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EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 
 

Edsvikskyrkans församling (f.d. 
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 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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ADRESS 
Kapellvägen 2 
191 35 SOLLENTUNA 
www.edsvikskyrkan.se 
 
FÖRESTÅNDARE 
Per Westblom 
Söderberga Allé 32  
168 62 BROMMA 
Mob: 073-663 00 31 
pastor@edsvikskyrkan.se  
 
ORDFÖRANDE 
Margaretha Strömqvist 
Rosenhillsvägen 24 
194 66 UPPLANDS VÄSBY 
Tel. 08-754 68 29 
Mob: 070-351 20 37 
ordforande@edsvikskyrkan.se 
 
VAKTMÄSTARE 
Frida Böling 
Kapellvägen 4 
191 35 SOLLENTUNA 
Mob: 076-200 06 36 
vaktmastare@edsvikskyrkan.se 
 
INFORMATION 
info@edsvikskyrkan.se 
 
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 
Tel. 08-35 66 58 
 
FÖRSAMLINGENS 
Bankgiro: 489-3632 
Swish: 123 304 75 60 
Org.nr: 814800-1293 
Missionskontot: 900-3286 
 

FÖRSAMLINGSNYTT 
Ansvarig utgivare: Margaretha Strömqvist 
Redaktion: Erik André, Per Westblom och 
planeringsrådet. 

  
 
 

 

Till Guds vila 
Ulla Rydgård, född den 5 
februari 1938 avled 10 september 
2018. Begravning hölls i Eksjö 
Missionskyrka, 3 oktober 2018. 
 

 
   

 
NY INTERN HEMSIDA 
Sedan en tid tillbaka finns det en 
länk på vår ordinarie hemsida med 
texten ”Medlemsinformation” för 
dig som är medlem i Edsviks-
kyrkans Församling. 
 

På den här hemsidan lagrar vi 
arbetsbeskrivningar och informa-
tion om sådant som är av intresse 
för oss som är engagerade i för-
samlingens olika verksamhets-
grenar, men alla medlemmar är 
välkomna att ta del av innehållet. 
 

För att få tillgång till den interna 
hemsidan måste man ha ett använ-
darnamn och ett lösenord. Det kan 
du som medlem få om du skickar 
en begäran om detta till:  
 

webbmaster@edsvikskyrkan.se 
 

För dig som saknar mailadress 
kommer innehållet att finnas till-
gängligt i kyrkan. /ea 

 
 

STYRELSEN INFORMERAR  
Församlingens årsmöte 2019 kommer 
att hållas lördagen den 16 mars 2019. 
 

 
 

Kommande styrelsemöten. 
13 december, 17 januari, 14 februari, 
14 mars, 11 april, 16 maj och 13 juni  /msq 
 
Kontaktperson: David 076-810 16 71 
KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 
kl. 10.00 följande dagar; 15/12, 17/1 och 
14/2 samt kl. 09.45 före varje sångtill-
fälle. 
 

BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 
kl. 16.00 följande lördagar; 
26/1, 23/2, 23/3 och 27/4 
 

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS 
GEMENSKAP  -  RPG 
RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 
29/1 (PK), 12/2 (EK), 26/2 (PK), 12/3 
(RK), 26/3 (PK), 9/4 (RK), 23/4 (EK), 
7/5 (PK) och 21/5 för mer information 
se separat programblad, RPG:s och vår 
hemsida. /ea 
 

 

  
 
 
 
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.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
9 december - församlingsmöte 
16 mars - årsmöte 
17 mars - årshögtid 
 

 

       
 

 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 
msq = Margaretha Strömqvist,   
ajp= Ann-Josefine Possebo,  
G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte 
annat anges. Framsidans 
vinterbild är tagen en 
januaridag vid Indian-
parken i Töjnan. 

 
 

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 
 

EDSVIKSKYRKANS 
FÖRSAMLING 



MISSIONÄRER I KONGO 
Vi upplevde vårt besök i Edsviks-
kyrkan som mycket trevligt. En inte 
allt för stor kyrka, engagerade män-
niskor, också när det gäller vårt liv 
här i Kongo.  
 

Nu har vi flyttat in i vår bostad och 
kommit igång med våra arbeten. 
 

Anne är chef för Asudh, ekumenisk 
organisation för katastrofhjälps-

arbete. Nu arbetar de med Pool-
regionen nordväst om Brazzaville, 
drabbat av inbördeskrig. Mängder 
av människor har fått sina hem 
förstörda. FN vädjar om bistånd av 
sina medlemsländer, tyvärr med 
dåligt gensvar av bl a Sverige, då 
Kongo inte betraktas som ett fattigt 
land. Asudh söker pengar via FNs 
utvecklingsorgan och det finns en 
liten grupp donatorer som bidrar. 
Anne medverkar också i gudstjäns-
ter på olika platser. 
 

Carl är lärare på teologiska fakulte-
ten vid Protestantiska Universitetet 
i Brazzaville. Ibland börjar lektio-
nerna vid kl 7.00, ibland senare, 
med att undervisa utifrån ”Vad är 

det att vara kyrka i Afrika, idag” 
och skriver själv materialet till 
undervisningen. Därtill är jag 
pastor i en internationell engelsk-
språkig kyrka, med 2-300 besökare. 
Jag ansvarar för gudstjänster ca 2 
ggr/månad.  
 

Varma hälsningar Calle & Anne 

Sundberg, era medarbetare i Braz-

zaville. 

 VÄRLDSBÖNDAGEN 
Fredagen den 1 mars firas 
Världsböndagen - en internationell 
ekumenisk böndag, över hela 
jorden. Samma gudstjänst firas runt 
hela jorden. Från morgon till 
midnatt bes det till vår Herre utöver 
hela vår jord. Den börjar när 
gryningen kommer i Tonga och 
avslutas 40 timmar senare i Alaska. 
Samma böner beds och samma 
gudstjänst firas i mer än 170 länder, 
på mer än 100 språk. I Sverige 
samlas man på minst 300 platser.  
Denna bönerörelse som startades av 
kvinnor för kvinnor, drivs fortfa-
rande av kvinnor men samlingarna 
är naturligt-vis öppna för alla. I år 
är det en grupp från Slovenien som 
arbetat fram programmet med temat 
”Välkomna allt är färdigt”, Luk 14. 
Alla är välkomna att delta i fest-
måltiden i Guds rike, men inte alla 
vill komma. www.sek-vbd.se 
 

 
 

I Sollentuna, kommer vi att samlas i 
Edsvikskyrkan kl 18.00. Medverkar 
gör Lilijana Berg, född i Slovenien 
och präst i Turebergskyrkan, liksom 
medlemmar ur olika församlingar i 
Sollentuna. Det tas också upp en 
kollekt som går till stipendier för 
unga kristna kvinnors yrkesut-
bildning i utvecklingsländer. /ajp 

 Den historiske Jesus Betraktelse 
 

Under en onsdagssamling med Tro 
& Livsfrågor samtalade vi om vad 
vi kan veta om ”den historiske 
Jesus”. Att Jesus föddes är ställt 
bortom allt rimligt tvivel, men när, 
var och hur kan vi inte med 
säkerhet säga. Och den som arbetar 
historiskt- kritiskt räknar inte med 
att det är möjligt att gå på vatten 
och därför gjorde inte Jesus det 
heller. o.s.v. 
 

Jaha, spelar det någon roll vad vetenskapen säger? Min tro 
grundar sig ändå inte på vad historiker gör för bedömningar. 
Det är bra och samtidigt: tron söker kunskap och förståelse. 
En kristen bör, som jag ser det, ha ett öppet förhållningssätt 
till vetenskap. Men tron sträcker sig bortom vetenskapen. 
Historikern säger: så långt mitt kompetensområde sträcker sig 
kan jag inte säga att Jesus har uppstått, men tron har fler 
perspektiv. 
 
Den vetenskapliga metoden undersöker Guds skapelse och 
kan hjälpa oss att se Guds storhet. Vetenskapen kan också 
säga: det som beskrivs på ett visst sätt i Bibeln har med all 
sannolikhet inte gått till så. Varpå några utbrister: ”Men då är 
ju Bibeln inte sann!”. Då kan vi antingen säga: ”Jo, det har 
det visst gått till så (och därför är Bibeln sann)!” Eller: 
”Kanske inte, men sanningen ligger djupare än historisk 
korrekthet (vilket inte var evangelisternas syfte).”    (forts) 
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Att Gud väljer att bli människa är inget som kan prövas 
historiskt. Men detta val leder till att Gud blir en del av 
historien och därmed något som kan undersökas. Det hör till 
essensen av vår tro. Vår tro behöver inte vackla p.g.a. 
historikers propåer. Men den kan ”störas” i positiv bemär-
kelse. Vi lever med en bild av Jesus som har sin grund i 
evangelierna, vi har läst och skapat oss en egen bild. Den har 
dessutom påverkats av århundraden av tolkningar, predik-
ningar vi hört, samtal vi fört, erfarenheter vi gjort  o.s.v.  
 
Till slut är vår bild av Jesus ganska låst. Då kan det vara 
ganska nyttigt att en historiker kommer och skakar om våra 
föreställningar. Det han säger behöver inte alls stå i kontrast 
till evangelierna men den kan motsäga våra invanda före-
ställningar och hjälpa oss att läsa Bibeln på ett nytt sätt. 
 

Per Westblom 
 

 

 

 
 

 MÖTESPLATS ONSDAGAR 
Under hösten har vi prövat att ha 
onsdagar som vår vardagliga 
mötesplats. Varje onsdag kl 18.30 
är det samling. Sista onsdagen i 
månaden är det bön & nattvard, de 
övriga onsdagarna samtalsgrupper. 
Varannan gång har vi läst 
Johannesevangeliet utifrån den 
livsnära metoden Dela Ordet och 
den andra onsdagen har vi 
reflekterat över Tro & Livsfrågor 
med olika teman. Johannesgruppen 
har varit den mest välbesökta med 
totalt 16 anmälda. I båda grupperna 
har betydelsen av överenskomna 
värderingar för samtalet betonats. 
 

 
 

Vi delar i jag-form, värderar inte 
varandras inlägg, fokuserar på 
erfarenheter och möter varandras 
tankar med öppenhet och 
nyfikenhet. Det kräver en del 
övning i sig men skapar ett gott 
samtalsklimat när det fungerar. 
Under våren kommer vi att fortsätta 
med mötesplats onsdagar på ett 
liknande sätt. Teman för Tro & 
Livsfrågor finns i kalendariet och 
bibelsamtalen kommer att utgå från 
Lukasevangeliet.  
 

 I oktober började vi också erbjuda 
en enklare måltid kl 17.30. 
Tanken är att man ska kunna 
komma direkt från arbetet och 
kunna få lite mat i sig innan 
samlingen. Men det går förstås 
också att enbart komma för att 
dela måltidsgemenskapen. Vi 
hoppas kunna fortsätta med denna 
servering under våren. /pw 
 
EKUMENISK BÖNEVECKA 

Den internationella ekumeniska 
böneveckan hålls samma datum 
varje år, 18-25 jan. Det innebär 
för 2019 att den startar och slutar 
på en fredag. Årets tema är ”Det 
rätta, endast det rätta, ska vara din 
strävan”, utifrån 5 Mos 16:18-20. 
Materialet till böneveckan har 
utarbetats av en ekumenisk grupp 
i Indonesien och återfinns på 
SKRs hemsida (skr.org). 
 

 
 

I Sollentuna kommer vi att upp-
märksamma böneveckan genom 
att ha samlingar för bön i olika 
kyrkor. Kanske kommer det också 
att genomföras ett större gemen-
samt möte på söndagen 20 jan. 
Mer information kommer. /pw 

 

SOPPKVÄLL 
Under våren och hösten har det 
under samtal framkommit en 
önskan om att träffas någon gång 
då för att under enkla former 
samtala, pyssla, handarbeta kan-
ske också laga mat tillsammans. 
Torsdagen den 24 januari 
kl.18.00 blir den första träffen då 
vi tillsammans utformar och 
planerar för hur vi kan gå vidare. 
 

Vi tänkte börja med en enkel 
soppa med bröd och pålägg. Vi 
behöver därför veta hur många 
som kommer. 

 

 
 

Anmäl dig på mail till 
ulla.andre53@gmail.com 
eller på tel. 070-5530714 senast  
måndagen 21/1. 
 

Ulla och Erik André 
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Söndag 3 februari 
11.00 Gudstjänst , HHN 
Per Westblom 
Tema:  Uppenbarelsens ljus, När allt 

blir ”förklarat” 
Text:    Luk 2:22-40 
 

Tisdag 5 februari 
13.00 Trivselträff 
Per Westblom 
”Du vet väl om att du är värdefull” 

om Ingmar Olsson och hans sånger 
 

Onsdag 6 februari 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Lukasevangeliet” 
 

Torsdag 7 februari 
19.00 Föreläsning    
Anette Haaland, författare, (se sidan 5) 
Pastor Viveka 
 

Lördag 9 februari 
08.30-13.00 Församlingsråd 
Per Westblom, Klas Eriksson, frukost 
serveras, G3, anmälan senast 5 feb. till 
pastor@edsvikskyrkan.se. 
Vi ber och samtalar om 

församlingens liv och arbete 
 

Söndag 10 februari 
11.00 Temagudstjänst 
Hans Sundberg  
Tema:  Om nya församlingar 
 

Onsdag 13 februari 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Får det övernaturliga rum i en 
modern världsbild? 
 

Söndag 17 februari 
11.00 Gudstjänst 
Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Vad vi är skyldiga att göra. 
Text:    Luk 17:7-10 
 

 
 

Tisdag 19 februari 
13.00 Trivselträff  Rotebrokyrkan  
Barbro Lundström 
Varför Alla hjärtans dag? 
 

Onsdag 20 februari 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Lukasevangeliet” 
 

Söndag 24 februari 
11.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, G1 
 

Onsdag 27 februari 
18.30 Bön & Nattvard 
Per Westblom 
 
 

 

 

 
 

 

Fredag 1 mars 
18.00 Världsböndagen 
Ann-Josefine Possebo m fl. (se sidan 10) 

 
 

Söndag 3 mars 
11.00 Gudstjänst, HHN 
Per Westblom 
Tema:  Kärlekens väg, Om vetekor-

net inte faller i marken och dör… 

Text:    Joh 12:20-33 
 

Tisdag 5 mars 
13.00 Trivselträff 
Lars-Göran Ahlm 
Några pärlor ur Hjalmar Gullbergs 

sköna lyrik 
 

Onsdag 6 mars 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Vad menas med ”andlig” och 
”andlighet”? 
 

Söndag 10 mars 
11.00 Gudstjänst 
Gästpredikant från THS 
Tema:  Prövningens stund 

Text:    Matt 16:21-23 

 
 

 

 
OFFERDAG 
Den 13 januari har vi offerdag för 
internationell mission. Vi upp-
märksammar våra egna missionä-
rer, Carl och Anne Sundberg, får 
besök av Christer Daelander som 
ansvarar för Equmeniakyrkans 
arbete i Kongo och vi får lyssna på 
kongolesisk körsång av kören Bisi 
Kongo. Temat för årets insamling 
är Utbildning.  
 

Den 10 mars lyfter vi fram 
Equmeniakyrkans pastors- och 
diakonutbildningar i Bromma. Vi 
hoppas få besök av en predikant 
som går pastorsutbildningen på 
THS. Denna dag får vi be att Gud 
sänder arbetare till sin skörd. 
 

Kom och var med! Kom och ge 
din gåva till vårt gemensamma 
arbete.  /pw 

 
GÄSTER 

Christer Daelander 
predikar och berättar i 
gudstjänsten 13 janua-
ri då vi har bön och 
offerdag för interna-
tionell mission. Han 

arbetar som samordnare för EKs 
arbete i Afrika. Ett annat område 
som Christer brinner för är mänsk-
liga rättigheter och religionsfrihet. 
Under året erhöll han ett internatio-
nellt pris för sina insatser på det 
området. /pw 
  

 Annette Haaland be-
söker oss 7 februari 
under en författaraf-
ton. Anette som är 
pastor i Equmenia-
kyrkan och lärare på 
Bromma folkhög-

skola har skrivit de tre mycket 
uppmärksammade böckerna om 
Pastor Viveca, en slags deckare i 
frikyrkomiljö, utgivna av Bonniers 
förlag. /pw 
 

I samverkan med Stu-
dieförbundet Bilda. 
Inträde 50 kr. 
 
 

Klas Eriksson är pas-
tor i Equmeniakyrkan 
och har de senaste 10 
åren varit föreståndare i 
Kyrkan vid Brom-
maplan. För närvaran-

de ansvarar Klas för det försam-
lingsgrundande arbetet i Equmenia-
kyrkan, region Stockholm. Han 
kommer att delta i vårt försam-
lingsråd 9 februari. /pw 
 

Hans Sundberg är 
pastor och teologie 
doktor. Han har varit 
med och planterat flera 
församlingar, arbetat 
som pastor och lärare i 

Sverige och bl a Nepal samt skrivit 
en avhandling om Sven Lidman. 
Hans är ordförande för Equmenia-
kyrkans referensgrupp för försam-
lingsgrundande i region Stockholm. 
Hans predikar i temagudstjänsten 10 
februari. /pw  
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FEBRUARI 

MARS 

Foto: Privat

 
Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat



  
 
 
 
 
 
 

Tisdag 1 januari 
17.00 Nyårsgudstjänst 
Per Westblom 
Tema:  I Jesu namn 
Text:    Luk 13:6-9 
 

Knytkalas efter gudstjänsten 
 

Söndag 6 januari 
11.00 Gudstjänst  HHN 
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm 
Tema:  Guds härlighet i Kristus 

Text:    Matt 2:1-12 
 

Söndag 13 januari 
11.00 Gudstjänst 
Christer Daelander, Per Westblom, 
kören Bisi Kongo, (se sidan 5) 
Till jordens yttersta gräns. Bön och 

offerdag för internationell mission. 
 

 
 

Foto: privat 
 

Onsdag 16 januari 
18.30 Samling om husgrupper 
Per Westblom 
För alla som vill veta mer och 

kanske vill vara med i en husgrupp 
 

Söndag 20 januari 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, kören 
Tema:  Livets källa, ”Om du visste 

vad Gud har att ge” 

Text:    Joh 4:5-26 

 

 
 

Onsdag 23 januari 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
Hur förhåller sig kristen tro till 

andra religioner? 
 

Torsdag 24 januari 
18.00 Soppkväll 
Per Westblom, Ulla & Erik André 
(föranmälan, se sidan 4)  
 

Söndag 27 januari 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Sinnesrokören, G2 
 

Onsdag 30 januari 
18.30 Bön & Nattvard 
Per Westblom 
 
 

 
 
 

VI LÄSER LUKASEVANGELIET 
Det ryktas om att Equmenia-
kyrkan håller på att ta fram 
material för läsning av Apostla-
gärningarna. Det blir i så fall en 
uppföljning av Markusåret och 
temat är ”Till jordens yttersta 

gräns”.  
 

I väntan på detta läser vi den 
första delen av Lukas stora verk, 
nämligen Lukasevangeliet.  En 
bibelläsningplan som går från 1 
jan-16 juni kommer att finnas 
tillgänglig i kyrkan fr.o.m. de-
cember. Vid bibelsamtalen på 
onsdagar kommer vi att läsa och 
samtala om utvalda texter från 
detta evangelium. /pw 

 

 
 

’ 
 

 
 

Söndag 2 december 
11.00 Gudstjänst   1a advent 
Per Westblom, kören, G3 
Tema:  Ett nådens år   

Text:    Matt 21:1-9 
 

Onsdag 5 december 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Johannesevangeliet”  
 

 
 

Söndag 9 december 
11.00 Gudstjänst  HHN 
Ann-Josefine Possebo, Per Westblom, 
församlingsmöte 
Tema:  Sanningens ande 

Text:    Joh 16:4b-15 
 

Onsdag 12 december 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Tro & Livsfrågor” 
O Helga natt, Vilken är kopplingen 

mellan kristen tro och jul? 

 
 

Söndag 16 december 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom, luciatåg, kören och 
barnkören 
Vi sjunger in julen 
 

Onsdag 19 december 
18.30 Samtalsgrupp 
Per Westblom – ”Johannesevangeliet”  
 

Torsdag 20 december 
18.00 Musikavslutning 
Maria Sörensen med elever 
 

Söndag 23 december 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
Tema:  Herrens moder 

Text:    Luk 1:30-35 
 

 
 

Söndag 30 december 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Mats Backholm, Per Westblom,  
Hanna Bergman delar, G1 
Tema:  Sorg 
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MÖTESPROGRAM 

 

DECEMBER 

JANUARI 2019 


