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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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Till Guds vila 
 

Folke Ahlstrand avled den 7 
september. Begravningsgudstjäns-
ten hölls den 26 september i 
Missionskyrkan. Officiant var Rut 
Casserfelt. 
 
TACK! 
Vårt varma Tack till er alla som på 
olika sätt hedrat minnet av vår kära 
pappa Folke Ahlstrand 
Kicki, Gugge och Staffan 
 

 
   

 
 
VÄLKOMMEN TILLBAKA 
vår vaktmästare Susanna Böling 
efter dina studier i Skottland! 
 

Och Tack till din syster Helena 
som vikarierat under tiden. /msq 
 
 
TACK 

Curt och Elvi Sand-
berg för allt ni gjort för 
vår församling under 
den tid ni bott i Sollen-

tuna. Nu önskar vi er lycka till 
och ber om Guds rika välsignelse 
i Hudiksvall. /msq 

 

 

 

 VÄLKOMNA TILL FAMILJEDANS! 
 

Vi söker barn mellan 1-10 år som 
tillsammans med mamma, pappa o 
syskon vill lära sig enklare danssteg 
till musik av bl a Abba, schlager, 
80-tals musik m.m…… 
 

 
Vi möts en söndag i månaden mellan 
kl.14.00 -15.3. Efter dansen blir det 
fika till självkostnadspris! 
 

Start söndag den 25 januari och 
söndagarna 22/2, 29/3, 26/4, 31/5. 
 

Ledare: Maria Sörensen 
Välkomna! /ms 
 
JULKONSERT - 18/12 2014 
Varmt välkomna till julkonsert i 
Missionskyrkan Sollentuna! 
 

 
 

Maria Sörensen med pianoelever 
framför vackra traditionella julmelo-
dier. Torsdag den 18 december 
kl.18.00  
 

Efter konserten bjuds det på fika i 
församlingsvåningen. Vem vet kan-
ske hittar tomten hit i år! 
 

Välkomna! /ms 
 

  
 
 
 
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 12-18 januari 
Årsmöte lördagen den 14 februari 
 
 
 
 
 

       
 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, rc = Rut Casserfelt, 
msq = Margaretha Strömqvist 
ms = Maria Sörensen, HHN = nattvards-
firande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vinterbild är tagen på 
Bygdevägen i Töjnan, 
Sollentuna. 

 

NÄSTA NUMMER 
Nästa nummer av Församlingsnytt 
kommer i månadsskiftet februari- 
mars. Manusstopp för det numret 
blir den 15 februari. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 

 

 

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 



INFO FRÅN VALBEREDNINGEN 
Ett år går fort och det är snart tid 
för årsmöte. Men innan dess är 
det dags för valberedningen att 
börja sitt arbete. Vi i valbered-
ningen hoppas att möta positiv 
respons även i år. 

 

 
 

Valberedningen består i år av 
Sven Kullander (samman-
kallande) Gunlög Runemark, 
och Peggy Unger. 
 

JULKONSERT - 5/1 2015 
Den 5 januari kl. 16.00 kommer 
konserten Stickor att framföras i 
Missionskyrkan. 
 

Amanda Elvin som 
är pianolärare i Aktiv 
Ungdom ger vanligt-
vis lektioner på kyr-
kans flygel. Det är nu 
hon och hennes fri-

lansande musikervänner som 
framför föreställningen Stickor 
 

Pastor Rut Casserfelt kommer att 
ansvara för en kort andakt i 
föreställningen. /rc 
 

 STICKOR  
 

 
 

En Julkonsert baserad på HC 
Andersens saga Flickan med 
Svavelstickorna. I konserten 
Stickor varvas H.C. Andersens 
klassiska saga med musik för sång, 
trombon och piano.  
 

Sagan berättas genom textläsning, 
dramatisering och stämningsfull 
musik. Välkända julsånger varvas 
med operaarior, instrumentalmusik 
och romanser, i specialskrivna 
arrangemang av trombonisten Per 
Kopp. Publiken kommer att få 
höra ett varierat program med 
musik  
av bl.a. Samuel Barber, Franz 
Schubert, Gioacchino Rossini och 
Max Reger varvat med engelska 
carols och traditionella julsånger. 
En julkonsert för hela familjen! 
 

Det kommer att tas upp en entré på 
120 kronor för vuxna och 60 
kronor för barn som betalas 
kontant vid ingången.  

 Och ordet blev människa Betraktelse 
 

Och ordet blev människa och blev vår 
gemenskap.(Joh.1:14, fritt översatt) 
 

”Kom vi ska handla jul” sade den iranske 
pappan till sin dotter. Pappan hade flytt till 
Sverige och bott här en tid och nu hade 
familjen återförenats. Han ville att samtliga 
i familjen snarast skulle bli en del av 
”svenskheten”. Följande morgon, när 
dottern gick till dagis, vände hon sig om 
flera gånger för att se att fönstren i deras 
lägenhet inte längre gapade svarta och 
tomma. Nu lyste adventsljusen där och på 
balkongen glittrade en plastgran som hos 
alla andra. Hon hade tagit första steget mot 
en ny identitet.  

 

Scenen är hämtad ur boken ”Hon är inte jag”. Som titeln antyder, blev 
hennes strävan , trots berömvärda framgångar ,inget annat än en glittrande 
fasad bakom vilken hon allt mer blev en främling inför sig själv. 
 

Man behöver inte vara en invandrare från en annan kultur för att inför julen 
uppleva liknande känslor. För många som växer upp i vårt land är julens 
huvudperson, Jesus Kristus, inget annat än en ”stjärngosse” som Harry 
Potter eller andra som skapats ur böckernas fantasivärld. Det är 
stämningen, känslorna och glittret som är gemenskapen. Ju närmare julen 
vi kommer ju högre skriker strömmen av grälla reklamblad ut budskapet: 
”Kom och köp en gammeldags äkta mysig jul”! Man hör ibland att 
kommersen har stulit julen. Det är inte sant för det förmår den inte. 
Möjligen kan de stjäla glittret och fasaden min inte ORDET i böckernas 
bok. 
 

Detta gudamänskliga ord som under sin enkla dräkt gömmer en gudomlig 
kraft som genom Anden ständigt på nytt och på nytt blir levande och 
verksamt. Och när det blir mottaget i tro och erfarenhet skakar av sig 
människoförnuftets damm och blir ett levande budskap från en levande 
Gud från generation till generation. (forts) 
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Det ligger en underbar uppståndelsekraft i bibelordet. Det inte bara talar 
om uppståndelse, det är själv denna odödliga kraft. Det har dödats och 
lagts i klippgrav och våldsmaktens tunga sten rullades framför graven och 
myndigheternas sigill sattes som lås. Men det uppstod i triumf . Detta har 
upprepats gång efter gång även i vår generation.  
 

Jesus är världens ljus. Inte ett ljus som skapar glittrande fasader. Ljuset är 
ett mysterium och i sig självt osynligt det blir endast synligt när det träffar 
ett föremål. Även i ett kompakt mörker blir det minsta ljus synligt då det 
träffar ditt öga. ”I honom var liv och livet var människornas ljus” Joh. 1: 4 
”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem 
som tro på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller 
av någon mans vilja utan av Gud” Joh.1:12. 
 

I Honom, som är ordet, har vi vår identitet, vår djupa genenskap 
som är bryggan mellan generationer och folk av alla kulturer och 
raser. Och än en gång kan vi trosvisst och i översvallande glädje 
sjunga: 
 

Han kommer till vår frälsning sänd och nådens sol av honom tänd, 

skall sig ej mera dölja Han själv vår herde vara vill, att vi må 

honom höra till och honom efterfölja. Nöjda. Höjda över tiden, och 

i friden av hans rike, en gång vara honom like. (Psalm 119:4) 
 

Roland Einebrant 
 

 

 SYSTRAR & BRÖDER 
 

I Sollentuna kommun finns det två 
kyrkor som tillhör Equmenia-
kyrkan: vår församling, Sollentuna 
Missionsförsamling och Rotebro-
kyrkan som ligger i norra delen av 
kommunen. Rotebrokyrkans för-
samling bildades 1985 genom en 
sammanslagning av Rotebro 
Baptistförsamling och Sollentuna 
Metodistförsamling. Då hade de 
båda församlingarna verkat i 
Rotebro sedan i början av 1900-
talet. 
 

                                                              
 

Våra församlingar har alltid levt 
nära varandra. Detta har blivit än 
mer aktuellt nu när Equmenia-
kyrkan har bildats och våra tre 
samfund har förenats i en ny 
gemensam kyrka. Det har lett till 
flera nya mötesplatser. Bland annat 
träffas församlingarnas pastorer 
och styrelser regelbundet till ge-
mensamma överläggningar. 
 

Vi firar också gemensamma 
gudstjänster. De senaste åren har vi 
gjort det på några av vår kyrkas 
nationella offerdagar. Under hösten 
samlades vi till gemensam guds-
tjänst i Rotebrokyrkan på offer-
dagen för vår kyrkas barn- och 
ungdomsrörelse, Equmenia. Det 
var på Tacksägelsedagen i början 
av oktober då temat är lovsång.  

 Vi fick samlas för att i bön, 
bibelläsning och offer tacka Gud 
för allt det goda vi får och genom 
bön och offer stödja Equmenia 
arbete bland barn och unga i Sve- 
rige och över hela världen. 
 

Genom RPG har våra kyrkor länge 
haft en gemensam verksamhet. 
Under hösten har vi också haft två 
gemensamma Trivselträffar, en i 
Missionskyrkan i september och en i 
Rotebrokyrkan i november. Det har 
varit goda samlingar där vi har 
umgåtts, fikat, bett och fördjupat oss 
tillsammans i något ämne. Den här 
terminen har vi funderat kring att 
vara kyrka och varför vi firar 
Mårtensafton. 
 

 
 

Våra församlingar möttes också till 
en fest i slutet av oktober, där vi åt 
gott och hade roligt tillsammans. Det 
var just en fest, ett tillfälle där vi 
möttes ”bara” för att det är gott att 
mötas, men det är inte så ”bara”. Vi 
behöver fest och glädje för att 
påminnas om att det att vara kristen 
församling är att samlas kring 
glädjens Herre, vår frälsare Jesus 
Kristus. /af 

ÅRSMÖTE 
Vi bjuder nu in till församlingens 
årsmöte som är lördagen 14 febr 
2015 kl 15.00. På söndagen 15 
febr är det årshögtid. Ett år går fort 
och nu får vi snart mötas igen för 
att sammanfatta det år som gått 
och tillsammans se framåt. 
Styrelsen består som ni vet av bara 
sex personer. Jag måste säga att vi 
har ett mycket bra samarbete, men 
vi skulle önska att någon mer ville 
vara med. Känner du att det kan 

  
vara en uppgift för dig och vill säga 
"Herre här är jag, sänd mig" så 
kontakta valberedningen. Du är 
hjärtligt välkommen. 
 

Du vet väl att vi möts i bön varje 
söndag kl. 10.00 i "pingis-
rummet". Kan du inte komma, kan 
du be hemma eller där du är, men 
det är gott att veta att det är en tid 
då vi kan mötas i bön. 

Margaretha Strömqvist 

4
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2014
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2014
 

 9   



 

 
 

 
 

Söndag 8 februari 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt 
Tema: Uppenbarelsens ljus 

Text:  Luk 2:22-40 
 

Tisdag 10 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Tobias Rawet 
Jag överlevde förintelsen, del I 
 

Onsdag 11 februari 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 14 februari 
15.00 Församlingens årsmöte 
servering (grupp D) 
’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag 15 februari 
09.45 Körövning 
11.00 Årshögtid, HHN 
Arne Fritzson,  kören 
Tema: Nåd och tjänst 

Text:  Luk 18:31-43 
 

Tisdag 17 februari  
13.00 Trivselträff  
Pastor Lars-Göran Ahlm på besök 
 

Söndag 22 februari 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Prövningens stund 

Text:   Matt 4:1-11 
 

14.00 Familjedans 
 

 

 
 

Tisdag 24 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Tobias Rawet 
Jag överlevde förintelsen, del II 
 

 
 
 
 
 

 
 

Söndag 1 mars 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Den kämpande tron 
Text:  Matt 15:21-28 
 

Tisdag 3 mars  
13.00 Trivselträff  
 

Onsdag 4 mars 
19.00 Bönesamling 
 

Söndag 8 mars 
11.00 Gudstjänst 
Gäst, offer till 
medarbetarutbildningar 
Tema: Kampen mot ondskan 

Text:  Luk 11:14-26 
 

Tisdag 10 mars 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Staffan Stadell  
Alphakursen – 

verktyg till förändring 

 
 

 
 

 
 
 

TÄND ETT LJUS! 
Equmeniakyrkans internationella kampanj 
 

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den 

som följer mig ska inte vandra i mörkret 

utan ha livets ljus.” (Joh 8:12) 
 

Under december och januari pågår 
Equmeniakyrkans internationella 
kampanj. I vår kyrka kan man lämna 
sitt offer i kuvert som delas ut varje 
gudstjänst från Första söndagen i 
Advent till Trettondagen. 
 

Temat för årets kampanj är Tänd ett 
ljus och lyfter fram tre centrala teman i 
vår kyrkas internationella arbete: 
evangelisation, utbildning och fred. 
Kampanjen visar det många tecken på 
hopp som vi kan resa mitt i vår värld. 
 

Evangelisation, att sprida det glada 
budskapet om Guds kärlek till oss, är 
att tända och sprida ljus till människor 
över vår värld. Equmeniakyrkan är 
med och stödjer evangelisation, för-
samlingsplantering och bibelunder-
visning över hela världen. 
 

Utbildning är ett annat sätt att föra 
människor till ljus. Genom att männis-
kor lär sig läsa och skriva öppnas helt 
nya livsmöjligheter för människor runt 
om hela världen. Equmeniakyrkan 
stöder utbildning, bland annat i Kongo 
Kinshasa. Genom det får vi stödja ett 
arbete som gör att många får makt över 
sina egna liv. 
 

Fred, är något vi ber om desperat i vår 
tid, bl.a. för Syriens plågade folk. 
Equmeniakyrkans stödjer den evange- 
liska kyrkan i Syrien och Libanon, som 
 

 samlar in medel till mat och andra 
förnödenheter som förs in till männis-
kor som lever under krigets fasor. 
Detta gör att många människor kan 
överleva i situationer som är snudd på 
outhärdliga. 
 

Att det är angeläget att be om fred för 
folk och länder runt om vår värld 
märker vi alla dagligen när vi möter 
nyheter i media. Genom Equmenia-
kyrkan är vi med i Guds kyrka, en stor 
fredsrörelse runt vår värld, som tänder 
ljus och sprider hopp i många 
situationer. Under kampanjtiden får vi 
genom bön och offer stödja det arbetet. 
Mer information om kampanjen finns 
på Equmeniakyrkans hemsida. /af 
 

www.equmeniakyrkan.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULOTTA 
Rotebrokyrkan bjuder in oss till 
Julotta på juldagen den 25 december, 
klockan 7.00. Man kan även vara 
med att sjunga i deras julottekör. 
Information om när kören över finns 
på deras hemsida. 
www.rotebrokyrkan.se eller också kan 
man kontakta dem. /af 
 

SAMVERKANSGUDSTJÄNST 
Under vecka fyra firar kristna över 
hela världen bönevecka för kristen 
enhet. För vår församling aktualise-
ras det den 18 januari genom att vi då 
firar gemensam gudstjänst med 
Pingstförsamlingen, och Turebergs-
kyrkan i Pingstkyrkan söndagen den 
18 januari. I den gudstjänsten predi-
kar kyrkoherde Lasse Svensson. /af 
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MARS 

FEBRUARI 



  
 
 
 
 

 

Torsdag 1 januari, Nyårsdagen 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: I Jesu namn 
Text:   Luk 2:21 
 

 
 

Måndag 5 januari 
16.00 Julkonsert ”Stickor” 
Amanda Elvin med musiker, Rut 
Casserfelt. Inträde (se sidan 10) 
 

Tisdag 6 januari, Trettondagen 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen 
Tema: Guds härlighet i Kristus 
Text:  Matt 2:1-12  

 

Lördag 10 januari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 11 januari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Rut Casserfelt, kören 
Tema: Jesu dop 
Text:  Matt 3:13-17 

 

Ekumenisk bönevecka 

Måndag 12 jan - Söndag 18 jan  

 

Söndag 18 januari 
11.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Pingstkyrkan 
Lasse Svensson 
Tema: Livets källa 

Text:  Joh 2:1-11 

 

Torsdag 22 januari  
14.00 Andakt på Nytorpshemmet 
 

 
 

 

 
Söndag 25 januari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Jesus skapar tro 

Text:   Matt 8:5-13 
 

14.00 Familjedans 
 

Tisdag 27 januari  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Irene & Robert Johansson 
På upptäcktsfärd i sångens värld 
 

Lördag 31 januari 
10.00 Körövning 

 
 
 
 
 
 
 

Söndag 1 februari 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema:Nåd och tjänst  

Text:  Matt 20:1-16 
 

Tisdag 3 februari  
13.00 Trivselträff  
Pastor Rut Casserfelt på besök 
 

Onsdag 4 februari 
19.00 Bönesamling 
 

Lördag 7 februari 
10.00 Körövning 

 

 

 

 
 

’ 
 

Tisdag 2 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården Rådmansö  
Sue & Kjell Davén 
 

Onsdag 3 december 
19.00 Fika och bibelsamtal 
Ta med en psalm ur psalmboken! 
 

 
 

Söndag 7 december 
11.00 Familjegudstjänst, 
Luciatåg, familjedansen 
Rut Casserfelt, Maria Sörensen  
Tema: Guds rike är nära  

Text:   Luk 21:25-36 
 

Tisdag 9 december 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Söndag 14 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Maria Sörensen, 
församlingsmöte 

Tema: Bana väg för Herren  

Text:   Matt 11:2-11 
 
 

 
 
 
 

Torsdag 18 december 
18.00 Julkonsert 
Maria Sörensen med pianoelever 
 

Lördag 20 december 
10.00 Körövning 

 

Söndag 21 december 
09.45 Körövning 
11.00 Julen sjunges in 
Rut Casserfelt, kören 

Tema: Bana väg för Herren 

Text:   Luk 1:46-55 
 

Torsdag 25 december Juldagen 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 
Tema: Jesu födelse 

Text:   Luk 2:1-20 

 

 
 

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

Text:   Matt 10:16-22 
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MÖTESPROGRAM 

 

DECEMBER 
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