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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 glä-
dje, 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 
Inger och Karl-Gustav Barck 
har begärt utträde ur försam-
lingen. 

   
 

 

Maria Sörensens nya tjänst 
Sedan november har Maria Sören-
sen en anställning i församlingen. 
Genom åren har vi lärt känna 
Maria och hennes kreativa sätt att 
leda och utveckla musikaliska 
inslag i gudstjänster, konserter, 
musikcaféer och musikaler. Nu 
får Maria möjlighet att fördjupa 
den verksamheten. Vi hoppas att 
församlingen genom detta ska 
bygga upp nya kontaktytor och att 
fler barn och ungdomar ska hitta 
till vår kyrka och få utöva musik 
på ett glädjefyllt sätt. Tjänsten 
finansieras genom ett generöst 
bidrag från Stiftelsen Simon och 
Anna Rosens minne.  
 

Välkommen in i nya tjänsten 
Maria! /af 
 

INFO FRÅN VALBEREDNINGEN 
Nu är snart tid för årsmöte, men 
innan dess är det dags för valbe-
redningen att börja sitt arbete. Vi i 
valberedningen hoppas att möta 
positiv respons även i år. 
 

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

  
STYRELSEN INFORMERAR  
Den 4 december är det församlings-
möte efter gudstjänsten 
 

ÅRSMÖTE 18 MARS .kl. 15.00 
Redan nu vill styrelsen hälsa alla i 
församlingen välkomna till årsmötet 
som kommer att vara lördagen den 18 
mars 2017 kl 15.00.  På söndagen den 
19 mars kl. 11.00 firar vi årshögtid.  

 

 
 

Vårens styrelsemöten är inte bestämda 
än. /msq 
 
HELANDE SAMTAL 
Sollentuna Missionsförsamling vill ge 
dig kostnadsfri möjlighet till själavård 
och existentiella samtal med Mats 
Backholm pastor i Equmeniakyrkan 
Samtalens längd är ca 45 minuter, möjlig-
het ges att återkomma flera gånger. 
 

Du är varmt välkommen att kontakta 
Mats om du har några frågor angående 
samtalen eller vill boka tid. 
 

Mobil: 073-50 43 430 
E-post: matsbackholm@gmail.com 
 

Tider: Tisdagar kl. 10.00-20.00 
Plats:  Kapellvägen 2, Sollentuna 
 

 

  
 
 
 
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 
11 februari - Resursfokusering 
18 mars - Årsmöte 
22 april  - Resursfokusering 
6 maj - Städning ute 
14 maj - Församlingsmöte 
 

   
 

 

FÖRKORTNINGAR 
af = Arne Fritzson, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist,  
gw = Gerdine Willemsen,  
HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vinterbild visar vår pas-
torsvilla i vinterskrud. 
 
 

 

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

2
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2016
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2016
 

 11 

 
 
 
 

ANSLAGSTAVLA 
 

 

ur 
FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

SOLLENTUNA 
MISSIONSFÖRSAMLING 



KVÄLLSGUDSTJÄNSTER 
 

 
 

Under januari, februari och mars 
kommer vi prova att ha gudstjänster 
på kvällstid. Vi vill finnas i vår 
vackra kyrksal på kvällstid och fira 
gudstjänst framför det lysande korset 
och prova hur det känns. Dessa 
söndagar kommer vi att ha 
kyrkkaffet före gudstjänsten. Från 
16.30 kan man komma till kyrkan 
och fika och umgås och det är ”drop 
in” fram till gudstjänsten börjar 
klockan 18. Vi har kvällsgudstjäns-
ter den sista söndagen i månaden 
d.v.s. den 29 januari, den 26 februari 
och den 26 mars. /af 
 
KURSER I ROTEBROKYRKAN 
Bibliodrama: 
tisdag 14 mars, tisdag 28 mars 
tisdag 25 april 
 

Akvarellmålning:  
tisdag 9 maj, tisdag 13 juni 
lördag 17 juni heldag 
 

 OM BIBLIODRAMA OCH 
AKVARELLMÅLNING 
Bibliodrama är en arbetsform som 
främjar ett möte med en bibel-
berättelse eller text. Vi bjuds in till en 
spännande upptäcktsfärd. Vi använ-
der olika sinnen och olika uttrycks-
sätt, ibland är vi själva och ibland 
arbetar vi i hela gruppen. Vi är inte 
tysta, men pratar inte allt för mycket. 
Vi går in i berättelserna från bibelns 
tid utan att åsidosätta den vi själva är, 
med våra liv och våra livsfrågor. 
 

Varje bibliodrama är en unik händel-
se, alla som vill kan vara med och 
alla har något att bidra med. Bibelns 
berättelser kommer att leva i oss, 
beröra på ett levande sätt och utmana 
oss till förnyelse. Formen är lekfull, 
men lek och allvar går sida vid sida. 
 

Man behöver inte kunna spela teater 
eller vara konsthantverkare, inte 
heller bibelsprängd eller övertygad 
kristen. Alla med eller utan tidigare 
erfarenhet kan delta. Välkommen! 
 

Målarkvällarna kommer att vara 
inriktat på skaparglädje och lekfulla 
övningar. Man får göra en gemen-
sam övning och utveckla den på sitt 
eget sätt. Ta med eget papper, akva-
rell-färger och penslar.  Papper kom-
mer att finnas till försäljning om 
man vill. /gw 
. 

Kostnad 50 kr per kväll, gäller både 
bibliodrama och akvarellmålning. 
Anmälan senast en vecka innan 
kurstillfället till   
 

gerdine.willemsen@rotebrokyrkan.se 
 

 Fred och frid Betraktelse 
 

Som barn älskade jag vår julkrubba 
hemma. Det var alltid en högtid när 
den plockades fram. Den spred en 
fridsam stämning i vårt hem med sin 
vackra figurer i ett fint ljus. Jag kunde 
sitta länge framför den och fantisera 
om de olika gestalterna i krubban. 
Krubban var som en saga om något 
exotiskt och mystiskt. Julkrubbans 
närvaro i vårt hem markerade att det 
var något alldeles särskilt med stor 
helgerna i slutet av december och 
början av januari. 
 

Ibland har jag hört dem som varit 
kritiska till julkrubban och talat om en 

orealistisk ”julkrubberomantik”.  Visst kan man tänka sig att det måste vara 
något annat för en ung kvinna och föda sitt första barn när man är på resa 
långt hemifrån och inte ens får plats i härbärget utan behöver lägga sin 
förstfödde i en krubba. En förlossning är en dramatisk händelse och att det 
kan vara förenat med komplicerade komplikationer. Den dramatiken 
speglas inte i en julkrubba. En julkrubba är ingen videofilm från Jesu 
födelse. 
 

Vi ser inte hur det såg ut på riktigt när Jesus kom till världen. En julkrubba 
är en gestaltning av hur vi kan tänka oss hur det var där i Betlehem för 
drygt tvåtusen år sedan. En julkrubba berättar minst lika mycket om oss 
som lever i kulturer där julkrubborna finns som den berättar om vad som 
hände där och då när Jesus föddes. 
 

Ur det perspektivet tycker jag inte att det romantiska kring en julkrubba är 
något som man ska tala nedsättande om. Julkrubban är ett sätt för oss att 
gestalta julens alldeles speciella glädjebud, evangelium, till oss. Det 
budskapet som herdarna var de första som fick höra i julnatten om den stora 
glädje, en glädje för hela folket. En frälsare har fötts åt oss i Davids stad. 
Han är Messias, Herren. Det är en glädje varje gång när ett nytt liv kommer 
till världen. Men när Jesus föds händer något alldeles särskilt. Det är en 
händelse som har betydelse för hela kosmos.. (forts) 
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Änglarnas sång som herdarna hörde den heliga natten talar om ära åt Gud 
och fred på jorden. I julens gammaltestamentliga text talas det om Jesus 
som fredsfursten (Jes 9:6). Fred och frid är centrala ord i Bibeln. De är ord 
som framförallt berättar om att leva i goda relationer. 
 

Gud blir människa i Jesus Kristus för att vi ska få leva i fred och frid. Han 
vilar i en krubba eller i sina föräldrars famn, liten och sårbar och är så 
förunderligt underbar som varje spädbarn. Psalmisten vill prisa Gud med 
ett dibarns röst (Ps 8:3). I Jesus var Gud som håller hela kosmos i sin 
famn ett spädbarn som grät som spädbarn gör.  Gud blir människa och 
hela vår tillvaro förvandlas. Jesus är världens frälsare som ska befria oss 
från allt ont. Vi får fred och frid och vi är aldrig mera ensamma och 
övergivna. 
 

Om allt detta berättar julkrubban. Nu kommer de fram i hem, i kyrkor, i 
församlingshem, i skyltfönster och på gator och torg. De påminner oss om 
julens budskap. Gud kommer nära oss och våra liv blir förvandlade. Gud 
vill ge oss fred och frid därför att Gud älskar oss och vill befria oss undan 
det onda. 

Arne Fritzson 
 
 
 

 

 FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2017 
Vår satsning på föreläsningar 
fortsätter under våren 2017. Temat 
för vårens föreläsning kommer att 
vara Fyra bibelböcker och blir fyra 
kvällar där vi tittar på bakgrunden, 
innehållet och budskapet i fyra 
bibelböcker, två från Gamla 
testamentet och två från Nya 
testamentet. 
 

Föreläsningarna hålls av Arne 
Fritzson. Föreläsningarna inleds 
klockan 19.00 och pågår i en knapp 
timme. Därefter blir det en fruktstund 
och tid för samtal. Kvällarna avslutas 
ca 20.30 med en kort aftonbön. /af 
 

Program för våren 2017 
 

1 februari 
Tillvarons provocerande orättvisor. 
Om Job. 
 

1 mars 
Klagosång och tröst. Om Jeremia. 
 

5 april 
Att se och tro. Om Johannes-
evangeliet. 
 

3 maj 
Uppenbarelser, lovsånger och delat 
lidande. Om Uppenbarelseboken. 
 

 
 

 BESÖK AV NOOMI TÖNNÄNG 
 

Lördagen den 11 
februari och lördagen 
den 22 april har vi 
temadagar med Noo-
mi Tönnäng. Det blir 
fjärde och femte till-
fället som Noomi 

besöker oss. Noomi är församlings-
utvecklare och hon hjälper oss att 
fokusera på de gåvor Gud har gett 
vår församling för att dem ska 
kunna utvecklas på ett positivt sätt. 
I och med helgen den 22 och 23 
april avslutas vårt samarbete med 
Noomi. 
 

De tre tidigare tillfällen som Noomi 
har besökt oss har varit betydelse-
fulla tillfällen för vår församling. Vi 
tror att det här är viktiga dagar för 
oss och vår församling där vi får 
diskutera om vad är det som är just 
vår kallelse och Guds tanke med 
vår församling och hur kan vi verka 
och tjäna bland människor som 
lever och verkar här i Sollentuna. 
 

Dagen efter det andra tillfället, 
söndagen den 23 april medverkar 
Noomi i vår gudstjänst. Den 
söndagen har Equmeniakyrkan sin 
offerdag för missionen i Sverige. 
Då predikar Noomi i gudstjänsten i 
vår kyrka. Vi firar den gudstjänsten 
tillsammans med våra trossyskon i 
Rotebrokyrkan. /af 
 

Föreläsning med Sune Fahlgren 
I maj i år hade Equmeniakyrkan sin 
kyrkokonferens här i Stockholm. Då 
diskuterades de kristnas situation i 
det heliga landet. Kyrkokonferensen 
fattade inget beslut utan sköt på 
frågan ett år och att församlingarna 
under det året ska bearbeta frågan. 
Som ett sätt för vår församling att 
”göra den läxan” har vi bjudit in 
Sune Fahlgren att komma att föreläsa 
för oss den 7 december. Sune är 
lärare på Teologiska högskolan, 
Stockholm och har under flera år 
varit föreståndare vid Bildas 
studiecenter i Jerusalem. Under sina 
år där fördjupade sig Sune i möj- 

 

 
                                                              Foto: Wikipedia 
 

ligheterna för judar, kristna och 
muslimer att leva sida vid sida i det 
heliga landet. Rubriken för Sunes i 
vår kyrka är den allvarliga frågan 
”Kommer det finnas några levande 
stenar kvar i det heliga landet om 
tio år?”. /af 
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Onsdag 8 februari 
19.00 Litteraturcirkel 
 

Lördag 11 februari 
11.00 – 16.00 Resursfokus-
erande undersökning 
Noomi Tönnäng 
 

Söndag 12 februari 
11.00 Temagudstjänst 
Mats Backholm 
Det faderliga i Gud / Fadersbild - 
Gudsbild - Självbild 
 

Tisdag 14 februari  
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Ivar Lundgren  
Ansgar - Nordens apostel gestaltad i 
romanform 
 

 
 

Lördag 18 februari 
10.00 Körövning 

 

Söndag 19 februari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Det levande ordet 
Text:  Joh 6:60-69 

 
 

Tisdag 21 februari  
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Udda upplevelser ur pastorns praktik 
 

 
 

Söndag 26 februari 
18.00 Gudstjänst. OBS tiden! 
Gudstjänstgrupp 
 

Tisdag 28 februari 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Lars-Åke Lundquist, Martin Larsson, 
Weine Weinesjö 
Årsmöte & allsång 
 

 
 
 
 

 

Onsdag 1 mars 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

 
 

Söndag 5 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Tema: Prövningens stund 
Text:  Mark 1:12-13 
 
 

Tisdag 7 mars  
13.00 Trivselträff 
Roland Einebrant 
 
 

Onsdag 9 mars 
19.00 Litteraturcirkel 
 
 

Söndag 12 mars 
11.00 Gudstjänst, offerinsam- 
ling för medarbetarutbildningar  
Arne Fritzson 
Tema: Den kämpande tron 
Text:  Mark 14:3-9 

 
 

 
 
 

MISSION I ANDRA LÄNDER 
Under december pågår Equmenia-
kyrkans insamling till internationell 
mission. Temat för insamlingen är 
”Tänd ett ljus”. Vi läser om den på 
kyrkans hemsida.  
”Jesus sade till dem: ”Jag är 
världens ljus. Den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus” (Joh 8:12). 
 

 
 

Som Jesu efterföljare idag får vi låta 
vårt ljus lysa i världen. I Equmenia-
kyrkans vision bekänner vi att vi vill 
vara en kyrka för hela livet – och för 
alla folk – där mötet med Jesus 
Kristus inte bara förvandlar mig och 
dig, utan hela världen! 
 

Mission och bistånd i ord och 
gärning är vad Equmeniakyrkan 
arbetar med i nästan 30 länder i 
Afrika, Asien, Latinamerika, Mel-
lanöstern och Europa. Vi arbetar 
främst via nationella kyrkor, lokala 
församlingar och kristna organisa-
tioner. 
 

Kyrkan har ett unikt nätverk och vi 
arbetar i förvissningen om att ljuset, 
Jesus Kristus går före oss ut i 
världen. Han säger genom lärjun-
garna även till oss: ”Såsom Fadern 
har sänt mig sänder jag er.” Det är 
Guds mission till människorna och 
Gud vill involvera oss och arbeta 

 genom oss. Vi får också i år tända 
ljus på många sätt och på många 
platser. Men vi kan inte göra det 
om vi inte jobbar tillsammans.” 
 

I Missionskyrkan Sollentuna kan 
man lämna sin offergåva i samband 
med gudstjänsterna från Första 
Advent till Trettondagen i särskilda 
offerkuvert som kommer att delas 
ut. Insamlingen kommer på ett 
särskilt sätt att uppmärksamma i 
gudstjänsten på Annandag jul. /af 
 
NY KYRKOHANDBOK 
Equmeniakyrkan har fått en ny 
kyrkohandbok. Den ska tas i bruk i 
samband med gudstjänsten den 
första söndagen i Advent. Den nya 
handboken är framtagen av en 
handbokskommitté som arbetat 
intensivt och inte har haft en enkel 
utmaning. Att förena tre samfunds 
traditioner och kulturer är inte helt 
lätt. 
 

Som vi alla vet lever vi i tid av 
ökad mångfald. Församlingarna i 
vårt samfund får mer och mer olika 
struktur och får influenser från flera 
olika håll. Därför behöver hand-
boken ha en öppenhet för att vi är 
olika. Samtidigt behöver vi konti-
nuitet och vårda de traditioner vi 
har. Handboken är ett sätt att hjälpa 
församlingarna i Equmeniakyrkan 
att ha goda ordningar i våra guds-
tjänster som hjälper oss så att våra 
gudstjänster på ett gott sätt gestaltar 
innehållet i vår kristna tro. /af 
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MARS 



  
 
 
 
 

 

 
 

Söndag 1 januari, Nyårsdagen 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema: I Jesu namn 
Text:   Joh 2:23-25 
 

 
 

Fredag 6 januari, Trettondagen 
11.00 Gudstjänst 
Arne Fritzson 
Tema: Guds härlighet i Kristus 
Text:  Luk 11:29-32  
  

Söndag 15 januari 
11.00 Temagudstjänst 
Mats Backholm 
Det moderliga i Gud / Modersbild - 
Gudsbild - Självbild  
 

Lördag 21 januari 
10.00 Körövning 
 

Söndag 22 januari 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Jesus skapar tro 
Text:   Joh 4:46-54 

  

Söndag 29 januari 
18.00 Gudstjänst, OBS tiden! 
Arne Fritzson 
 

Tisdag 31 januari 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Tord Jägerskog, Ivar Lundgren, Egil 
Sjöstedt 
Drömmen om en sång - Göte Strand-
sjös liv och verk 

 
 
 
 
 
 
 

Onsdag 1 februari 
19.00 Föreläsning 
Arne Fritzson 
 

 
 
 
 

Söndag 5 februari 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson 
Tema: Uppenbarelsens ljus 
Text:  Matt 13:31-33 
 

 
 

Tisdag 7 februari  
13.00 Trivselträff 
Arne Fritzson 
Älskade Bibel 

 

 
 

’ 
 

 
 

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Arne Fritzson, församlingsmöte  
Tema: Guds rike är nära 
Text:   Mark 1:14-15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tisdag 6 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården 
 

Onsdag 7 december 
19.00 Föreläsning 
Sune Fahlgren  
Kommer det finans några levande 
stenar i det heliga landet om tio år? 
 

Söndag 11 december 
11.00 Luciagudstjänst  
Maria Sörensen, m.fl.  
Tema: Bana väg för Herren 
Text:   Luk 3:1-15 

 
 

Lördag 17 december 
10.00 Körövning 
 

Söndag 18 december 
09.45 Körövning 
11.00 Gudstjänst,  
Vi sjunger in julen 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema: Herrens moder 
Text:   Luk 1:39-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag 25 december Juldagen 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 
Gerdine Willemsen 
Tema: Jesu födelse 
Text:   Matt 1:18-25 
 

 
 

Måndag 26 december 
11.00 Annandag Jul 
Arne Fritzson, Roland Einebrant 
Tema: Martyrerna 
Text:   Matt 10:32-39 
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