
     
FÖRSAMLINGSNYTT 
SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING 
Nr.3 SEPTEMBER - NOVEMBER 2017 Kapellvägen 2 – Sollentuna 

 

 

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 tar ansvar 
för en kristen närvaro och ett 
kristet vittnesbörd bland männis-
kor 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 gläd-
je, 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.  
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Sollentuna Centrum 
Bloms Blommor 
Tel. 08 - 35 07 40 
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ADRESS 
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FÖRESTÅNDARE 
Per Westblom 
Söderberga Allé 32  
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Rosenhillsvägen 24 
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Mob 070-659 11 16 
johannes@hedtjärn.com 
 
PARKERINGSANSVARIG 
Rolf Lerneteg 
Rönnvägen 10 
191 41 SOLLENTUNA 
Mob 070-5180528 
parkering@sollentunamissionskyrka.se 
 
FÖRSAMLINGENS 
Bankgiro: 489-3632 
Swish: 123 304 75 60 
Org.nr: 814800-1293 
Missionskontot: 900-3286 
 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Ansvarig utgivare: Roland Einebrant 

Redaktion: Erik André, Per Westblom och 

Roland Einebrant. 

  
 
 

 

Till Guds vila 
Barbro Nilsson avled den 11 au-
gusti. Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Sollentuna kyrka fre-
dagen den 8 september kl. 10.30.  
 

Utflyttade 
Arne Fritzson har begärt flyttning 
från vår församling för att tillhöra 
Abrahamsbergs kyrkan i Bromma.  
 

Christofer och Louise Öhrvall har 
flyttat från Sollentuna och bor nu 
på ön Kalvsund utanför Göteborg 
och kommer där att tillhöra Smyr-
nakyrkan. 
 

Vi önskar er alla Guds välsignelse i 
era fortsatta gärningar. Ett TACK 

för allt ni delat med vår församling, 

bl.a. predikan, sång och musik. 
 

Ny adress 
Mats Backholm har ny adress och 
bor nu på Kapellvägen 4. 

 
   

 
HÖSTMARKNAD 

Lördagen den 14 okto-
ber kl 11:00 är alla 
välkomna att njuta av 
årets Höstmarknad. 
 

Du som vill skänka varor till för-
säljning eller vinster är välkommen att 
kontakta Monica Axäll 08-7547510 
och lämna in dem torsdag kväll eller i 
god tid före starten på lördagen. 
Välkomna! 
 

Höstmarknadskommittén 

 STYRELSEN INFORMERAR  
Församlingsdag 2 september, 
då vi har gemenskap med varandra 
och det är ett bra tillfälle att lära känna 

vår nye pastor Per Westblom. Vi 
börjar med lunch 11.30 och avslutar 

dagen 16.00 
 

Församlingsmöte 1 oktober.  
I och med att vi bl.a. har installations-
högtiden i september får vi lägga 

tredje kvartalets församlingsmöte den 
1 oktober efter gudstjänsten. 
 

Höstens styrelsemöten: 
13 sept, 11 okt, 15 nov, 14 dec 
 

Brädspel/sällskapsspel 
Tre lördagar under hösten kommer det 
att vara spelkvällar i församlings-
våningen. David Strömqvist och 
Markus Kristiansson är ansvariga.  
 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
Datum: 23 sept, 21 okt, 25 nov.   
Tid 16.00- 22.00 
 

Alla är välkomna och man kan komma 
när man vill.  /msq 
 

NY ADRESSBOK 
Just nu pågår det ett arbete med att ta 

fram en ny adressbok. I den kommer 
vi att förutom namn och adress, lägga 

till mobilnummer och email adress. 
Men för att kunna göra det, vill vi att 

alla som har mobil och email och vill 

ha detta infört i matrikeln, så snart 
som möjligt skickar info om detta till; 
 

erik.andre@telia.com eller 070-5784206 
 

 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar och torsdagar 
mellan klockan 13.00 och 15.00. 
Då expeditionen inte är bemannad 
kan man ringa in och lämna ett 
meddelande i expeditionens röst-
brevlåda som avlyssnas på distans. 
Församlingens postlåda kommer att 
kontrolleras kontinuerligt.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
2-3 september - samlingshelg  
17 september - installationshögtid 
1 oktober - församlingsmöte 
7 oktober - städning inne 
14 oktober – höstmarknad 
28 oktober – församlingsdag m frukost 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 
ms = Maria Sörensen, msq = Margaretha 
Strömqvist, uk = Ulla Kristiansson  
G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
höstbild är tagen en 
oktoberdag vid Överby 
kvarn i Sollentuna. 
 

 

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

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 



Den 14/11 kommer Ulla André att 
tala över ämnet ”Rapport från en 
sandlåda”. Samlingen är i Missions-
kyrkan. 
 

Tisdagen den 28/11 avslutar vi 
höstens Trivselträffar med att lyssna 
till Barbro Lundström som talar 
över temat ”Mårtens gås” i Rotebro-
kyrkan. /ea 
 

Behöver du hjälp med skjuts till någon 
av samlingarna hör du av dig till: 
 

Barbro Lundström: Rotebrokyrkan  
070-531 55 63 
Erik André:           Missionskyrkan 
070-578 42 06 
 

Välkommen till Trivselträffarna!  
 
NY HEMSIDA 
Sedan i våras har vi bytt utseende 
på vår hemsida. Equmeniakyrkan 
har centralt ändrat strukturen på 
alla hemsidor som är knutna dit, 
vilket därför gäller även vår hem-
sida. Gå gärna in på hemsidan och 
följ det som sker där. Du hittar 
adressen här under. /ea 
 

www.equmeniakyrkan.se/ 
sollentunamissionsforsamling 

 

 
 
 

 LIVSKRAFT 
Livskraft Sverige är en ideell 
riksförening som arbetar med 
fängelsearbete och som bygger på 
kristen grund. Livskraft Sverige 
består av lokala enheter som på olika 
sätt bedriver fängelsearbete bl.a. 
fängelsebesök med samtal och 
motivationsprogram, boenden av 
olika slag, hjälp och stöd till intagna, 
frigivna och deras anhöriga efter 
deras enskilda behov. 
 

 
 

Livskraft startades av Sten Streiffert 
året 1998 som ett projekt i S:ta Klara 
Kyrka i Stockholm.  
 

Under våren 2017 fick vi genom 
Noomi Tönnäng från Equmenia-
kyrkan kontakt med Sollentuna 
Missionsförsamling utifrån tanken 
om ett socialt/diakonalt arbete 
tillsammans med församlingen. Det 
resulterade i att vi under september 
månad kommer öppna upp en 
träffpunkt som ett enkelt café i 
kyrkans lokaler. Här är alla välkomna 
oavsett bakgrund och livssituation att 
sitta ner en stund med en kopp kaffe 
med hembakat, jobba vid sin dator, 
träffa någon att prata med och få 
hjälp och stöd utifrån sin situation.  
 

Café Livskrafts öppettider från 
starten 15 oktober är: onsdag – 
fredag 11.00 – 15.00 
 

Titta gärna in så vi får träffas, ”Du är 
värdefull, älskad och unik”  
 

Hälsningar från Livskraft  

 Att vara herde Betraktelse 
 

Församlingspastor igen efter 8 år i sam-
fundstjänst, hur känns det? Fantastiskt bra. 
Tillbaka där jag började, i den lokala 
församlingen, centrum för kyrkans arbete 
och kallelsen att tjäna den genom 
förkunnelse, samtal, bön, ledning och 
utvecklingsarbete. Jag har konsekvent 
vägrat att tala om min tjänst i 
Equmeniakyrkan som en ”central” tjänst. 
Min devis har varit att Equmeniakyrkan har 
drygt 700 centra och inget av dessa ligger i 
Alvik (där alltså Equmeniakyrkans kansli 
är beläget). 
 

Centrum för vår rörelse ligger alltså i 
Sollentuna. Det är här vi möter människor, gestaltar de goda nyheterna om 
Jesus, läser bibeln och ber tillsammans, betjänar människor utifrån deras 
behov, lever i vänskap, firar gudstjänst, samtalar och fattar beslut om liv och 
tjänst. Att få vara herede i ett sådant sammanhang är en stor förmån och ett 
stort ansvar. Petrus skriver i sitt första brev:   
 

Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte 
av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av 
hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan 
var föredömen för hjorden. (1 Petr 5:2-3) 
 

Det är inte svårt att se hur Petrus har lärt sig detta av Jesus. Han fick flera 
gånger gå till rätta med sina lärjungar när de hade en felaktig bild av vad det 
innebar att vara andlig ledare. När Petrus och de andra längtade efter makt 
och position talade Jesus om att tjäna och att de skulle ha barnen som 
föredömen. 
 

Men varken Petrus eller Jesus säger därmed att det saknas behov av ledare. 
Det är ledarens attityd och förhållningssätt som är avgörande. ”Uppträd inte 
som herrar” utan ”Var herdar”. Bokstavligt är det bara ett ”d” som skiljer 
dessa ord åt men innehållsmässigt en hel värld. Herden går visserligen före 
och bestämmer var hjorden ska gå men syftet är att finna bete, vatten, skydd 
och vila. Och ytterst sett – om det är en sann herde – ger hen sitt liv för 
fåren. (forts) 
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Petrus skriver att hjorden är något ”som Gud har anförtrott er”. Kristet 
ledarskap är alltså inget man tar sig. Det är något som blir mig givet – 
av Gud. Genom sin församling kallar Gud människor att vara pastorer, 
diakoner, styrelseledamöter, församlingsledare m m. Så tänker jag 
också om min egen tjänst. Formellt är det förstås församlingen 
(styrelsen) som har beslutat att anställa mig (med alla de formella 
förpliktelser det innebär att vara arbetsgivare). Men ytterst sett är det 
Guds verk. 
 

Om det nu är Guds kallelse så finns förstås risken att pastorn ser på sig 
själv som ledare ”av Guds nåde”, d v s den som bestämmer. Å ena 
sidan tror jag att det är viktigt att församlingen ger den pastor de har 
valt ett tydligt mandat att leda; d v s initiera, fatta beslut, förändra, 
predika Guds ord o s v. Å andra sidan: om inte det sker i ett tydligt och 
nära samspel med församlingsmötet och styrelsen så kan det gå riktigt 
illa.  
 

Jag tror på gemenskapens förmåga att lyssna in Guds röst genom 
bibelläsning, bön och samtal. Jag vill som pastor vara med i det 
inlyssnandet och bidra med det som Gud har utrustat mig med. Jag vill 
också, som Petrus skriver, vara ett föredöme. Här känner jag mig dock 
tämligen ödmjuk och vet att jag många gånger kommer att peka på er 
som föredömen som jag vill ta efter. Låt oss med Guds hjälp vara 
föredömen åt varandra och framför allt inte fördöma varandra. 

 

Per Westblom 

 

 VEM ÅR PER WESTBLOM? 
Jag är född (1965) och uppvuxen i 
Jönköping och dess dåvarande baptist-
församling. Kallelsen att bli pastor kom 
redan i 15-årsåldern och 1987 påbörja-
de jag studier på Betelseminariet. Där 
träffade jag min fru Ann, som också är 
pastor men nu arbetar som lärare på 
Bromma folkhögskola. Tillsammans 
har vi barnen Karolina (25) och Johan-
nes (20). 
 

Efter fullgjord pastorsutbildning fort-
satte jag studierna vid Uppsala univer-
sitet med särskild inriktning på Nya 
Testamentet. Min första pastorstjänst 
hade jag i Norrmalmskyrkan mellan 
1994-1999. Under den perioden var jag 
även lärare på Bibelinstitutet i Brom-
ma. Därefter blev jag kallad att vara 
föreståndare i Kyrkan vid Bromma-
plan. Jag tjänstgjorde där till 2007 men 
har varit medlem och aktiv i försam-
lingen fram tills nu.  
 

Fr o m 2008-2017 har jag varit sam-
fundsanställd, först i Baptistsamfundet 
och därefter Equmeniakyrkan. Jag har 
varit ansvarig för det nationella arbetet 
med särskild inriktning på församlings-
utveckling.  
 

Mina fritidsintressen kan 
sammanfattas i löpning 
och musik. Jag spelar och 
försöker även lära mig att 
laga/fixa gitarrer.  
 

Jag ser mycket fram emot att nu få 
börja arbeta som församlingspastor och 
få lära känna er i Sollentuna missions-
församling. /pw 

 

 TRIVSELTRÄFFAR 
Varannan tisdag kl. 13.00 träffas vi 
som är daglediga till en samling 
kallad ”Trivselträff” då vi fikar och 
lyssnar till någon som har något att 
berätta. Dessa träffar har vi tillsam-
mans med Rotebrokyrkan. Vi möts 
ena tisdagen i Missionskyrkan och 
påföljande tisdag i Rotebrokyrkan. 
 

 
 

I höst ser programmet ut så här. 
 

Tisdagen den 19/9 möts vi i Mis-
sionskyrkan för att lyssna till  Anna-
Stina Thorssell Ahlm som talar över 
ämnet ”Visdomens paradox”. 
 

Den 3/10 berättar Barbro Lund-
ström ”Minnen från en USA resa”. 
Samlingen är i Rotebrokyrkan. 
 

Den 17/10 får vi i Missionskyrkan 
besök av vår nya pastor Per 
Westblom som kommer att tala över 
ämnet ”Att vara med och bilda en ny 
kyrka” 
 

Den 31/10 möts vi i Rotebrokyrkan 
för att lyssna till Stefan Andersson 
sjukhuspräst och barnbarn till Einar 
Ekberg. Han kommer bl.a. att sjunga 
och berätta för oss om sin morfar. 
 

 

 
 
 

SAMTAL MED MEDLEMMAR 
Som ny pastor i församlingen vill jag 
gärna komma i kontakt med alla 
medlemmar. Min målsättning är att 
boka ett samtal med var och en (eller 
parvis när det är relevant).  
 

Är det frivilligt? Självklart, men om 
du inte vill ha samtal kommer jag 
ändå fråga varför eftersom du valt att 
(fortsätta) vara medlem i församlin-
gen. Jag kommer att ringa och bes-
tämma en tid som fungerar bra för 
dig/er. 

  

Vad ska vi prata om? Jag vill gärna 
höra hur du/ni upplever församlingen, 
vad som motiverar er att vara med, 
vad ni skulle önska inför framtiden, 
hur ni ser på er tro och era gåvor, om 
det finns något ni skulle vilja enga-
gera er i.  
 

Det låter som ett förhör, kanske 
någon tycker. Verkligen inte. Jag tror 
inte på förhör utom möjligen på en 
polisstation. Jag tror på det goda 
samtalet som leder till fördjupade 
relationer. /pw  
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Onsdag 1 november 
19.00 Föreläsning 
Per Westblom 
Markusevangeliets innehåll och 
struktur 
 

Söndag 5 november 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Ljuständning för de hemgångna 
Per Westblom, Lars-Göran Ahlm, 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Tema: Vårt evighetshopp 
Text:   Luk 20:37-38 
 

 
 

Tisdag 7 november 
13.00 RPG-saml.i Rotebrokyrkan 
Georgina Fornhammar, McEwan 
Från Scotland till Stockholm 
 

Onsdag 8 november 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Torsdag 9 november 
18.00 Musikcafé 
Maria Sörensen 
 

Lördag 11 november 
10.00 Körövning 

 
 

Söndag 12 november 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst  
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Frälsningen 
Text:   Joh 12:35-43 

 
 

Tisdag 14 november 
13.00 Trivselträff  
Ulla André 
Rapport från en sandlåda 
 

Söndag 19 november 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom 
Tema: Vaksamhet och väntan 
Text:   Luk 17:20-30 
 

Tisdag 21 november 
13.00 RPG-saml.i Missionskyrkan 
Ingemar Lind 
Naturfilmare & Fågelskådare 
 

Söndag 26 november 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom  
Tema: Att lägga sitt liv i Guds 
händer 
 

Tisdag 28 november 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 
Mårtens gås 
 
 
 
 
 
 
 

Lördag 2 december 
10.00 Körövning 
 

Söndag 3 december 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst, HHN 
Per Westblom, kören, kyrkkaffe G1 
Tema: Guds rike är nära 
Text:   Mark 1:14-15 
 

Tisdag 5 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården 
 

Onsdag 6 december 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Söndag 10 december 
11.00 Luciagudstjänst 
Maria Sörensen m.fl..  

 
 

 

OFFERDAG 
På Tacksägelsedagen den 8 oktober 
ger vi en extra stor gåva till vår 
barn- och ungdomsorganisation 
equmenia. Eftersom vi har så lite 
verksamhet för de åldrarna kan det 
ju kännas mindre motiverat att ge 
pengar till dem. Låt oss därför 
tänka: vi kommer i framtiden att ha 
fler barn och ungdomar.  
 

 
 

Offerdagen är också ett tillfälle att 
be om att det ska bli verklighet. 
Dessutom är equmenias arbete 
viktigt för hela kyrkan och landet 
och vi får vara med och bidra också 
till det som ligger utanför oss själva. 
Därför finns det alla skäl att den 8 
oktober uppmärksamma, be för och 
offra till vårt gemensamma barn och 
ungdomsarbete. Gudstjänsten är i 
Rotebrokyrkan, kl. 11.00 /pw 
 

FÖRELÄSNING – MARKUSÅRET 
 

Equmeniakyrkan 
kommer under 
det närmaste året 
att befrämja läs-
ning, gestaltning 
och studium av 

Markusevangeliet. Vår församling 
kommer under hösten att lyfta fram 
boken ”Markus runt på 90 dagar” 
samt erbjuda två föreläsningar om 
Markusevangeliets bakgrund och 
helhet. I. o. m. våren uppmuntrar vi 
till gemensam daglig läsning av  
 

 Markusevangeliet utifrån en bibel-
läsningsplan som Equmeniakyrkan 
tagit fram. Gå gärna in på 
Equmeniakyrkans hemsida och läs 
mer om Markusåret. /pw 
 

VÄLKOMMEN PER WESTBLOM 
Vi säger ett varmt 
välkommen till 
Per Westblom, 
som ska vara vår 
pastor och före-
ståndare från den 
1:a september. 

 

Det är med stor glädje och tack-
samhet vi ser fram emot att få arbe-
ta tillsammans för Guds rike.  /uk 
 

SINNESROGUDSTJÄNST 
Fr.o.m. oktober kommer församlin-
gen att anordna sinnesrogudstjänster 
sista söndagen varje månad. Denna 
gudstjänstform präglas av mötet 
mellan evangeliet och 12-stegstradi-
tionen. Predikan och sånger anknyter 
till de 12 stegen, som bl a AA använ-
der. Det ges också en livsberättelse 
från en person som genom de 12 
stegen (bl. a. överlåtelse till Gud) fått 
uppleva befrielse och mening. Varje 
gudstjänst avslutas med sinnesro-
bönen:  
 

”Gud ge mig sinnesro att accep-tera 
det jag inte kan förändra, mod att 
förändra det jag kan och för-stånd 
att inse skillnaden”.  
 

Observera: detta är en gudstjänst för 
alla! Välkommen den 29 oktober kl 
18.00 med fika från kl 17.00. /pw 
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NOVEMBER 

DECEMBER 



  
 
 
 
 

 

Söndag 1 oktober 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom, kören, församlings-
möte 
Tema: Änglarna 
Text:   Joh 1:47-51 
 

Tisdag 3 oktober 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 
Minnen från en USA resa 
 

Onsdag 4 oktober 
19.00 Föreläsning 
Per Westblom 
Markusevangeliets tillkomst och syfte 
  

Söndag 8 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebrokyrkan 
Gerdine Willemsen, offerinsamling 
till equmenia 
Tema: Lovsång 
Text:   Luk 19:37–40 
 

 
 

 

Tisdag 10 oktober 
13.00 RPG-saml.i Pingstkyrkan 
Hans Blomberg 
Lapp-Lisa i våra hjärtan 
 

Onsdag 11 oktober  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 14 oktober 
11.00 - Höstmarknad 
 

 

  

Söndag 15 oktober 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom, Ulla & Erik André 
Tema: Att lyssna i tro 
Text:   Matt 13:44-46 
 

Tisdag 17 oktober 
13.00 Trivselträff 
Per Westblom 
Att vara med och bilda en ny kyrka 
 

 
 

Lördag 21 oktober 
10.00 Körövning 

 

Söndag 22 oktober 
09.45 Körövning  
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, kören 
Tema: Trons kraft 
Text:   Mark 2:1-12 
 

Tisdag 24 oktober 
13.00 RPG-saml.i Rotebrokyrkan 
Harry Månsus 
En andlig Golfström som ger Norden 
liv 
 

Lördag 28 oktober 
08.30–13.00 Församlingsdag 
Per Westblom 
 

Söndag 29 oktober 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom 
Tema: Maktlöshet och tro 
 

Tisdag 31 oktober 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Stefan Andersson berättar bl.a. om 
Allhelgonatid och sin morfar Einar 
Ekberg 

 

 

 

 
 

’ 

Lördag 2 september 
10.00- 11.30 Körövning 
11.30–16.00 Församlingsdag 
Per Westblom 
 

Söndag 3 september 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom, Margaretha 
Strömqvist, kören 
Tema: Friheten i Kristus 
Text:  Mark 2:23-28 
 

Söndag 10 september 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Medmänniskan 
Text:  Matt 7:12 
 

Tisdag 12 september  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Bert Christiansson 
Som yrkesfiskare på Nordsjön 
 

Onsdag 13 september  
19.00 Litteraturcirkel 
 

 

 
 
 

Söndag 17 september 
11.00 Installationsgudstjänst 
Per Westblom, Jenny Dobers, , Lars-
Göran Ahlm, kyrkkaffe G3 
Tema: Enheten i Kristus 
Text:  Joh 17:18-23 
 

 
 

Tisdag 19 september 
13.00 Trivselträff i Missionskyrkan 
tillsammans med Rotebrokyrkan 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Visdomens paradox 
 

Söndag 24 september 
18.00 Kvällsgudstjänst  
Per Westblom, Maria Sörensen sång 
& musik, Gert Edenlid eufonium 
Tema: Ett är nödvändig 
Text:   Luk 10:38-42 
 

Tisdag 26 september 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Gunnar Weman 
Söder om Ekvatorn och norr om 
Polcirkeln 
 

Lördag 30 september 
10.00 Körövning 
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