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STYRELSEN INFORMERAR 
Nu i höst kommer mycket att vara 

annorlunda eftersom vår Pastor Per 

slutat sin heltidstjänst. Men vi är 

tacksamma att han är kvar på 25% 

under hösten. Pers huvudsakliga 

uppgift är gudstjänsterna samt tors-

dagarna då han arbetar i kyrkan. 
 

Detta innebär att vi som församling 

får hjälpas åt ännu mer. Vi i styrel-

sen arbetar på att få en ny pastor, 

men det är inte riktigt klart ännu. Vi 

ber att Herren leder oss rätt i detta 

arbete. /msq  
 

 
 
AVTACKNING AV PER WESTBLOM 
Efter adventsgudstjänsten den 27 

november kommer vi att anordna 

ett avskedssamkväm för vår nuva-

rande pastor Per Westblom som 

avslutar sin tjänst hos oss. 
 

Vill du vara med och dela minnen, 

hjälpa till med servering, eller på annat 

sätt bidra till en trevlig samling för att 

tacka Per och ge honom ett minnes-

rikt avsked, ber vi dig att informera 

vår ordforande@edsvikskyrkan.se om 

detta. /ea 
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Följ med och se Betraktelse 
 

 

Betydelsen av enskilda människors initiativ och 

drivkraft kan inte överskattas. Ska det hända 

något i en grupp måste ofta en enskild person gå 

före och visa vägen, inte sällan på ett sätt som 

väcker undran och t.o.m. motstånd. Så där kan 

man väl inte göra! Men om processen till slut 

inte involverar de andra kommer den att gå i stå.  

 

Mina fem år i Edsvikskyrkan har styrkt min 

övertygelse om gemenskapens oöverträffade 

betydelse när det gäller mission. Det är sant att 

människor inte blir troende bara för att de kommer till kyrkan. Ibland 

kritiseras vi för vår fixering vid lokalen. Men även om vi med rätta är stolta 

över vår kyrksal är det förstås inte den vi i första hand bjuder in människor 

till. 

 

När jag säger kom till vårt café, vår gudstjänst, våra bibelsamtal o.s.v. tror 

jag förstås att det som sägs där har betydelse för den personen. Men ännu 

mer vet jag att mötet med mina vänner i Edsvikskyrkan, både som enskilda 

och gemenskap, kommer att göra starkt intryck på dem. De kommer att 

möta människor som är intresserade av dem, visar kärlek och utstrålar 

gudstro.  

 

Nu tänker du kanske, jo visst finns det sådana människor i vår församling, 

men inte är det jag. Jo, just du är en av dem. Just du gör skillnad och bidrar 

med det som ingen annan kan göra. När du inte är där saknas en viktig 

människa. Evangelium är förvisso ett budskap som kan och ska formu-

leras, men det är lika mycket något som tar kroppslig form i människor 

som dej och mej. Och inte minst när vi är tillsammans. 

 

Filippos visste att han inte hade en chans mot den lärde vännen Natanael. 

Men han ville så gärna att hans vän skulle få möta Jesus. Därför använder 

han den uppmaning som vi alla kan göra: ”Följ med och se!”. Det funge-

rade över förväntan. (Joh 1:45-50).  

 

Per Westblom 
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Torsdag 1 september 
18.00 Gudstjänst- & planeringsråd 
 
 

Lördag 3 september 
10.00 Körövning 
12.00-14.30 Församlingsdag  
Medtag egen lunch 

Återblick-sommaren, framåtblick-hösten 
 

Söndag 4 september 
11.00 Samlingsgudstjänst, HHN 
Hans Sundberg, Margaretha Strömqvist, 

kören sjunger, G1 

Hör vad Anden säger 
 

Torsdag 8 september 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 
 

Söndag 11 september 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm,  

Medmänniskan 
 

Söndag 18 september 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom och praktiska rådet 

Tema efter behov 
 

13.00 Församlingsmöte 
 

Tisdag 20 september 
13.00 Trivselträff 
Erik André. 

Musikquiz ur Monica Axäll:s sångval 

 

Torsdag 22 september 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 
 

Lördag 24 september 
12.00-20.00 Speldag 

 
 
 

 

Söndag 25 september 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Lena Thoms, Per Westblom m.fl. G2 

9e steget. Gottgörelse 
 

Torsdag 29 september 
19.00 Kvällscafé 
En fängslande föreläsning av Olle 

Jonasson, häktespastor i Sollentuna. 
 

 

 

Söndag 2 oktober 
11.00 Gudstjänst HHN 
Arne Fritzson, Lars-Göran Ahlm 
Den djävulska treenigheten i Uppenbarelseboken 
 

Torsdag 6 oktober 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 
 

Lördag 8 oktober 
11.00-14.00 Höstmarknad 
 

Söndag 9 oktober 
11.00 Tacksägelsedagen 
Anders Jonåker, kören 

Lovsång 
 

Torsdag 13 oktober 
19.00 Kvällscafé 
Maria Sörensen & Måns Rybäck 
 

Lördag 15 oktober 
11.00 Städdag inne 
 

Söndag 16 oktober 
11.00 Gudstjänst med barnkören 
Per Westblom och barnkören 

Hur gör man när man….? 
 

Tisdag 18 oktober 
13.00 Trivselträff 
Ulla André. 

Mina musikupplevelser 
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MÖTESPROGRAM 

OKTOBER 

SEPTEMBER 



 

Torsdag 20 oktober 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 
 

Söndag 23 oktober 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom och praktiska rådet 

Tema efter behov 
 

Torsdag 27 oktober 
19.00 Kvällscafé 
Musikgruppen Blue Monday 
 

Lördag 29 oktober 
12.00-20.00 Speldag 
 

Söndag 30 oktober 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Medverkande ej fastställt, G3 

10:e steget. Fortsatt självprövning 
 

 

 

 

 

Tisdag 1 november 
18.00 Planeringsråd 
 

Torsdag 3 november 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 

 

Söndag 6 november 
11.00 Gudstjänst HHN 
Lars-Göran Ahlm 

Vårt evighetshopp 
 

Tisdag 8 november 
13.00 RPG-samling i Edsvikskyrkan 
Yvohn Thunborg  
Jorden runt utan flyg 

 

Söndag 13 november 
11.00 Gudstjänst 
Pheabe Yanni 

Tema efter behov 
 

Torsdag 17 november 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 

 
 

Söndag 20 november 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom och praktiska rådet 

Tema efter behov 

 

Torsdag 24 november 
19.00 Kvällscafé 
Lena Wohlfeil med medmusikanter 

Touched of jazz. 
 

Lördag 26 november 
12.00-20.00 Speldag 
 

Söndag 27 november 
11.00 Adventsgudstjänst 
Per Westblom, kören, kyrkkaffe med 

avtackning av avgående pastor, G1 

Ett nådens år 
 

18.00 Sinnesrogudstjänst 
Medverkande ej fastställt, G2 

11:e steget. Bön och meditation 
 

Tisdag 29 november 
13.00 Trivselträff 

Erik André. 
Älskade kyrkosångare 

 

 

 

 

 

Torsdag 1 december 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken 
 

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst HHN 
Per Westblom 

Guds rike är nära 

 

Söndag 11 december 
11.00 Luciagudstjänst 
Barnkören, Per Westblom, G3 
 

Tisdag 13 december 
13.00 RPG-samling i Edsvikskyrkan 
Konsert med Per-Erik Hallin 
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NOVEMBER 

DECEMBER 



CAFÉKVÄLLAR  

Något du inte får missa i höst är 

Cafékvällarna som arrangeras till-

sammans med Café Livskraft en till 

två gånger per månad, från septem-

ber till november. Musik eller före-

läsningar med intressanta personer 

och en god fika och gemenskap är en 

svårslagen kombination. Alltid till-

fälle att ta med sig släkt, vänner och 

bekanta för dessa goda stunder.  
 

Den 29 september kör vi igång den 

första Cafékvällen med temat ”En 

fängslande föreläsning” då Olle 

Jonasson tar oss med oss bakom lås 

och murar genom sina berättelser 

om sitt arbete som Fängelse och 

häktes pastor.  

 

Foto: Privat 
 

Övriga programmet under hösten 

går i musikens tecken, jazz med 

Måns och Maria, Bluesbandet Blue 

Monday och avslutningsvis den 24 

november med Touched by jazz. 

Varmt välkomna! /is
    

 

 TRIVSELTRÄFFAR 

Under hösten kommer vi att ha tre 

stycken samlingar för daglediga 

som vi kallar ”Trivselträff”. Det 

kommer att bli mycket sång och 

musik som spelas i dessa träffar. 
 

Den första samlingen är den 20 

september då vi kommer att ha ett 

”Musikquiz” baserad på sånger 

som Monica Axäll har valt. 
 

Den andra samlingen är den 18 

oktober då Ulla André kommer 

att presentera ett antal sånger som 

betyder mycket för henne och 

säkert även för många andra. 
 

Den tredje och sista samlingen den 

här terminen blir den 29 novem-

ber då jag själv kommer att av-

sluta min serie om ”Älskade 

sångare” med att spela upp sånger 

och berätta om ett antal kyrko-

sångare som jag mött genom åren.  
 

Kom och ta gärna med dig någon 

mer. Alla är välkomna att fika 

tillsammans och lyssna till sång, 

musik och berättelser. /ea 
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BARNKÖR  
Barnkörerna övar torsdagar. Barnen i åldern 

5 - 9 år kl. 16.00 - 17.00 och barnen i åldern 

10 – 14 år kl. 17.00 - 18.00. 
 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne. För 

information om program se församlingens 

hemsida: www.edsvikskyrkan.se 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 24/9, 

29/10 och 26/11. 
 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    

 

STYRELSEN 
 

Nästa styrelsemöte hålls den 15/9. Har du 

frågor som du vill att styrelsen skall ta upp, 

skicka dessa till ordforande@edsvikskyrkan.se 
 

 
 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 

lördagen den 3/9 kl. 10.00 samt torsdagarna 

6/10, 24/11 och 15/12 kl. 17.30 
 
 

RPG:s hemsida. /ea
 

  

 

 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 

Församlingens expedition är i höst 

bemannad torsdagar mellan klockan 

13.00 och 15.00. Då expeditionen 

inte är bemannad kan man ringa in 

och lämna ett meddelande i expedi-

tionens röstbrevlåda som avlyssnas 

på distans. Församlingens postlåda 

kommer att kontrolleras kontinuer-

ligt.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
3-4 sep - samlingshelg  

18 sep  - församlingsmöte 

8 okt     - höstmarknad 

15 okt   - städning inne 

27 nov  - avtackning pastor 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist,  

is = Inger Streiffert 
 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte annat 

anges. Framsidans höstbild 

är tagen vid Norrvikens 

södra strand. 
 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet nov-dec. 

Manusstopp för det numret blir den 

15 november. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

 

 

 



 

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 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.  

 
 
 
 
 

 

 

Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck AB 
 

 


