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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 tar ansvar 
för en kristen närvaro och ett 
kristet vittnesbörd bland männis-
kor 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 gläd-
je, 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.  
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Till Guds vila 
Ingegerd Johansson avled den 22 
september. Begravningsgudstjänst 
hölls av pastor Per Westblom i 
Missionskyrkan den 20 oktober. 
 

Utflyttade 
Gunnel & Lars-Ove Farnebo har 
begärt flyttningsbetyg till Imma-
nuelskyrkan i Stockholm. 
 

Vi önskar er Guds välsignelse i era 

fortsatta gärningar. TACK för det ni 
delat med vår församling. 
 

   
 

 

EXPEDITIONSGRUPP 
Sedan en tid tillbaka har vi en 
expeditionsgrupp som hjälper Per 
Westblom med en del praktiskt 
arbete som t.ex. affischering m.m. 
Gruppen samlas varje torsdag kl. 
13.00, jobbar och fikar tillsammans 
hos Café Livskraft i församlings-
våningen. Vill du vara med och 
hjälpa till eller bara fika är du 
välkommen att vara med. 
 

INFO FRÅN VALBEREDNINGEN 
Den 10 mars är det tid för ett nytt 
årsmöte. Men innan dess är det dags 
för val-beredningen att börja sitt 
arbete. Valberedningen hoppas att 
möta positiv respons även i år. 
 

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

 

 
 

STYRELSEN INFORMERAR  
Den 17 december är det församlings-
möte efter gudstjänsten 
 

ÅRSMÖTE 10 MARS KL 15:00  
 

 
 

STYRELSEMÖTEN 
Vinterns styrelsemöten är på torsdagarna 
14/12, 18/1, 15/2 och 15/3 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 
kl. 10.00 följande lördagar; 
2/12, 13/1, 10/2, 3/3, 14/4, 19/5 och 9/6 
samt kl. 09.45 före varje sångtillfälle. 
 

BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill var med och spela träffas 
kl. 16.00 följande lördagar; 
20/1, 24/2, 24/3 och 21/4 
 

 

Foto: Per Westblom 
 

 

  
 
 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Församlingens expedition är be-
mannad onsdagar och torsdagar 
mellan klockan 13.00 och 15.00. 
Då expeditionen inte är bemannad 
kan man ringa in och lämna ett 
meddelande i expeditionens röst-
brevlåda som avlyssnas på distans. 
Församlingens postlåda kommer att 
kontrolleras kontinuerligt.  
 

LUNCHBÖN 
Varje torsdag kl 12.30 – 13.00 har 
vi lunchbön i kyrksalen. 
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
17 december - församlingsmöte  
10 mars - årsmöte 
7 april - församlingsdag 
5 maj - pilgrimsvandring 
 
 
 
 
 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 
 G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vinterbild är tagen en 
decemberkväll vid Sol-
lentuna Missionskyrka. 

 
 

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

 
 

Åren 1976-1987 bodde och arbetade 
jag i det vackra öriket, Japan. Trots 
sina 127 miljoner invånare på en yta 
av 377.915 km2, finns ca 73% berg 
och en mångskiftande natur, med stor 
artrikedom. Klimatet varierar från 
svenskliknande klimat i norr till fuk-
tig subtropisk värme i söder.  
 

De största religionerna är shintoism 
54% och buddism 40% och ca 0.7% 
kristna. Japanerna blandar  religione-
rna. Man firar shintofestivaler, stu-
denter ber vid tempel inför sina prov, 
par gifter sig i kristna kyrkor och 
begravningar hålls i buddisttempel.  
 

Det är ett modernt land med hög 
levnadsstandard och högt tempo. 
Alla måste prestera sitt yttersta i 
arbete och studier. Detta gör att 
kyrkorna koncentrerar sina samlingar 
till söndagarna. Förutom gudstjänster 
hade jag engelska bibelklasser och 
körövningar på helgerna. I veckorna 
undervisade jag i engelskklasser och 
bibelundervisning för hemmafruar. 
  

Vi var ett tiotal som arbetade i 
Svenska Alliansmissionen då. Nu har 
inte SAM någon missionär där. 
 

Vår församlingsmedlem Yoko Muhr, 
är född och uppvuxen i efterkrigs-
tidens Japan. På ön Shikoku, strax 
utanför Hiroshima såg 5-åriga Yoko, 
och hennes familj det mörka molnet 
när atombomben föll över Hiroshima  

 och hon minns att hon kände de 
vuxnas oro och bävan. Yokos pappa 
var militär, tillfångatogs och omkom 
i Sibirien. Det var ett tufft liv för 
Yokos mor med sina 4 barn. Hon 
försörjde dem genom att ha en 
syateljé och undervisa i sömnad. 
Yokos mamma hade gått i katolsk 
skola och blivit kristen. Yoko berättar 
att hon följde med till kyrkan och 
gick i söndagsskola. Hon lärde sig 
bibelns berättelser, en kunskap hon 
burit med sig i alla år. Efter ett antal 
år i Sverige åkte Yoko till Japan och 
döptes till Kristus, i sin mammas 
kyrka. Sedan dess har Yoko tillhört 
Equmeniakyrkan i Stuvsta och i 
Sollentuna. 
 

 
 

Yoko är musiklärare. Det var 
intresset för svensk folk- och 
körmusik som gjorde att hon kom till 
Sverige. Under en resa för att studera 
svensk musik träffade hon silver- och 
guldsmeden Reinhold Muhr. De gifte 
sig 1987. Yoko har också en dotter 
som bor med sin familj på Kungs-
holmen. Yoko har arbetat som piano- 
och musiklärare. Vi har också haft 
glädjen att lyssna till kören Sakura 
under ledning av Yoko. Den 18 feb-
ruari sjunger kören i vår gudstjänst. 
 

Ann-Josefine Possebo 

 Att finna sin plats i kroppen Betraktelse 
 

Jag har under hösten läst ett och samma 
bibelord med flera medlemmar, näm-ligen 
Ef 4:7, 15-16 
 

Var och en av oss har fått just den nåd som 
Kristus har velat ge honom… låt oss i 
kärlek hålla fast vid sanningen och växa i 
alla avseenden så att vi förenas med 
honom som är huvudet, Kristus. Han låter 
hela kroppen fogas samman och hållas 
ihop genom att alla lederna hjälper och 
stöder, med just den kraft han ger åt varje 
särskild del. Då växer hela kroppen till 
och byggs upp i kärlek 
 

Hela Efesierbrevet har församlingen i 
fokus. Tillsammans-perspektivet är avgörande för att helt kunna förstå 
fullheten i evangeliet och kunna växa i sin tro (3:17-18). Avsnittet i 
kapitel fyra visar på ett spännande växelspel mellan den enskilde och 
helheten: ”Var och en” och ”varje särskild del” har fått en gåva från Gud 
som är omistlig för att ”hela kroppen” ska byggas upp.  
 

Att vara medlem i en församling innebär därför att finna sin plats i 
kroppen. Vad är mitt särskilda bidrag till gemenskapen? På vilket sätt är 
jag en gåva till församlingens växt? Det handlar inte bara om hur jag är 
verksam i traditionell mening. Vi bidrar i hög grad genom att vara 
närvarade med de personligheter vi är. Din delaktighet i en grupp eller 
ett samtal vid kyrkkaffebordet påverkar det sammanhanget på ett unikt 
sätt. 
 

Att finna sin plats i kroppen handlar också om tjänst; vad har Kristus 
kallat mig att göra i gemenskapen? Det låter kanske lite väl storstilat det 
där med Kristus som har ”kallat”. Men jag tror att det är ett sådant 
synsätt vi ska försöka erövra när det gäller våra uppgifter. Vad är det 
som motiverar oss att vara verksamma? Jag har ingen invändning mot 
plikt eller ”någon måste göra det” bara den yttersta och innersta 
motivationen handlar om Guds sändning. (forts) 

10
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2017
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2017
 

 3 



Om jag tänker ”Jag gör detta för Kristi skull” sker troligen en 
förhöjning av vår känsla och inställning till vår uppgift och närvaro. 
Vi blir inte lika beroende av att vi ska ”känna för det” eller få 
bekräftelse av andra. Om vi dessutom utforskar ”just den nåd som 
Kristus har velat ge” mig kommer vi sannolikt att upptäcka områden 
där vi kan tjäna med hela vårt hjärta. 
 

Slutligen är ”kärlek” ett nyckelord i texten från Ef 4. Vi ska ”i 
kärlek” hålla fast vid sanningen och om vi finner vår plats byggs 
kroppen upp i ”kärlek”. Det förhindrar snäv individualism (Jag ska 
finna min plats) och visar på den anda som tjänst och växt ska ske i. 
En viktig del av en sådan atmosfär är uppmuntran; att vi ser och 
bekräftar varandra och de gåvor från Gud som vi utgör för varandra. 
 

Per Westblom 
 

 
 

 RUM FÖR BÖN  
Vårt arbete och vår gemenskap bärs av 
enskild och gemensam bön. När vi 
möts till gudstjänst är bönen – både för 
de egna behoven och andras – central. 
Vi söker också nya uttryckssätt för vår 
bön i gudstjänsten så att den kan 
involvera alla känslor och hela 
kroppen. 
 

I o m församlingsdagen 28 okt introdu-
cerades en förbönskalender för försam-
lingen. Den innehåller 7 områden för 
bön varje vecka. Tanken är att vi 
använder denna kalender både i vår 
egen kammare och när vi möts för bön 
i kyrkan.  
 

Utöver gudstjänsten har vi två särskilda 
platser för bön i kyrkan 
•   Torsdag kl 12.30-13.00 
•   Söndagar kl 10.15-10.45 
 

Vill du ta initiativ till och kanske leda 
flera bönesamlingar är du varmt 
välkommen att kontakta Per Westblom 
för samtal om det. /pw 
 
TANKAR INFÖR VÅREN 
Vid församlingsdagen 28 okt sam-
talade vi om mötesplatser för inre och 
yttre växt. Vad vill och bör vi göra för 
att utvecklas i vår tro och inre gemen-
skap samt hitta vägar att nå ut till män-
niskor med de goda nyheterna? För den 
inre växten är Markusåret, samtals-
grupper, gudstjänstförnyelse, förböns-
kalender (som nämns i särskilda artik-
lar) betydelsefulla mötesplatser. 
 

När det gäller utåtriktat arbete kommer 
vi att inbjuda till två öppna föreläs-
ningar under våren. Tema och talare är 
valda så att de kan tilltala människor 
 

 utan kyrklig bakgrund. I februari 
kommer föreläsaren Nils Pettersson 
och talar om mansrollen efter #metoo. 
Han skrev för ett tag sen en artikel på 
DN debatt i ämnet. I april kommer 
Sofia Camnerin och talar om att leva 
med barn med särskilda behov. 
 

Vi kommer också att bjuda in till en 
helgretreat i mars och en pilgrims-
vandring i maj. Sådana samlingar 
befrämjar förstås inre växt men är 
också bra tillfällen att följa upp t ex 
föreläsningar. Många människor som 
inte väljer att gå till en vanlig guds-
tjänst kan ändå tänka sig att delta i en 
retreat och/eller gå en pilgrims-
vandring. 
 

Sinnesrogudstjänster och erbjudande 
om livssamtal är också goda 
möjligheter att bjuda in kyrkovana 
människor till.  
 

 
 

Slutligen innebär närvaron av Café 
Livskraft en stor möjlighet för 
kyrkan att vara ”öppen” på flera sätt. 
För närvarande har de öppet mellan 
11-15 torsdag och fredag men det kan 
utökas till att bli även onsdagar. 
 

Vi behöver alla vara med och ta 
ansvar för dessa samlingar. Be för 
dem och bjud med dina vänner och 
bekanta till mötena. Varför inte börja 
med en kopp kaffe på Livskraft? /pw 

 

 
 
 

FÖRSAMLINGSDAGEN ht 2017  
Lördagen den 28 oktober hade vi 
församlingsdag i kyrkan, som in-
leddes med en rejäl god frukost. 
 

Vi var ca. 20 personer som hade 
samlats för att samtala om för-
samlingens arbete och mål, samt 
hur vi på bästa sätt kan nå fram 
till dessa mål. 
 

Vår pastor Per Westblom inledde 
samlingen med att presentera sina 
tankar på hur han tänkt utforma 
dagen. Runt om i lokalen hade 
han satt upp förslag på aktiviteter 
som vi har idag och som vi till-
sammans med Noomi Tönnäng 
har tagit fram som önskemål för 
fram-tiden. 
 

Genom att placera ut olikfärgade 
prickar fick vi ”tala om” hur vi 
värderar dessa aktiviteter och om 

  

 
 

vi vill vara med och förverkliga 
dessa. 
 

I olika grupper samtalade vi 
sedan om församlingens behov 
och vilka förmågor vi själva har 
att genomföra dessa drömmar. 
 

Resultatet av denna förmiddag 
som avslutades vid lunchtid är 
att det finns en stor framtidstro 
och att vi genom bön och arbete 
kan nå långt i vår strävan. /ea 
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Tisdag 13 februari 
13.00 RPG-saml. i Pingstkyrkan 
Birger Tureson 
Vittnet som vägrade tiga 
 

Onsdag 14 februari 
19.00 Litteraturcirkel 
19.00 Samtalsgrupp – Tro & tvivel 
 

Söndag 18 februari 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom, expeditionsgruppen, 
kören Sakura 
Tema:  Att bli bekräftad och förneka 
             sig själv 
Text:    Mark 8:11-9:13 
 

Tisdag 20 februari 
13.00 Trivselträff i Rotebrokyrkan 
IngaLena Fredrixon 
Sjuhuspastorn i Dalarna 
 

Onsdag 21 februari 
19.00 Samtalsgrupp - Markus 
 

Torsdag 22 februari 
19.00 Föreläsning    
Nils Pettersson, entré 50 kr, samarran-
gemang med Studieförbundet Bilda 
 Är du feminist eller? Mansrollen 
efter #metoo 
 

 
 

Söndag 25 februari 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom 
Tema:  Befrielse 
Text:    Mark 9:14-10:16 

 
 

Tisdag 27 februari 
13.00 RPG-saml. i Missionskyrkan 
Barbro Lundström, årsmöte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Söndag 4 mars 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom 
Tema:  För dig utgiven 
Text:    Mark 10:17-11:19 
 

Tisdag 6 mars 
13.00 Trivselträff  
Per Westblom 
”Lösen för många”, i Mark 10:45.  
Vad menar Jesus? 
 

Onsdag 7 mars 
19.00 Samtalsgrupp – Tro & tvivel 
 

Torsdag 8 mars 
19.00 Musikcafé    
Maria Sörensen, Blue Mondays 
 

 
 

Lördag 10 mars 
15.00 Årsmöte 
fika ansvariga G2 
 

Söndag 11 mars 
11.00 Gudstjänst    
Moa Nilsson Forsén, Per Westblom, 
kören, offerdag för utbildning 
Tema:  Det viktigaste av allt 
Text:    Mark 11:20-12:37 

 
 

 

MARKUSÅRET 
Församlingen lever under 2017 och 
2018 med Markusåret som 
Equmeniakyrkan har initierat. Under 
hösten har vi haft två föreläsningar 
om Markusevangeliets bakgrund 
och innehåll, vi har sålt och läst 
boken Markus runt på 90 dagar och 
undersökt intresset för en Markus-
grupp. 
 

Mellan 7 jan och påsk (1 april) kom-
mer vi att använda den gemen-
samma bibelläsningsplanen för 
Markusevangliet. Den finns som 
häfte och som App (”Bibelstund”). 
Vi läser enskilt varje dag och kan 
sen dela med varandra vad vi 
upptäckt. I gudstjänsterna kommer 
vi att utgå från någon eller några av 
de texter vi läst under veckan (Vi 
använder alltså inte Kyrkoårets 
texter och teman under perioden). 
Det blir då ett utmärkt tillfälle att 
dela med sig av sin läsnings-
upplevelse. 
 

 
 

Vi kommer också att starta en grupp 
som läser, samtalar och ber utifrån 
Markusevangeliet. Den kommer att 
hållas varannan onsdag med start i 
januari. Särskild folder kommer att 
finnas i kyrkan under december. /pw 
 

 SAMTALSGRUPPER 
Det finns ett uttalat intresse för att 
mötas i samtalsgrupper. Sen flera år 
har vi en litteraturcirkel i kyrkan 
som leds av Åke Kussak. Där 
samtalar man om en (vanligen) 
skönlitterär bok som alla läst inför 
den aktuella samlingen. 
 

Vi kommer under våren att starta 
två samtalsgrupper; en utifrån 
Markusevangeliet och en som 
handlar om Tro och tvivel. I den 
senare ges möjlighet att få ventilera 
frågor som utmanar vår tro och 
kanske nödvändiggör revidering av 
de tolkningar jag haft. 
 

 
 

Alla dessa grupper kommer att 
mötas på onsdagar. De två senare 
grupperna varannan onsdag och 
litteraturcirkeln en gång i månaden. 
Se kalendariet. Onsdagar blir alltså 
vår grupp-kväll i kyrkan. Några har 
uttryckt intresse för att ha en grupp 
som möts i hem. Om du skulle vara 
intresserad av att vara med i en 
sådan grupp så hör av dig till pastor 
Per Westblom. /pw 
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MARS 



  
 
 
 
 

 

Måndag 1 januari 
11.00 Gudstjänst  HHN   
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema:  I Jesu namn   
Text:    Luk 2:21 
 

Söndag 7 januari 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom 
Tema:  Här börjar glädjebudet 
Text:    Mark 1:1-11 
 

Onsdag 10 januari 
19.00 Samtalsgrupp - Markus 
 

Söndag 14 januari 
11.00 Gudstjänst    
Anna-Stina Thorssell Ahlm,  
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Jesus hanterar stress 
Text:    Mark 1: 12-45 
 

Onsdag 17 januari 
19.00 Samtalsgrupp – Tro & tvivel 
 

Söndag 21 januari 
11.00 Gudstjänst    
Per Westblom 
Tema:  Jesus i dåligt sällskap 
Text:    Mark 2:1-3:19 
 

Onsdag 24 januari 
19.00 Samtalsgrupp - Markus 
 

 

 
 

Söndag 28 januari 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Mats Backholm, Per Westblom,  
Eva-Lotta delar 
Tema:  Att dela sina mörka sidor 
 

        
 

Tisdag 30 januari 
13.00 RPG-saml. i Rotebrokyrkan 
Bernt Nordström, Berno Hallström 
Elvis i våra hjärtan 
 

Onsdag 31 januari 
19.00 Samtalsgrupp – Tro & tvivel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag 4 februari 
11.00 Gudstjänst  HHN   
Per Westblom 
Tema:  Man tager vad man haver 
Text:    Mark 4:35-6:44 
 

Tisdag 6 februari 
13.00 Trivselträff  
Lars-Göran Ahlm 
Minns ni Rekord Magasinet? 
Dubbelt jubileum just nu, och 
intressant för Sollentuna-bor. 
 

Onsdag 7 februari 
19.00 Samtalsgrupp - Markus 
 

Söndag 11 februari 
11.00 Gudstjänst    
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Vi och de andra 
Text:    Mark 6:45-8:10 
 

 

 
 

’ 

 

Söndag 3 december 
09.45 Körövning 
11.00 Adventsgudstjänst, HHN 
Per Westblom, kören, kyrkkaffe G1 
Tema: Guds rike är nära 
Text:   Mark 1:14-15 
 

Tisdag 5 december 
RPG:s adventsutflykt till 
Åkerögården 
 

Onsdag 6 december 
19.00 Litteraturcirkeln 
 

Söndag 10 december 
11.00 Luciagudstjänst 
Maria Sörensen m.fl. 
 

 
 

Söndag 17 december 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, Anna-Stina Thorssell 
Ahlm, kören, församlingsmöte 
Tema:  Bana väg för Herren 
Text:    Matt 11:2-11 

 
 

Torsdag 21 december 
18.00 Julkonsert 
Maria Sörensen med elever 
 

Söndag 24 december 
17.00 Julbön  i Kummelbykyrkan 
Tema:  Herrens moder 
Text:    Luk 1:46-55 
 

Måndag 25 december 
08.00 Julotta 
11.00 Juldagsgudstjänst 
Edsbergskyrkan, 
Tema:  Jesu födelse   
Text:    Luk 2:1-20 
 

Tisdag 26 december 
11.00 Gudstjänst    
Christer Daelander från EKs interna- 
tionella avdelning, Per Westblom 
Offerdag för Equmeniakyrkans (EK) 
internationella arbete 
 

Söndag 31 december 
18.00 Sinnesrogudstjänst    
Per Westblom, Ann-Cathrine Freij,  
Ann-Josefine Possebo 
Tema:  Självrannsakan 
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MÖTESPROGRAM 

 

DECEMBER 

JANUARI 

FEBRUARI 


