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EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 
 

Edsvikskyrkans församling (f.d. 
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 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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ADRESS 
Kapellvägen 2 
191 35 SOLLENTUNA 
www.edsvikskyrkan.se 
 
FÖRESTÅNDARE 
Per Westblom 
Söderberga Allé 32  
168 62 BROMMA 
Mob: 073-663 00 31 
pastor@edsvikskyrkan.se  
 
ORDFÖRANDE 
Margaretha Strömqvist 
Rosenhillsvägen 24 
194 66 UPPLANDS VÄSBY 
Tel. 08-754 68 29 
Mob: 070-351 20 37 
ordforande@edsvikskyrkan.se 
 
VAKTMÄSTARE 
Frida Böling 
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Mob: 076-200 06 36 
vaktmastare@edsvikskyrkan.se 
 
INFORMATION 
info@edsvikskyrkan.se 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Tel. 08-35 66 58 
 
FÖRSAMLINGENS 
Bankgiro: 489-3632 
Swish: 123 304 75 60 
Org.nr: 814800-1293 
Missionskontot: 900-3286 
 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Ansvarig utgivare: Margaretha Strömqvist 
Redaktion: Erik André, Per Westblom och 
planeringsrådet. 

  
 
 

 

Till Guds vila 
Hans Ivarsson avled den 12 maj. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum 
i Björkvik. 
 

Roland Einebrant avled tisda-
gen den 3 juli. Begravningsguds-
tjänsten ägde rum i Edsviks-
kyrkan den 17 augusti. Officiant 
var Per Westblom 
 

 
   

 

 
VAKTMÄSTARTJÄNSTEN 
Nu i höst kommer Johannes 
Hedtjärn att flytta till Göteborg 
för att bosätta sig med Susanna 
Böling som han gifter sig med i 
september.  
 

Vi riktar ett stort 
TACK till Johannes 
för den tid han varit 
vår vaktmästare och 
önskar honom och 
Susanna all lycka i 

deras kommande äktenskap. 
 
 

Frida Böling kom-
mer tillsvidare att 
upprätthålla tjäns-
ten som vår vakt-
mästare. /msq 
 
 

         Foto: Privat 

 

 STYRELSEN INFORMERAR  
Församlingsdag 1 september, 
då vi har gemenskap med varandra och 
pratar om församlingens verksamhet. Vi 

börjar med lunch 11.30 och avslutar 

dagen 16.00 
 

Uthyrning parkering.  
Fr.o.m. den 3 september kommer det att 

finnas byggarbetsbodar på en stor del av 

vår parkering. /msq 
  

Höstens styrelsemöten hålls 

 
 

den 27/9, 23/10 15/11 och 13/12 
Kontaktperson: David 076-810 16 71 
KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 
kl. 10.00 följande lördagar; 1/9, 22/9, 
17/11, 1/12, och 15/12 samt kl. 09.45 
före varje sångtillfälle. 
 

BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 
kl. 16.00 följande lördagar; 
22/9, 27/10 och 24/11 
 

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS 
GEMENSKAP  -  RPG 
RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 
11/9 (PK), 25/9 (EK), 9/10 (PK), 23/10 
(EK), 6/11 (RK), 20/11 (PK) och 4/12 
för mer information se separat program-
blad, RPG:s och vår hemsida. /ea 
 

 

  
 
 
 

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 
1-2 september - samlingshelg  
16 september - församlingsmöte 
29 september - städning inne 
13 oktober - höstmarknad 
 
 

 
 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
höstbild är tagen en 
septemberdag vid Sätra 
Prästgård i Danderyd. 

 
 

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 
 

EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 



 
 

Välkommen 
till 

Musikcafé 
 
Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 
inbjuds ni alla till Musikcafé i 
Edsvikskyrkans församlingsvåning.  
 

Café Livskraft står för serveringen 
med fantastiska bakverk som säljs 
under kvällen! /ms 
 

Varmt välkomna önskar 
Maria med hemliga gäster! 

 PILGRIMSVANDRING 
Söndagen den 30 september är det 
åter dags för pilgrimsvandring. 
Några av oss vandrade i maj. Det 
blev ganska strapatsrikt och den 
här gången blir sträckan kortare 
och terrängen mindre oländig. Vi 
kommer att gå runt sjön Ravalen i 
Östra Järvafältets naturreservat. 
 

 
 

Vi tar rast för fika och lunch och 
kommer då även att få reflexioner 
med inspiration från de 12 stegen 
och sinnesrobönen. Vi möts kl 
10.00 vid Edsvikskyrkan, åker 
tillsammans till Järvafältet och är 
tillbaka vid 16.00. 
 

Kl 18.00 är det sinnesrogudstjänst 
i kyrkan. För frågor och anmälan 
till vandringen kontakta Per 
Westblom eller Ulla André. /pw 
 

 

 Kyrkan som helar, bygger och bär Betraktelse 
 

Vi åkte även i år till Hönö-
konferensen i juli. Vi upplever att 
vi får vila och inspiration för både 
ande, kropp och själ under denna 
veckan. Vi njuter av salta vindar 
och sjöutsikt med härliga solned-
gångar, samt goda sammankomster 
och träffar vänner som vi lärt 
känna under åren.  
 

I år var temat – kyrkan som helar, 
bygger och bär. Vi deltog i flera 
intressanta samlingar kring dessa 

ämnen. Är du intresserad finns det möjlighet att gå in på 
Hönökonferensens hemsida och lyssna på samlingarna. 
Genom alla samlingar på Hönö fanns en grundton – bönen.  
 

Jag tänker på en lärdom från Japanåren. På väg till centrum i 
Okazaki cyklade jag förbi ett litet kvarterstempel. Oavsett 
klockslag hörde jag att buddistiska böner sjöngs. Det väckte 
tankar hos mig som var i Japan som missionär. Jag tror på och 
tjänar en levande och bönhörande Gud - hur mycket använder 
jag den möjligheten? Ungefär samtidigt började kyrkan ha 
morgonbön må-fre. Jag är morgontrött och drog mig för att gå 
upp tidigt. Så fick jag en morgonpigg hundvalp. Valpen 
hjälpte mig att vakna i tid för en morgonpromenad till kyrkan, 
vara med på morgonbön kl. 6.00 och fortsätta promenaden 
efteråt. 
 

Jag fortsatte mitt arbete som vanligt med engelska bibel-
klasser och andra sammankomster. Efter ett tag upptäckte jag 
att den osynliga muren av oförståelse i andakterna var  (forts) 

10
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 3/2018
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 3/2018
 

 3 

 

Foto: Ann-Josefine Possebo 



borta! Människor tog till sig bibelordet på ett helt annat sätt än 
förut. Jag gjorde inget annorlunda mot tidigare, men Guds 
Ande fick chans att verka genom bönen. 
 

Jag tänker på att vi står inför ett val i höst. Jag vill uppmana 
oss att be enskilt och tillsammans för vårt land. Bed att de 
personer som är mest lämpade att styra vårt land kommer till 
makten. Bed att de negativa krafter som finns inte får det 
inflytande de vill, utan att det goda övervinner det onda. 
 

Vi lanserar också Edsvikskyrkan i höst. Spännande och roligt. 
Låt oss enträget be att vår kyrka får vara en inbjudande 
samlingsplats. En kyrka som i Jesu namn helar, bygger och 
bär! Vi tror på Gud, universums Skapare som älskar sin 
skapelse och längtar efter vårt gensvar, att vi vänder oss till 
honom i överlåtelse, helgelse och bön. Då kommer 
Edsvikskyrkan att vara den mötesplats som vi längtar efter, att 
människor kommer, att de blir helade, uppbyggda och burna. 
 

Ann-Josefine Possebo 
 

 
 

 EDSVIKSKYRKAN 
Under våren fattade församlingen 
beslut om att byta namn på försam-
lingen och kyrkan. Den senare heter 
numera Edsvikskyrkan. Försam-
lingen som gemenskap heter 
följaktligen Edsvikskyrkans 
församling, men vi kommer nog att 
säga Edsvikskyrkan i vardagslag. 
 

Eftersom församlingen tillhör 
Equmeniakyrkan är det inte längre 
relevant att heta Missionskyrkan. 
Men Equmeniakyrkan i Sollentuna 
hade inte heller varit lämpligt 
eftersom det finns ytterligare en 
sådan i vår kommun (Rotebro). 
 

Förslaget Edsvikskyrkan har funnits 
länge i församlingen. Det är 
begripligt och visar att vi är en del 
av vårt lokala sammanhang.  
 

 
 

Att vi tillhör Equmeniakyrkan 
framgår av vår nya logtype där det 
står Edsvikskyrkan och Equmenia-
kyrkan, tillsammans med det 
karaktäristiska flerfärgade korset.  
 

Så snart det är möjligt kommer vi 
att byta ut skyltarna på kyrkväggen 
och på vår anslagtavla med det nya 
namnet och loggan. /pw 

 HÖSTFOLDER 

Lagom till höststarten finns en 
färgrik och attraktiv folder som 
presenterar församlingen, dess 
nya namn och mycket av det som 
händer i kyrkan under hösten. Vi 
har delat ut den till hushållen i 
grannskapet runt kyrkan och vill 
uppmuntra alla medlemmar att ha 
några exemplar hemma så att man 
kan dela ut till vänner och 
grannar. 
   

 
 

I kyrkan kommer vi att ge den till 
alla nya besökare. Foldern ger 
också alla medlemmar en sam-
manfattande bild av höstens 
program. Läs den och fundera på 
vad du vill delta i. /pw 

 

 

 
 
 

HÖSTMARKNAD 

Lördagen den 13 
oktober kl. 11-14 har 
vi vår årliga och upp-
skattade höstmarknad. 

Som vanligt blir det försäljning av 
sylt, saft, kakor och bröd, lotterier 
med vinster i form av bl.a matkor-
gar och servering av kaffe med 
smörgås och kakor. Fiskdamm för 
alla barn och sång av barnkören får 
vi också njuta av. 
 

I.o.m. höstmarknaden lanserar vi 
kyrkans nya namn – Edsvikskyr-
kan - utåt. Förhoppningsvis har vi 
fått upp en banderoll med det nya 

 
 

 
namnet som tillfälligt kommer att 
sättas upp på väggen framför 
”MISSIONSKYRKAN”. Vi kom-
mer att bjuda in grannar och alla 
intresserade till Öppet hus och 
erbjuda rundvandring i kyrkan. Till 
barnen delar vi ut ballonger med 
den nya loggan. 
 

Det kommer att behövas många 
som engagerar sig och höstmark-
nadskommittén efterlyser därför 
personer som kan vara värdar, stå 
vid stånd, sälja kaffe m.m. Tala med 
Monica Axäll eller Rolf Lerneteg 
om du vill vara med. /pw 
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Söndag 4 november 
11.00 Gudstjänst  HHN   
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm 
Tema:  Vårt evighetshopp  

Text:    Joh 11:17-27 
 

 
 

Onsdag 7 november 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Den historiske Jesus? 
 

Torsdag 8 november 
19.00 Föreläsning    
Peter Örn 
Skäms inte för att du är människa. 
 

Söndag 11 november 
11.00 Temagudstjänst    
Skäms inte för att du är människa.  
 

Tisdag 13 november 
13.00 Trivselträff  
Erik André 
Ingenjör Andrée, snille eller galning  
 

Onsdag 14 november 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom 
Johannesevangeliet 
 

Söndag 18 november 
11.00 Gudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Vaksamhet och väntan   

Text:    Matt 25:1-13 

  

Tisdag 20 november 
13.00 RPG-saml.Edsvikskyrkan 
Lars Jacobsson 
Från idiot till medborgare 
 

Onsdag 21 november 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor 
Vad är kärnan i det kristna budskapet? 
 

Söndag 25 november 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom, Jessica Holmgren, G2 
Tacksamhet 
 

Tisdag 27 november 
13.00 Trivselträff  Rotebrokyrkan  
 

Onsdag 28 november 
18.30 Bön & Nattvard    
Per Westblom 
 
 

 

 

 

 
 
 

Söndag 2 december 
11.00 Adventsgudstjänst, HHN 
Per Westblom, kören, kyrkkaffe G3 
Tema: Ett nådens år 

Text:   Matt 21:1-9 
 

Onsdag 5 december 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom 
Johannesevangeliet 
 

Söndag 9 december 
11.00 Gudstjänst  HHN   
Ann-Josefine Possebo, Per Westblom 
Tema:  Sanningens ande 
Text:     Joh 16:4b-15 
 

Onsdag 12 december 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor 
Vilken är kopplingen mellan kristen tro 

och jul? 

 
 

 
 

OFFERDAG 
I gudstjänsten den 21 oktober gör 
vi en insamling till vår ungdoms-
organisation equmenia. Även om 
vi för närvarande inte har någon 
lokal ungdomsförening vill vi ändå 
vara med och stödja det nationella 
arbetet, i tron att vi i framtiden 
kommer att ha mer ungdomsarbete 
och därmed få del av equmenias 
stöd och inspiration.  

 
 

Equmenia består av cirka 350 
lokala föreningar med runt 17 000 
medlemmar över hela Sverige. 
Organisationens ledord är Där 
barn och unga växer i gemenskap 
med varandra och Jesus. ”Vi vill 
skapa en meningsfull vardag för 
barn och unga där de får växa som 
individer men även i sin tro. Det 
finns inget krav att en deltagare 
eller medlem inom Equmenia ska 
ha en bekännande tro, men alla i 
Equmenias verksamhet ska få höra 
talas om Jesus.” /från equmenias 
hemsida. 
 

FÖRELÄSNING  
 

Torsdagarna 20 sept och 8 nov är 
det öppna föreläsningar om 
livsnära teman av professionella 
talare. Det blir servering av Café 
Livskraft och möjlighet till samtal 
och frågor. Föreläsningarnas tema 
följs upp i kommande gudstjänst. 
Entré 50 kr. 

  
Torsdagen den 20 
september kommer 
Britta Hermansson 
som leder podden 
”Brittas Vardags-
rum” och berättar 

om sin bok De vi ville bli. Hon 
skriver om den tysta sorgen, dels 
utifrån hennes bror Sven som dog 
ett år innan hon föddes och dels 
utifrån de 37 människor som 
utvandrade från Brittas uppväxt-
ort Nås. Föreläsningen handlar 
om att hitta sina tre livstrådar, 
sörja det som inte blev och 
sträcka sig vidare mot det liv som 
väntar. 
 

Den 8 november 
gästas vi av Peter 
Örn, som varit riks-
dagspolitiker, Ge-
neralsekreterare på 
Röda korset, chef 

för Sveriges Radio, och nu arbetar 
som författare och föreläsare om 
bl. a ledarskap. Temat för Peters 
föreläsning är ”Skäms inte för att 
du är människa. Var stolt”. Uti-
från sina egna erfarenheter och 
möten med människor delar Peter 
tankar om vad det innebär att vara 
människa. 
 

Föreläsningarna görs i samverkan 
med Studieförbundet Bilda /pw 
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NOVEMBER 

DECEMBER 

Foto: Privat

Foto: Privat



  
 
 
 
 
 
 

Tisdag 2 oktober 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
Bernth Lundström 
Mera Kenken Sudoku 
 

Onsdag 3 oktober 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Vad är bön, hur ber man och vad 

händer när vi ber? 
 

Söndag 7 oktober 
11.00 Gudstjänst  HHN   
Tema:  Trons kraft   

Text:    Mark 12:41-44 
 

Onsdag 10 oktober 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom 
Johannesevangeliet 
 

Lördag 13 oktober 
11.00 Höstmarknad    
 

 
 

Söndag 14 oktober 
11.00 Temagudstjänst    
Per Westblom 
Tema: Namnets existentiella betydelse 
 

Tisdag 16 oktober 
13.00 Trivselträff  
Per Westblom 
Vis trubadur  
 

Onsdag 17 oktober 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Helig skrift. Vad menar kyrkan när 

den säger att Bibeln är Guds ord”? 

 
 

 
 

Torsdag 18 oktober 
18.00 Musikcafé 
Maria Sörensen, m.fl. 

 

Lördag 20 oktober 
09.00-17.30 Temadag om 12 steg  
Per Westblom,  m.fl. 
 

Söndag 21 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebro-
kyrkan, offerdag till equmenia 
Tema:  Samhällsansvar   
Text:    Matt 22:15-22 
 

Tisdag 23 oktober 
13.00 RPG-samling 
Lars Jacobsson 
Tema: Från idiot till medborgare 
 

Onsdag 24 oktober 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom 
Johannesevangeliet 
 

Söndag 28 oktober 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Olle Jonasson, G1 
Tema: Rädsla 
 

Tisdag 30 oktober 
13.00 Trivselträff  Rotebrokyrkan  
 

Onsdag 31 oktober 
18.30 Bön & Nattvard 
Per Westblom 

 

 
 

’ 
 

 
 

Lördag 1 september 
11.30-16.00 Församlingsdag 
Lunchservering. Vi ser fram emot 
hösten. Samtal om offrande och 
insamling 
 

Söndag 2 september 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom, Margaretha Strömqvist, 
kören, G2 
Tema: Enheten i Kristus   

Text:  Joh 17:9-11 
 

Onsdag 5 september 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom 
Johannesevangeliet 
 

Söndag 9 september 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom 
Tema:  Ordet blev människa 

Text:    Joh 1:1-18 
 

Onsdag 12 september 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Vad menas med Gudstro 

 
 

Söndag 16 september 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, Lars-
Göran Ahlm, Ulla & Erik André, 
församlingsmöte 
Tema:  Döden och livet 
Text:    Joh 11:28-44 
 

Tisdag 18 september 
13.00 Trivselträff  
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
I tid och evighet. - Tankar om tiden 
 

Torsdag 20 september 
19.00 Föreläsning    
Brita Hermansson, Per Westblom 
De vi ville bli 
 

Söndag 23 september 
11.00 Temagudstjänst    
Mats Backholm, kören 
Tema:  De vi ville bli 
 

Tisdag 25 september 
13.00 RPG-saml. Edsvikskyrkan  
Barbro & Bernth Lundström 
Vårt vackra solsystem 

 
 

Onsdag 26 september 
18.30 Bön & Nattvard 
Per Westblom 
 

Söndag 30 september 
10.00-16.00 Pilgrimsvandring 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Agneta delar, 
Ukuleleorkester från Bromma, G3 
Tema: Glädje 
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MÖTESPROGRAM 

 

SEPTEMBER 

OKTOBER 


