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

 ADVENTSKAFFE 12 DEC 

Alla som fyllt 80 år och även andra 

intresserade som tillhör kategorin 

äldre inbjuds av expeditions-

gruppen till adventskaffe den 12 

december kl 15-17. Det blir sång, 

gemenskap, lotterier samt - förstås 

- kaffe med goda adventskakor. 

Anmäl dig till Per Westblom, 

senast 9 december  /pw. 

 
VÅRVINTERSALONG I FEBRUARI 

I februari kommer de personer i 

församlingen som skapar bilder av 

olika slag (även foto) och lyriska 

texter att ställa ut en del av sina 

alster i kyrkan. Samordnare för 

vårvinter-salongen är Ann West-

blom och Ann Josefine Possebo. 

Hör av dig till dem om du vill 

ställa ut eller har frågor. /pw 

 
ÅRSMÖTE 
Församlingens årsmöte äger rum 

lördagen den 7 mars kl. 15.00.  
 

Den nyordning som vi införde 

fr.o.m årets årsmöte innebär att 

varje enskild grupp själv hanterar 

vilka deltagare gruppen skall bestå 

av. 
 

Valberedningens uppgift är att 

förbereda val av ordförande och 

sekreterare vid årsmötet, val av 

styrelse och revisorer samt val av 

ombud för församlingen. 
 

Valberedningen består av Maria 

Sörensen, Anna-Lisa Ahlstrand 

och Monika Axäll. /ea 

 

 

STYRELSEN INFORMERAR  
Församlingens årsmöte äger rum 

lördagen den 7 mars kl. 15.00 
 

Kommande styrelsemöten. 

12/12, 23/1, 20/2, 19/3, 21/4, 14/5 och 

11/6 /msq 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning 

14/12 kl. 10.00 och kl. 17.30 följande 

dagar; 19/12, 9/1, 6/2, 5/3, 16/4, 14/5, 4/6 

samt kl. 09.45 före varje sångtillfälle. 
 

BARNKÖR  
Barnkören för barn i åldern 5 - 9 år övar 

torsdagar mellan kl. 16.00 - 17.00 
 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 12.00 följande lördagar; 

1/2, 29/2, 28/3, 2/5 och 30/5 
 

Kontakt: David 076-810 16 71 
 

STICK-CAFÉ  
De som vill vara med och sticka, fika etc. 

träffas kl. 14.00 följande fredagar; 

31/1, 28/2, 27/3 och 24/4 
 

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS 
GEMENSKAP  -  RPG 

RPG träffas kl. 13.00 följande tisdagar; 

28/1 (RK), 11/2 (PK), 25/2 (RK), 10/3 

(EK), 24/3 (Kummelby), 7/4 (EK) och 

21/4 (RK), 5/5 (EK), 19/5 (utflykt) 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 
8 december – församlingsmöte 

25 januari – församlingsmöte och råd 

6 mars – världsböndagen 

7 mars – årsmöte 
 

       
 

 
 

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 i 

Kungsträdgården en ef-

termiddag i december. 
 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet februari - 

mars. Manusstopp för det numret 

blir den 15 februari. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

 

 

EDSVIKSKYRKANS 

FÖRSAMLING 



VÄRLDSBÖNDAGEN 2020 

 
Nästa års Världsböndag infaller 

fred 6 mars 2020 och vi kommer 

att samlas i Turebergskyrkan kl 

18.00. Tillsammans med länder i 

hela världen, från solens uppgång 

till dess nedgång samlas kvinnor 

och män under samma tema och 

ber i en världsvid bönekedja. Detta 

är en ekumenisk samling och det 

blir medverkande från flera olika 

kyrkor i Sollentuna. 
 

Programmet är från Zimbabwe 

med temat - Stå upp, ta din bädd 

och gå. Vi uppmanas att se de 

möjligheter vi har runt om oss i det 

sammanhang vi är. Texten kom-

mer att visa oss att vi inte behöver 

vara rädda för att agera utifrån 

Guds ord. Jesus visar oss på tre 

steg vi kan ta för att åstadkomma 

förvandling, i våra egna liv och i 

samhället. 
 

 
 

 

Välkomna till Turebergskyrkan 

denna kväll. /ajp 

 FÖRSAMLINGSRÅD 26 OKTOBER 

Lördagen 26 oktober hade vi ett 

församlingsråd mellan 8.30-13.00 

med drygt 20 deltagare. Vi började 

med frukost och fortsatte sen med 

sång, bibelläsning, bön och samtal 

i olika konstellationer.  
 

Som en del av arbetet med den nya 

församlingsordningen delade vi 

våra tankar och upplevelser av 

våra dop. Vi talade vidare om 

förväntningsbelastning. Om någon 

startar en verksamhet kan hen ha 

en outtalad förväntan på att andra 

ska delta. Därför är det viktigt att 

vi kommer överens om vilka 

förutsättningarna är, innan arbetet 

påbörjas. Vilka är det som avser att 

vara med? Man behöver också få 

möjlighet att säga, det här har jag 

inte möjlighet eller vilja att vara 

med i. Då vet vi vad som gäller på 

förhand.  
 

Vi reflekterade tillsammans över 

om det finns arbete som vi inte 

mäktar med eller som inte bär 

frukt i relation till arbetsinsatsen. 

Det resulterade inte i några beslut 

men vi påminde oss om att frågan 

behöver ställas med jämna 

mellanrum. Tanken var att delar av 

detta möte även skulle vara ett 

församlingsmöte men informatio-

nen och kallelsen hade varit 

otydlig på den punkten, vilket 

kommer att tas upp i församlings-

mötet 8 december. /pw 

 

 

 

Josefs jul Betraktelse 

 

Du har säkert sett en julkrubba där Maria 

och Jesusbarnet står i centrum och Josef i 

bakgrunden som en betraktare. Men Josef 

är inte bara åskådare till julens händelser 

utan den som med sina beslut och 

handlingar ser till att den första julen får ett 

lyckligt förlopp.  
 

Det börjar med att Josef får veta att hans 

trolovade är gravid. Han blir chockad, 

ledsen och kränkt. Det enda han säkert vet 

är att han inte är far till barnet. Hans första 

impuls är att bryta trolovningen, men snart inser han vad ett sådant 

beslut kan leda till. Om han lämnar Maria nu riskerar hon att bli dömd 

för äktenskapsbrott och kanske stenad. Även om Josef är besviken vill 

han inte att Maria ska dödas. Nattsömnen blir orolig och fylld av 

drömmar. Plötsligt ser han en ängel som säger: ”Var inte rädd att föra 

hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig 

ande, Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus”.  
 

Josef väljer att tro på drömmen och tar hem Maria som hustru, men när 

nedkomsten närmar sig, kommer kejsarens påbud om skattskrivning. 

Nu måste Josef resa till Betlehem och för säkerhets skull tar han Maria 

med sig. I Nasaret skvallras det fortfarande om äktenskapsbrott och 

risken för stening är inte över. Resan till Betlehem blir mödosam och 

inte blir det bättre när de kommer fram. Alla härbärgen är fullbelagda 

och Maria börjar få värkar. Josef måste ordna en skyddad plats med 

tak över huvudet, ett stall blir lösningen.  Kanske får han också hjälpa 

till vid förlossningen. En stund senare kommer några herdar och säger 

att de sett änglar som sagt att det nyfödda barnet är den Messias man 

väntat på i flera hundra år. 
 

Enligt judisk tradition ska fadern meddela sonens namn vid 

omskärelsen. När rabbinen ställer frågan svarar Josef: ”Hans namn är 

Jesus” och med de orden tar han på sig ansvaret för barnet.  (forts) 
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När Jesus är 40 dagar gammal går Josef med Maria till templet i 

Jerusalem för att offra tackoffer. Där möter de Simeon och Hanna 

som profeterar om barnets framtida betydelse.  
 

En tid senare kommer några österländska stjärntydare till Betlehem 

och berättar att de sett en stjärna som är tecknet på att barnet ska bli 

kung. De har med sig dyrbara gåvor, men också rapporter om att 

kung Herodes söker efter barnet. Efter deras besök får Josef åter 

oroliga drömmar. En natt hör han en röst som säger: ”Stig upp och 

ta barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag 

säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda 

det”. Josef lyder omedelbart. Mitt i natten flyr han med sin lilla familj 

till Egypten där de sedan lever som flyktingar i några år. Först när 

Josef får veta att kung Herodes är död vågar han återvända till 

Nasaret med sin familj.    
 

Josef är lyhörd för Guds tilltal. Han ger en utsatt kvinna sitt stöd och 

blir ett faderlöst barns beskyddare. Han går i landsflykt för att rädda 

ett barn från att dödas av en maktgalen kung. Världen är fortfarande 

full av utsatta kvinnor, föräldralösa barn och människor som flyr från 

maktgalna härskare. Vad kan vi göra åt det? Ska vi stänga våra 

gränser och neka dem vårt stöd, eller ska vi ställa upp för dem som 

Josef gjorde? 

Anna-Stina Thorssell Ahlm 
 

 

 GÄSTER 
 

Christina Molin, pastor i 

Equmeniakyrkan och bo-

satt i Vällingby, predikar i 

gudstjänsten 9 februari. 

 

 

Thomas Ericsson, pastor 

i Equmeniakyrkan och te-

rapeut, besöker oss torsda-

gen 13 feb för att tala om 

konsten att sätta gränser. 

 

 

Ida Tonnvik, ordförande i 

equmenia och pastorskan-

didat predikar i gudstjäns-

ten 15 mars. 

 

 
 

CAFÉSAMLINGAR 

Under hösten har vi haft fler 

kvällscaféer på torsdagar än tidiga-re. 

Det har varit program av olika slag 

och varje gång har Café Livskraft 

stått för serveringen. Det är en stor 

förmån och Livskraft vill gärna ha 

sådana kvällssamlingar. Café-

formatet är öppet och inbjudande och 

vi vill därför pröva att ha kvällscaféer 

varannan torsdag i vår. Programmen 

kommer att vara olika, ibland är det 

kanske bara just café, medan andra 

kvällar har gästande föreläsare eller 

musiker m.m. Vår förhoppning är att 

nya människor ska hitta in till kyrkan 

på detta sätt. /pw 

 

 FASTIGHETSKOMMITTÉN 
BEHÖVER FLER MEDLEMMAR 

Fastighetskommittén behöver hjälp 

för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

Dels behöver de resurspersoner som 

kan göra tillfälliga insatser på olika 

områden. Expeditionsgruppen har 

fått i uppgift att ta fram en sådan 

lista. Men de behöver också fler 

medlemmar i kommittén som under 

Kathryn Galts ledning kan planera 

fastighetsarbetet. Om du funderar på 

om det kan vara en uppgift för dig så 

tala med Per Westblom. /pw 

 
JULVANDRING 

Även i år kommer Edsvikskyrkan 

att besökas av skolungdomar i den 

”Julvandring” som Svenska 

kyrkan anordnar hos oss för tredje 

året i rad. /ea 

 

 
 

 

NYA SKYLTAR 

Under hösten har vår nya namnskylt 

 kommit upp på 

fasaden. Vid huvudentrén har en ny 

namnskylt kommit på plats med vårt 

namn och vår tillhörighet. 
 

I skrivande stund är vi i diskussion 

med tillverkaren om symbolerna för 

Equmeniakyrkan är utförda enligt 

givna regler och vår ursprungliga 

önskan. Vissa ändringar kommer att 

utföras innan det blir för kallt ute eller 

senare i vår. Mer information om det-

ta 

 ta kommer att presenteras på försam-

lingsmötet den 8 december.  /ea 
 

 
 

Foto: Ulla Kristiansson 

4
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2019
 

 FÖRSAMLINGSNYTT 4/2019
 

 9   

 
Foto: Privat 

 

 
Foto: Privat 

 
Foto: Privat 



 

 
 

Söndag 2 februari 
11.00 Gudstjänst  HHN 

Per Westblom 
Tema:  Guds församling 

Text:    Apg 2:42-46, Matt 13:31-33 

             Luk 2:22-40 
 

Tisdag 4 februari 
13.00 Trivselträff  

Per Westblom 
Med DN tåget genom Europa 
 

 
 

Onsdag 5 februari    Foto: P.Westblom 
18.30 Temasamtal 
Samtal om församlingens väsen 
 

Söndag 9 februari 
11.00 Gudstjänst 

Christina Molin, kören 
Tema:  Nåd och tjänst 

Text:    Fil 3:7-14, Matt 19:27-30 
 

Onsdag 12 februari 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 

Alla välkomna. Ingen anmälan 
Mirakler. Får det övernaturliga rum 

i en modern världsbild? 
 

Torsdag 13 februari 
19.00 Föreläsning 

Thomas Ericsson 
Gränser i livets tjänst och gränser 

som hindrar liv 
 

Lördag 15 februari 
10.00-15.00 Familjescouting 
 

Söndag 16 februari 
18.00 Sinnesrogudstjänst 

Per Westblom, Andreas Salé, G3 
Tema:  Tro som återger mig förstånd 

 
 

Tisdag 18 februari 
13.00 Trivselträff Rotebrokyrkan 
 

Onsdag 19 februari 
18.30 Temasamtal    
Samtal om tro och omvändelse 
 

Söndag 23 februari 
11.00 Temagudstjänst 

Per Westblom 
Jordens yttersta gräns – och vår 
 

Onsdag 26 februari 
18.30 Bön & Nattvard 
 

Torsdag 27 februari 
18.00 Musikcafé 
 
 

 

 

 
 
 

Söndag 1 mars 
11.00 Gudstjänst  HHN 

Lars-Göran Ahlm 
Tema:  Prövningens stund 

Text:    Heb 5:7-10, Mark 1:12-13 
 

Tisdag 3 mars 
13.00 Trivselträff  

Anna-Stina Thorssell Ahlm 
Den femte evangelisten. Om Bachs 

liv och musik 
 

Onsdag 4 mars 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 

Alla välkomna. Ingen anmälan 
Inte religiös men andlig, del 1. Vad 

menas med ”andlig och andlighet” 
 

Lördag 7 mars 
15.00 Årsmöte – G1 
 

Söndag 8 mars 
11.00 Årshögtid 

Per Westblom, kören 
Tema:  Den kämpande tron 

Text:    Heb 11:23-27, Mark 14:3-9 

 
 

 
En beredningsgrupp håller på att ta 

fram två förslag på biträdande 

kyrkoledare som ska väljas i 

Kyrkokonferensen i Malmö 2020. 

Av de 59 nominerade är det 29 som 

tackat ja till att gå vidare i proces-

sen. Flera av dessa har själva p g a 

tjänster de redan står i bett om att 

deras namn inte ska offentliggöras. 

Därför kommer vi inte att få se 

några namn förrän de två förslagen 

presenteras i mars. När det gäller 

kyrkoledarrollen har Lasse Svens-

son ställt sig till förfogande för 

ytterligare en 4-årsperiod och kom-

mer föreslås av Kyrkostyrelsen. 
 

Nomineringstiden för kyrkoledare 

har gått ut men perioden för att 

kunna skriva motioner till kyrko-

konferensen varar till 30 jan. Vi 

kommer att ta upp frågan om 

motioner i församlingsmötet 8 dec 

och kommer även att ha ett 

församlingsmöte 25 jan då vi har 

möjlighet att färdigformulera even-

tuella motioner från församlingen. 

Fundera gärna på om det är något 

du vill motionera om. 
 

BÖN- OCH OFFERDAGAR 

Nästa bön och offerdag gäller vår 

internationella mission. Planerings-

rådet beslöt nyligen att den ska 

ligga 5 jan och vi hoppas att vi ska 

kunna få en gästpredikant med 

internationell koppling. Då får vi 

också särskilt tillfälle att uppmärk- 

 samma våra missionärer Carl och 

Anne Sundberg som verkar i 

Kongo Brazzaville. Följ dem gär-

na på Facebook där de skriver om 

sina erfarenheter i missionstjänst.  
 

Den 15 mars kommer vi att be för 

och offra till våra olika utbild-

ningar. I gudstjänsten predikar Ida 

Tonnvik som studerar för att bli 

pastor på THS. Hon är dessutom 

ordförande för equmenia riks och 

sitter som ungdomsrepresentant i 

styrelsen för Sveriges Kristna Råd. 

Det ska bli mycket roligt att höra 

henne predika hos oss. /pw 

 
NY FÖRSAMLINGSORDNING 

Den av styrelsen utsedda gruppen 

för att arbeta med en ny försam-

lingsordning har mötts två gånger 

under hösten. Det har varit goda 

möten och samtal om frågor som 

rör församlingens inre väsen. Vi 

tror att en ny församlingsordning 

behöver vara grundad i ordentliga 

samtal om de frågor som ska tas 

upp, t ex dop, medlemskap, vigsel, 

evangelisation o s v. Vid det sista 

mötet framfördes förslaget att de 

onsdagskvällar som hittills ägnats 

åt bibelsamtal under våren ska 

fokusera på teologiska försam-

lingsordningsfrågor. Även guds-

tjänsterna ska i hög grad relatera 

till dessa områden. Förslaget kom-

mer att tas upp vid församlings-

mötet 8 dec. /pw 
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FEBRUARI 

MARS 



  
 

 

 

 

 

 
 

Onsdag 1 januari 
17.00 Nyårsgudstjänst 

Per Westblom, knytkalas efter gtj 
Tema:  Vår gemensamma tro 
 

Söndag 5 januari 
11.00 Gudstjänst  HHN 

Per Westblom, missionsinsamling 
Tema:  Guds hus 

Text:    Fil 2:1-4, Joh 2:13-22 
 

Söndag 12 januari 
11.00 Gudstjänst 

Lars-Göran Ahlm, kören 
Tema:  Jesu dop 

Text:    Apg 8:14-17, Mark 1:9-11 
 

Onsdag 15 januari 
18.30 Bibelsamtal 
Samtal om uppdraget – Guds mission 
 

Torsdag 16 januari 
18.00 Musikcafé 
 

Lördag 18 januari 
10.00-15.00 Familjescouting 

För alla åldrar. Anmälan till 

pastor@edsvikskyrkan.se 

 

 

 
 

Söndag 19 januari 
18.00 Sinnesrogudstjänst  

Per Westblom,  G1 
Hjälp! Jag kan inte hantera mitt liv 
 

Onsdag 22 januari 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 

Alla välkomna. Ingen anmälan 
Från monokultur till mångfald. Hur 

förhåller sig kristen tro till andra 

religioner 
 

Torsdag 23 januari 
12.00 Ekumenisk bönesamling i 
Pingstkyrkan 

 

Lördag 25 januari 
08.30-13.00 Församlingsråd 

Per Westblom, frukost och 

församlingsmöte, anmälan, G2 

 

 
 
 

Söndag 26 januari 
11.00 Temagudstjänst 

Per Westblom 
Tema:  Bibeln – Guds ord 
 

Onsdag 29 januari 
18.30 Bön & Nattvard 

Klas Eriksson 

Att lyssna till Guds röst 
 

Torsdag 30 januari 
18.00 Musikcafé 
 

 

 

 
 

’ 
 

 
 

 
 

Söndag 1 december 
11.00 Adventsgudstjänst 

Per Westblom, kören, G1 
Tema:  Ett nådens år 

Text:    Matt 21:1-9 
 

Onsdag 4 december 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 

Alla välkomna. Ingen anmälan 
Vad är kärnan i det kristna budskapet? 
 

Lördag 7 december 
10.00-15.00 Familjescouting 
 

Söndag 8 december 
11.00 Gudstjänst  HHN 

Per Westblom, församlingsmöte 
Tema:  Vi och den heliga Anden har 

            beslutat 

Text:    Apg 15 
 

Onsdag 11 december 
18.30 Bibelsamtal   
Apostlagärningarna 
 

Söndag 15 december 
11.00 Luciagudstjänst 

Per Westblom, Maria Sörensen, 

Måns Rybäck, barnkören, kören, G2 
Tema:  Ljuset kommer 

 
 

Onsdag 18 december 
18.30 Samtal - Tro & Livsfrågor 

Alla välkomna. Ingen anmälan 
O helga natt – Vilken är kopplingen 

mellan kristen tro och jul? 
 

Söndag 22 december 
11.00 Gudstjänst  

Lars-Göran Ahlm, kören 
Vi sjunger in julen 
 

 
 

 

Onsdag 25 december 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 

Per Westblom, julgröt efter gtj 
Tema:  Jesu födelse 

Text:    Luk 2:1-20 
 

Söndag 29 december 
18.00 Sinnesrogudstjänst  

Per Westblom, Andreas Salé, G3 
Att tillämpa de 12 stegens principer 
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