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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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HÖSTMARKNAD 

Lördagen den 1 okto-
ber 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 för-
säljning eller vinster är välkommen 

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  
Vi kommer att ha styrelsemöten 

följande onsdagar: 21 sept, 19 okt, 

16 nov. Församlingsmöten: söndag-
arna 25 sept och 4 dec. 
 

Vi påminner om församlingshelgen 

3-4 september. Kom med! Då får vi 

ha gemenskap med varandra och 

med Herren. Tillsammans bygger vi 

så vår församling. /msq. 
 
BÖN INFÖR GUDSTJÄNSTEN 
Före gudstjänsterna samlas vi till 

bön, kl. 10.15-10.45, i soffhörnan 

nere i församlingsvåningen. /msq 
 
SPF SENIORERNA TUNASOL 
 

 

Under sju onsdagar i höst kommer 

föreningen Tunasol att hålla sina 

träffar i vår kyrksal. 
 

Det blir både kultur och jazz. 

Samlingarna börjar kl 10.00 med 

paus ca 11.00 då kaffe/te och bulle 

kan fås för en tjuga. Inträde 60: för 

Tunasolare och 80:- för övriga. 
 

http://www.spfseniorerna.se/content.as
p?nodeid=36320 
 

Tunasol hälsar att våra församlings-
medlemmar är välkomna att delta i 

dessa samlingar. /ea 
 
 

 

  
 
 
 

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 
3-4 september – Samlingshelg 
25 september – Församlingsmöte? 
1 oktober - Höstmarknad 
15 oktober - Städning inne 
19 november – Retreat 
 

 
 

 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
re = Roland Einebrant, msq = Margaretha 
Strömqvist, mb = Mats Backholm  
rl = Rolf Lerneteg,  
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
höstbild är tagen en 
oktoberdag vid Häggviks 
köpcentrum. 
 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet november 
- december. Manusstopp för det 
numret blir den 15 november. 
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GÄSTSÅNGARE 
Den 30 oktober be-
söker Ann-Kristin 
Simonsson vår gud-
stjänst med sång 
och tal. Hon kom-
mer från Sandsjö-
fors i Småland och 

arbetar som skolkurator sedan 38 
år i Nässjö. I arbetet får hon träffa 
elever i olika livssituationer och i 
det arbetet kan det bli många 
djupa samtal. Hon har en kristen 
tro vilket hon känner betyder 
mycket i arbetet och på fritiden. 
 

Ann-Kristin är synskadad sedan 
födseln och har därför fått lära sig 
många olika sätt att fixa saker, 
tekniken ger henne mycket hjälp 
idag och hon har ledsagare några 
timmar per månad. Hor har bott 
och studerat på Tomteboskolan i 
Solna under 7år.  
 

Hon sjöng offentligt första gången 
på söndagsskolfest i fyraårsål-
dern. Hon gillar att sjunga och 
spela gitarr på fritiden fort-
farande. Ann-Kristin är trots sitt 
handikapp mycket aktiv, hon går 
gärna på ishockey, speedway, 
leder kyrkor-nas närradio i Nässjö, 
är politiskt aktiv, plockar bär, reser 
mycket. /rl 

 FÖRELÄSNINGAR 
I höst fortsätter vi med våra 
föreläsningar i vår kyrka. Den 
första onsdagen i varje månad 
klockan 19.00 blir det en 
föreläsning. Föreläsningen är en 
knappt timme lång. Därefter blir 
den en fruktstund, något att dricka 
och tillfälle att ställa frågor och 
diskutera kvällens ämne. Kvällarna 
slutar med en enkel aftonbön ca kl. 
20.30. 
 

Rubriken för höstens föreläsningar 
är Skapelsen, förbundet och lagen. 
Arne Fritzson kommer att hålla tre 
föreläsningar om dessa centrala 
bibliska begrepp. Varje föreläsning 
kommer att ta upp dessa begrepp ur 
både ett gammal- och ett nytesta-
mentligt perspektiv. 
 
 

Vid det sista före-
läsningstillfället, 

den 7 december, 
kommer vi få besök 
av Sune Fahlgren, 
lärare i praktisk 
teologi på THS och 

tidigare föreståndare vid Bildas 
studiecenter i Jerusalem som 
föreläser om våra kristna tros-
syskons situation i det heliga landet 
utifrån rubriken ”Kommer det 
finnas några levande stenar i det 
heliga landet om tio år?”/af 
 

 

 Allt har sin tid Betraktelse 
 

Livet har sina rytmer. Dygnet har en rytm, 
veckan en annan och året har sin rytm. Nu 
är sommaren över och höstterminen och 
ett nytt läsår står för dörren. Vi kan ha 
blandade känslor för det. Vi kan längta 
tillbaka till sommarens makligare tempo, 
till värmen, baden och rekreationen. Ibland 
känns det långt till nästa sommar. 
 

Samtidigt kan vi känna en spänd förväntan 
på läsåret som ligger framför oss. Nu 
ligger läsåret 2016-17 framför oss. Ännu 
är det ett oskrivet blad, som ett 
vinterlandskap utan spår i snön. Det är 
något nytt som vi får upptäcka. Vi vet inte 

hur dessa upptäckter kommer att bli. Kommer de göra oss glada och 
tacksamma, bekymrade, rädda eller oroliga? Kommer de fylla oss med 
sorg eller glädje, förundran över livets rikedom eller frågor om varför 
livet ibland kan vara så orättvist? Vi vet inte det.  
 

En sak kan dock vi vara säkra på: vi kommer att bli överraskade och 
konstatera att det som sker har aldrig hänt tidigare. För så är det med 
tidens gång: ingenting kommer tillbaka och är precis som det alltid har 
varit. Nej, det som är helt säkert i livet det är att det alltid förändras och 
att vi alltid behöver hantera livssituationer som visserligen kan påminna 
om det vi varit med om tidigare men som ändå i grunden är unika och 
nya för oss. 
 

Som kristna vårdar vi minnen noga. Kyrkans skatt är den bibliska 
historien: berättelsen om Israels folk, om den unga kyrkan och 
framförallt evangeliernas berättelse om Jesu liv, verk, död och 
uppståndelse. Kyrkan lever av att minnas och återberätta dessa 
händelser. Ändå är kristen tro ingen nostalgisk livshållning som blickar 
längtande tillbaka på flydda tider och önskar att det ska bli såsom det en 
gång var. Vi minns inte för att hålla fast i det förgångna utan därför att vi 
vet att dessa minnen förvandlar vårt nu och framförallt bär de (forts) 
 

10
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 3/2016
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 3/2016
 

 3 

Foto: Privat

Foto:Privat



ett löfte till oss om en ny och annorlunda framtid. De ger oss en helt 
annan livskänsla. Minnet av Bibelns berättelser ger oss en tro på 
kärlekens förvandlande möjligheter. De skänker oss en grundtillit mitt 
i tidens växlingar. 
 

Kristen tro bekänner att Gud är skapare. Det betyder att vi tar emot 
livet som en gåva från Gud. Vi tror att skapelsen är ett utflöde av Guds 
kärlek. Det gör att vi tror att Gud har gett oss livet och tiden med sina 
växlingar. Som kristna tar vi mot livet med tacksamhet. Var morgon 
förkunnar vi Guds nåd och var natt Guds trofasthet (Ps 92:3). Visst 
möter vi besvikelser i livet. Då minns vi att Gud som gett oss livet 
också sänt oss sin Son för att rädda och befria oss ifrån allt ont och den 
som Sonen befriar är verkligen fri. (Joh 8:36) 
 

”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen” (Pred 
3:1) .Vi lever med tidens växlingar. Tiden för oss närmare slutet då vi 
möter Gud, som gör allting nytt och som ska torka alla tårar. (Upp 
21:3-5) Som kristna tillhör vi framtidsfolket. Vi tror att vår bästa tid, 
då vi är hemma hos Gud, ännu ligger framför oss. Med hopp och 
glädje går vi framtiden till mötes. 

Arne Fritzson 
 

 

 TRIVSELTRÄFFAR 
För alla er som är daglediga har vi 5 
tisdagar i höst s.k. Trivselträffar kl. 
13.00 till 15.00 då vi umgås, fikar och 
lyssnar till någon som har något 
intressant att berätta. 
 

 
 

Den 20 september får vi lyssna till 
Anna-Stina Thorssell Ahlm som talar 
över ämnet ”Du vävde mig i 
moderlivet.” Den här samlingen gör vi 
tillsammans med Rotebrokyrkan. 
 

Den 4 oktober berättar Roland 
Einebrant om ”Lumumbas rebeller, 
ett 60-årsminne” 
 

Den 18 oktober kommer Lars-Göran 
Ahlm att tala över ämnet ”Aposteln 
Johannes och hans brev till 7 
församlingar i Mindre Asien” 
 

Den 1 november kommer jag, Erik 
André, att visa och förklara vad en 
Smartphone är och kan användas till. 
 

Den 15 november är vi inbjudna till 
Rotebrokyrkan. Karin & Ingvar Myrén 
kommer då att tala över ämnet ”En 
bibelberättelse gestaltas i ord och 
bild”.  
 

Alla är välkomna att vara med i höstens 
trivselträffar. /ea 
 

 RETREAT 
Lördagen den 19 november kommer 
det att anordnas en retreat i Sollentuna 
missionskyrka. Mellan kl 10-18 kom-
mer det att vara några pass med 
undervisning, tid för ensamhet, still-
het, bön, meditation, enskilda samtal, 
förbön. Mat och fika kommer också 
att serveras under dagen.  
 

För att underlätta planeringen för 
dagen är det viktigt att anmäla sig och 
ange om man vill vara med hela dagen 
eller enbart delvis. Anmälan kan göras 
till Mats Backholm som kommer att 
vara retreatledare. Det kommer också 
att finnas en anmälningslista i kyrkan. 
Anmäl dig gärna redan nu och boka in 
den här viktiga dagen. Sista anmäl-
ningsdag blir 13 november.  
 

Varmt välkommen till en dag av 
stillhet och vederkvickelse. 
 

Vänliga hälsningar  
Mats Backholm  
E-post: matsbackholm@gmail.com  
Mobil: 0735043430 
 

DIAKONIA 50 ÅR 
Det var i maj 1966 som vår syster-
kyrka i Indien vädjade om hjälp för 
att kunna hjälpa människor i områ-
den som drabbats av förödande torka 
Då startades organisationen ”Frikyr-
kan Hjälper” som senare ändade 
namn till Diakonia. Arbetsidén var 
då som nu att samarbeta på plats med 
inhemska organisationer. Vi 
kraftsamlade då och vill göra det 
igen för att fira 50 år av förmånen att 
kunna förmedla Guds kärleks 
evangelium i praktisk handling 
 

Det gör vi genom att sikta in oss på 
att skaffa 1000 fler månadsgivare 
under 2016-2017./re 

 Bli månadsgivare genom att SMS:a 
till 72 901 Du väljer belopp genom 
att skriva ”Start Diakonia50, Start 
Diakonia100 osv. Tillsammans kan 
vi klara det och fortsätta kampen för 
en bättre och rättvisare värld. 
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Tisdag 1 november 
13.00 Trivselträff 
Erik André 
Smartphone - vad är det? 
 

Onsdag 2 november 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Lagen 
 

Söndag 6 november 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Ljuständning för de hemgångna 
Arne Fritzson, Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vårt evighetshopp 
Text:   Joh 6:37-40 
 

Tisdag 8 november 
13.00 RPG-saml.i Rotebrokyrkan 
Mini-Brass 
Mmusikpärlor vi minns 
 

Onsdag 9 november 
19.00 Litteraturcirkeln    
 

Söndag 13 november 
11.00 Gudstjänst  
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Vaksamhet och väntan 
Text:   Luk 12:35-40 

 

Tisdag 15 november 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Karin och Ingvar Myrén 
En bibelberättelse gestaltas i ord  
och bild 
 

Lördag 19 november 
10.00 – 18.00 Retreat    
Mats Backholm 
 

Söndag 20 november 
11.00 Temagudstjänst    
Mats Backholm 
Tema: Jesus gör comeback 
 

 
 

Tisdag 22 november 
13.00 RPG-saml.i Pingstkyrkan 
Magnus Ramstrand 
Från födelsen i Afrikas djungel till 
kommunalrådsuppdrag i Sollentuna 
 

Lördag 26 november 
10.00 Körövning 

 

Söndag 27 november 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst    
Arne Fritzson, kören,  
kyrkkaffe, grupp 3 
Tema: Ett nådens år 
Text:   Luk 4:16-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, församlingsmöte  
Tema: Guds rike är nära 
Text:   Mark 1:14-15 
 

Tisdag 6 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården 
 

Onsdag 7 december 
19.00 Föreläsning 
Sune Fahlgren  
Kommer det finans några levande 
stenar i det heliga landet om tio år? 
 

Söndag 11 december 
11.00 Luciagudstjänst  
Maria Sörensen, m.fl.  
Tema: Bana väg för Herren 
Text:   Luk 3:1-15 

 
 

 
 
 

OFFERDAG 
På Tacksägelsedagen den 9 oktober 
är det offerdag för Equmenia-
kyrkans barn- och ungdomsrörelse, 
Equmenia. Equmenia driver ett brett 
arbete bland barn och ungdomar i 
Sverige och över hela vår värld. 
Man stöttar och inspirerar barn- och 
ungdomsgrupper bland annat genom 
ledarutbildningar och temadagar.  
Man skickar också volontärer till 
systerkyrkor runt om världen. 
 
 

 
 
 

Equmenia vill vara en rörelse där 
barn och ungdomar växer i gemen-
skap med varandra och med Jesus. 
Det vill man göra utifrån sina fyra 
ledord: gemenskap, lärjungaskap, 
kärlek och växande. 
 
 

Vi firar vår 
offerdag tillsam-
mans med våra 
syskon i Rotebro-
kyrkan i en guds-
tjänst där klockan 
11.00. Det är en 
fin tradition att vi 

firar några av vår kyrkas nationella 
offerdagar i gemenskap med 
Rotebrokyrkan och att vi samlas 
tillsammans som den samlade 
Equmeniakyrkan i vår kommun. /af  

  
HELANDE SAMTAL 

Sollentuna Mis-
sionsförsamling 
vill ge dig kost-
nadsfri möjlighet 
till själavård och 
existentiella sam-
tal med Mats 
Backholm pastor 
i Equmeniakyrkan 

Samtalens längd är ca 45 minuter, 
möjlighet ges att återkomma flera 
gånger. 
 

Du är varmt välkommen att kontakta 
Mats om du har några frågor angå-
ende samtalen eller vill boka tid. 
 

Mobil: 073-50 43 430 
E-post: matsbackholm@gmail.com 
 

Tider: Tisdagar kl. 10.00-20.00 
Plats:  Kapellvägen 2, Sollentuna 
 

Mats Backholm har mångårig erfa-
renhet av att möta olika människor i 
samtal. För honom är det viktigt att 
se och lyssna till varje person med 
empati, respekt och en icke-dömande 
attityd. Mats räknar med en varm 
och helande närvaro av en Gud som 
vill människan väl. Inget mänskligt 
är främmande för Gud. 
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Lördag 1 oktober 
11.00-14.00 Höstmarknad 
 

 
 
 

Söndag 2 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Änglarna 
Text:   Matt 18:7-10 
 

Tisdag 4 oktober 
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
Lumumbas rebeller, ett 60-årsminne 
 

Onsdag 5 oktober 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Förbundet 
 

Söndag 9 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebrokyrkan 
Offerinsamling till equmenia, 
Tema: Lovsång 
Text:   Matt 15:29-31 
 

 
 

 

Tisdag 11 oktober 
13.00 RPG-saml.i Missionskyrkan 
Torbjörn Söder 
Guds omsorg genom livet 
 

Onsdag 12 oktober  
19.00 Litteraturcirkel 

 
 

Lördag 15 oktober 
08.00 - Städning inomhus 
 

Söndag 16 oktober 
11.00 Temagudstjänst    
Mats Backholm 
Tema: Guds frånvaro och närvaro 
 

Tisdag 18 oktober 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Aposteln Johannes och hans brev till 
7 församlingar i Mindre Asien. 
 

Lördag 22 oktober 
10.00 Körövning 

 

Söndag 23 oktober 
09.45 Körövning  
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Frälsningen 
Text:   Mark 4:26-29 
 

Tisdag 25 oktober 
13.00 RPG-saml.i Pingstkyrkan 
Dan-Erik Sahlberg 
Sånger från andra sidan 
 

Söndag 30 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Ann-Kristin Simonsson 
Tema: Förlåtelse utan gräns 
Text:   Matt 18:21-35 
 

 

 

 

 
 

’ 

Lördag 3 september 
09.00–17.00 Församlingsutflykt 
Noomi Tönnäng, Arne Fritzson 
 

Söndag 4 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Noomi Tönnäng, Arne Fritzson, 
kören, kyrkkaffe grupp 2 
Tema: Ett är nödvändigt 
Text:  Matt 11:28-30 
 

Onsdag 7 september  
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Skapelsen 
 

 
 

Söndag 11 september 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Döden och livet 
Text:  Luk 7:11-17 
 

Tisdag 13 september  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Anders Engström 
Från skogarna i Värmland via 
Sollentuna och RPG:s förbunds-
kansli 
 

 
 

 
 

Onsdag 14 september  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 18 september 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Rik inför Gud 
Text:  Luk 12:13-21 
 

Tisdag 20 september 
13.00 Trivselträff i Missionskyrkan 
tillsammans med Rotebrokyrkan 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Du vävde mig i moderlivet 
 

Lördag 24 september 
10.00 Körövning 
 
 

Söndag 25 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst  
Arne Fritzson, kören, församlings-
möte 
Tema: Att lyssna i tro 
Text:   Mark 10:17-27 
 

Tisdag 27 september 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Kommendör Sven Nilsson 
Glimtar ur Frälsningsarméns historia 
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MÖTESPROGRAM 

 

SEPTEMBER 

OKTOBER 


