

15.00 Försoning behövs. Sofia 
Camnerin, biträdande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan, och pastor Arne 
Fritzson, samtalar utifrån en bok de 
har skrivit tillsammans. 
 

15.30 ca. Dagen avslutas. 
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DECEMBER 

NOVEMBER 



  
 
 
 
 

 

Onsdag 1 oktober 
19.00 Fika och bibelsamtal 
Psalmerna i Psaltaren 
 

Söndag 5 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, Louise Öhrvall  
Tema: Änglarna 
Text:   Joh 1:47-51 
 

Tisdag 7 oktober 
13.00 RPG-samling  
Pingstkyrkan  
Britt Sandberg   
Leva livet  -  hela livet 
 

Onsdag 8 oktober 
19.00 Litteraturcirkeln    
 

Lördag 11 oktober 
11.00-14.00 Höstmarknad 
 

Söndag 12 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebrokyrkan  
Arne Fritzson, Stefan Andersson 
Tema: Lovsång 
Text:   Luk 19:37–40 
 

 
Foto: Internet 

 

Tisdag 14 oktober 
13.00 Trivselträff 
Rut Casserfelt 
Vem är du och vem är jag? 
 

 
 

Lördag 18 oktober 
08.00 - Städning inomhus  
 

 
 

Söndag 19 oktober 
11.00 Gudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm  
Tema: Att lyssna i tro 
Text:   Matt 13:44-46 
 

Tisdag 21 oktober 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Helena Engkvist   
Folk och Språk 
 

Onsdag 22 oktober 
18.00 Musikcafé med  
Terese Fredenwall, fika grupp B 
 

 
 

Lördag 25 oktober 
10.00 Körövning 

 

Söndag 26 oktober 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, kören  
Tema: Trons kraft 
Text:   Mark 2:1-12 
14.00 Familjedans 
 

Tisdag 28 oktober 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Kiosklitteratur - bildning för folket 
eller mest skräp? 

 

 
 

’ 
 

Tisdag 2 september 
14.00 Andakt Ribbingsbacke  
 

Onsdag 3 september 
19.00 Fika och bibelsamtal 
Bön och bönhörelse 
 

Torsdag 4 september 
14.00 Andakt Nytorpshemmet  
 

Lördag 6 september 
10.00-15.30 Öppet hus, försam-
lingen 120 år, utställning 

 

Söndag 7 september 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, kören, 
kyrkkaffe grupp A 
Tema: Församlingen som en stad 
           på berget 
Text:  Matt 5:14-16 
 

 
 

Tisdag 9 september  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Magnus Helmner 
Vandringen – Vägen – Vilan 
 

Onsdag 10 september 
19.00 Litteraturcirkeln    
 

 
 
 
 

Söndag 14 september 
11.00 Gudstjänst    
Rut Casserfelt, Louise Öhrvall  
Tema: Medmänniskan 
Text:  Matt 7:12 
 

Tisdag 16 september 
13.00 Trivselträff    
Arne Fritzson 
Vi tror på den heliga universella 
kyrkan 
 

Söndag 21 september 
11.00 Gudstjänst och 
församlingsmöte 
Arne Fritzson, Nina Walloschke  
Tema: Enheten i Kristus 
Text:   Joh 17:18-23 
 

 
 

Tisdag 23 september 
12.30 Lunchmässa i Turebergs-
kyrkan 
Arne Fritzson, Lasse Svensson m.fl. 
 

Tisdag 23 september 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan  
Opalkören, dir. William de Blanche   
 

Söndag 28 september 
11.00 Familjegudstjänst  
Åke Jonsson, Maria Sörensen  
Tema: Ett är nödvändig 
Text:   Luk 10:38-42 
14.00 Familjedans 
 

Tisdag 30 september 
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant  
Med mitt mått mätt 
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