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SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 
 

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. /af 
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NY VAKTMÄSTARE 

Sedan tidigt i 
höstas har vi en ny 
vaktmästare som 
bor i pastorsvil-
lan. Det är Helena 
Böling, syster till 
Susanna Böling, 

som sköter vaktmästarsysslorna en 
tid framöver. Susanna är för 
tillfället på utbildning i Skottland 
och kommer att vara så åtminstone 
fram till nästa höst, då hon 
förväntas flytta hem igen och åter 
kommer att vara vår ordinarie 
vaktmästare. 
 

Helena är väl förtrogen med de 
uppgifter som förväntas av henne, 
men alla i församlingen uppmanas 
att göra arbetet så lätt och smidigt 
som möjligt för henne. Vi önskar 
Helena lycka till med arbetet och 
vi önskar också Susanna lycka till 
med studierna i Edinburgh. /ea 
 

 

 TRO GÖR MAN I KYRKAN 
Vem har bestämt att det måste vara så? 
Varför är man mindre troende för man 
inte kan delta på alla gudstjänster? 
Dessa frågor har ständigt följt mig 
genom livet.  
 

Jag heter Anna-Maria Sörensen är 
40år gammal och är en riktig "fajter" 
när det gäller livets hårda skola. Som 
ensamstående trebarnsmor möts jag 
dagligen av svåra o tuffa motgångar. 
 

 Tack vare min starka drivkraft o beslut-
samhet lyckas jag besegra de olika 
situationerna o rädslan över att misslyc-
kas och känna förnedring byts ut mot 
styrka, kraft o mod. 
 

Men vem är det då som vakar över mig 
och hjälper mig när jag tror att jag blir 
lämnad ensam åt mitt öde? Är det inte 
han där uppe som lägger sin vakande 
hand över mig? 
 

Jag har och har 
alltid haft en stark 
tro på Gud. Denna 
tro kan ingen ta 
ifrån mig. Och jag 
har lämnat några 
församlingar pga. 
att man inte har 
lyckats passa in i 
"mallen" som nå-

gon har föreskrivit att man bör göra 
som kristen medlem. Men här i Equme-
niakyrkan (Missionskyrkan) känner jag 
mig hemma. Här känner jag mig trygg 
o känner verkligen att jag får vara precis 
den jag vill vara och är absolut inte 
mindre värd eller mindre troende för 
det. Gud älskar alla och han vet om att 

du är värdefull! /ms               Foto: privat 

 

  
 
 
 
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. 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
Ekumenisk bönevecka 13-18 januari 
Årsmöte lördagen den 9 februari 
Årshögtid & 120års minne 10 februari  
Helg om församlingsutveckling med 
pastor Kristina Andréen, 15-16 mars 
 

       
 
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt 
ea = Erik André, re = Roland Einebrant, 
gp = Gunnar Possebo, ms = Maria Sören-
sen, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
Erik André, där inte annat 
anges. Framsidans vinter-
bild på Edsbergs slott är 
tagen från Strandvägen. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet februari - 
mars. Manusstopp för det numret 
blir den 13 februari. 
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 Foto: Privat



RESERAPPORT FRÅN KOREA 
Livets Gud – led oss till rättvisa och 
fred. Den bönen var rubriken för 
Kyrkornas världsråds tionde general-
församling när den samlades kring 
månadsskiftet oktober/november i 
Sydkoreas näst största stad, Busan. 
Det var speciellt att världens kyrkor 
samlades just på den koreanska 
halvön, där det varit så mycket krig 
och lidande under förra århundran-
det, för att just där och just nu be 
Gud om rättvisa och fred. 
 

En generalförsamling är KV:s högsta 
beslutande organ och en viktig del av 
generalförsamlingen är förhandlin-
gar, både alla delegater i plenum och 
i kommittéer, där viktiga beslut för 
den världsvida ekumeniska rörelsen 
fattas. Bland annat valdes Equmenia-
kyrkans biträdande kyrkoledare, 
Sofia Camnerin, till KV:s central-
kommitté och Svenska kyrkans 
ärkebiskop Anders Wejryd valdes 
till KV:s europapresident. 
 

 
 

Men en generalförsamling är så 
mycket mer än bara förhandlingar. 
Framförallt är det en mötesplats där 
kristna från hela världen kommer 
samman för att mötas, lyssna till 
varandra, be, fira gudstjänster, läsa 
Bibeln och samtala om angelägna 
frågor för kyrkor i hela världen. 

 Centrala teman för generalförsam-
lingen bl.a. var situationen på den 
koreanska halvön, mission, kyrkor- 
nas situation i Asien och fredsfrågan. 
Till generalförsamlingen hade flera 
viktiga ekumeniska texter tagits fram 
som tar upp centrala ekumeniska 
frågor. Ett sådant dokument 
diskuterade hur vi skall se på mission i 
vår tid som i så hög grad präglas av 
mångfald. 

 

Bland de som talade 
till generalförsamlin-
gen var den liberians-
ka freds- och kvinno-
aktivisten Leymah 
Gbowee som fick 
Nobels fredspris 2011. I 

sitt rörande tal berättade hon om 
kraften i kvinnorörelsen för fred som 
fick en avgörande betydelse för att 
inbördeskriget slutade där. 
 

Mötet i Busan var ett fredsmöte och i 
det budskap som generalförsam-
lingen antog som en hälsning därifrån 
till kyrkorna och till hela världen 
uppmanas vi att fortsätta i den 
ekumeniska rörelsen, en pilg-
rimsresa, i sökande efter rättvisa och 
fred. En del i det är att kyrkorna 
kommer närmare varandra, att vi 
söker kristen enhet och kommer över 
den synd som kyrkornas splittring 
utgör. Den ekumeniska rörelsen finns 
på olika plan över världen och lokalt 
här i Sollentuna. Det är en viktig del 
av vad det är att vara kyrka, att 
tillsammans med syskon i andra 
kyrkor be och söka kristen enhet. /af 
 

Foto: Kyrkornas världsråd 

 Gud – barnet mitt ibland oss Betraktelse 
 
 

”Då blev himlens andra stjärnor 
grus och sand, tänk vad stjärnor 
kan va puttiga ibland. En enda 
stjärna lyste som en himlabrand 
och den stjärnan var din barna-
hand. 
 

Du lilla barnahand, du lilla knyte. 
Håll mig hårt om mitt finger, håll 
mig hårt lilla du, håll mig hårt om 

mitt hjärta och vet att just nu är du ljus utav Gud som dig älskar. 
 

Då blev himlens alla sånger bara lite ljud mot den sången som 
du sjöng för mig nu. För den sången, ja det jollret gick som våg 
på min hud och den sången lille vän var du. 
 

Du lilla barnasång, du lilla pip där: Håll mig hårt om mitt finger, 
håll mig hårt lilla du, håll mig hårt om mitt hjärta och vet att just 
nu är du ljud utav Gud som dig älskar. 
 

Be mig inte begripa, be mig inte förstå. Be mig inte förklara hur 
jag har blivit två. Det jag tror ska jag gömma. Det jag anar om 
dig blir en levande sanning. Liv som lever i mig. 
 

Då blev världens alla skatter bara ytlighet mot den gåva livet gav 
mig i natt. Och Gud viskar i mitt öra med tydlighet: Han är din 
och min Maria, vår skatt. 
 

Du lilla gudapojk du lilla parvel. Håll mig hårt om mitt finger, 
håll mig hårt lilla du. Håll mig hårt om mitt hjärta och vet att just 
nu är du liv utav Gud som dig älskar.” 
 Tomas Boström 
 

Det är Herrens moder Maria som sjunger för sitt lilla barn – 
Jesus. Det barn som kom till henne och som förändrade (forts) 
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Foto: Privat



 

hennes tillvaro. Det barnet kommer också till oss som en 
hälsning från Gud själv och vill få oss att upptäcka tillvaron ur 
ett annat perspektiv. Att se på livet ur ett andligt perspektiv. 
Det handlar om att varken förstora eller förminska det liv som 
man redan lever utan att ta det på allvar och se livet som en 
gåva från Gud. Gud som kommer till oss i jultid genom det lilla 
barnet – Jesus Kristus. 
 
Guds Välsignelse! 
 

 Rut Casserfelt 
 

 

 GÄSTPREDIKANTER 
På vår årshögtid den 
10 februari, då försam-
lingen firar sitt 120-
årsjubileum, predikar 
vår regionala kyrko-
ledare, Jenny Dobers, 
i vår gudstjänst. Jenny 

har arbetat som pastor i Immanuels-
kyrkan i Stockholm. Hon har 
tidigare tjänstgjort som pastor i 
Göteborg och som ungdomsledare i 
Lundsbrunn. /af 
 

Den 16 februari predi-
kar Maria Langefors 
i vår gudstjänst. Maria 
är pastor i Equmenia-
kyrkan och har bl.a. 
arbetat i Noras- och 
Vaxholms missions-
församlingar och på 

Hela Människan. Maria är välkänd i 
vår församling efter att ha arbetat 
som sommarpastor hos oss. Vi har 
mött henne i gudstjänster vid flera 
tillfällen genom åren. /af 

 

 
 

BLÅSKVARTETT PÅ BESÖK 
Söndag den 8 december (2:advent) 
medverkar Brassonora i gudstjänsten. 
Brassonora är en brasskvartett som 
skapades av Urban Hultström för sex 
år sedan. Urban Hultström var 
tidigare medlem i pingstkyrkan i 
Järfälla. 

 Brassonora består av: Urban Hult-
ström (kornett), Bosse Eriksson 
(kornett), Gert Edenlid (eufonium) 
och Mats Äskekärr (horn). 
 

En stående spelning är 1:advent 
konsert i Kista kyrkan tillsammans 
med barnkören och Järva Röster. 
 

Vem vet, kanske kan 2:advent 
gudstjänst med den härliga blås-
kvartetten bli en tradition i 
Missionskyrkan framöver? /ms 
 
HEMBESÖK OCH JULBLOMMOR 

Ett uttryck för den 
omsorg vi har inom 
församlingen är att 
vi gör hembesök till 
medlemmar och 
vänner till försam-
lingen. Det har 

alltid varit en viktig del av kyrkans 
diakoni. I vår församling gör bland 
andra församlingens pastorer 
hembesök, d.v.s. både de som är i 
tjänst, Arne Fritzson och Rut 
Casserfelt, och vår pastor i försam-
lingen som har varit i tjänst, Lars-
Göran Ahlm. Under adventstiden 
kommer vi att gå ut med julblom-
mor till äldre och avsidestagna 
medlemmar och vänner i försam-
lingen. Under den perioden hjälper 
även andra medlemmar till med att 
dela ut julblommor. Det är en 
julhälsning som vill understryka 
julens budskap till oss: att Gud 
kommer till oss och att vi inte 
behöver vara ensamma. /af 
 

 

ÅRSMÖTE 9 FEBRUARI 
 

 
 

Församlingens medlemmar kallas 
härmed till årsmöte lördagen den 
9 februari klockan 15.00. 
 

Har du frågor eller förslag till års-
mötet, får du gärna framföra 
dessa till styrelsen eller valbe-
redningen. Väl mött till årsmöte 
den 9 februari. /ea 
 

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 Gunnar 
Possebo (sammankallande) Ulla 
André, Gunlög Runemark, och 
Sven Kullander. /gp 
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Lördag 8 februari 
15.00 Församlingens årsmöte 
servering (grupp D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag 9 februari 
09.45 Körövning 
11.00 Årshögtid, HHN 
Jenny Dobers, Arne Fritzson, kören 
Tema: Sådd och skörd 

Text:  Luk 13:22-30 
 

Tisdag 11 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Årsmöte, Noomi & Egil Sjöstedt 
Nybyggarliv i Lappland 
 

Onsdag 12 februari 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Söndag 16 februari 
11.00 Gudstjänst 
Maria Langefors  
Tema: Nåd och tjänst 

Text:  Matt 19:27-30 
 

 
 

 

 
 

Tisdag 18 februari 
13.00 Trivselträff  
Roland Einebrant 
Vem är ditt namn? 
 

Söndag 23 februari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Det levande ordet 

Text:   Joh 6:60-69 
 

Tisdag 25 februari  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Leon Lindberg berättar o sjunger till-
sammans med Jan-Anders Pettersson 
Läkarmissionen i Afrika 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Söndag 2 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt 
Tema: Kärlekens väg 

Text:  Mark 10:32-45 
 

Tisdag 4 mars  
13.00 Trivselträff  
 

14.00 Andakt på Ribbings Backe 
 

Onsdag 5 mars 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Söndag 9 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Gäst, Silverdalskören 
offer till medarbetarutbildningar 
Tema: Prövningens stund 

Text:  Mark 1:12-13 

 
 

 
 

Jag hoppas att alla har läst de tre 
numren av tidningen “Uppdraget” 
som funnits till avhämtning i vår 
kyrka. Om du gjort det så har du 
redan en god uppfattning om vad 
som är på gång inom vårt nya 
samfund. Det var ju också det som 
var meningen med denna tempo-
rära tidning. Den 20 november 
kommer nr. 4 som också blir den 
allra sista. 
 

Rapporter börjar nu komma in på 
nätet från de rådslag som pågår ute i 
regionerna. En komplett samman-
ställning kommer så småningom. 
Redan nu kan man glädja sig åt en 
ganska enhetlig målinriktning och 
en sund realism som man kan 
sammanfatta i ett transmuterat utta-
lande av en amerikansk president: 
Fråga inte vad kyrkan kan göra för 
dig, fråga vad du kan göra för 
kyrkan! Själv hoppas jag att vi ska 
förvalta gemenskapsglädjen i guds-
tjänsterna så det blir mindre eko och 
mer folk och de nyklädda bänkarna 
blir flitigare utnyttjade. /re 
 

SOLLENTUNA MISSIONSFÖR-
SAMLING 120 ÅR. 
I samband med årshögtiden 9 
februari firar vi församlingens 
interna 120 års högtid med inbjudan 
till representanter för de övriga 
kyrkorna i Sollentuna. 
 

Den 6 september, lördagen före 
samlingssöndagen blir det offentliga 

 firandet med öppet hus och diverse 
aktiviteter. /re 
 
KYRKOAVGIFT 
Går din kyrkoavgift till någon av 
bildarkyrkorna? Equmeniakyrkan 
behöver ditt samtycke för att 
överflytta avgiften. Meddela det på 
Ekumeniakyrkans hemsida. 
 

www.equmeniakyrkan.se./kyrkoavgift 
  

Det går också bra med ett vanligt 
brev. 
 

Equmeniakyrkan  
Box 14038 
16714  Bromma. 
 

Märk kuvertet “Kyrkoavgift” 

 
 

EKUMENISKA BÖNEVECKAN 
Vecka 3, den 13-19 januari, är 
det ekumenisk bönevecka. I 
Sollentuna uppmärksammas det 
med en ekumenisk bönesamling 
för fred torsdagen den 16 
januari klockan 18.00 på 
Turebergs torg. Det kommer 
pågå aktiviteter på torget från 
klockan 17.30. Klockan 18.30 är 
det mässa i Turebergskyrkan. På 
söndagen, den 19 januari, sam-
las vi, gudstjänstgemenskaper i 
centrala Sollentuna, till en 
ekumenisk gudstjänst klockan 
11.00 i Pingstkyrkan där 
kyrkoherde Anders Roos pre-
dikar. /af 
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MARS 



 

  
 
 
 
 
 

 
 

Onsdag 1 januari, Nyårsdagen 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm sång  
Tema: I Jesu namn 

Text:   Joh 2:23-25 
 

Måndag 6 januari, Trettondagen 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Teresia Jildenhed, 
Christer Bjälkenfalk 
Tema: Guds härlighet i Kristus 

Text:   Luk 11:29-32 

 

Lördag 11 januari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 12 januari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant, kören 
Tema: Jesu dop 

Text:  Mark 1:9-11 

 

Ekumenisk bönevecka 

Måndag 13 jan - Lördag 18 jan  

 

Torsdag 16 januari 
18.00 Ekumenisk bönesamling 
för fred på Turebergs torg 
 

 

 
 

Söndag 19 januari 
11.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Pingstkyrkan 
Anders Roos m.fl. körsång 
Tema: Livets källa 

Text:  Joh 5:31-36 
 

Söndag 26 januari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Karin Olsson sång 
Tema: Jesus skapar tro 

Text:   Joh 4:46-54 

 

Tisdag 28 januari  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Harry Månsus 
Guds verkstad är större än kyrkan 
 
 
 
 
 
 
 

Lördag 1 februari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 2 februari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, Louise Öhrvall sång 
Tema: Uppenbarelsen ljus 

Text:  Matt 13:31-33 
 

Tisdag 4 februari  
13.00 Trivselträff  
Arne Fritzson 
10 dagar, 14 katedraler och tre slott 
 

Onsdag 5 februari 
19.00 Fika och samtal om tron 
 
m 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Söndag 1 december 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst 
Arne Fritzson, Rut Casserfelt, 
kören. Kyrkkaffe (grupp C) 
Tema: Ett nådens år 

Text:   Matt 21:1-9 
 

Tisdag 3 december  
11.00 RPG:s adventslunch på  
Åkerögården 
 

Onsdag 4 december 
14.00 Andakt på Ribbings Backe 
19.00 Fika och samtal om tron 
 

Söndag 8 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Rut Casserfelt, blåskvartetten 
Brassonora  
Tema: Guds rike är nära 

Text:   Mark 1:14-15 
 

Söndag 15 december 
18.00 Julkonsert i Rotebrokyrkan 
Gemensam körsång, Silverdalskören 
 

Torsdag 19 december 
14.30 Andakt på Nytorpshemmet 
 

 
 
 
 

Fredag 20 december 
18.00 Julkonsert 

Maria Sörensen med pianoelever 
 

Lördag 21 december 
10.00 Körövning 

 

Söndag 22 december 
09.45 Körövning 
11.00 Julen sjunges in 
Arne Fritzson, kören 

Tema: Herrens moder 

Text:   Luk 1:39-45 
 

Onsdag 25 december, Juldagen 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 
Stefan Andersson, julottekören, 
efteråt serveras grötfrukost 
Tema: Jesu födelse 

Text:   Luk 2:1-20 
 

Torsdag 26 december Annandag Jul 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Martyrerna 

Text:   Matt 10:32-39 
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