
 

     

 

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 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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Till Guds vila 
Sven Weiland avled den 28 
oktober. Begravningsgudsjänsten 
hölls i Missionskyrkan den 18 
november. Officiant var Rut 
Casserfelt 
 

   
 
TACK! 
Sollentuna Missions-
församling skulle 
inte fungera utan allt 
det frivilliga arbete 
som medlemmarna 
lägger ner i kyrkan. 
Städning, tvättning, utsmyckning, 
målning, grävning, sågning, han-
tering av pengar, sitta på möten, 
spela och sjunga, fixa ljud och 
bild, betjäna andra, ordna fika, 
etc, etc. listan kan göras lång på 
alla de uppgifter som utförs både 
synligt och osynligt i församling-
ens tjänst. 
 

Många av er gör detta utan att få 
det tack som ni så väl förtjänar. 
Jag har i tidigare FN riktat spe-
ciella tack till några som utfört 
extraordinära tjänster, men nu vill 
jag rikta ett riktigt stort TACK till 
alla er som inte uppmärksammats 
på samma sätt. /ea 
 

”Den som är störst bland er skall 

vara de andras tjänare” Matt 23:11 

 
 

LITTERATUR OCH LIVSFRÅGOR 
Litteraturcirkeln            
fortsätter under 
vårterminen och 
träffas i kyrkan 
onsdagarna den 
1 februari, den 7 
mars, den 11 

april och den 2 maj, klockan 19.00. 
Vårens läsning bestäms i cirkeln. 
Nya deltagare är välkomna. 
Kontaktperson: Britta Kussak, 08-
754 15 59. /åk 
 

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  
 

 
 

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 

  
 
 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar mellan klockan 
13.30 och 15.00. Då expeditionen 
inte är bemannad kan man ringa 
och lämna ett meddelande i expe-
ditionens röstbrevlåda. Församlin-
gens postlåda och röstbrevlåda 
kommer att kontrolleras även utan-
för expeditionstiderna. 

       
 

INFÖR VÅRTERMINEN 
Planera redan nu in några datum 
inför den kommande vårterminen i 
vår församling: 
- Årsmöte 5 februari 
- Endagsretreat 24 mars 
- Städdag ute 21 april 
- Kyrkokonferens 17-19 maj 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant, 
åk = Åke Kussak 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans vinter-
bild är fotograferad från 
familjen Andrés sovrum 
på Trädgårdsvägen. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet februari 
och mars. Manusstopp för det 
numret blir den 9 februari. 
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TALANDE BILDER 
Ordet betrakta kan tolkas som att 
bedöma något eller att se och över-
väga enligt Etymologisk Ordbok. 
Det här kan gälla text men också 
bilder och symboler som har ett 
budskap till oss. Vi behöver be-
trakta dem för att kunna tolka dem. 
Det var konstnären Jan Brazda som 
fick uppdraget att smycka vår 
kyrka. Han föddes i Rom 1917 
Fadern var konstnären Oki Brazda 
och hans mor författaren Amelie 
Posse. Sin tekniska och konst-
närliga utbildning fick han i Prag. 
(1934-1939) Han flydde därifrån, 
undan nazisterna, och etablerade 
sig i Stockholm. Han finns repre-
senterad på Nationalmuseum, Wal-
demarsudde och flera konstmuseer. 
På nätet kan man läsa om och se 
flera av hans verk. Därifrån hämtar 
jag följande: ”Som livet självt 
bygger han upp sina konstverk i 
fragment till ett mönster för fri 
tolkning. Han inramar dem med 
bibliska symboler, ofta samman-
flätade på ett underfundigt sätt”. 
 
 

Detta framgår med 
all tydlighet i kyr-
kans balustrad och 
särskilt i den del 
som sitter framför 
andaktsrummets fön-
ster. Alfa och Ome-
ga är sammanflä-
tade och i mitten 

står hoppets ankare. 

 Till höger om 
nedre ingången 
finns ett glasföns-
ter där inram-
ningen är ett kors 
med genombruten 
korsstam. Tittar 
du på mönstret 
bakom korset ser 
du ett dukat bord.  

 

Vid sidan av huvudingången har 
vi ett större fönster med samma 
genombrutna kors. De kan också 
ses som ”Petruskors”, Mönstret är 
himlatrappan som förbinder det 
jordiska med det himmelska 
liksom korfönstret eller ”himla-
stegen”  
 

 
 

Från insidan är fönstret ovanför 
trappan. ”Trappan till den övre sa-
len” Den har faktiskt samma form 
som mönstret i korfönstret. Mer om 
Himlastegen och andra symboler i 
nästa nummer av FN. /re 

 Nytt kyrkoår – nya möjligheter Betraktelse 
 

 

Gud säger: Se, jag gör allting nytt. (Upp 21:5) 
 

Första Advent närmar sig och vi får samlas i 
kyrkorna och sjunga välkända och älskade 
sånger och psalmer. Vi tänder ljus och 
adventsstjärnor. Ljusdekorationer behövs på 
våra breddgrader så här års. Vi dricker glögg, 
äter pepparkakor och går på julmarknader. Det 
är kära traditioner, för visst är den här tiden 
årets mest traditionsrika. 
 

Traditioner pekar bakåt, mot den tid som en gång varit. De ger en 
känsla av igenkänning. Ändå handlar Advent i kyrkoåret egentligen 
inte om att det är något gammalt och bekant som återkommer. Advent 
betyder ankomst, inte återkomst. Gud kommer till oss och gör något 
nytt. Guds kärlek ger oss nya möjligheter. 
 

Kristen tro är inte i första hand en nostalgisk livshållning som söker 
hålla fast vid flydda tider. Guds folk är framtidens folk. Vår bästa tid 
var inte då. Den är heller inte nu. Vår bästa tid kommer i den framtid 
Gud ger till oss i sin ankomst. Gud kommer till oss, förvandlar våra 
liv och vår värld. I det hoppet är vi räddade. 
 

Därför möter vi framtiden med tillförsikt. Det handlar inte om någon 
enkel eller ytlig framgångslära, där vi tror att vi som troende är lovade 
att tillvaron alltid skall vara enkel. I stället är det en djup förvissning 
om att den yttersta framtiden vilar i Guds kärleksfulla händer. Vi tror 
att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det ger 
oss hopp inför framtiden. 
 

Därför kan vi ha en glad förväntan på den tid som ligger framför oss. 
Nu får vi börja ett nytt kyrkoår. Nu ligger det framför oss som ett 
oskrivet blad. Vi skall få fira Jul, Nyår och Trettonhelg. Vi skall gå in 
i den tid som handlar om Guds uppenbarelse. Vi kommer att gå in i 
Fastan, korsets speciella tid, och fira Jungfru Marie Bebådelsedag i 
våra förberedelser för Påskens oerhörda drama, som är kyrkoårets 
centrum. Sedan blir det tiden efter Påsk, då vi gläds åt Jesu 
uppståndelse, Kristi Himmelsfärdshelg och Pingst. Sedan går  (forts) 
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vi in i den långa Trefaldighetstiden, det kristna lärjungaskapets tid, 
som för oss mot Allahelgonatid och Advent. Allt ligger framför oss 
som möjligheter, gåvor vi tar emot från Gud. 
 

Kyrkoåret kan förstås som ett årslångt drama som vi får vara med 
om år efter år. Vi får leva med Bibelns berättelse om hur Gud 
handlar i skapelsen och frälsningen. Det är en rikedom att bli 
påmind om alla dessa viktiga händelser som berättar för oss om att 
Gud älskar oss och kommer till vår hjälp mitt i livet. Det berättar 
för oss om vad Gud har gjort. Det hjälper oss att förstå vad Gud 
gör nu och skall göra i framtiden. 
 

Så låt oss ta emot det nya kyrkoåret som en gåva från levande 
Gud. Låt oss gå in i det med en glad förväntan. Det börjar med att 
vi får sjunga vårt Hosianna och bli påminda om att Gud en gång 
kom till sitt folk, att Gud ständigt kommer till oss genom sin Ande 
och en gång skall komma i härlighet. Vi är inte ensamma, inte 
övergivna. Immanuel, vårt tecken, Gud med oss! 
 

Arne Fritzson   
 

 
 

ÅRSMÖTEN 
Församlingens medlemmar kallas 
härmed till årsmöte lördagen den 5 
februari klockan 15.00. SMU har 
sitt årsmöte kl. 14.00 samma dag.  
 

Det är ett spännande år vi har 
framför oss med bl.a. beslut om 
upprustning av våra lokaler och 
fortsatt uppbyggnad av vårt 
församlingsarbete. För att kunna 
utföra detta behöver vi många 
villiga medarbetare. Styrelsen har 
de senaste åren varit decimerad 
med två personer vilket innebär att 
de övriga i styrelsen fått ta ett 
något större ansvar än det som är 
avsikten med uppdraget. 

 Inför det nya året 
har en av våra 
riktiga trotjänare 
Karin Savborn bett 
om av få bli be-

friad från sitt arbete i styrelsen 
och som kassör. 
 

Jag vädjar nu till er alla att ta en 
extra fundering på vad just du kan 
bidra med, såväl i styrelsen som i 
andra uppdrag. 
 

Har du frågor eller förslag till års-
mötet, är du välkomna att fram-
föra dessa till någon i styrelsen 
eller valberedningen. Väl mött till 
årsmöte den 5 februari. /ea 

 JAPANSKA KÖREN SAKURA 

 
Söndagen den 15 januari har vi en 
temagudstjänst om Japan i vår kyrka. 
Då kommer den japanska damkören 
Sakura, som betyder körsbärsblom-
ma, att medverka. Kören leds av 
Yoko F. Muhr som är medlem i vår 
församling. Kören har funnits sedan 
1975 och består av tjugo kvinnor. De 
som är med i Sakura är från Japan 
eller har bott där en längre tid. 
Sakura är en efterfrågad kör som 
sjunger i många sammanhang, bland 
annat brukar kören medverka på 
körsbärsblommans dag i Kungsträd-
gården. Det är ett högtidligt tillfälle 
när körmedlemmarna bär kimono. 
 

Körens repertoar består av olika 
typer av japanska sånger: folkvisor, 
barnvisor, klassiska sånger och 
sånger som är modernare. Tre av de 
sånger som Sakura kommer sjunga i 
vår kyrka den 15 januari är populära 
i Japan just nu. Det är temasånger 
från japanska tecknade filmer. 
Därutöver kommer kören sjunga en 
traditionell japansk sång. I guds-
tjänsten kommer Sakura att ackom-
panjeras av Ann-Josefine Possebo 
som också är medlem i vår för-
samling och som har bott i Japan i 
flera år. /af 

 GÄSTPREDIKANTER 
 

Annandag jul, då vi 
på ett särskilt sätt upp-
märksammar Svenska 
Missionskyrkans ar-
bete i andra länder, 
predikar Per-Magnus 
Selinder i vår guds-

tjänst. Per-Magnus har arbetat i 
Kongo Brazzaville och som pastor i 
Abrahamsbergskyrkan.. Han har haft 
flera centrala tjänster i Missions-
kyrkan, bland annat som chefredak-
tör för Svensk Veckotidning och sek-
reterare för teologi och ekumenik. 
 

Den 29 januari predi-
kar Maria Langefors 
i vår gudstjänst. Maria 
har bl.a. arbetat i 
Vaxholms Missions-
församling och på 
Hela Människan. I 
gudstjänsten den 29 

januari skall hon berätta om den 
andlighet som utvecklas i Taizé, det 
ekumeniska klostret i östra 
Frankrike. Hon kommer också att 
sjunga för och med oss i Taizésånger. 

 

Den 19 februari predi-
kar Petter Jakobsson i 
vår gudstjänst. Då har 
vi offerdag för 
Diakonia och Petter 
arbetar på Diakonias 
kontor i Stockholm 

med utbildnings och ombudsfrågor. 
Han har tidigare arbetat bland annat i 
Enebykyrkan. Petter predikar i 
gudstjänsten och informerar om 
Diakonias arbete. /af 
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Söndag 12 februari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, sång Maria Sörensen 
Tema: Det levande ordet 

Text: Luk 8:4-15 
 

Tisdag 14 februari  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Årsmöte 
Sten-Gunnar Hedin medverkar 
 

 
 

Söndag 19 februari 
11.00 Gudstjänst 
Petter Jakobsson, sång Louise Öhrvall 
Tema: Kärlekens väg 

Text: Luk 18:31-43 
 

Tisdag 21 februari  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Jesus i Matteusevangeliet 
 

Onsdag 22 februari  
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Söndag 26 februari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Prövningens stund 

Text: Matt 4:1-11 
 

Tisdag 28 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Elisabeth Haag från Bilda 
Minnen vi bär med oss 

 
 
 
 
 
 
 

Söndag 4 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Den kämpande tron 

Text: Matt 15:21-28 
 

Tisdag 6 mars  
13.00 Trivselträff  
Program bestäms senare 
 

Onsdag 7 mars  
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 10 mars  
10.00 Körövning 
 

 
 

Söndag 11 mars 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Christofer Öhrvall, Inger Öhrvall, 
kören, offerdag för pastors och 
diakonutbildningen 
Tema: Kampen mot ondskan 

Text: Luk 11:14-26 
 

Tisdag 13 mars  
13.00 RPG-samling i Pingstkyrkan 
Majbritt Lannfjäll 
Sång och Dikt 
 

 

 På gång i Svenska 
Missionskyrkan & 
Gemensam Framtid 
 
GEMENSAM FRAMTID 
Arbetet med att forma 
den nya kyrkan, Ge-
mensam framtid, fortsätter. Styrelsen 
för den nya kyrkan arbetar just nu 
intensivt med många frågor som skall 
behandlas vid den nya kyrkans 
kyrkokonferens i Linköping den 17 – 
20 maj nästa år. Bland de viktiga 
beslut som skall tas då är val av 
kyrkoledare. När detta skrivs finns 
tolv kandidater till posten. Den nya 
styrelsen har sagt att man önskar ett 
delat ledarskap med tre kyrkoledare, 
varav två som är biträdande. 
 

Man arbetar också med tre fokus-
områden: Bibel och bön, trovärdighet 
och uppdraget. Arbetet med att forma 
en ny kyrka är stort, omfattande och 
kommer att ta tid. Man kan följa det 
på Gemensam framtids hemsida, 
www.gemensamframtid.se, och i 
Sändaren. Låt oss följa det med int-
resse, engagemang och förböner. /af 
 

MISSION I ANDRA LÄNDER 
Under Advents- och jultid pågår 
Svenska Missionskyrkans insamling 
till Mission i andra länder. I vår 
kyrka kan man lämna sin offergåva 
till det ändamålet i samband med 
gudstjänsterna från och med Andra 
söndagen i Advent, den 4 december, 
till gudstjänsten på Trettondagen, 
den 6 januari, i speciella offerkuvert 
som delas ut i gudstjänsternas 
inledning. Gudstjänsten på Annan- 
dag Jul, den 26 december, får ett 
 

 särskilt fokus på mission i andra 
länder. Då predikar Per-Magnus 
Selinder, som har varit missionär i 
Kongo Brazzaville. Vi får också 
möjlighet att lära oss mer om det 
landet på litteraturcirkeln den 7 
december, som den här kvällen är 
öppen för alla, då vi får besök av 
Bertil Åhman som också har varit 
missionär där. Missionskyrkan har 
gjort en kampanjtidning som infor-
merar om kyrkans arbete över vår 
värld, som vi kommer att dela ut i 
samband med insamlingen. /af 
 

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
Vecka tre, den 
16 till 22 janu-
ari, är det kyrko-
rnas bönevecka 
för kristen en-
het. I år, liksom 
förra året, ordn-

ar kyrkorna i Sollentuna en gemensam 
bönevaka i Turebergskyrkan. Den 
pågår måndag, den 16, till fredag, den 
20 från klockan 13.00 till 19.00. 
Under bönevakan finns förebedjare i 
kyrkan. Vill du medverka under 
bönevakan, kontakta församlingens 
expedition, så skall vi vidarebefordra 
din anmälan.  
 

På torsdagskvällen, den 19 januari 
klockan 18.30, blir det en förböns- och 
lovsångsgudstjänst i Turebergskyrkan. 
På söndagen, den 22, hålls en 
ekumenisk gudstjänst klockan 16.00, 
också den hålls i Turebergskyrkan. Vi 
är glada för ekumeniken i Sollentuna 
och att vi får möta våra trossyskon i 
förbönstjänst. /af 
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MARS 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst, HHN  
Rut Casserfelt, sång Louise 
Öhrvall, församlingsmöte 
Tema: Guds rike är nära 

Text: Luk 21:25-36 
 

Tisdag 6 december 
11.00 RPG:s  adventslunch i 
Sigtuna (anmälan) 
 

Onsdag 7 december 
19.00 Litteraturcirkel 
Missionär Bertil Åhman berättar 
om Kongo Brazzaville i dag. En 
kväll öppen för alla. 
Servering med tropiskt julgodis 
 

Söndag 11 december 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, 
sång Elin Löfberg 
Tema: Bana väg för Herren 

Text: Matt 11:2-11 
 

Lördag 17 december  
10.00 Körövning 

 

Söndag 18 december 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Herrens moder 

Text: Luk 1:39-45 

 

 
 

Onsdag 21 december 
18.00 Julkonsert 
Sång och pianospel med Maria 
Sörensen och hennes elever 
 

Lördag 24 december 
23.30 Julnattsgudstjänst i 
Kummelby kyrka 
William Grönroos, Kummelbys 
kyrkokör 
Tema: Den heliga natten 

Text: Luk 2:1-20 
 

 
 
 
 
 

Måndag 26 december 
11.00 Annandagsgudstjänst 
Per-Magnus Selinder, Rut Casserfelt 
Tema: Martyrerna 

Text: Matt 10:16-22 
 

 
 
 
 
 

Foto: Johan André 
 

Söndag 1 januari 
11.00 Nyårsgudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Mats Rodius tvärflöjt 
Tema: I Jesu namn 

Text: Luk 2:21 

 
 

Fredag 6 januari 
11.00 Trettondagsgudstjänst 
Rut Casserfelt, sång Bo Färjare 
och Christer Bjälkenfalk 
Tema: Guds härlighet i Kristus 

Text: Matt 2:1-12 
 

Söndag 15 januari 
11.00 Japangudstjänst 
Rut Casserfelt, damkören Sakura 
Ann-Josefine Possebo 

Tema: Japan 
 

Ekumenisk bönevecka mån 16– fre 
22 januari, bönevaka 13.00-19.00 i 
Turebergskyrkan 
 

Torsdag 19 januari 
18.30 Ekumenisk bön & lovsångs-

gudstjänst i Turebergskyrkan 
 

Söndag 22 januari 
11.00 Samtalsgudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Jesus skapar tro 

Text: Matt 8:5-13 

 
 

 

16.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Turebergskyrkan. OBS tiden! 
 

Lördag 28 januari  
10.00 Körövning 
 

Söndag 29 januari 
11.00 Gudstjänst 
Maria Langefors 

Tema: Jesus är vårt hopp 

Text: Mark 4:35-41 

 
 

Tisdag 31 januari  
13.00 RPG samling i Pingstkyrkan- 
DaCapo-kören under ledning av 

Lars Bergman 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 1 februari  
19.00 Litteraturcirkel  
 

Lördag 4 februari 
14.00 SMU:s årsmöte 
15.00 Församlingens årsmöte 
Servering grupp B 
 

 
 

Söndag 5 februari 
10.00 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Erik André, kören 
Tema: Uppenbarelsen ljus 

Text: Luk 2:22-40 
 

Tisdag 7 februari  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Ord med historia 
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