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Ny medlem 
Edsvikskyrkans församling har 

glädjen att hälsa Kerstin Henäng 

välkommen som medlem. Kerstin har 

vuxit upp här i dåvarande Sollentuna 

Missionsförsamling. Hon kommer 

nu på flyttningsbetyg från Rotebro-

kyrkan. 
 

Avliden medlem 
Leif Ringdahl avled den 28 augusti 

i sitt 83:e levnadsår. Begravnings-

akten hölls den 10 september. Offi-

ciant var Lars-Göran Ahlm. 

 

 

   
 
 

ÅRSMÖTE 

Nästa års årsmöte blir lördag 19 

mars kl 15:00 
 

Vi ber och tror att vi kommer att ha 

detta årsmöte i rätt tid och inte 

behöver skjuta upp det som vi 

tvingades göra i våras. 
 

Välkomna! /msq 

 
TRIVSELTRÄFFAR 

Under våren kommer vi att hålla 

våra ”Trivselträffar” för daglediga 

en gång i månaden. I skrivande 

stund har vi bara fått klart med ett 

program i kalendariet, och det är den 

22 februari då vi kommer att sjunga 

läsarsånger tillsammans med Anna-

Stina Thorssell Ahlm.  
 

Innehållet i övriga samlingar under 

våren får vi återkomma om. /ea 
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Är bön en verksamhet? Betraktelse 

 

Vi har utlyst januari som en verksamhetsfri 

månad. Betyder det att vi bara ska ta en paus i 

arbetet? Nej, tanken är snarare att vi ska avskilja 

tid för bön. Vi ber förstås regelbundet hela året, 

när vi möts och i vår kammare. Arbete och bön 

är vanligtvis en självklar och betydelsefull 

kombination. 
 

Det finns dock perioder då vi drar oss tillbaka 

för det inre livet lite mer koncentrerat. Under 

fastan i kyrkoåret finns en tanke om att avstå 

något för att få mer tid till bön. På ett motsva-

rande sätt åker vi på retreat för att kunna be och lyssna till Guds röst.  
 

När vi under årets första månad i högre grad än annars samlas för att be på 

olika sätt är det en slags retreat och verksamhetsfasta. Samtidigt finns det 

anledning att också se bön som arbete och handling. Vi brukar tala om 

kyrkans förbön som en tjänst för världen. Bön är något aktivt, men på ett 

annat sätt än andra aktiviteter. 
 

Det finns många berättelser om och uppmaningar till bön i Bibeln. Ett 

centralt ord för mig inför januari-bönen är Jesu ord i Matt 9. Jesus ser att 

det finns många behov och mycket att göra. Det han önskar från 

lärjungarna är dock inte omedelbart behovsmötande. Han vet att de snart 

kommer vara utbrända om de bara ger sig i väg. Istället säger han: ”Be 

därför skördens herre, att han sänder arbetare till sin skörd.” 
 

Vi ber för att kunna arbeta på rätt sätt med ledning och kraft och vi ber för 

att bli fler som utför den tjänst Gud kallar oss till. Jag tror att vi inför det 

år som kommer är i stort behov av bådadera. 
 

Vi kommer under januari att läsa Nehemja tillsammans. Den utspelar sig 

både i det babyloniska riket och Israel. Nehemja har fått höra hur 

Jerusalems murar är förstörda. Han blir bedrövad och avsätter tid för bön 

och fasta. Han ber om Guds ledning. Det intressanta är att när han får en 

fråga om vad som trycker honom är han beredd. Han vet precis vad han 

ska önska från sin chef och får tillstånd att genomföra sitt projekt. (forts) 

 

 

FÖRSAMLINGSNYTT 4/2021
 

 3 

 

 
 

 



Nehemjas bön leder till ett omfattande praktiskt arbete som också innebär 

yttre motstånd och inre konflikter. Han var säkert beredd att ge upp flera 

gånger. Men bönen har styrkt honom och gjort honom uthållig varför han 

fortsätter och lyckas genomföra det Gud har lagt på hans hjärta.  
 

Bön är en form av arbete som också leder till utåtriktad tjänst. Det finns 

ingen motsättning mellan bön och verksamhet i vanlig mening. Tvärtom är 

de beroende av varandra. Bön utan handling blir passiv kvietism* och i 

värsta fall flykt. Handling utan bön blir till slut kraftlös och tom. Låt oss 

göra båda, men under en månad av tolv satsar vi på bönen. 
 

Per Westblom 
 

*Kvietism innebär en typ av religiös mystik som genom bön och stilla meditation vill uppnå 

jagets utplåning och vilan i Gud. 
 

 
 

EDSVIKSKYRKAN 50 ÅR 

Det var 1:a advent 1971 som vår 

kyrkobyggnad togs i bruk för första 

gången. Händelsen är dokumenterad 

i en film som finns att se på försam-

lingens interna hemsida. Mycket har 

hänt sedan dess, både på kyrkans in- 

och utsida. 
 

Här följer ett axplock av föränd-

ringar som skett. I kyrksalen har vi 

nu en riktig piporgel. Den gamla 

sexkantiga takkronan har gjort om 

till fyra mindre. Korset på väggen 

framme i kyrksalen har nu en 

indirekt belysning och bänkarna har 

klätts om flyttats m.m. 
 

Skyltar med namnet Edsvikskyrkan 

har satts upp både på framsidan och 

över huvudentrén.  
 

En som varit medlem sedan 40-

talet och var med på invigningen 

1971 är Birgitta Sandberg. 
 

”Hur upplevde du flytten till den 

nya kyrkan?” 

 ”Det var inte alla som ville att vi 

skulle flytta. Den ekonomiska 

bördan och den nya kyrkans läge, 

bakom centrum tilltalade inte alla” 

berättar Birgitta. ”Det som till slut 

blev en avgörande faktor var att 

församlingen fick den nuvarande 

tomten, av fröken Pihl, som gåva” 

fortsätter Birgitta. 
 

”Kyrkan har under alla år fungerat 

väl och varit funktionell. Advents-

ljusstaken har jag alltid tyckt om. 

Den tillverkades av delar från grin-

den in till vår nuvarande tomt.” 
 

”Hur har din kontakt med kyrkan 

varit under Coronapandemin?” 
 

”Jag har hållit mig isolerad men jag 

har inte känt mig ensam. Jag löser 

många korsord för att hålla igång 

hjärnan. Veckobreven från Per 

Westblom har glatt mig mycket. Du 

får hälsa församlingen från mig” 

säger Birgitta när vi avslutat vårt 

samtal. /ea 

4  
 

FÖRSAMLINGSNYTT 4/2021
 

 



 
 

FÄRDPLAN 

I Kyrkokonferensen i september presen-

terade de tre kyrkoledarna Färdplan. Det 

är en slags aktualisering av visionen om 

en Kyrka för hela livet där mötet med 

Jesus förvandlar mig, dig och världen. 

Färdplanen har sju delar 
 

• Leva tillsammans (Apg 2:41-47) 
• Enhet & identitet (Joh 17:21-23) 

• I sin tid (Mark - 9:2-13, 33-37; Luk 22:25-26) 

• För världens skull (Joh 17:18) 

• Dela tron vidare (Matt 28:18-20, Luk 4:16-21) 

• Heliga vanor (Matt 23:13, Rom 15:7) 
• Ledarskap & Herdeskap (Rom 12:1-8 m fl) 
 

På Equmeniakyrkans hemsida finns 

mer information, länkar till introduk-

tionsfilmer samt studiefrågor till varje 

del. Gå gärna in och titta på materialet 

och fundera på hur det kan användas i 

vår församling. Personligen tycker jag 

att sjätte punkten om ”Heliga vanor” är 

mest intressant. /pw 
 

VIKTIGA INSAMLINGAR 
Equmeniakyrkans internationella arbete 

står i centrum för insamlingar under 

december och början av januari. I vår 

församling uppmärksammar vi det i 

gudstjänsten söndagen den 9 januari. 

Det som en gång kallades ”offer till 

Yttre missionen” innebär numera 

viktiga ekonomiska bidrag till ett antal 

av våra systerkyrkor i olika länder. 
 

Något senare under detta blads aktuella 

period har vi möjlighet att stödja 

utbildningen av pastorer, diakoner, 
missionärer och musiker inom vårt eget 

samfund. Enligt fastställd planering ska 

vi göra den insamlingen i vår gudstjänst 

söndagen den 13 mars.
 

 Båda dessa ändamål är ytterst angelägna 

och behöver stöd i förbön, ekonomi och 

engagemang. Om vi inte kan vara med i 

gudstjänsterna, kan vi ge generösa 

gåvor på andra vägar. Det bör också 

nämnas att vi har ett starkt begränsat 

antal externa insamlingar av det skälet 

att vår egen församling hela tiden drar 

stora utgifter för verksamhet, fastighet, 

löner etc. /lga 
 

BIBELLÄSNING I VÅR 

Under bönemånaden i januari läser vi 

Nehemjas bok. Därefter vänder vi oss 

åter till Nya Testamentet. Vi kommer att 

läsa Hebréerbrevet och ytterligare något 

av de icke-paulinska breven. Bibel-

samtalen på onsdagar, liksom några 

gudstjänster kommer att ha sin utgångs-

punkt från några textavsnitt i dessa 

skrifter. Bibelläsningsplaner kommer 

att skickas ut i omgångar. /pw 
 

BÖNEMÅNAD I JANUARI 

I betraktelsen står det mer utförligt om 

vår bönemånad i januari. Tanken är att 

vi istället för möten som skulle ha hållits 

samlas till bön för vår församling och 

omvärld. Vi kommer att återaktualisera 

vår bönekalender med dess sju åter-

kommande böneområden. Det innebär 

att vi under januari ber för ett område 

varje vecka med några särskilda böne-

ämnen för varje dag. /pw 
 

BÖNEPLATSEN 
Varje fredag kl 19.00 sänds Böneplatsen 

från vår Youtube-kanal. Det innehåller en 

kort reflexion om att be samt bön för de 

böneämnen som skickats in via våra 

bönelådor eller be@edsvikskyrkan.se 

Förhoppningen är att även människor utan 

direkt koppling till församlingen ska våga 

be om förbön för sina behov. Uppmuntra 

gärna dina vänner att skriva till oss, dela 

erfarenheter och ställa frågor. /pw 
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Torsdag 2 december 
19.00 Musikcafé 
Torbjörn Hedberg 
 

Fredag 3 december 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
 

Söndag 5 december 
10.00 – 15.00 Familjescouting 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Per Westblom, Andreas Salé m.fl. G3 

Föra vidare 
 

Onsdag 8 december 
18.30 Bibelsamtal. Daniels bok 
 

Fredag 10 december 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
 

Söndag 12 december 
11.00 Gudstjänst med Luciatåg 
P Westblom, M Sörensen barnkören, G1 
 

 
 

Torsdag 16 december 
15.00 Adventskaffe 
med Luciatåg för de äldre i församlingen 

17.30 Körövning 
 

Fredag 17 december 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
 

Lördag 18 december 
13.00 – 20.00 Speldag 
 

 
 

Söndag 19 december 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, kören 

Vi sjunger in julen 
 

Lördag 25 december 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Lördag 1 januari 
17.00 Bön inför det nya året 
Per Westblom, Bön & överlåtelsegruppen 

Bönemånaden inleds, knytkalas 
 

Söndag 2 januari 
10.30 Bön i andaktsrummet 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Per Westblom 

Behov, bön och beredskap 
 

Onsdag 4 januari 
18.30 Bön och lovsång 
Per Westblom 
 

Torsdag 6 januari 
18.30 Bön 
Per Westblom 
 

Fredag 7 januari 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
Per Westblom 
 

Söndag 9 januari 
10.30 Bön i andaktsrummet 
11.00 Gudstjänst 
Gerard Willemsen, offerdag för 

internationell mission 

Se jag vill bära ditt budskap Herre 
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MÖTESPROGRAM 

DECEMBER 

JANUARI 2022 



 

Onsdag 12 januari 
18.30 Bön och lovsång 
Margaretha Strömqvist, Ulla André 
 

 

 

Torsdag 13 januari 
13.00 Bön 
Margaretha Strömqvist, Ulla André 
 

Fredag 14 januari 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
Per Westblom 

 

Lördag 15 januari 
09.00 – 13.00 Bön 
Per Westblom, Bön & överlåtelsegruppen 

 

Söndag 16 januari 
10.30 Bön i andaktsrummet 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
Den inbördes hjälpen 
 

Onsdag 19 januari 
18.30 Bön och lovsång 
Per Westblom 
 

Torsdag 20 januari 
18.30 Bön 
M.Strömqvist, U.André, Rigmor Eriksson 
 

Fredag 21 januari 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
Per Westblom 
 

Söndag 23 januari 
10.30 Bön i andaktsrummet 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom 
Syndanöd, omvändelse och glädje 

 
 

Onsdag 26 januari 
18.30 Bön och nattvard 
Per Westblom 
 

Torsdag 27 januari 
13.00 Bön 
Per Westblom 
 

Fredag 28 januari 
12.30 Lunchbön i kyrksalen 
Margaretha Strömqvist, Ulla André 

 

Söndag 30 januari 
10.00-13.00 Bön 
Per Westblom, Bön & överlåtelsegruppen 

Bönemånaden avslutas,  

18.00 Sinnesrogudstjänst 
Lena Thoms, G2 

Maktlöshet 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tisdag 1 februari 
13.00 RPG 
 

Onsdag 2 februari 
18.30 Samtalsgrupp om bibelbok 
 

Torsdag 3 februari 
17.30 Körövning 
 

Söndag 6 februari 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Lars-Göran Ahlm, P.Westblom, kören 
Uppenbarelsens ljus. Jesus i templet 
 

Onsdag 9 februari 
18.30 Samtalsgrupp om bibelbok 
 

Torsdag 10 februari 
19.00 Cafékväll 

 

FÖRSAMLINGSNYTT 4/2021
 

 7 

 

FEBRUARI 



 

Lördag12 februari 
tt.mm Församlingsråd/möte 
Vi ber samtalar och beslutar om 

församlingens riktning 
 

Söndag13 februari 
11.00 Gudstjänst 
Per Westblom och barnkören 
Hur gör man när man tror på Gud? 
 

Tisdag 15 februari 
13.00 RPG:s årsmöte i Pingstkyrkan 
 

Onsdag 16 februari 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Min riktning i livet, introduktion, 

anmälan 
 

Torsdag 17 februari 
Planeringsråd 
Zoom 
 

Söndag 20 februari 
11.00 Gudstjänst 
Hamid Forotan (från Grace Church) 
 

Tisdag 22 februari  
13.00 Trivselträff 
Anna-Stina Thorssell Ahlm 

Vi sjunger tillsammans ur min mormors 

och farmors sångböcker 
 

Onsdag 23 februari 
18.30 Samtalsgrupp om bibelbok 
 

Torsdag 24 februari 
19.00 Cafékväll 
 

 

Lördag 26 februari 
13.00 – 20.00 Speldag 
 

 

Foto: David Strömqvist 

Söndag 27 februari 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Carina Tidholm, G3 

Tro 

  
 

Tisdag 1 mars 
13.00 -15.00 RPG i Pingstkyrkan 
 

Onsdag 2 mars 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Modet att skapa ett rymligare livsrum, 

anmälan 
 

Torsdag 3 mars 
 

Söndag 6 mars 
11.00 Gudstjänst 
Britt Sandberg, Margaretha Strömqvist, m.fl 

Prövningens stund 
 

Onsdag 9 mars 
18.30 Samtalsgrupp om bibelbok 
 

Torsdag 10 mars 
19.00 Cafékväll 
 

Söndag13 mars 
11.00 Gudstjänst med nattvard 
Viktor Bermeus, Per Westblom, 

offerdag för utbildning 
Tema utifrån vår bibelläsning 
 

Tisdag 15 mars 
13.00 RPG i Edsvikskyrkan 
Robert Thysell 
Sv. kyrkans symboler kopplade till bibeln 
 

Onsdag 16 mars 
18.30 Samtalsgrupp Roder 
Min känsla av att inte duga, anmälan 
 

Torsdag 17 mars  
17.30 Körövning 
 

Lördag19 mars 
15.00 Församlingens årsmöte, G1 
 

 
 

Söndag 20 mars 
11.00 Gudstjänst 
P. Westblom, M. Strömqvist, kören 

Guds hushåll 
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GUDSTJÄNSTER I VÅR 

Vid församlingsrådet i oktober presen-

terade Erik André resultatet av vår 

omfattande gudstjänstenkät. På det hela 

taget visade den att vi som går på 

gudstjänster är rätt nöjda med dem. Det 

finns en del att arbeta vidare med, vilket 

pastorsgruppen åtagit sig att göra. När 

det gäller tema och inriktning för guds-

tjänsterna var det flera som önskade att 

vi skulle prioritera aktuella behov och 

frågor i församlingen. Under våren prö-

var vi fyra olika inriktningar varje månad: 
 

• Kyrkoårets tema och texter 

• Text och tema från vår aktuella bibelläsning 

• Ett tema utifrån våra aktuella behov 

• Sinnesrogudstjänstens tema från de 12 stegen 
 

Det kommer inte att vara helt konsek-

vent. Vid påsk t.ex. är det kyrkoåret som 

är helt vägledande. Men det är ändå en 

riktning som vi får pröva och sen utvär-

dera. /pw 
 

GÄSTER 

Den 9 januari har vi bön och 

offerdag för internationell 

mission. Gästpredikant blir 

Gerard Willemsen, som är chef för den 

internationella avdelningen inom Equ-

meniakyrkan. 
 

Den 20 februari predikar 

Hamid Forotan i gudstjäns-

ten. Han är pastor i Grace 

Church som hyr vår kyrka på 

söndageftermiddagar. 
 

Den 13 mars har vi bön och 

offerdag för utbildning i Equ-

meniakyrkan. Gästpredikant då 
är Viktor Bermeus, som är pastors-

kandidat och studerar på EHS. 

 RODER 

Under 2020 initierade Equmeniakyrkan 

Region Stockholm ett projekt som 

syftar till att testa kurskonceptet Roder i 

olika kyrkomiljöer. Ett 10-tal församlin-

gar deltar projektet, däribland Edsviks-

kyrkan.  
 

Vi är fyra personer från vår församling 

som genomgått ledarutbildningen som 

letts av kursens skapare Bertil Forsberg. 

Vi är positiva till det vi fått lära oss och 

erfara och vill pröva att genomföra 

kursen i Edsvikskyrkan under sju ons-

dagar i vår. Det behövs minst sju del-

tagare och det blir bäst om det kommer 

människor både utifrån och inifrån för-

samlingen. 
 

Roder har mött ett 

mycket positivt gen-

svar där det testats, 

både bland männi-

skor utan kristen an-

knytning och för-

samlingsmedlemmar. 

Den berör de frågor som ofta präglar vårt 

liv – vår känsla att inte räcka till, 

förmågan att försonas, vår djupa längtan, 

förväntan på kärlek och gemenskap mm. 

Och den gör det både ur ett allmän-

mänskligt och kristet perspektiv. 
 

I centrum finns det ärliga samtalet där vi 

i små grupper delar livet med varandra. 

Konceptet inrymmer ett helhetstänk med 

avslappningsövningar, korta föredrag, 

reflektionshäften, årliga återsamlingar, 

möjlighet till personliga stödsamtal, med 

mera. Något du kan vara intresserad av? 

Och kanske en vän till dig? /pw 
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KAFFEVAGNEN 

När Café Livskraft började sin 

verksamhet i vår kyrka introducera-

de de Kaffevagnen. En förmiddag i 

veckan stod de på Aniaraplatsen och 

bjöd förbipasserande på kaffe och en 

pratstund. I våras orkade inte Livs-

kraft ensamma ta hand om Kaffe-

vagnen, och sedan dess har pastor 

Per med hjälp av några frivilliga 

församlingsmedlemmar tagit ansvar 

för Kaffevagnen.  
 

Jag har fått förmånen att vara med 

vid flera tillfällen och upplevt det 

som mycket meningsfullt. Det känns 

bra att vi vågar oss utanför kyrk-

dörrarna för att möta Sollentuna-

borna. Ingen dag på Aniaraplatsen 

har varit den andra lik. Eftersom jag 

bor nära Aniaraplatsen har jag 

ibland mött mina grannar som varit 

på väg in till centrum för att handla, 

och det har blivit ett naturligt tillfälle 

att berätta om mitt engagemang i 

Edsvikskyrkan.  
 

 
 

Vi som har varit ute med Kaffe-

vagnen har lärt känna flera av de 

personer som ofta håller till på torget 

i brist på andra mötesplatser. Ibland 

har vi fått bistå dem med praktiska 

saker. Vi har träffat studerande på 

SFI som kommer ut till oss när de  
 

 har rast. De vill träna på att tala 

svenska och undrar om vi har något 

språkcafé. Vi har också fått hjälpa 

folk som letat efter någon adress och 

frågat efter vägen. 
 

Vi har haft många kortare eller 

längre samtal med personer vi mött 

om djupa livsfrågor t.ex. sorg efter 

någon anhörig man förlorat under 

pandemin och känslor av ensamhet. 

Någon gång har mötet på Aniara-

platsen lett till att man bokat ett 

personligt samtal hos vår pastor och 

ibland har samtalet resulterat i en 

skriven lapp i bönelådan.  
 

I samtalen delar vi ut information 

om Café Livskraft samt gudstjänster 

och andra samlingar i vår kyrka. Hit-

tills är det bara några få som har vågat 

sig innanför kyrkdörrarna, men vi 

hoppas att många fler snart ska upp-

täcka att kyrkan kan vara en naturlig 

mötesplats också för dem. /asta 

 
LOPPMARKNAD 

Hösten loppmarknad blev en populär 

aktivitet så det tänkte vi fortsätta med 

även nästa år. Planerat datum är lör-

dagen den 14 maj, mer information 

kommer i nästa nummer av försam-

lingsnytt. /loppmarknadskommittèn 
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BARNKÖR  
Barnkören för barn i åldern 5 - 9 år övar 

torsdagar mellan kl. 16.00 - 17.00 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne. 

Kontakt: Per Westblom 070-766 76 07 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 18/12,  

26/2 och 26/3.  

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 
 

-    

 

STYRELSEN 
Församlingens styrelse träffas följande 

dagar. 14 december, 25 januari då vi 

prioriterar bön, 8 februari och 8 mars 
 

 
 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning kl. 

17.30 följande torsdagar; 16/12, 3/2 och 

17/3 samt kl. 09.45 före sångtillfället. 
 
 

RPG:s 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 
12 december - luciagudstjänst 

1 januari – bönemånad, knytkalas 

12 februari – församlingsråd 

19 mars – församlingens årsmöte 

7 maj –städdag ute 

14 maj – loppmarknad 
 

           
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist,  

asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm 

lga = Lars-Göran Ahlm 
 

G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande 
 

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte annat 

anges. Framsidans vinter-

bild är tagen på Trädgårds-

vägen i Sollentuna. 
 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i mitten av mars. Manus-

stopp för det numret blir den 1 

mars. 
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ANSLAGSTAVLA 
 

 

 



 

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 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.  

 
 
 
 
 

 

 

Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck AB 
 

 


