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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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Till Guds vila 
Som tidigare meddelats avled Svea 
Holmberg den 26 maj. Begravnings-
gudstjänsten hölls i Missionskyrkan 
den 17 juni. Officiant var Rut Casser-
felt. 

   
 

 

TACK 
för de enormt fina blommorna som 
jag blev uppvaktad med för att jag 

fyllt 60 år. De gladde mig mycket. 
Margaretha Strömqvist 

 
HÖSTMARKNAD 

Lördagen den 10 

oktober kl 11:00 är 
alla välkomna att njuta 

av årets Höstmarknad. 
 

Ta med arbetskamrater, 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 

’ 

 

 STYRELSEN INFORMERAR  
Datum för höstens styrelsemöten: 
onsdagar: 16 september, 28 oktober, 
25 november, 16 december 
 

Planeringsråd: torsdagen 29 oktober 
 

Samlingshelgen 5-6 september är en 
helg värd att prioritera, då vi åter får 
mötas efter sommaren.  
 

Några gudstjänster senaste halvåret 
har gudstjänstgrupper ansvarat för. Så 
kommer det att bli framöver ibland. Vi 
behöver vara fler som jobbar med 
gudstjänsterna så säg till någon av oss 
om Du vill vara med, en gång kanske 
eller flera gånger. 
 

En grupp jobbar med de nya 
stadgarna, och en ny adressbok är på 
gång. /msq 
 

 

I styrelsen ingår följande personer: 
Margaretha Strömqvist, Per Helmers-
son, Hasse Eriksson, Rigmor Eriksson, 
Ulla Kristiansson, Jan Thylander. 
 

 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är fram-
gent inte bemannad på fasta tider 
under veckorna Man kan dock 
ringa och lämna ett meddelande i 
expeditionens röstbrevlåda, som 
avlyssnas på distans. Församling-
ens postlåda kommer att kontrol-
leras kontinuerligt.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
5-6 september - Samlingshelg 
10 oktober - Höstmarknad 
24 oktober - Städning inne 
14 november – Queen musikal 
 

 
 

 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist,  
rl = Rolf Lerneteg, åk = Åke Kussak, 
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
höstbild är tagen en ok-
toberdag i en Småländsk 
skog. 
 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november 
- december. Manusstopp för det 
numret blir den 15 november. 
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SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 



GUDSTJÄNSTER I HÖST 
Den kristna församlingen har allt 
sedan veckan efter Jesu uppstån-
delse samlats till gudstjänst på 
söndagen (Joh 20:26). Varje 
söndag är det fest i Guds kyrka 
därför att vi tror att livet och 
kärleken är starkare än allt, till och 
med döden. Under hösten har vi 
många spännande gudstjänster att 
se fram mot. Jag vill ge några 
exempel. 
 

Den 6 september har vi en tema-
gudstjänst om Guds helande 
närvaro där vår nye medlem, pastor 
Mats Backholm, medverkar. 
Söndagen därpå, den 13 september, 
har vi en offerdag för Sociala 
Missionen och får besök av dess 
direktor, Johannes Jarlebring. 
Den 20 september har vi en 
musikgudstjänst tillsammans med 
Föreningen Ideell Musik, FIM. 
Även den 27 september står 
musiken i centrum då vi har en 
temagudstjänst om döden och livet 
med sånger skrivna av Anna-Stina 
Thorssell Ahlm. 
 

Den 11 oktober har vi gudstjänst i 
Rotebrokyrkan. Den 1 november 
har vi en nattvardsgudstjänst där vi 
också tänder ljus till minne av de 
som gått före oss in i Guds vila. 
Söndagen den 15 november har vi 
en temagudstjänst om teknikens 
under. Den 29 november är det 
”kyrkonyårsdag”, Första söndagen i 
Advent, och vi får sjunga de 
välbekanta adventssångerna. Då 
 

 och vi flera andra tillfällen får vi 
lyssna till församlingens kör. 
 

Så vi har dessa och alla andra 
gudstjänster att se fram mot under 
höstterminen. Varje söndag får vi 
lovsjunga, be, lyssna till Guds ord, 
offra till församlingens arbete m.m. 
En gång i månaden bjuder Jesus 
Kristus oss till sin heliga måltid, 
nattvarden. Varje söndag tänder vi 
den nya vackra belysningen på vårt 
kors och liksom korset lyser på 
väggen så lyser Guds ljus i våra liv. 
Och vi får minnas orden i Gösta 
Hedbergs psalmtext: ”Det är en 
nåd att få vara med, som grenen 
växa i livets träd.” (Psalmer och 
sånger, nr 410, vers 3.) 
 

QUEENMUSIKAL 

Foto: Internet 
 

Lördag den 14 november kl.15.00 
& 18.00  
 

Elever från Åkersberga Solskiftes-
skolan samt pianoelever från 
Sollentuna och andra musikvänner 
& dansare framför konserten  
"Sollentunas hyllning till Queen" 
under ledning av Maria Sörensen. 
 

Barn och vuxna i familjedansen 
kommer också att medverka. 
 

Varmt välkomna! 

 Den förvandlande närvaron Betraktelse 
 

Som pastor får man ibland jobba sena 
kvällar, vilket gör att det händer att jag 
ibland åker hem från kyrkan sent vissa 
vardagskvällar. Då sätter jag mig i en taxi 
på väg från Sollentuna till Bromma. Ofta 
har jag öronsnäckor i mina öron och 
lyssnar på något vackert klassisk 
musikstycke. Är det då en klar kväll så 
händer det, det där som gör mig så 
lycklig och som jag genast börjar tacka 
Gud för: jag ser det vackra kvällsljuset. 
Så kan jag sitta i en bil och åka på 
välbekanta vägar och njuta av det jag ser 
och vara glad för att få leva i Guds värld. 
Det blir inte bara en arbetsresa hem från 

jobbet. Det blir också ett tillfälle för tacksamhet och andakt. 
 

Jag är tacksam för att Gud har gett mig möjligheten att njuta av att bara se 
hur vackert kvällsljuset kan vara på vårar eller höstar på våra breddgrader. 
Det får mig att tänka på hur Gud fyller tillvaron med sin närvaro och att det 
i sig gör livet meningsfullt. I vår kultur kan man ibland tänka sig att livet är 
något etiskt neutralt, i sig varken gott eller ont, utan som en tom behållare 
som får sitt värde utifrån det innehåll vi ger det.  
 

Kristen tro berättar en annan historia om våra liv och hela tillvaron. Vi tror 
att livet är en Guds skapelse, ett utflöde av Guds kärlek. Vi och hela världen 
finns till därför att Gud vill våra liv och det gör att existensen i sig är 
värdefull. Att få leva som människa är inte att bli utslängd i en kall och 
meningslös tillvaro, utan livet i sig är en kärleksgåva från levande Gud och 
vi har vårt hem i kosmos, i en ordnad tillvaro fylld av gudsnärvaro och 
mening.  
 

Människan är skapad till Guds avbild läser vi i Gamla testamentet (1 Mos 
1:27). Vi är Guds avbilder, Guds ikoner. Genom att finnas till speglar vi 
Guds existens. Detta är grunden för värdigheten i att vara människa. Som 
människor är vi krönta med ära och härlighet (Ps 8:6). Liksom Gud kan låta 
det vackra kvällsljuset förvandla en resa hem från jobbet till en andakt, så 
förvandlar Guds närvaro i våra liv oss till ikoner, avbilder som  (forts) 
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som berättar om det fantastiska i att leva i Guds värld. 
 

Samtidigt vet vi hur smärtfyllt livet kan vara. Vi erfar det i våra egna liv 
när vi drabbas av sorger och svårigheter och vi möter de dagligen i 
nyhetsrapporteringen. Vi nås så ofta av berättelser om människor vars liv 
är möda och kamp, människor som inte får tillfälle av att njuta av hur 
vackert kvällsljuset kan vara. Människan må vara skapad till Guds avbild, 
men som sådana är vi bräckliga och sårbara. 
 

Men Gud, som är kärlek (1 Joh 4:8), möter oss mitt i vår sårbarhet. Gud är 
i Jesus Kristus själv sårbar och det är hans sår som ger oss bot (Jes 53:5). 
Gud, som är skapelsens Gud som har gett oss livet, är också frälsningens 
Gud som vill befria oss från allt som förtrycker oss och som hindrar oss 
från att leva helt och fullt som människor. Skapelsen och frälsningen är 
båda utflöden av samma gudomliga källa. 
 

Så får leva omslutna av Guds kärleksfulla närvaro. Den närvaron 
förvandlar våra liv. En närvaro i sig gör skillnad. Vi lever inte övergivna 
på ett kallt klot som kretsar kring en liten stjärna i galaxen Vintergatans 
utkant. Vi lever omgivna av Guds kärlek. Den kärleken är en 
förvandlande närvaro i våra liv som förvandlar hela vår livskänsla liksom 
kvällsljuset kan förvandla en resa från jobbet till en stilla stund av skönhet 
och tacksamhet. 

Arne Fritzson 
 

 

 

 TRIVSELTRÄFFAR 
För alla er som är daglediga har vi i 
höst 5 stycken s.k. Trivselträffar. Det 
är tisdagarna 15/9, 29/9, 13/10, 27/10 
och den 10/11 kl. 13.00 och ca en 
och en halv timme framåt som vi 
träffas, fikar tillsammans och lyssnar 
till någon som har något intressant att 
berätta. 

 

Den 15/9 kommer 
Sollentuna försam-
lings förre kyrko-
herde Anders Roos 
på besök och berättar 
kyrkominnen från 
tiden i Sollentuna. 

Till den här samlingen är även våra 
vänner i Rotebrokyrkan inbjudna. 
 

Vår förre församlingsföreståndare 
Lars-Göran Ahlm besöker oss den 
29/9 och hans tema är ”Från 
Psaltaren åtta till Streets of Laredo” 
 

Roland Einebrant, kommer den 
13/10 att berätta för oss om ”Sharia, 
den gudomliga lagen”. 
 

Den 27/10 kommer jag (Erik André) 
att prata fotografering och lite om 
dess historia, samt ge några tips på 
hur man lyckas med att få till bra 
bilder. 
 

Tisdagen den 10/11 är Trivselträffen 
förlagd till Rotebrokyrkan där 
Kerstin Dorfinger sjunger Lina 
Sandell sånger med Majbritt 
Lannfjäll som ackompanjatör. 
 

Alla är hjärtligt välkomna till att delta 
i samlingarna som går under namnet 
Trivselträff. /ea. 

 KOM MED I VÅR LITTERATUR-
CIRKEL 
Vi träffas fyra onsdagar under 
hösten: den 9/9, den 14/10, den 
11/11 och den 9/12. Tiden är 
19.00-20.30. Till varje träff har vi 
läst en bok eller text som vi har 
kommit överens om och som vi 
samtalar om. I höst kommer vi att 
ägna två träffar åt kända 
bibelberättelser som vi försöker 
närma oss med friska ögon.   

"Josef och hans bröder" är ämnet 
den 9 september. Vi läser i förväg 
Första Moseboken kap. 37-50. 
  

"Abraham, Sara och Hagar" 
samtalar vi om den 14 oktober. Vi 
läser i förväg Första Moseboken 
kap. 15-22. 
 

Arne Fritzson, som kommer att 
hålla en föreläsningsserie i höst 
kring människosynen i Bibeln, 
deltar i dessa cirkelträffar. 
 

Litteratur för terminens två sista 
samlingar bestämmer vi senare i 
cirkeln. /åk 
 
 

 
Foto: Roland Einebrant 

 

Cirkelledare är Åke Kussak, tel. 
08-754 15 59, 0730-57 85 41. 

KYRKANS PARKERING 
Cirka 45 av kyrkans parkerings-
platserna hyrs ut dagtid till personer 
som arbetar på olika företag runt 
kyrkan, i centrum och även arbets-
platser väster om järnvägen. Vi har 
alla platser uthyrda så gott som hela 
tiden och oftast några som köar för 
parkeringsplats. När vi hade ledig 
plats och ingen kö senast så skickade 
jag ett mail till de som redan hyrde 
plats och vips så var det flera av 
deras arbetsbetskamrater som ville 
ha platsen och flera personer kunde 
 

 placeras i kö för framtiden. 
 

Parkeringsuthyrningen ger försam-
lingen ett ekonomiskt tillskott som vi 
är tacksamma för. /rl 
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Söndag 1 november 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Ljuständning för de hemgångna 
Arne Fritzson   
Tema: Vårt evighetshopp 
Text:   Luk 12:4-7 
 

 

Tisdag 3 november 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Bengt Jägerskog, TV-fotograf 
Från Fem Myror till Hugo och Rosa 
 

Onsdag 4 november 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Söndag 8 november 
11.00 Gudstjänst  
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Förlåtelse utan gräns 
Text:   Matt 18:15-20 
 

14.30 Familjedans 
 

Tisdag 10 november 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Kerstin Dorfinger, Majbritt Lannfjäll 
Lina Sandel sånger 
 

Onsdag 11 november 
19.00 Litteraturcirkeln    
 

Lördag 14 november 
15.00 & 18.00 Queen musikal 
Maria Sörensen, m.fl. 
 

Söndag 15 november 
11.00 Temagudstjänst    
Manlig gudstjänstgrupp  
Tema: Teknikens under 

 
 

Tisdag 17 november 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Fred Nyberg, professor i biologisk 
beroendeforskning 
Hjärnans belöningssystem 
 

Söndag 22 november 
11.00 Gudstjänst 
Ann-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm   
Tema: Kristi återkomst  
Text:   Matt 25:31-46 
 

Lördag 28 november 
10.00 Körövning 
 

Söndag 29 november 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst    
Arne Fritzson, kören,  
kyrkkaffe, grupp 3 
Tema: Ett nådens år 
Text:   Joh 18:36-37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tisdag 1 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården 
 

Onsdag 2 december 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Söndag 6 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson  
Tema: Guds rike är nära  
Text:   Matt 13:31-34 
 

Onsdag 9 december 
19.00 Litteraturcirkeln 

 
 

 
 
 

OFFERDAG 
Den 11 oktober är det våra kyrkas 
nationella offerdag för Equmenia, 
vår kyrkas barn- och ungdoms-
rörelse. Då får vi tillfälle att stödja 
Equmenias viktiga arbete i Sverige 
och ut över hela världen för att nå 
barn och unga med evangeliet, det 
glada budskapet om Guds kärlek till 
oss i Jesus Kristus. Den offerdagen 
firar vi tillsammans med våra vänner 
i Rotebrokyrkan i en gemensam 
gudstjänst där i Rotebrokyrkan. /af 
 

 
 

Nu har Equmeniakyrkan fått sitt 
första 90-kontot. Det konto man nu 
kommer använda för sina insam-
lingar är  plusgiro: 90 03 28-6 
 
TILL GUDS AVBILD 
Under hösten 2015 inbjuder 
Sollentuna Missionsförsamling till 
en serie på fyra föreläsningar under 
rubriken ”Till Guds avbild”. Vi 
kommer att diskutera vad kristen tro 
berättar om vad det är att vara 
människa. Enligt Bibeln är 
människan skapad av jord och en 
del av hela skapelsen. Samtidigt är 
människan skapad till Guds avbild, 
krönt med ära och härlighet, står det 
i Psaltarens åttonde psalm. Det finns 
en värdighet i att vara skapad till 
Guds avbild. Samtidigt är vi alla 
  

 medvetna om våra mänskliga till-
kortakommanden. 
 

Det är intressant att vi kopplar 
begreppet ”den mänskliga faktorn” 
med att göra misstag. Så vad är det 
att vara människa och vad berättar 
kristen tro om det? Det ska vi 
fundera tillsammans kring i föreläs-
ningens och samtalets form under 
fyra onsdagskvällar under hösten. 
 

Föreläsningarna inleds klockan 
19.00. De pågår i cirka 50 minuter. 
Därefter erbjuds förfriskningar. 
Efter ett tag vidtar en stunds samtal 
kring kvällens tema. Samlingen 
avslutas med en kort aftonbön, 
cirka klockan 20.30. Föreläs-
ningarna hålls av pastor Arne 
Fritzson. /af 

 

2 september  
Av jord är vi komna, krönta med 
ära och härlighet. Människosyn 
utifrån Gamla testamentet. 
 

7 oktober  
Nya skapelser i Kristus. Människo-
syn utifrån Nya testamentet. 
 

4 november  
Helgon och syndare. Människosyn 
i kyrkans historia. Några nedslag. 
 

2 december 
Ny kunskap – nya frågor. Kristen 
människosyn och samtidens 
utmaningar. 
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NOVEMBER 

DECEMBER 



  
 
 
 
 

 

Söndag 4 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson  
Tema: Änglarna 
Text:   Luk 10:17-20 
 

Tisdag 6 oktober 
13.00 RPG-saml.i Rotebrokyrkan 
Owe Lidbrandt, Kurt Runby & 
Christer Johansson 
Mini-Brass ger Mini-konsert 
 

Onsdag 7 oktober 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Lördag 10 oktober 
11.00-14.00 Höstmarknad 
 

Söndag 11 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebrokyrkan 
Offerinsamling till Equmenia, 
scoutinvigning 
Tema: Lovsång 
Text:   Luk 17:11-19 
 

14.30 Familjedans 
 

Tisdag 13 oktober 
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant  
Sharia, den gudomliga lagen 
 

Onsdag 14 oktober  
19.00 Litteraturcirkel 
 

 

 
 

Lördag 17 oktober 
10.00 Körövning 

 

Söndag 18 oktober 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Att leva tillsammans 
Text:   Mark 3:31-35 
 

Tisdag 20 oktober 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Stig Öberg, Grönlandsmissionär 
Grönland, historia och kultur 
 

Lördag 24 oktober 
08.00 - Städning inomhus  
 

 
 
 

Söndag 25 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Ann-Josefine Possebo  
Tema: Samhällsansvar 
Text:   Matt 22:15-22 
 

Tisdag 27 oktober 
13.00 Trivselträff 
Erik André 
Att se genom kameralinsen 
 

 
 

 

 

 
 

’ 

 
 

Onsdag 2 september  
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Lördag 5 september 
10.00 - 12.00 Körövning 
13.00 - 17.00 Temadag 
Mats Backholm 
Guds helande närvaro 
 

Söndag 6 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Mats Backholm, Arne Fritzson, 
kören, kyrkkaffe grupp 2 
Tema: Guds helande närvaro 
 

14.30 Familjedans 
 

Tisdag 8 september  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Ingemar Eliasson 
Ingen returbiljett 
 

Onsdag 9 september  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 13 september 
11.00 Gudstjänst 
Johannes Jarlebring Sociala Missionen 
Tema: Ett är nödvändigt 
Text:   Matt 6:31-34 

 
 

Tisdag 15 september 
13.00 Trivselträff i Missionskyrkan 
tillsamman med Rotebrokyrkan 
Anders Roos 
Kyrkominnen från Sollentuna 
 

 
 

Söndag 20 september 
11.00 Musikgudstjänst  
Rolf Bromme, FIM, Erik André 
 

Tisdag 22 september 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Jack Fagerström, flygkapten 
Ur en flygares dagbok 
 

Lördag 26 september 
10.00 Körövning 
 

Söndag 27 september 
09.45 Körövning 
11.00 Temgaudstjänst och 
församlingsmöte 
Arne Fritzson, kören med texter av 
Anna-Stina Torssell Ahlm 
Tema: Döden och livet 
Text:   Joh 11:28-44 
 

14.30 Familjedans 
 

Tisdag 29 september 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Från Psaltaren åtta till Streets of 
Laredo 

 
6
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 3/2015
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 3/2015
 

 7 
 

MÖTESPROGRAM 

 

SEPTEMBER 

OKTOBER 


