
 

    
FÖRSAMLINGSNYTT 
EDSVIKSKYRKAN SOLLENTUNA 
Nr.3 SEPTEMBER - NOVEMBER 2019 Kapellvägen 2 – Sollentuna 
 

 

 

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 
Kathryn Galt 
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Mob: 073-588 27 96 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya medlemmar 
Inger & Sten Streiffert  
Holmvägen 17 
194 35 UPPLANDS VÄSBY 
Inger 070-796 46 12 
Sten 070-673 22 35 
 

Ann Westblom 
Söderberga Allé 32  
168 62 BROMMA 
073 962 46 76 
 

Eden Tesfai 
Ribbings Väg 67 
192 52 SOLLENTUNA 
073-953 51 78 
 

   
 

TACK! 
Ett varmt tack till alla som deltog i 
min 75-årsfest i juni. Ni bidrog alla 
till att det blev en verklig 
högtidsdag. HÖGTIDSDAG var 
även lösningen på min musikgåta 
(Garbo, Arne, Doris, Smeder, 
Dorsey, Ipanema, Toreador, 
Goodman, Öknen, Harry/Helen, om 
man läser begynnelsebokstäverna i 
omvänd ordning). 
                            Lars-Göran Ahlm   
 

VÅR INTERNA HEMSIDA 
På församlingens interna hemsida har 
vi information, om bl.a. dörrlåsindi-
keringen, vårt brandskydd, tjänstgö-
ringslistor, m.m.  /ea 
 

För mer info och tillgång till hem-
sidan kontakta; 
 

webbmaster@edsvikskyrkan.se 

 
 

 

STYRELSEN INFORMERAR  
Kommande styrelsemöten. 
19 september, 17 oktober, 21 novem-
ber, 12 december /msq 
 
KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 
kl. 17.30 följande dagar; 19/9, 17/10, 
28/11, 14/12 (kl. 10.00) och 19/12 samt 
kl. 09.45 före varje sångtillfälle. 
 
BARNKÖR  
Nu startar barnkörerna igen på torsdagar 
med start torsdag den 29 augusti  
 

Minikören 3 - 5 år  kl.14.00 - 15.00 
Maxikören 5 - 9 år  kl.16.00 - 17.00 
 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 
BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 
kl. 12.00 följande lördagar; 
28/9, 19/10 och 23/11 
 

Kontakt: David 076-810 16 71 
 
STICK-CAFÉ  
De som vill vara med och sticka, fika etc. 
träffas kl. 14.00 följande fredagar; 
13/9, 18/10 och 15/11 
 
RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS 
GEMENSKAP  -  RPG 
RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 
10/9 (EK), 24/9 (PK), 8/10 (PK), 22/10 
(RK), 5/11 (PK), 19/11 (EK) och 3/12 för 
mer information se separat programblad, 
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 
15 september - församlingsmöte 
26 september - föreläsning 
5 oktober – städdag inne 
12 oktober – höstmarknad 
24 oktober – musikcafé & konsert 
26 oktober - församlingsdag 
14 november - föreläsning 
8 december - församlingsmöte 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist, 
gp = Gunnar Possebo, kg = Kathryn Galt 
 
G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
höstbild är tagen på 
Skansen en oktoberdag. 
 
 

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



A VIEW FROM ALPSTUGAN 
 

Helheten är större än summan av 
dess delar." Är det så jag skulle 
beskriva Edsvikskyrkan, med 
Aristoteles maxim? Utan tvekan 
finns en uppenbar synergi skapad 
av omtänksamma medlemmar som 
planerar, samarbetar, ber, delar 
och firar tillsammans. Att vara en 
liten del av denna dynamik under 
det senaste året har gett mig både 
andlig tröst och personlig tillfreds-
ställelse.  
 

Men det som framträder mest för 
mig är den djupa, ständiga tro som 
kyrkan grundades på och fram till 
idag beror på dess existens. Jesus 
bor i Edsvikskyrkan på grund av 
den tro som varje medlem ger till 
Herrens bord. Varje dag jag går 
genom dörren känner jag Hans 
närvaro. Matteus 18:20 fyller mitt 
hjärta. 

Kathryn Galt 
 

CAFÉ LIVSKRAFT 
Fr o m den 1 oktober kommer Café 
Livskraft att utöka sina öppettider. 
 

De nya öppettiderna kommer vara 
onsdag - fredag 11–15. 
 

 
 

Välkomna in! 

 HÖSTMARKNAD 
Lördagen den 12 okto-
ber kl. 11-14 har vi vår 
årliga och uppskattade 
höstmarknad. Som van-
ligt blir det försäljning 

av sylt, saft, kakor och bröd, lotterier 
med vinster i form av bl.a matkorgar 
och servering av kaffe med smörgås 
och kakor. Fjolårets uppskattade 
”loppis” återkommer även i år, och 
till den vill vi ha bidrag till för-
säljningen. Fiskdamm för alla barn 
och sång av barnkören får vi också 
njuta av. 
 

Du som vill skänka varor till för-
säljning eller vinster är välkommen 
att kontakta Monica Axäll 070-
6431041 och lämna in dem torsdag 
kväll eller i god tid före starten på 
lördagen.  
 

Höstmarknadskommittén 
 

FAMILJESCOUTING 

 
I våras prövade vi familjescouting 
en lördag. Vi lärde oss bl a att göra 
trefot och lagade en god korvgryta 
tillsammans. Det gav mersmak så i 
höst fortsätter vi med samlingar en 
lördag i månaden 
 

Familjescouting innebär frilufts-
aktiviteter, lärande, lek i scout-
format för alla åldrar. Datum: 14 
september, 5 oktober, 16 novem-
ber och 7 december. /pw 
 

 
 
 

Tack för mig – och på återseende Betraktelse 
 
Den 31 aug avslutar jag min 
projekttjänst i Edsvikskyrkan. Det 
har varit mycket fina två år och en 
hel del har hänt sen jag kom och då 
menar jag inte nödvändigtvis på 
grund av mig. T ex har Livskraft 
flyttat in i kyrkan och skapat mycket 
goda ringar på vattnet. Vi har ett 
nytt namn och kyrksalen har blivit 
förnyad. Detta kan ju upplevas som 
rätt ytliga förändringar, men bakom 
dem finns inre drivkrafter. Vi tror 

på gemenskapen och dess framtid varför skulle vi annars 
bekymra oss om namnet. Omplaceringen av bänkar handlar om 
vårt gudstjänstliv; vi behöver plats för rörelse, vilket för mig är 
ett uttryck för förnyelse. Dessutom ser det bättre ut och 
skönheten kommer från Gud.  
 
Jag har också introducerat en del nya former och arbetssätt i 
församlingen. Om dem kan man tycka och tänka olika. Min 
inställning har varit att vi behöver pröva saker för att se vad 
som fungerar. Det som inte bär frukt bör upphöra eller 
förändras. Har det blivit något resultat? Den frågan kan ni som 
varit med i församlingen länge svara på bättre än jag. Men det 
är väl ganska enkelt att konstatera att vi bortsett från 
sinnesrogudstjänsterna inte är så många fler på söndagarna och 
faktum är att församlingen hade fler medlemmar när jag 
började än nu. Och sådana saker är för mig mycket 
betydelsefulla.  (forts) 
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Foto: Anna-Lisa Ahlstrand  

 



Jag har haft flera mål för mitt arbete under dessa två år, inte 
minst nya människor. Men det som varit viktigast för mig har 
handlat om att skapa hopp; det finns möjligheter, det finns en 
framtid, Gud kan göra något nytt ibland oss. Återigen vet du 
som läser bättre än jag om det har blivit så men jag anar det 
ibland. Edsvikskyrkans församling är en fantastisk gemen-
skap med rika gåvor. Jag är övertygad om att Gud kan 
använda oss för sina syften. Därför vill jag också se vad som 
väntar. Jag tycker mig uppfatta att frukten är på gång. Jag vill 
vara med och se. Därför är jag så glad att församlingen har 
erbjudit mig tjänst som pastor efter 31 aug. Dock börjar jag i 
praktiken inte förrän 9 sept. Därför vill jag säga: tack för mig 
och på återseende. 
 

Per Westblom 
 
 
 

 

 GÄSTER 
Måns Rybäck som spelar 
trombon och sjunger 
gästar vårt musikcafé 
torsdagen 12 september. 
tillsammans med Maria 
Sörensen.  

 
Håkan Snellman, profes-
sor emeritus i teoretisk 
partikelfysik, KTH, före-
läser torsdagen 26 septem-
ber om fysikens existen-
tiella dimensioner. 

 
Kintwadi-kören från 
Kongo Brazzaville och 
kyrkoledaren Edouard 
Moukala från samma 
land gästar oss 24 oktober 
De har en konsert i kyrk-
salen och kommer sen 
övernatta i kyrkan. Vi är i 
stort behov av madrasser 
och sängkläder för detta 
ändamål. 

 
Mia Nygren och Lasse 
Axelsson från gospel-
verkstaden kommer 14 
november kl 19.00 och har 
ett program om gospelns 
rötter och medborgarrätts-
rörelsen. De kommer 
också att ha med sig några 
gospelsjungande ungdo-
mar.  /pw 

 
 
 

 SAMTALSKVÄLLAR 
Sista onsdagen i månaden, kl 18.30 
är det bön och nattvard. De andra 
onsdagarna, samma tid, är det 
samtal om bibeltexter, tro och 
livsfrågor. Varannan onsdag läser 
vi Apostlagärningarna med start 
28 augusti. Till den gruppen vill vi 
att man anmäler sig. Den andra 
onsdagen är det samlingar om 
olika frågeställningar utifrån 
rubriken Tro & Livsfrågor. Pro-
grammet sträcker sig från septem-
ber 2019 - juni 2020 och följer en 
röd tråd, som tillsammans utgör en 
slags grundkurs i kristen tro. Men 
varje samling är fristående och 
man behöver inte anmäla sig.  
 
 

 
 
 

Syftet med Tro & Livsfrågor är 
både inåtriktat och utåtriktat. Vi 
behöver som församlingsmed-
lemmar reflektera över de olika 
teman som fokuseras. Men vi vill 
också att människor utanför för-
samlingen som är av annan (eller 
ingen) tro ska delta. Därför vill jag 
uppmuntra er att ta med vänner 
och bekanta till dessa kvällar. Det 
kommer både stimulera samtalet 
och ge möjlighet att vittna om sin 
egen tro. /pw 

 

 

INFO-FASTIGHETSKOMMITTÉN 
Vid några tillfällen har det varit 
inläckage i kyrksalen från ytter-
takets högdel och en åtgärd blev 
nödvändig. Ett flertal anbud togs 
in och spännvidden i kostnader 
varierade stort. Arbetet utfördes 
under ett par sommarveckor - 
turlig nog utan regn. 
 
Vi valde att helt riva av det gamla 
papptaket och lägga nytt. Som väl 
var såg undertaket bra ut och 
endast mindre delar av råsponten 
behövde åtgärdas. Ännu återstår 
några mindre arbeten men nu är 
tak 

 
 

 
Foto: Gunnar Possebo 

 

taket nytt och vi hoppas att det ska 
fungera utmärkt under många år 
framåt. I samband med arbetet 
förbättrades också säkerheten vid 
tillträde av taket med en fast stege 
och ryggskena. /gp 
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Foto: P. Westblom

 
Foto: Privat

 
Foto: Privat

 
Foto: Privat

 
Foto: Privat



 

 
 

Söndag 3 november 
18.00 Gudstjänst  HHN  
Ljuständning för avlidna 
Per Westblom, Lars-Göran Ahlm 
Tema:  Vårt evighetshopp 
Text:    Joh 6:37-40 
 

Onsdag 6 november 
18.30 Bibelsamtal   
Apostlagärningarna 
 

Söndag 10 november 
11.00 Gudstjänst    
Inger & Sten Streiffert 
Tema:  Samhällsansvar 
Text:    Luk 19:1-10 
 

Tisdag 12 november 
13.00 Trivselträff  
Erik André 
Älskade ungdomskörer 
 

 
 

Onsdag 13 november 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 
Alla välkomna. Ingen anmälan 
Vad kan veta vi om den historiske Jesus 
 

Torsdag 14 november 
19.00 Föreläsning och sång    
Lasse Axelsson, Mia Nygren, m.fl. 
I still häve a dream 
 

Lördag 16 november 
10.00-15.00 Familjescouting 
 

Söndag 17 november 
11.00 Temagudstjänst    
Mats Backholm, Per Westblom 
No pain, no gain. Lidande och växt 

 
 

Onsdag 20 november 
18.30 Bibelsamtal   
Apostlagärningarna 
 

Söndag 24 november 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, G3 
Bön och Meditation 
 

Tisdag 26 november 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
 

Onsdag 27 november 
18.30 Bön & Nattvard 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Söndag 1 december 
11.00 Adventsgudstjänst 
Per Westblom, kören, G1 
Tema:  Ett nådens år 
Text:    Matt 21:1-9 
 

Onsdag 4 december 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 
Alla välkomna. Ingen anmälan 
Vad är kärnan i det kristna budskapet? 
 

Lördag 7 december 
10.00-15.00 Familjescouting 
 

Söndag 8 december 
11.00 Gudstjänst  HHN 
Per Westblom, församlingsmöte 
Tema:  Vi och den heliga Anden har 
            beslutat 
Text:    Apg 15 

 
 

 
Under Kristi himmelfärdshelgen 
hölls Equmeniakyrkans konferens i 
Jönköping. Jag var församlingens 
ombud och har rapporterat om 
konferensen i ett församlingsbrev 
före sommaren. Det var en bra och 
välbesökt konferens; kvällsguds-
tjänsterna samlade långt fler än de 
som var anmälda.  
 

Nästa års kyrkokonferens hålls i 
Malmö. Då kommer det också att 
bli val av biträdande kyrkoledare. 
Sofia Camnerin och Olle Alkholm 
står inte till förfogande för omval. 
Jag vill föreslå att vi samtalar om 
denna fråga vid ett församlings-
möte för att utröna om inte vi ska 
nominera någon eller några till 
dessa poster. Lasse Svensson har 
Kyrkostyrelsens stöd för att väljas 
om för ytterligare en 4-årsperiod. 
 

I och med kyrkokonferensen i 
Jönköping introducerades det nya 
temaåret Till jordens yttersta gräns. 
Det tar sin utgångspunkt i Apost-
lagärningarna och har internatio-
nell mission som bärande riktning.  
Liksom under Markusåret finns 
material på equmeniakyrkan.se 
som kan användas enskilt, i grupp 
och för gudstjänst. 
 

I Edsvikskyrkan kommer vi under 
hösten att uppmärksamma temaåret 
genom bibelläsningsplan bibel-
samtal och temagudstjänster med 
 

 utgångspunkt från Apostlagär-
ningarna. Vi kommer också att 
sälja och uppmuntra till läsning av 
boken ”Till jordens yttersta gräns: 
Apostlagärningarna runt på 88 
dagar”. Det är 88 reflexioner över 
avsnitt i Apg skrivna av människor 
från hela världen.  
 

Söndagen 13 okt är det bön och 
offerdag för vårt ungdomsförbund 
equmenia. Vi firar då gudstjänst i 
Rotebrokyrkan tillsammans med 
våra vänner där. /pw 
 
RETREAT 

 
Foto: Marielunds hemsida 

 

Under allhelgonahelgen 1-3 nov-
ember anordnar församlingen en 
tyst retreat på Marielunds stifts-
gård på Mälaröarna. Vi börjar 
fredag kväll och avslutar på 
söndag lunch. Vi kommer att 
mötas till bön, vägledning och 
måltid flera gånger under helgen. 
Men man deltar bara i det man 
själv vill och har behov av. Det blir 
också möjlighet till samtal med 
retreatledaren. Vi behöver din 
anmälan senast 1 oktober. /pw 
 

Retreatledare: Per Westblom. 
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NOVEMBER 

DECEMBER 



  
 
 
 
 
 

Tisdag 1 oktober 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
 

Onsdag 2 oktober 
18.30 Bibelsamtal   
Apostlagärningarna 
 

Lördag 5 oktober 
09.00 – Städning inomhus 
13.00 – 16.00 Familjescouting 
 

Söndag 6 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom 
Tema:  Att komma till insikt 
Text:    Apg 10 
 

Onsdag 9 oktober 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 
Alla välkomna. Ingen anmälan 
Vad är bön? Hur ber man och vad 
händer när vi ber? 
 

Torsdag 10 oktober 
18.00 Musikcafé 
Blue Monday 

 

Lördag 12 oktober 
11.00-14.00 Höstmarknad 

 

 
 

Söndag 13 oktober 
11.00 Gudstjänst i Rotebrokyrkan 
Per Westblom, insamling till equmenia 
 

Tisdag 15 oktober 
13.00 Trivselträff  
Gunnar & Ann-Josefine Possebo 
Bevingat 

 
 

Onsdag 16 oktober 
18.30 Bibelsamtal   
Apostlagärningarna 

 

 
 

Söndag 20 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Att lyssna i tro 
Text:    Mark 10:17-27 
 

Onsdag 23 oktober 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 
Alla välkomna. Ingen anmälan 
Helig skrift? Vad menas med 
att ”Bibeln är Guds ord”? 
 

Torsdag 24 oktober 
18.00 Musikcafé 
Maria Sörensen 
19.00 Konsert 
Kintwadi-kören från Kongo 
 

Lördag 26 oktober 
08.30 – 13.00 Församlingsråd 

Gemensam frukost och samtal om 
församlingen. Anmälan, G1 
 

Söndag 27 oktober 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom, Sinnesrokören, G2 
Att erkänna sina fel 

 

Tisdag 29 oktober 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
 

Onsdag 30 oktober 
18.30 Bön & Nattvard 

 

 
 

’ 
 

 
 

Söndag 1 september 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: Tro och liv 
Text:   Matt. 21: 28-31 
 

Söndag 8 september 
11.00 Musikgudstjänst i 
Rotebrokyrkan 
Tema: Till jordens yttersta gräns 
 

 
 

Onsdag 11 september 
18.30 Bibelsamtal   
Apostlagärningarna 
 

Torsdag 12 september 
18.00 Musikcafé 
 

Lördag 14 september 
10.00-15.00 Familjescouting    
 

Söndag 15 september 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, Maria Sörensen och 
barnkören, församlingsmöte 
Tema:  Medmänniskor & Motmänniskor 
 

 
 

Tisdag 17 september 
13.00 Trivselträff  
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Mina prästsläktingar i lappmarken 
för 400 år sedan 
 

Onsdag 18 september 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 
Alla välkomna. Ingen anmälan 
”Jag tror på Gud”  Vad menar den 
som säger så? 
 

Söndag 22 september 
11.00 Temagudstjänst    
Per Westblom, kören 
Tema:  Att berätta om Guds gärningar 
Text:    Apg 7:1-53 
 

Onsdag 25 september 
18.30 Bön & Nattvard 

 

Torsdag 26 september 
19.00 Föreläsning    
Håkan Snellman – professor emeritus 
Fysikens existentiella dimensioner 
 

Söndag 29 september 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom musik Blue Monday G3 
Gottgörelse - från ord till handling 
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MÖTESPROGRAM 

 

SEPTEMBER 

OKTOBER 


