
 

     

 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

Sollentuna Missionsförsamling är 
en frikyrkoförsamling som är 
ansluten till kyrkosamfundet 
Gemensam Framtid. 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. Gemensam Framtid 
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. /af 
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Utträde 
Maria Isabell Rasmussen har 
utträtt ur Sollentuna Missionsför-
samling. Hon tillhör fortsättnings-
vis Svenska kyrkan. 
 

   
 
ÅRSMÖTE 16 FEBRUARI 

Församlingens med-
lemmar kallas härmed 
till årsmöte lördagen 
den 16 februari kloc-
kan 15.00. 
 

Det kommande året fortsätter 
upprustningen av våra lokaler och 
av vårt församlingsarbete. För att 
kunna utföra detta behöver vi 
många villiga medarbetare. Styrel-
sen har de senaste åren varit 
decimerad med en till två 
personer vilket innebär att de 
övriga i styrelsen fått ta ett något 
större ansvar än det som är 
avsikten med uppdraget. 
 

Jag vädjar även i år till er alla att 
ta en extra fundering på vad just 
du kan bidra med, såväl i styrel-
sen 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 16 februari. /ea 

 
 

FÖRSAMLINGENS PLUSGIRO 
På första sidan i det här bladet har 
vi tagit bort informationen om 
församlingens ”Plusgiro konto 38 
50 20-3”. Orsaken till detta är att 
styrelsen har för avsikt att säga 
upp vårt plusgirokonto under det 
kommande året, om inte försam-
lingen motsätter sig det. 
 

Anledningen till att vi enbart vill 
ha kvar ”Bankgiro konto 489-
3632” är att det blir billigare för 
församlingen och mindre admi-
nistrativt arbete, för vår kassör 
och våra revisorer. 
 

Plusgiroblanketter kommer under 
en tid att skickas med precis som 
tidigare men vi föredrar om ni 
använder er av bankgirot. Vi åter-
kommer med datum då ”Plusgiro-
kontot” stängs” /ea 
 
TACK! 
Så här inför årsskiftet är det väl på 

sin plats att säga ett 
stort TACK till alla 
som lägger ner både 
tid och pengar på att 
snygga till våra lokaler 
både ute och inne, 
dekorera våra bord och 

väggar, sätta fram blommor och 
kaffe, sköta städning, måla fönster 
och väggar, se till att datorer och 
teknik fungerar etc.. etc. TACK 
alla ni som på något sätt gör en 
insats för Sollentuna Missions-
församling. /ea 

  
 
 
 
 
 
 

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. 
 

EFTERLYSNING 
På väggen in mot styrelserummet 
sitter det nu bilder på alla våra 
tidigare och nuvarande pastorer, 
utom en, Ruben Pettersson. Om 
någon av er har en bild på Ruben 
som vi kan använda, får ni gärna 
meddela detta till expeditionen 
eller till Erik André. 

 

       
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, gp = Gunnar Possebo 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans vinter-
bild är från ett skidspår i 
svenska fjällen. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet februari 
och mars. Manusstopp för det 
numret blir den 10 februari. 

2
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2012
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2012
 

 11 

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

 
 
 
 

ANSLAGSTAVLA 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING

 

 

 

 

 



 

 

UPPFRÄSCHNING AV LOKALER 
 

Det har säkert inte undgått någon att vi 
nu håller på att rusta upp våra lokaler. 
Främst är det andaktsrummet och lilla 
salen som vi arbetar med just nu.  
 

 
 

I andaktsrummet har under året väggar 
och tak målats. Ett nytt bord och nya 
hyllor har kommit till. Gardin och 
matta är utbytta. I taket sitter det nya 
lampor som kan justeras till lämpligt 
ljus. Till 1:a advent hoppas vi även 
kunna köpa in sex nya stolar. 
 

I lilla salen där vi har enkelt kyrkkaffe, 
har väggar och fönster målats. Den 
gamla orgeln ha tagits bort och nytt 
golv och nya möbler kommer att 
åtgärdas och införskaffas under det 
kommande året. 
 

 
 

Värdinnorna och styrelsen tar med 
tacksamhet emot era synpunkter på 
allt det som nu sker. /ea 

 
 

SENIORBOENDE 
 

Arbetet med att ta fram en ny 
stadsplan för vår tomt har nu 
kommit in i ett skede som leder till 
att församlingen under det kom-
mande året måste ta ställning till om 
man skall säga ja till byggandet av 
ett seniorboende på vår tomt. 
 

Planerna är att en stadsplan skall 
finnas klar till sommaren. Först då 
kan vi på allvar ta fram detaljerade 
ritningar etc. Det innebär att ett 
definitivt beslut om tillstånd för 
byggandet måste tas i början av 
hösten 2013. 
 

 

 OBS! Detta är bara en  
i idéskiss och inget  
 färdigt förslag! 
 
 
 
 
 
 

Redan nu har många personer hört 
av sig och vill ställa sig i kö för en 
lägenhet. Någon sådan kölista finns 
inte idag eftersom vi inte har fattat 
något beslut om att låta bygga ett 
seniorboende på våran mark. Det 
finns dock en intresselista där man 
kan anmäla sig om man gärna skulle 
vilja bo i ett eventuellt seniorboende 
vid kyrkan. 
 

Den som vill anmäla sig till 
intresselistan ovan kan göra det till 
församlingens expedition eller till 
Erik André. /ea 

 Nu är det jul igen! Betraktelse 
 
 

Nu är de här igen: stressen, handeln, 
dekorationerna, musiken, ljusen, maten och 
alla de där andra orden som vi kan sätta ordet 
”jul-” framför. Advents- och jultiden är 
verkligen en speciell tid, en tid som bryter av, 
som för in något annat i våra liv. Vi behöver 
sådana tider. Livet blir tråkigt om det bara är 
vardagslunk. Festen, avbrottet, är något som vi 
behöver, dels för att vi skall orka, dels därför 
att det berättar något viktigt i våra liv. 
 

När vi firar jul firar vi en födelsedag, att ett liv 
kommit till världen. En födelse är något vi 
gläds åt. Det är en händelse som väcker 

förhoppningar. Ett nytt liv berättar om livets möjligheter, att livet 
fortsätter. Liv är något vi känner är gott. Där liv finns, där finns en 
framtid. Därför fortsätter vi att fira födelsedagar och sjunger för den som 
firar sin födelsedag att visst må den leva. Livet känner vi är gott och vi 
vill att livet skall fortsätta. 
 

Detta tycker vi, trots att vi vet att till livet hör också besvikelser och 
sorger. Den som lever är sårbar och livet för inte med sig några garantier 
att det alltid skall vara så där glatt som vi känner då vi firar en födelsedag. 
Till livet hör också dess skuggsidor: allt det som gör oss bekymrade, 
ledsna och besvikna. Till livet hör också döden. Vi vet att det som lever 
en gång skall dö. Ändå firar vi livet, är glada när någon föds och firar 
födelsedagar, därför att vi är glada för att livet fortsätter. 
 

Vi gör det därför att det stämmer med vår djupaste intuition. Detta är en 
känsla så kommer spontant ur mångas upplevelse av vad det är att leva. 
Många av oss är glada för livet och vi uttrycker det bland annat genom att 
fira jul. I glädjen att möta familj och vänner, att bryta av vardagslunken, 
att få vara tillsammans och känna en samhörighet, det påminner oss om 
vad det är att vara människa. 
 

Ett sätt att uttrycka den samhörigheten är att ge varandra gåvor. En gåva 
är ett uttryck för omsorg. Den som ger en gåva berättar för den som får 
gåvan att den är viktig för givaren, att man är glad   (forts) 
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för att få ha en relation, att få höra ihop med den man ger gåvan till. 
Visst kan vi ibland känna att stressen kring julklapparna blir för 
mycket, men jag tror att vi behöver tillfällen där vi ger varandra 
gåvor. 
 

Ett sådant tillfälle är julen därför att den handlar djupast sett om att 
Gud kommer till oss om en gåva. Det under som julen berättar om, 
att Gud blev människa i Jesus Kristus, är en berättelse om hur Gud 
kommer till oss för att hjälpa oss att leva, för att vi inte skall vara 
ensamma och för att vi skall veta att vi hör ihop med Gud, med Guds 
folk och med hela skapelsen. 
 

Julens budskap är en bekräftelse av den intuition vi har om att livet 
skall vara gott och liv är något vi skall fira, därför att livets Gud 
kommer till oss som vår frälsare, som den som räddar och befriar oss 
undan det onda. Därför kan vi vara glada för livet, trots allt i det som 
gör oss ledsna. Gud, som gett oss livet, kommer till oss. Vi får ta 
emot livet och frälsningen som gåvor ur Guds hand.  
 

”Gud vare tack för hans oerhörda gåva.” (2 Kor 9:15) 
 

 

Arne Fritzson 
 

 

 
 
 

VALBEREDNINGEN 
INFORMERAR 
 

Ett år går fort, snart är det tid för 
årsmöte igen. Men innan dess är 
det dags för valberedningen att 
börja arbeta. 
 

Många ställer villigt upp och gör 
angelägna insatser för att arbetet i 
församlingen ska fungera på bästa 
sätt. 
 

Vi i valberedningen hoppas att 
möta positiv respons även i år. 
 

 
 

 

Vill du gå in i nya uppgifter 
eller på annat sätt förändra dina 
funktioner i församlingen så hör 
av dig till någon av oss gärna 
före jul. 
 

 
 

Valberedningen består av Gun-
nar Possebo (sammankallande) 
Ulla André, Gunlög Runemark, 
och Sven Kullander. /gp 

 
 

GÄSTPREDIKANT 
 

Den 16 december 
predikar och sjunger 
Ragnar Karlsson i 
vår gudstjänst. Ragnar 
har tidigare arbetat i 
Stockholms och Mälar-
dalens distrikt av 
Svenska Missionskyr-
kan som distrikt-

sekreterare och som tillförordnad 
distriktsföreståndare. Han har tidi-
gare arbetat som pastor i Oxelösund 
och Enebykyrkan i Danderyd/Täby 
och varit ungdomskonsulent i 
Södertälje. /af 
 
GUDSTJÄNSTER OCH RETREAT 
TILLSAMMANS MED SOLLEN-
TUNA FÖRSAMLING 
 

På lördagen den 26 januari kommer 
vi att ha en retreat tillsammans med 
Turebergskyrkan i Missionskyrkan. 
Då möts vi av nåden i tystnaden, i 
bön, meditationer, nattvardsfirande 
och i måltider. 
 

Dagen efter d v s på söndagen den 
27 januari firar vi en mässa till-
sammans i Turebergskyrkan klockan 
16.00. 
 

Söndagen den 3 mars firar vi guds-
tjänst tillsammans med Kummelby i 
Missionskyrkan klockan 11.00. 
 

Dessa gudstjänster firas som ett 
konkret uttryck för det samverkans-
avtal som skrevs i februari 2008 
mellan Svenska kyrkan och Mis-
sionskyrkan i Sollentuna. /rc 
 

 RETREAT 
tillsammans med Missionskyrkan i 
Sollentuna och Turebergskyrkan, 
Svenska kyrkan Sollentuna.  
 

Sollentuna Missionskyrka Kapell-
vägen 2. Lördag 26 januari, 2013 
kl. 10.00 – 17.00. 
 

Ibland kan vi behöva andrum, stilla 
platser dit vardagens stress och brus 
inte når. Vi behöver möten på 
djupet med oss själva, med andra 
människor, med tystnaden, med 
Gud. Att dela en dags tystnad och 
stillhet med andra kan bli en andlig 
upplevelse eller en skön stund att 
bära med sig i vardagen. 
 

Program tema ”Nåd” 
 

10.00 samling med fika & introduktion 
10.30  avspänning 
11.00 Bibelmeditation i kyrkan 
12.30  lunch 
14.30  tyst meditation 
15.00  fika framdukat 
16.30  nattvard/enkel mässa 
 

Retreaten leds av Arne Fritzson, 
Rut Casserfelt, Thomas Ericson, 
Marie Löfgren och Margareta 
Hallman. Under dagen finns 
möjlighet till ett individuellt samtal 
och en kort sittande massage. 
 

Kostnad: 150:- inkl lunch och fika 
 

Anmälan senast 19/1 till 
 

rut.casserfelt@missionskyrkan.se  
 
 

Information: Rut Casserfelt tel. 08- 
35 66 58 och Thomas Ericson tel 
08-505 513 44 
 

Välkommen till en endagsretreat! /rc 
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Söndag 3 februari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Uppenbarelsen ljus 

Text:  Joh 1:14-18 
 

Tisdag 5 februari  
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Missionär eller kommissionär 
 

 
 

Söndag 10 februari 
11.00 Gudstjänst 
Gästpredikant, offer till Diakonia 
Tema: Kärlekens väg 

Text:  Joh 12:20-33 
 

Tisdag 12 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Elena o Lars Blomqvist 
Vår församling i St Petersburg 
 

Onsdag 13 februari 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 16 februari 
15.00 Församlingens årsmöte 
servering (grupp A) 
 

Söndag 17 februari 
09.45 Körövning 
11.00 Årshögtid, HHN 
Arne Fritzson, Erik Andre, kören 
Tema: Prövningens stund 

Text:  Matt 16:21-23 
 

 
 

Tisdag 19 februari 
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
Visst har vi kvar vår barnatro 
 

Onsdag 20 februari 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Söndag 24 februari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Den kämpande tron 

Text:  Luk 7:36-8:3 
 

Tisdag 26 februari  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkkan 
Birger Thureson 
Passionärerna 

 
 
 
 
 

Söndag 3 mars 
11.00 Samverkansgudstjänst 
med Kummelby kyrkan i 
Missionskyrkan, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Kampen mot ondskan 

Text:  Mark 5:24-34 
 

Tisdag 5 mars  
13.00 Trivselträff  
Rut Casserfelt 
Astrid Lindgrens liv och författarskap 
 

Onsdag 6 mars  
19.00 Cafékväll 
Maria Sörensen m.fl. 
 

Lördag 9 mars 
10.00 Körövning 
 

Söndag 10 mars 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, kören 
offer till medarbetarutbildningar 
Tema: Livets bröd 

Text:  Joh 6:24-35 

 
 

 
 
 
 
 
INSAMLING TILL MISSION I AND-
RA LÄNDER  
 

Under advents- och jultiden samlar 
Gemensam framtid, vår nya kyrka, 
in medel till det internationella 
arbetet, mission i andra länder. I år 
har kampanjen temat ”Rätt till tro” 
och uppmärksammar att många av 
våra trossyskon i systerkyrkor 
världen över lever i sammanhang 
där rätten att uttrycka sin tro är 
begränsad. Det handlar om 
yttrandefrihet och religionsfrihet. 
Gemensam Framtid har syster-
kyrkor i ett tiotal länder där 
religions- och övertygelsefriheten är 
begränsad. 
 

I vår kyrka pågår kampanjen från 
första advent till trettondagen. 
Under gudstjänsterna under den 
perioden kommer man att kunna 
lämna sin gåva till insamlingen i 
särskilda offerkuvert. Insamlingen 
kommer på ett särskilt sätt aktua-
liseras i samband med gudstjänsten 
på annandag jul. Mer information 
om kampanjen finns på Gemensam 
framtids hemsida. /af 
 
www.gemensamframtid.se   
 

  

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
 

Under vecka 3 är det ekumenisk 
bönevecka. Under den veckan håller 
kyrkorna i Sollentuna bönevaka i 
Turebergskyrkan, den 14- 20 janu-
ari. Vi ber för världen, för Sollen-
tuna och för varandra. Bönevakan 
pågår dagtid måndag till fredag. Vill 
du vara med som förebedjare kan du 
kontakta missionskyrkans expedi-
tion. På torsdagskvällen, den 17 
januari, klockan 18.30 är det eku-
menisk lovsångs- och förböns-
gudstjänst i Turebergskyrkan.  
 

 
 
På lördagen är det också en eku-
menisk samling som kallas Barnens 
katedral i Turebergskyrkan. Mellan 
klockan 14.00 till 16.30 är det 
aktiviteter för barn och vuxna, bl a 
föreläsning, lillgospel för 4 till 6-
åringar och 30 minuter kyrka på 
barnens villkor med dockorna Kevin 
och Cordelia.  /af 
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MARS 

FEBRUARI 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Lördag 1 december 
10.00 Körövning 

 

Söndag 2 december 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst 
Rut Casserfelt, Arne Fritzson, 
kören. Kyrkkaffe (grupp D) 
Tema: Ett nådens år 

Text:  Matt 21:1-9  
 

Tisdag 4 december 
11.00 RPG:s adventslunch 
(anmälan) 
 

Söndag 9 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Silverdalskören 
Tema: Guds rike är nära 

Text:  Matt 13:31-34 
 

Onsdag 12 december 
19.00 Litteraturcirkel 

 
 
 

Söndag 16 december 
11.00 Gudstjänst 
Ragnar Karlsson, Anna-Stina 
Thorsell Ahlm 
Tema: Bana väg för Herren 

Text:  Matt 11:12-19 
 

Fredag 21 december 
18.00 Julkonsert 
Maria Sörensen med elever 
 

Lördag 22 december 
10.00 Körövning 

 

Söndag 23 december 
09.45 Körövning 
11.00 Julen sjungs in 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Herrens moder 

Text:  Luk 1:30-35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 26 december 
11.00 Annandag Jul 
Arne Fritzson, Roland Einebrant 
Tema: Martyrerna 

Text:  Luk 12:49-53 
 

 
 
 
 
 
 

Tisdag 1 januari 
11.00 Nyårsdagen, HHN 
Rut Cassefelt, 
Tema: I Jesu namn 

Text:  Luk 13:6-9 
 

Söndag 6 januari 
11.00 Trettondagen 
Arne Fritzson 
Tema: Guds härlighet i Kristus 

Text:  Joh 8:12 
 

 
 

Lördag 12 januari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 13 januari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant, kören 
Tema: Jesu dop 

Text:  Luk 10:15-17,21-22 
 

Ekumenisk bönevecka 

Måndag 14 jan - Lördag 19 jan  

 

Torsdag 17 januari 
18.30 Förböns- & lovsångs-
gudstjänst i Turebergskyrkan 
 

Lördag 19 januari 
14.00 - 17.00 Temadag i 
Turebergskyrkan 
 

 

 

 
 

Söndag 20 januari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Livets källa 

Text:  Joh 4:5-26 
 

Tisdag 22 januari 
14.00 Andakt på Ribbings Backe 
 

Onsdag 23 januari 
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

Lördag 26 januari 
10.00 – 17.00 Endagsretreat 
 

Söndag 27 januari 
16.00 Samverkansgudstjänst i 
Turebergskyrkan. OBS tiden! 
Rut Casserfelt, Robert Thysell 
Tema: Nåd och tjänst 

Text:  Luk 17:7-10 
 

Tisdag 29 januari  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
CityBrass 
 

 
 

Foto: Internet 
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