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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.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck AB  

 

www.edsvikskyrkan.se 
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Till vila 
Ingrid Thylander avled den 28 juni i sitt 

93:e levnadsår. Begravningsgudstjänsten 

hölls i Edsvikskyrkan den 11 augusti. 

Officiant var Per Westblom.  
 

   
 

HÖSTMARKNAD 

Årets höstmarknad kommer att gå av 

stapeln lördagen den 9 oktober kl. 11.00 – 

14.00, och den här gången kommer vi att 

hålla till både ute på gräsmattan framför 

kyrkan, om vädret tillåter det, och inne i 

församlingsvåningen.  
 

Det är vår förhoppning att också kunna 

återuppta den populära loppmarknaden 

som vi tidigare haft på våra höstmarknader.  
 

Eventuella ändringar kommer att med-

delas på vår hemsida. /ea 
 

VIKTIGA INSAMLINGAR 
Vår församlings ekonomi bör alltid ha högsta 

prioritet, särskilt när vi inte längre har 

hyresintäkter från Bonava. I detta nummers 

aktuella period infaller dessutom några andra 

offerändamål som betyder mycket för oss. 
 

Söndagen den 17 oktober samlar vi in medel 

till equmenia, vår kyrkas ungdomsarbete, 

den 7 november stöder vi våra missionärer, 

Anne och Carl Sundberg, och den 14 

november lämnar vi våra bidrag till Hela 

Människan i Stockholms län (det ekume-

niska, sociala arbete som DKSN och RIA en 

gång startade).  
 

Alla dessa ändamål är i behov av generösa 

penninggåvor, stort engagemang och varma 

förböner från oss alla. /lga 

 

 

 

 

 
 

BARNKÖR  
Barnkören för barn i åldern 5 - 9 år övar 

torsdagar mellan kl. 16.00 - 17.00 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne föl-

jande söndagar; 

12/9, 10/10, 21/11 och 5/12 

Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 

25/9, 30/10 och 27/11 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

 

-    

 

STYRELSEN 
Församlingens styrelse träffas följande 

dagar.  28/9, 26/10, 16/11 och 14 dec 
 

 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 

kl. 10.30 den 4/9 och kl. 17.30 följande 

torsdagar; 30/9, 28/10, 25/11, 16/12 samt 

kl. 09.45 före sångtillfället. 
 

RPG  

Riksförbundet PensionärsGemenskap 

RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 

14/9 (PK), 28/9 (PK), 12/10 (EK), 

26/10 (RK), 9/11 (PK), 23/11 (RK) och 

7/12 (PK) för mer information se sepa-

rat programblad och RPG:s hemsida. 
 

RPG:s 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 
4 september - församlingsdag 
5 september – samlingshögtid 

9 september –Annika Östberg på besök 

9 oktober – höstmarknad 

16 oktober – städdag inne 

23 oktober – församlingsråd 

6 november – endagsretreat i kyrkan 
 

 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist,   

lga = Lars-Göran Ahlm,  

is = Inger Streiffert 

 

G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte annat 

anges. Framsidans höstbild 

är tagen vid Ekebysjön 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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EDSVIKSKYRKANS 

FÖRSAMLING 



TRIVSELTRÄFFAR 

Nu startar vi upp våra uppskattade 

”Trivselträffar” igen. Den här hösten 

kommer de flesta samlingar att ske i 

Edsvikskyrkan. Den 21/9, 5/10, 19/10 

och 16/11 är vi i Edsvikskyrkan och 

den 2/11 i Rotebrokyrkan då Barbro 

Lundström bjuder på skånskinspi-

rerad Mårtenslunch. 
 

Alla som vill vara med och ”trivas” är 

välkomna att delta på våra ”Trivsel-

träffar”. /ea 
 

ONSDAGSKVÄLLAR I HÖST 
I höst återupptar vi den goda ordningen 

att ha ett möte varje onsdag kl 18.30 i 

kyrkan. Sista onsdagen i månaden är det 

bön och nattvard. De övriga onsdagarna 

växlar mellan bibelsamtal och tema-

samtal. De förstnämnda kommer att 

utgå från Jesaja kap 40-55 respektive 

Daniels bok. Temasamtalen är kopplade 

till vårt arbete med en ny församlings-

ordning. Vi kommer att belysa och 

diskutera vår syn på dop, medlemskap, 

vigsel, kyrkobyggnad, beslut och 

frälsning. Välkomna att delta i viktiga 

och som jag tror givande samtal. /pw 
 

KONSTRONDAN 
Det blev ingen Konstronda i Sollentuna 

förra året eller i våras p g a pandemin. 

Men nu är den planerad till 2-3 oktober. 

Det innebär konstutställningar på olika 

platser i vår kommun. En av dessa är 

Edsvikskyrkan där pastorn och träkonst-

nären Stefan Sjöblom ställer ut sina 

underfundiga figurer och installationer 

för beskådan och försäljning. Stefan 

använder trä hämtat från bl.a. sjöbottnar 

för att tillverka sina konstverk.  
 

Varmt välkomna till utställningen på 

lördag och söndag. /pw 

 GÄSTER 
Vid cafékvällen den 9 sep-

tember berättar Annika 

Östberg om sitt liv som 

livstidsfånge i USA, hur hon 

kom till tro och till slut fick 

komma tillbaka till Sverige. 

En gripande och hoppfull 

berättelse.   
 

MarieAnne Ekedahl, reli-

gionspsykolog som tidigare 

varit lärare på THS, predikar 

i gudstjänsten 26 september. 

 

 

 

 

Marie Arnfjell är chefre-

daktör på tidningen JUNIA 

och ordförande för förenin-

gen Sisters International. För 

många år sedan blev Marie 

svårt sjuk. Trots motstånd 

och sjukdom följde hon sitt 

hjärta och lever nu sin dröm. 

Med sin egen livsberättelse vill hon förmedla 

att det finns möjligheter trots svåra omstän-

dligheter. /is 
 

RPG kommer under hösten 

åter att ha fysiska möten i 

Edsvikskyrkan, Rotebro-

kyrkan och Pingstkyrkan. 

Det finns en särskild 

program-folder liggande bland vår övriga 

information i kyrkan. Du kan även se vad som 

händer på RPGs hemsida. Den 14 september 

ska Per Westblom tala om Korruption, 

faktaresistens och konspirationer i Bibeln. 

Samlingen äger rum i Pingstkyrkan. En annan 

samling att notera i vår kyrka är den 12 

oktober då vi gästas av trubaduren och 

ordkonstnären Anders Caringer. /pw 

 Andens oförutsägbara vind Betraktelse 

 

Under ett års tid har vi inte kunnat fira 

vanliga gudstjänster i vår kyrksal. Jag 

tror det har väckt flera frågor om vad 

gudstjänst är och vad den betyder för 

oss. Hur vill vi egentligen att guds-

tjänsten ska vara utformad? Hur 

möblerar vi för möten där vi byggs upp 

genom bön, Guds ord, personlig 

delning och nattvard? Hur kan vi skapa 

en ordning för delaktighet som håller 

över tid? 
 

När vi nu kan börja samlas igen är det 

ett bra tillfälle att lyfta dessa frågor ordentligt. Vid årsmötet i juni 

presenterade jag en gudstjänstenkät som sen har spritts och besva-

rats. I skrivande stund hoppas jag att det kommer in betydligt fler 

svar. Vid församlingsdagen 4 september är det tanken att ett resultat 

ska kunna presenteras. På grund av den pågående processen är flera 

gudstjänster i kalendariet ännu odefinierade. Men gudstjänster 

kommer det förstås bli. 
 

Enkätsvar är dock bara en början. Kanske, eller snarare troligen, 

kommer svaren inte att vara enhetliga. Vi har olika preferenser och 

gudstjänst i en församling kommer alltid att vara en mellanväg. Min 

förhoppning är ändå att vi ska kunna få ett samtal och en process 

som gör att alla känner sig hörda, att vi kan hitta en samling som 

speglar församlingens vilja och själ.  
 

Det mest avgörande är dock att gudstjänsten får präglas av Guds 

närvaro; att Andens oförutsägbara vind får blåsa genom gemen-

skapen och våra hjärtan; att människor som besöker gudstjänsten får 

säga ”Hos er finns verkligen Gud”. Det är inget vi kan konstruera 

och bestämma. Men vi kan be och möblera för mötet. 
 

 Per Westblom 
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Söndag 17 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Att leva tillsammans 

 

Tisdag 19 oktober 
13.00 Trivselträff 
Peggy & Peter Unger 

Landsnora Kvarn förr och nu 

 

Onsdag 20 oktober 
18.30 Temasamtal 
 

Torsdag 7 oktober 
19.00 Cafékväll 
Marie Arnfjell 

 

Lördag 23 oktober 
09.00-15.00 Församlingsråd 
 

Söndag 24 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
 

Söndag 31 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, kören 
 

 

 

 

 

 

Tisdag 2 november 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
Barbro Lundström 

Mårtenslunch på skänkt vis 
 

Onsdag 3 november 
18.30 Bibelsamtal 
 

Torsdag 4 november 
19.00 Cafékväll 
Roundabout dogs 

 

Söndag 7 november 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom 

Vårt evighetshopp - ljuständning 

18.00 Sinnesrogudstjänst 
Lena Thoms, Andreas Salé, G1, 

Kummelby Gospel/Johannes Jareteg 

Fördjupad gudskontakt, 11 steget 

 
 

Onsdag 10 november 
18.30 Temasamtal 
 

Söndag 14 november 
11.00 Gudstjänst 
L-G Ahlm, A-S Thorssell Ahlm 

Vaksamhet och väntan 

 

Tisdag 16 november 
13.00 Trivselträff 
Erik André 

Älskade gospelgrupper 

 

Onsdag 17 november 
18.30 Bibelsamtal 
 

Torsdag 18 november 
19.00 Cafékväll 
Blue Monday 
 

Söndag 21 november 
11.00 Domsöndagsgudstjänst 
Per Westblom 
 

 
 

Söndag 28 november 
11.00 Adventsgudstjänst 
Per Westblom, kören, G2 

Ett nådens år 
 

 

 

 

 

 

Söndag 5 december 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Andreas Salé m.fl. G3 

Föra vidare 
 

Söndag 12 december 
11.00 Gudstjänst med Luciatåg 
P Westblom, M Sörensen barnkören 

 

 
 

’ 

Lördag 4 september 
12.00 Församlingsdag 
Lunch, bakåt och framåtblickar. 

Gemenskap, sång och bön 
 

Söndag 5 september 
11.00 Samlingsgudstjänst, HHN 
Per Westblom, Margaretha Strömqvist,  

kören,G1 Välkomnande av ny medlem. 

Enheten i Kristus 
 

Onsdag 8 september 
18.30 Bibelsamtal 
 

Torsdag 9 september 
19.00 Cafékväll 
Annika Östberg 
 

Söndag 12 september 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom. Maria Sörensen, 

barnkören 

Ett är nödvändigt 
 

Onsdag 15 september 
18.30 Temasamtal 
 

Söndag 19 september 
11.00 Gudstjänst 
 

Tisdag 21 september 
13.00 Trivselträff 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 

Sång i min trappuppgång 
 

Onsdag 22 september 
18.30 Bibelsamtal 
 

Torsdag 23 september 
19.00 Cafékväll 
Per Westblom & Maria Sörensen 

 

 

 

 

Söndag 26 september 
11.00 Gudstjänst 
MarieAnne Ekedahl, A-S Thorssell Ahlm 

Vad är viktigast i livet 

18.00 Sinnesrogudstjänst 
Pär L R predikar, Andreas Salé, Per 

Westblom, Ida Litzell sjunger, G2 

Gottgörelse del 2, 9e steget 
 

 

 

 

 

 

 

Söndag 3 oktober 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm, A-S Thorssell 

Ahlm, Per Westblom, kören 

Änglarna 
 

Tisdag 5 oktober 
13.00 Trivselträff 
Musikquiz med umgänge och fika 
 

Onsdag 6 oktober 
18.30 Temasamtal 
 

Torsdag 7 oktober 
19.00 Cafékväll 
Maria Sörensen, Daniela Rathana och 

Mats Sandahl 

 

Lördag 9 oktober 
11.00-14.00 Höstmarknad 
 

Söndag 10 oktober 
18.00 Sinnesrogudstjänst  

Lena Thoms, Kjell M, Carina 

Tidholm, Torbjörn Hedberg, G3 

Fortsatt självrannsakan 10e steget 
 

Onsdag 13 oktober 
18.30 Bibelsamtal 
 

Lördag 16 oktober  
12.00 Städdag inne 
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MÖTESPROGRAM 

 

SEPTEMBER 

NOVEMBER 

OKTOBER 

DECEMBER 


