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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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REPET 
Sedan våren 2015 förs försam-
lingens böcker digitalt genom 
Equmeniakyrkans nätbaserade 
registertjänst Repet. Det innebär 
att vi har ett säkert program för all 
information och som tar backup-
kopior dagligen. Repet underlättar 
också hanteringen av församling-
ens statistik.  
 

 
Genom Repet kan församlingens 
medlemmar få tillgång till en 
matrikel med adresser till med-
lemmar och till andra försam-
lingar i Equmeniakyrkan via nätet 
i datorer, i läsplattor och i mobil-
telefoner. Församlingens gamla 
böcker är numera arkiverade. /af 
 

   
 

 

 

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

 Söndagen efter det senare tillfället, den 
24 april, predikar Noomi i vår 
gudstjänst, så då får vi en helg 
tillsammans med henne. Det här är 
viktiga tillfällen för vår församling och 
vi hoppas att alla som känner ett 
engagemang i vår församling viker 
dessa lördagar och är med och formar 
en viktig process för församlingens 
framtid. /af 
 
STYRELSEN INFORMERAR  
Den 6 december är det församlings-
möte efter gudstjänsten 
 

OBS! 
För första gången är ÅRSMÖTET I 
MARS. 
 

19 MARS 2016 kl. 15.00 
Välkomna!  
 

16 dec styrelsemöte 
 

 
 

Vårens styrelsemöten är inte bestämda 
än. /msq 
 
 

 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är fram-
gent inte bemannad på fasta tider 
under veckorna Man kan dock 
ringa och lämna ett meddelande i 
expeditionens röstbrevlåda, som 
avlyssnas på distans. Församling-
ens postlåda kommer att kontrol-
leras kontinuerligt.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
19 mars - Årsmöte 
17 april - Församlingsmöte 
14 maj - Städning ute 
 
 

 
 

 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist,  
re = Roland Einebrant, rl = Rolf Lerneteg 
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vinterbild är tagen en 
januaridag ute på Järva- 
fältet. 
 

 

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

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 



ETT LEVANDE KORS 
 

 
 

Under de mer än 40 år som jag bott 
i Sollentuna och tillhört Missions-
församlingen, har det hänt att jag 
suttit i kyrkbänken och tänkt på hur 
det skulle se ut om korset där 
framme på fondväggen vore belyst 
på ett eller annat sätt.  
 

När jag för några år sedan berättade 
om mina tankar för styrelsen, 
värdinnorna och fastighetskom-
mittén, gav de mig klartecken på att 
arbeta fram en lösning. 
 

Det är och var en stor glädje för 
mig att i gudstjänsten den 19 april, 
för första gången få tända upp ljuset 
i korset, som för mig ger ett intryck 
av ett levande kors, som kommer ut 
ur väggen och ner till folket. 
 

Tack alla ni som stöttade förslaget 
och hjälpte till att förverkliga den 
här drömmen. /ea 
 

 RESURSFOKUSERANDE 
UNDERSÖKNING 
Ni utgör Kristi kropp och är var för 
sig delar av den. Sök de nådegåvor 
som är störst. Och då ska jag visa er 
en väg som är överlägsen alla 
andra.  1 Kor. 12: 27, 31 
 

En kristen församling är en 
skapelse av levande Gud. Vi finns 
i församlingen därför att Gud har 
skapat den och gett oss den som 
ett hem. Gud har gett många 
gåvor till sin församling. I vår vill 
vi göra ett arbete i vår församling 
där vi vill undersöka vilka speci-
ella gåvor som Gud har gett just 
vår församling och som vi vill 
utveckla. Vi ska arbeta med en 
metod som heter Resursfokus-
erande undersökning. 
 

Noomi Tönnäng, 
som är regional för-
samlingsutvecklare 
i Equmeniakyrkans 
Stockholmsregion, 
kommer att hjälpa 
oss i det arbetet. 

Den metoden syftar till att sätta 
igång en process där det bästa i 
församlingen tas till vara och 
utvecklas inför en framtid med 
nya förutsättningar. Med detta 
som utgångspunkt ska vi arbeta 
med målsättningsfrågor för 
församlingen utifrån hur vi vill att 
församlingen ska utvecklas.  
 

Vi kommer att mötas lördagarna 
den 13 februari och 23 april, då 
Noomi kommer och hjälper oss. 
 

 Gemenskapsglädje Betraktelse 
 

Som ”Hem till jul…” lär ha varit det 
vanligaste temat i novellerna i de s.k. 
jultidningarna som var obligatoriska 
inslag i julfirandet under 1900- talet. Det 
var noveller av typen ”den förlorade 
sonen” där sjömannen, amerikafararen 
eller den misslyckade äventyraren som 
efter diverse problem och mirakulösa 
händelser till sist hamnade i 
modersfamnen på julafton.  
 

Det var inte julhögtiden som sådan som 
var målet, utan gemenskapen i allt vad 
det nostalgiska begreppet jul innebar. En 
känsla som kunde väckas av en bild eller 
en melodi som förknippades med julen. 

 

Men detta var innan varuhusen stal julen och i sina högtalare, under 
månader i förväg, maler ned julens melodier och sånger till leda och 
köpstress. Men julens budskap kan man inte stjäla. Knappast har längtan 
efter budskapet om fredsfursten och behovet av levande gemenskap varit 
större än i dag. Med levande gemenskap menar jag då att man inte bara är 
närvarande utan också en del av och i gemenskapen. 
 

Säkert har också du, som läser detta, erfarenheter av härlig 
gemenskapsglädje. Kanske var det att sjunga med 3000 andra sångare i 
Globen eller var det i den gamla Immanuelkyrkan, fullsatt till tredje 
läktaren, en timme innan mötet skulle börja, och folket började spontant att 
sjunga.  
 

Personligen har jag de starkaste minnena från församlingssång i Kongo. 
Som exempel 75-årsjubileet på Madzia missionsstation där över 20000 
församlade sjöng ”Gudakärlek utan like”… När sången tystnade rullade 
ekot mellan kullarna. Det fick pastorn att fälla kommentaren: ”Ni hörde väl 
att hela skapelsen sjunger med.?” Som svar fick han ett trefaldigt Halleluja 
som kunde ha fällt vilken Jerikomur som helst. 
 

Vi som var närvarande och hade förmånen att se och höra resultatet av 
missionsvännernas böner och arbete kände oss verkligen previlegerade. 
 (forts) 
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Men det är inte bara i de stora samlingarna som gemenskapsglädjen bär 
oss. Det gäller också i samlingar med få deltagare. Evangelierna visar oss 
på båda delarna. Herdarna, som den första julnatten, fick lyssna till 
lovsång från ”en stor himmelsk här” upplevde säkert en obeskrivlig 
gemenskapsglädje i det som skedde, det framgår tydligt i texten. 
 

I samma kapitel (Lukas 2) omtalas också ett annat möte, men med få 
deltagare. Josef och Maria beger sej till templet med jesusbarnet enligt 
traditionen. Där i templet ansluter sej två personer till den lilla familjen. 
Den ene är en man som heter Symeon, den andra är en kvinna som heter 
Hanna. De är båda ledda av Anden till detta möte. Därför blir det, som var 
tänkt som en ceremoniell handling med en offergåva till Gud, ett möte i 
gemenskapsglädje som lär oss om delaktigheten i Guds handlande i oss, 
för oss, med oss och genom oss. 
 

Pastor Ulla Bardh skriver i sin avhandling ”Församlingen som sakrament” 
att detta är frikyrklighetens grundsakrament. Det är arbetet i Guds Rike 
som ger glädjen. Och det arbetet har många former och utmaningar. ”Ni 
har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att gå ut i 
världen och bära frukt .Sådan frukt som består.” Joh. 15:16 
 

Vi beklagar ofta att antalet personer på våra gudstjänster blivit färre. Varje 
ökning ses med glädje. Därför är just din närvaro viktig. Din närvaro 
gläder och inspirerar andra. Kanske kan vi tala om ett närvarons 
sakrament också. 
 

Samtidigt konstaterar vi att vi lever i en tid av andligt sökande. Utbudet av 
hägringar i den andliga öknen är stort. Det blir allt vanligare att den 
sekulariserade pressen tar upp andliga spörsmål. När Guds Ande leder 
människor till kyrkan är det kanske viktigt att just du är där. 
 

Ty Gud är kärlek, Jesus lever och de Helige Ande verkar i dag. 
 

Det finns ingen jordisk släktskap, det finns inget vänskapsband som 
binder hjärta till hjärta så fast uti främlingsland som detta att äga 
gemensamt en Fader, en tro, ett hopp, att vara en andlig enhet som 
lemmar i Kristi kropp.     Ps o S 301 v2 
 

Roland Einebrant 
 

 

 

 HÖSTMARKNAD 
Vi i höstmarknadskommittén gläds 
åt engagemanget i förberedelserna 
till vår höstmarknad. Många tänker 
på vår höstmarknad månader i 
förväg. Annonsering i två 
tidningars evenemangskalendrar, på 
kyrkväggen och affischer visar att 
vi finns och inbjuder till nyfiket 
besök.  
 

En del av de efter-
traktade bären är 
plockade långt bort 
på norrländska my-
rar, andra bär och 
frukter har vuxit i 

Sollentuna med omgivningar. 
Kakor och bröd är ofta bakat några 
intensiva dagar före höstmarkna-
den. Gåvor till lotterierna är tack-
samma och många köper med 
glädje lotterna och hoppas på vinst.  
 

En av de stora vinsterna är att så 
många vi inte känner kommer 
denna dag. Du som var där är viktig 
som både givare, kund och med-
människa. Vi hoppas att du som var 
där tog tillfället i akt att tala med 
några främmande personer för de 
kan bli dina och församlingens nya 
vänner om de får ett vänligt samtal.  
 

Dela gärna ut ett församlingsblad 
vid alla tillfällen då du för samtal 
med nya besökare. Vi i kommittén 
tackar alla för det fina resultatet av 
nästan 18000:- för dagen. /rl 
 

 

 NY HEMSIDA 
Sedan mitten i november har 
församlingen en ny hemsida. Vi har 
numera Equmeniakyrkans platt-
form. Vår hemsida finns numera på 
 

www.equmeniakyrkan.se/ 
sollentunamissionsforsamling  
 

 
I och med bytet har vi också fått en 
ny utformning av vår hemsida och 
den har fått mer innehåll. Välkom-
na att ta del av vår nya hemsida. /af 
 
JULOTTA I ROTEBROKYRKAN 

I vår kyrka har vi 
inte gudstjänster på 
julafton och juldag-
en. Vi hänvisar till 
Julottan klockan 
7.00 i Rotebrokyr-
kan. Det är en guds-

tjänst med Gerdine Willemsen 
och julottekören. Efter gudstjänsten 
är det grötfrukost. På annandag jul 
har vi gudstjänst med fokus på 
mission i andra länder i Missions-
kyrkan. /af 

 
 

??   
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Tisdag 9 februari  
13.00 Trivselträff 
Åke Kussak 
Frikyrkan och litteraturen 
 

Onsdag 10 februari 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 13 februari 
11.00 – 16.00 Resursfokus-
erande undersökning 
Noomi Tönnäng 
 

Söndag 14 februari 
11.00 Temagudstjänst 
Mats Backholm, 
Tema: Seendets Gud 
 

Tisdag 16 februari  
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Norio Torimoto 
Origami  - Japanskt konsthantverk 
 

Lördag 20 februari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 21 februari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson, kören 
Tema: Den kämpande tron 
Text:  Luk 7:36-8:3 

 

 
 

 
 
 

Tisdag 23 februari  
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
Silverbibeln och Goterna 
 
 

Söndag 28 februari 
11.00 Gudstjänst 
Tema: Kampen mot ondskan 
Text:  Mark 5:24-34 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tisdag 1 mars  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
RPGs direktor Eva B  Henriksson, 
Gitarrgruppen sjunger o vittnar 
Årsmöte 
 

Onsdag 2 mars 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 
 

Söndag 6 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Livets bröd 
Text:  Joh 6:24-35 

 

Tisdag 8 mars  
13.00 Trivselträff 
Ann-Josefine Possebo, Yoko Muhr 
Japan – körsbärsblommornas land 
 

Onsdag 10 mars 
19.00 Litteraturcirkel 
 
 

Söndag 13 mars 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Guds mäktiga verk 
Text:  Luk 1:39-45 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

MISSION I ANDRA LÄNDER 
Under perioden 1 Advent till 31 
januari pågår Equmeniakyrkans 
insamling till missionsarbete i andra 
länder. Kampanjen har temat ”Tänd 
ett ljus”.  
 

 
 

Equmeniakyrkan har ett unikt nätverk 
med nationella organisationer, lokala 
församlingar och kristna organisa-
tioner i nästan 30 länder i Afrika, 
Asien, Latinamerika, Mellanöstern 
och Europa. Genom detta arbete 
sprider vi hopp och kristen tro i 
många länder, bland annat i det av 
krig plågade landet Syrien.  
 

Vi stöder också pastorsutbildning i 
Nicaragua, bibelöversättning i Thai-
land och arbete bland romer i 
Rumänien och Bulgarien, för att 
nämna några exempel. Det finns flera 
berättelser om Equmeniakyrkans 
internationella arbete på kyrkans 
hemsida: www.equmeniakyrkan.se. 
Genom att ge vårt bidrag får i vara 
med i Guds mission och sprida 
världens ljus, Jesus Kristus, till en 
värld där det finns så mycket 
hopplöshet och mörker.  
 

I vår kyrka kan man lämna sin gåva 
till insamlingen i kuvert som kommer 
delas ut i samband med gudstjänsten 
från och med Första Advent till 
Trettondagen. /af  

  
 
 

 
FÖRELÄSNINGAR 
Vår satsning på föreläsningar 
fortsätter under våren 2016. Den 
första onsdagen i februari, mars, 
april och maj föreläser Arne 
Fritzson. Temat för vårens 
föreläsningar kommer vara Tro i 
vår tid – om kristen tro i en 
föränderlig samtid.  Föreläsning-
arna börjar klockan 19.00 och 
håller på ungefär 50 minuter. 
Därefter blir det en enkel servering 
och tid för frågor. Vi slutar med en 
kort aftonbön ca. 20.30 /af 
 

 
 

3 februari Nya skapelser i Kristus. 
Människosyn i Nya testamentet. 
 

2 mars Kristen i upplysningens tid. 
Kristen tro och moderniteten. 
 

6 april När tron ifrågasätts. Kristen 
tro och sekulariseringen. 
 

4 maj Att möta de andra. Kristen 
tro och mångfalden. 
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MARS 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 1 januari, Nyårsdagen 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: I Jesu namn 
Text:   Luk 13:6-9 
 

 
 

Onsdag 6 januari, Trettondagen 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Guds härlighet i Kristus 
Text:  Joh 8:12  
 

Söndag 10 januari 
11.00 Gudstjänst 
Roland Einebrant 
Tema: Jesu dop 
Text:   Luk 3:15-17,21-22 

 

Söndag 17 januari 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Tema: Livets källa 
Text:  Joh 4:5-26 

 
 

 
 

Lördag 23 januari 
10.00 Körövning 
 

Söndag 24 januari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Nåd och tjänst 
Text:   Luk 17:7-10 
 
 

Söndag 31 januari 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Uppenbarelsens ljus 
Text:  Joh 1:14-18 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisdag 2 februari  
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Gerdine Willemsen 
Från Holland till Lappland - hur gick 
det till?    
 

Onsdag 3 februari 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

Söndag 7 februari 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm 
Tema: Kärlekens väg 
Text:  Joh 12:20-33 

 
 

 

 
 

’ 
 

Tisdag 1 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården 
 

Onsdag 2 december 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
Ny kunskap – nya frågor. Kristen 
människosyn och samtidens 
utmaningar 
 

Söndag 6 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, Maria Sörensen, 
församlingsmöte 
Tema: Guds rike är nära  
Text:   Matt 13:31-34 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 9 december 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Söndag 13 december 
11.00 Luciagudstjänst 
Maria Sörensen m.fl. 
Tema: Bana väg för Herren 
Text:   Matt 11:12-19 
 

 

 
 

Lördag 19 december 
10.00 Körövning 
 

Söndag 20 december 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Herrens moder 
Text:   Luk 1:30-35 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag 25 december Juldagen 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 
Gerdine Willemsen 
Tema: Jesu födelse 
Text:   Luk 2:1-20 
 

 
 

Lördag 26 december 
11.00 Annandag Jul 
Arne Fritzson 
Tema: Martyrerna 
Text:   Luk 12:49-53 
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MÖTESPROGRAM 

 

DECEMBER 

JANUARI 

FEBRUARI 


