
 

    

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till Svenska Missions-
kyrkan. 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. 
Svenska Missionskyrkan 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 uppfatt-
ningar 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 den 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. /af 
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Barnvälsignelse 
Benjamin Eric Johan Öhrvall, 
född den 27 april, son till 
Christofer och Louise Öhrvall 
bars fram till barnvälsignelse i 
gudstjänsten den 5 september. 
 

   
 

TACK! 
Ett stor TACK till Lars Axäll och 
Curt Sandberg som ordnade så 
att de nya lamellgardinerna blev 
uppsatta i kyrksalen. Resultatet 
blev mycket bra och det är en 
fröjd att komma in i kyrksalen och 
se de förändringar som skett där 
de senaste åren. Nu kommer det 
att bli mycket lättare att se 
texterna som projiceras på den 
vita väggen och de som står i 
predikstolen slipper att få solen i 
ansiktet. 
 

 
 

Gardinerna går att reglera så att 
solen kan släppas in om så 
önskas, men vi vädjar till alla att 
inte ändra inställningarna utan att 
kontakta någon i fastighetskom-
mitén först. Det är långt upp till 
taket om något skulle lossna. /ea 
 

 

 Start måndag 
24/1 2011 
 

Elisabeth Haag 
från Bilda kommer att leda och 
inspirerar oss dessa kvällar. Ni 
som har sett Sommarpratarna som 
TV-program kan likna dem vid 
livsnära samtal. Ta med dig en vän 
till denna kväll även om du inte 
kan deltaga senare. 
 

Vi planerar att starta en grupp som 
träffas varannan måndagskväll 
under våren, kl 18:30-20:30. 
 

Du kan prova att vara med de 2 
första gångerna. Vi planerar 6-7 
samlingar med samma deltagare 
per halvår. Välkommen att anmäla 
dig till pastor Rut Casserfelt. Mer 
information finns också på vår 
hemsida. /rl 
 

GÄSTPREDIKANT 
Den 20 februari får 
vi besök av pastor 
Lennart Ring. Han 
har varit pastor i 
flera församlingar, 
bland annat i 
Vallentuna, Skövde 

och Uppsala. I början av 70-talet 
var han och hans hustru, Gunhild, 
medlemmar i vår församling och 
var bland annat tonårsledare. 
Lennart har också arbetat med 
frågor om Latinamerika på 
Diakonia. Detta gör det ännu mera 
aktuellt att han besöker oss just 
den söndagen då vi tar upp en 
offergåva till Diakonia. /af 
 

 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är 
bemannad onsdagar och torsdagar 
mellan klockan 13.30 och 15.00. 
Då expeditionen inte är bemannad 
kan man ringa in och lämna ett 
meddelande i expeditionens röst-
brevlåda. Församlingens postlåda 
och röstbrevlåda kommer att 
kontrolleras även utanför expedi-
tionstiderna. Under julhelgerna 
kommer det inte vara någon på 
expeditionen under alla expedi-
tionstider men röstbrevlådan kom-
mer att avlyssnas regelbundet. 
Man kan även nå pastorerna på de 
telefonnummer som finns angivna 
på sidan två i detta blad. 
 
 
FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt, 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant, 
rl = Rolf Lerneteg, åk = Åke Kussak  
 
 
FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat anges. 
Framsidans bild är tagen vid 
Lindalens fäbod i Sälenfjällen 
 
 
NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet februari - 
mars. Manusstopp för det numret 
blir den 9 februari. 
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Foto: Lennart Ring 



LITTERATURCIRKELN 
Litteraturcirkeln Skönlitteratur och 
livsfrågor har pågått i kyrkan ganska 
många år vid det här laget. Vi som 
brukar träffas tycker att det skulle 
vara roligt om några nya deltagare 
kom med i gruppen. Vi vill gärna att 
fler kommer med och delar läsupp-
levelserna. 

Vid varje träff är det 
en bestämd bok som 
står på programmet. 
Det är tänkt man ska 
ha läst den boken i 
förväg. Men om du 

inte har hunnit, kom i alla fall! Du 
behöver inte heller binda dig för hela 
terminen utan kan komma enstaka 
gånger. 
 

Välkommen att hälsa på i litteratur-
cirkeln! /Åke Kussak, 08-754 15 59 
 

Program för våren 2011 
Onsdagen den 2 februari kl 1900 
Vi börjar terminen med Bockfesten, 
en bok av årets Nobelpristagare, 
peruanen Mario Vargas Llosa. 
Boken utspelas i Dominikanska 
republiken kring diktatorn Trujillo. 
Bockfesten har rekommenderats som 
en introduktion till Vargas Llosas   
författarskap. 
 

Onsdagen den 2 mars kl 19.00 
Till vårens andra samling har vi valt 
Victoria Benedictssons roman 
Pengar (1885), som nu finns 
tillgänglig i pocket. Victoria Bene-
dictson är samtida med August 
Strindberg och räknas som en av 
tidens främsta litterära begåvningar 
som dock fick en alltför kort skapar- 

 period. Pengar bygger på hennes 
egna erfarenheter och är ett inlägg i 
tidens kvinnosaksdebatt. 
 

Onsdagen den 6 april kl 19.00 
Vi samtalar om Torgny Lindgrens 
Minnen. En av cirkelns favoriter är 
Torgny Lindgren. Vi har läst fem av 
hans fantasifulla västerbottniska 
berättelser och glatt oss åt hans 
berättarkonst. Nu har hans memo-
arer kommit ut. Vi känner igen hans 
personliga sätt att skriva och vet inte 
riktigt vad vi ska tro om vad han 
säger sig minnas. Men det finns 
alltid en sanning förborgad om man 
gräver. 
 

 
Foto: Roland Einebrant 

 

Onsdagen den 4 maj kl 19.00 
Vi läser Sofi Oksanens bok 
Utrensning som fick Nordiska 
rådets pris 2010. Med utgångspunkt 
i en händelse 1992, året efter 
Estlands självständighet, berättar 
Oksanen om två sammanvävda 
kvinnoöden som skildras mot 
bakgrund av den sovjetiska ocku-
pationen och den nutida människo-
handeln kring Östersjön. Det är en 
mörk bok som samtidigt är spän-
nande och engagerande att läsa. /åk 

 Betraktelse 

Gud kommer till oss! 
 

Vi är på väg in i adventstiden. När 
kalenderåret går in i sin sista månad, då 
är kyrkoåret redan inne på sin första. 
Herren har gett oss ett nytt år och med 
det nya möjligheter. Det året får vi börja 
med en härlig period av kyrkans år: 
adventstiden. Vi sjunger välkända och 
älskade sånger och psalmer, vi tänder 
adventsljusstakar och tar fram advents-
dekorationer. För många är det en tid för 
möten med vänner, nära och kära. 
December, den mörkaste månaden på 
våra breddgrader, lyses upp av belysning 
på gator och torg. Julhandel, Nobelfest, 

Luciafirande, julförberedelser m.m. gör att december ofta känns som 
en glad månad. 
 

Men mitt i glädjen finns också ensamheten. Ensamhet mitt i 
gemenskapens högtid kan smärta mer än den annars gör. Alla andra 
verkar glädjas, stressar för att köpa julklappar och gör av med stora 
pengar. Visst kan vi förstå att december kan kännas som ett extra 
hugg i hjärtat om man känner sig ensam och utsatt. 
 

Den ensamhet som några av oss upplever mer än andra är i en 
mening en ensamhet som vi alla delar. Som människor lever vi med 
en existentiell ensamhet. Vi sitter inte sammanväxta med våra 
medmänniskor, vilket gör att vi alla känner oss ensamma ibland. 
Ibland ansträngs de varmaste vänskapsband och vi kan känna att vi 
inte riktigt når till dem som står oss allra närmast. Mest ensamma 
kan vi känna oss när vi tänker på vår egen död, för ingen annan kan 
dö åt oss. I stunder av ensamhet kan vi sucka inom oss och önska att 
någon kommer till oss så att vi inte kände oss så övergivna. 
 

Advent betyder ankomst och berättar om att Gud kommer till oss och vill 
vara oss nära. (forts.) 
 

10
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2010
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2010
 

 3 

 

 



På detta sätt är adventstidens budskap den kristna trons svar på vår 
existentiella ensamhet. Det stygn i hjärtat vi kan känna, vår önskan 
att inte vara ensamma, kan vi se som en spontan bön. Den bönen 
hör Gud. Gud kommer till oss. Vi är aldrig helt ensamma. Gud är 
närvarande i våra liv och den närvaron gör skillnad. 
 

Så låt oss fira Advent och glädjas åt att vi inte är ensamma. När vi 
möter våra medmänniskor och ger en uppmuntran, ett leende och 
gör en medmänniska lite gladare, då är vi Guds ambassadörer. Då 
visar vi på den kärlek som djupast sett bär hela tillvaron och som 
berättar för oss att vi aldrig är övergivna, även om vi ibland kan 
uppleva det så. De ljus vi tänder i årets mörkaste tid speglar de ljus 
som Gud genom sin närvaro tänder i våra liv, ljus som aldrig 
någonsin skall slockna och därför vet vi: Det kommer aldrig att bli 
helt mörkt därför att Gud kommer till oss. 

Arne Fritzson 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RETREAT 
Det är mycket som pockar på vår 
uppmärksamhet. Många röster 
vill att vi skall lyssna på dem, 
många budskap som andra vill att 
vi skall ta oss. Ibland är det svårt 
att sortera: vad är viktigt och vad 
kan vi lämna? Vi behöver tider då 
vi får ro, ro att lyssna inåt och där 

 möta oss själva och möta Gud. Vi 
alla behöver göra det som Jesus 
en gång sa till sina lärjungar: 
”Följ med mig bort till en öde 
trakt, så att vi får vara ensamma 
och ni kan vila er lite." Lördagen 
den 12 mars erbjuder vi en 
endagsretreat i vår kyrka. Det är 
en dag då du får komma till 
kyrkan, vara i tystnad, lyssna inåt, 
möta dig själv och möta Gud. 
Under en retreatdag kan man sitta 
tyst, skriva, läsa, vila. Vi äter 
tillsammans medan vi lyssnar på 
stilla musik, firar gudstjänst, är 
tillsammans i tystnad. Möjlighet 
till enskilda samtal med 
församlingens pastorer ges under 
dagen. /af 

 ÅRSMÖTEN 
Församlingens medlemmar kallas 
härmed till årsmöte lördagen den 6 
februari klockan 15.00. SMU har 
sitt årsmöte kl. 14.00 samma dag.  
 

Det är med glädje jag ser att det 
skett förändringar i vår församling 
den senaste tiden, både när det 
gäller gudstjänstdeltagandet och 
praktiska saker. Tyvärr är det 
ibland så att vi får säga nej till 
olika saker som kanske skulle var 
till gagn för vår församling p.g.a. 
att vi saknar de resurser som 
behövs för att genomföra förslag 
som föds av många kloka 
medlemmar. 

Jag vädjar nu 
till er alla att ta 
en extra funde-
ring på vad just 
du kan bidra 
med. Styrelsen 

(7 personer) har de senaste åren 
inte varit fulltalig (= 9 personer) 
vilket är ett bekymmer då fem 
styrelsemedlemmar måste vara 
närvarande för att vi skall kunna 
fatta beslut, enligt våra stadgar. 
Styrelsemötena har vi hållit 
onsdagar klockan 18.30 och vår 
målsättning är och har varit att 
avsluta dessa möten senast kl 
21.00, vilket oftast inte lyckats. 
 

Har du frågor eller förslag till års-
mötet, är du välkomna att framföra 
dessa till någon i styrelsen. Väl 
mött till årsmöte den 6 februari. /ea 

 EKUMENISK BÖNEVECKA 
Vecka tre är det ekumenisk böne-
vecka. Under den veckan kommer 
det hållas en ekumenisk bönevaka 
i nya Turebergskyrkan vid Sollen-
tuna centrum. Måndag till fredag 
mellan klockan 13.00 -19.00 kom-
mer förebedjare att be för Sollen-
tuna, för kyrkorna i kommunen, 
för kristen enhet och för världen. 
Det finns också möjlighet att få 
personlig förbön under böne-
vakan. På torsdagkvällen blir det 
en ekumenisk förböns- och lov-
sångsgudstjänst i Turebergskyr-
kan och på söndagen avslutar vid 
böneveckan med en ekumenisk 
nattvardsgudstjänst klockan 16.00. 
 

Både torsdagens och söndagens 
gudstjänst hålls i Turebergs-
kyrkan. Vill du tjäna som före-
bedjare under bönevakan är du 
välkommen att kontakta vår 
församlings expedition på telefon 
08-35 66 58. /af 
 

SMUs 100 ÅRS FEST 
Jag vill rikta ett stort tack till Rut 
Casserfelt och SMUs ungdomsråd 
som på ett så trevligt sätt tog 
initiativ till och genomförde fest-
en. Inbjudan skickades ut till mer 
än 400 gamla SMUare och vi var 
ett 70-tal som hörsammat kallel-
sen. Det blev mycket skrattande, 
tittande på bilder, sång och musik 
den här kvällen. Gott och äta 
bjöds det också på. TACK SMU 
för en oförglömlig kväll. /ea 
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Söndag 13 februari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Gud verkar nu 
Text: Joh 5:16-33 
 

Tisdag 15 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Årsmöte med Allsång till dragspel, 
gitarr och bas. Förtäring och 
förhandlingar 
 

Lördag 19 februari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 20 februari 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lennart Ring, kören, offer till 
Diakonia 
Tema: Nåd och tjänst 
Text: Matt 19:27-30 
 

Tisdag 22 februari  
13.00 Trivselträff  
Christofer Öhrvall 
 

Torsdag 24 februari 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Söndag 27 februari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Det levande ordet 
Text: Joh 6:60-69 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tisdag 1 mars  
13.00 RPG-samling i 
Rotebrokyrkan 
Sture Wärlinder, Lyssna till ljud 
som vi minns eller glömt 
 

Onsdag 2 mars  
19.00 Litteraturcirkel  
Läsning av Victoria Benedictssons 
roman Pengar 
 

 
Foto: Roland Einebrant  

 

Söndag 6 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Kärlekens väg 
Text: Mark 10:32-45 
 

Tisdag 8 mars  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
 

14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Onsdag 9 mars  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Lördag 12 mars  
10.00 – 18.00 Endagsretreat  
Rut Casserfelt, Arne Fritzson 
 

Söndag 13 mars 
11.00 Gudstjänst 
Johanna Lindar – THS student, 
Rut Casserfelt, offerdag för 
pastors och diakonutbildningen 
Tema: Prövningens stund 
Text: Mark 1:12-13 

 
 

På gång i Svenska 
Missionskyrkan 
 
 

 

REMISSEN 
I mitten av maj sän-
des en remiss ut till 
församlingarna med förslag till 
Gemensam grund och stadgar för 
den nya kyrkan som Metodist-
kyrkan i Sverige, Svenska Bap-
tistsamfundet och Svenska Mis-
sionskyrkan planerar att bilda. På 
styrelsens uppdrag arbetade en 
grupp i vår församling som läm-
nade in sitt svar i mitten av okto-
ber. Om du vill läsa remissen och 
vårt svar från vår församling så 
kontakta församlingens expedi-
tion. /af 

 
 
 

INSAMLING TILL MISSION I ANDRA 
LÄNDER 
Enligt gammal tradition i Svenska 
Missionskyrkan har vi en 
insamling till mission i andra 
länder runt jultid. I vår kyrka kan 
man lämna sin gåva i speciella 
kuvert som kommer att delas ut 
vid samtliga gudstjänster från 
Första Advent till Trettondagen. 
Missionskyrkans arbete i andra 
länder kommer att uppmärk-
sammas i gudstjänsten på Annan-
dag Jul då vi får besök av Sara 
Wallin som under förra läsåret 
var equmenia-stipendiat i Kongo 
Brazzaville. /af 

 
 

INFÖR ÅRSMÖTET 
I en församling, som vår, finns 
det en kärna av personer som har 
många och tunga arbetsuppgifter, 
en del som har några, och en del 
ett par uppgifter. Att det är så kan 
ha många orsaker, bland annat 
därför att vi har många gamla där 
viljan är större än förmågan. Men 
allas uppgift är viktig och alla får 
vi dela glädjen i gemenskapen 
Det har hänt mycket i vår kyrka 
under det här året som stämmer 
till tacksamhet och glädje och det 
föder kärlek, tro och hopp inför 
det kommande. Vi vill ju att  alla 
ska känna   ”jag har en plats i 
Guds stora familj, en plats som 
väntar just på mej”. 
 
 

 
 
 

Vi i valkommittén har uppgiften 
att finna dej som kan fylla ut de 
luckor vi har i bemanningen av 
vissa uppgifter och vi önskar att 
du går oss till mötes och hör av 
dej till Roland Einebrant, Ulla 
André, Sven Kullander eller 
Gunnar Possebo. /re 
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Onsdag 1 december 
19.00 Litteraturcirkel 
Läsning av Alan Bennetts bok 
Drottningen vänder blad 
 

Torsdag 2 december 
19.00 Föreläsning 
Rut Casserfelt 
Hur läser och tolkar vi bibeln? 
 

Söndag 5 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Silverdalskören, 
Tema: Guds rike är nära 
Text: Mark 1:14-15 
 

Söndag 5 december 
16.00 Turebergskyrkan i 
Sollentuna Centrum invigs 
 

Tisdag 7 december  
11.00 RPGs-adventslunch på 
Åkerögården. Andakt i kapellet. 
Avresa 11.00 
 

Söndag 12 december 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Louise Öhrvall, 
församlingsmöte 
Tema: Ljus i mörkret 
 

Tisdag 14 december  
14.00 Andakt på Ribbingsbacke 
 

Lördag 18 december  
10.00 Körövning 

 

 
 

Söndag 19 december 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Herrens moder 
Text: Luk 1:39-45 
 

Fredag 24 december 
23.30 Julnattsgudstjänst i 
Kummelby kyrka 
Gita Andersson, Arne Fritzson, 
Kummelbys kyrkas kör 
Tema: Den heliga natten 
Text: Luk 2:1-20 

 
 

Söndag 26 december 
11.00 Annandagsgudstjänst 
Arne Fritzson, Sara Wallin 
Tema: Martyrena 
Text: Matt 10:32-39 
 
 
 
 
 
 

Lördag 1 januari 
11.00 Nyårsgudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: I Jesu namn 
Text: Joh 2:23-25 
 

Torsdag 6 januari 
11.00 Trettondagsgudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Guds härlighet i Kristus 
Text: Luk 11:29-32 

 
 

Söndag 9 januari 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Jesu dop 
Text: Mark 1:9-11 

 

Söndag 16 januari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Livets källa 
Text: Joh 5:31-36 
 

Ekumenisk bönevecka mån 17– fre 
21 januari, bönevaka 13.00-19.00 i 
Turebergskyrkan 
 

Torsdag 20 januari 
18.00 Ekumenisk bön & lovsångs-

gustjänst i Turebergskyrkan 
Göran Hansson m.fl. 
 

Söndag 23 januari 
16.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Turebergskyrkan. OBS tiden! 
Ingrid Edgardh, Arne Fritzson m.fl. 
Tema: Jesus skapar tro 
Text: Joh 4:46-54 

 

 
 
 

Måndag 24 januari 
18.30 Livsnära Samtal 
Prova på kväll, Elisabeth Haag, 
Rolf Lerneteg 
 

Lördag 29 januari  
10.00 Körövning 

 
 

Söndag 30 januari 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Jesus är vårt hopp 
Text: Matt 14:22-33 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 1 februari  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Helen Johansson, TV-meteorolog 
Vädret, förr och nu. Hur gör man? 
 

Onsdag 2 februari  
19.00 Litteraturcirkel  
Läsning av Mario Vargas Llosas bok 
Bockfesten 
 

Lördag 5 februari 
14.00 SMU:s årsmöte 
15.00 Församlingens årsmöte 
Servering grupp B 
 

 
 
 

Söndag 6 februari 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Erik André, kören 
Tema: Uppenbarelsens ljus 
Text: Matt 13:31-33 
 

Tisdag 8 februari  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Jag och ekumeniken 
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