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INFORMATION 
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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, Anna-Stina 
Thorssell Ahlm och planeringsrådet 

  
 
 
 

Nya medlemmar 
Phanitta och Jakob Strömqvist har 

under hösten blivit medlemmar i vår 

församling. Vi hälsar dom hjärtligt 

välkomna in i vår gemenskap. 

 

   
 

 

 

ÅRSMÖTE 

Lördag 11 mars kl. 15:00 har vi 

församlingens årsmöte! Vi samlas i 

församlingsvåningen. /msq 
 
PREDIKOHJÄLP 

Under januari och 

februari då församlingen 

är utan pastor kommer vi 

att få hjälp vissa söndagar 

av Gerdine Willemsen 

som är pastor i Rotebrokyrkan. Vi är 

tacksamma att hon har möjlighet att 

hjälpa oss. /ea 

 
MENING OCH DIALOG 

Emil Ericson, Maria 

Jonsson och Jenny 

Persson sjunger och 

reflekterar kring ämnet 

Psykisk Ohälsa, torsdag 

16 februari kl. 19:00 
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EDSVIKSKYRKANS 
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ur 

FÖRSAMLINGSBOKEN 
 

 

 
Foto: Privat 



Församlingen består Betraktelse 
 

 

Pastorer kommer och går, församlingen består. 

Var och en har sin egen bild av vad jag har 

betonat under mina fem år som predikant och 

församlingsledare i Edsvikskyrkan. Framhål-

landet av den kristna gemenskapen som Guds 

församling bör dock inte ha gått någon förbi. Vi 

är utkallade (grekiska ekklesia) och sända in i 

världen med ett uppdrag från Gud. Samtidigt 

har vi fått frihet att utföra Guds vilja utifrån de 

gåvor och förutsättningar vi har. Vi är Guds 

medarbetare. Vilken nåd och förmån är inte det.  

 

Jag skriver ”vi” för det är en kollektiv mission. I de två tidigare 

betraktelserna till Församlingsnytt har jag skrivit om gemenskapens 

betydelse för vårt vittnesbörd. Jag hoppas att också det är något som 

förknippas med mig som pastor, att det är tillsammans vi kan betyda något 

för människor. Guds eget väsen som treenig visar vägen för vårt sätt att 

vara och tjäna. 

 

Så vad betyder pastorn i en sådan förståelse av församlingen och dess 

uppdrag? Jag tror att hens roll varken ska över- eller underskattas. Det som 

kan göra skillnad är om herden befrämjar och utvecklar tillsammans-

perspektivet; att hen inger en känsla av att vi kan, vi har förutsättningar, 

Jesus Kristus är mitt ibland oss när vi möts, Anden bor i oss och leder oss 

att älska varandra och världen. 

 

Min tro är att jag åtminstone glimtvis har fått bidra till att stärka en sådan 

egenförståelse. Redan tidigt framhöll jag att en av mina viktigaste 

uppgifter i församlingen var att ingjuta hopp. Och oavsett vem det beror 

på så anar jag en framtidstro som kommer finnas kvar bortom min närvaro. 

För pastorer kommer och går men församlingen består.  

 

Per Westblom 
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Torsdag 1 december 
16.00 Bibelstudium  
Uppenbarelseboken 
 

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst HHN 
Per Westblom, församlingsmöte 

Guds rike är nära 
 

Torsdag 8 december 
16.00 Bibelstudium 
Uppenbarelseboken - avslutning 
 

Söndag 11 december 
11.00 Luciagudstjänst 
Barnkören, Per Westblom, G3 
 

Tisdag 13 december 
13.00 RPG-samling i Edsvikskyrkan 
Konsert med Per-Erik Hallin 
 

Söndag 18 december 
11.00 Gudstjänst 
Anna-Stina Thorssell Ahlm, kören 

Vi sjunger in julen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lördag 24 december 
10.30 Julspel på kyrkans tomt 
Henrik & Fanny Betnér. enkel servering  
 

Söndag 25 december 
07.00 Julotta i Rotebrokyrkan 
Gerdine Willemsen 

Jesu födelse 

 
 
 

 

 

 

Söndag 1 januari 
17.00 Nyårsbön med nattvard 
Knytkalas efter samlingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Söndag 8 januari 
11.00 Gudstjänst 
Gerdine Willemsen, insamling till yttre 

missionen 

Mission 
 

Onsdag 11 januari 
18.30 Bön & Lovsång 
 

Söndag 15 januari 
11.00 Gudstjänst 
A-S Thorssell Ahlm, Lars-Göran Ahlm 

Livets källa 
 

Onsdag 18 januari 
18.30 Bön & Lovsång 
 

Söndag 22 januari 
11.00 Gudstjänst 
Gerdine Willemsen, Erik André m.fl. 

Jesus skapar tro 
 

Onsdag 25 januari 
18.30 Bön & Lovsång, HHN 
 

Lördag 28 januari 
13.00-20.00 Spelkväll 
 

Söndag 29 januari 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Medverkande ej fastställt, G1 

Steg 1 - Maktlöshet 
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MÖTESPROGRAM 

JANUARI 2023 DECEMBER 

http://www.clker.com/cliparts/V/W/f/H/4/R/lit-advent-candles-md.png


 

 

 
 

Söndag 5 februari 
11.00 Gudstjänst HHN 
Gerdine Willemsen, L-G Ahlm, kören 

Uppenbarelsens ljus 

 

 
 

Tisdag 7 februari 
13.00 Trivselträff 
Peggy Unger 

Från Björling till Gärdestad 

 

Söndag 12 februari 
11.00 Gudstjänst 
L-G Ahlm, A-S Thorssell Ahlm 

Det levande ordet 

 

Torsdag 16 februari 
19.00 Kvällscafé 
Emil Ericson, Maria Jonsson, Jenny Persson. 

Mening och Dialog 

 

Söndag 19 februari 
11.00 Gudstjänst 
Kärlekens väg 

 

Lördag 25 februari 
13.00-20.00 Spelkväll 
 

 

Foto: David Strömqvist 
 

Söndag 26 februari 
18.00 Sinnesrogudstjänst 
Medverkande ej fastställt, G2 

Steg 2 - Förstånd 

 
 

 

 

 

Söndag 5 mars 
11.00 Gudstjänst HHN 
Installation av ny pastor, kören m.fl. G3 

Tema efter behov 

 

Tisdag 7 mars 
13.00 Trivselträff 
Program ej fastställt. 

 

Lördag 11 mars 
15.00 Årsmöte G1 
 

 
 

Söndag 12 mars 
11.00 Gudstjänst 
Nya pastorn 

Kampen mot ondskan 

 

-    

 

DET HÄNDER OCKSÅ I KYRKAN 
 

Fredagsbön 

Fredagar kl. 12.30 är det samling för 

bön i kyrksalen. 
 

En arabisktalande grupp 

samlas följande lördagar kl. 18.00 

3/12, 17/12, 2023-7/1, 21/1, 4/2, 

18/2 och 4/3 
 

Församlingen Iranian Grace Church 

som är persisktalande samlas sön-

dagar kl. 14.30 
 

RPG 
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 
träffas kl. 13.00 följande tisdagar 2023; 

17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3 och 28/3. För 

mer information om plats och program se 

separat programblad, RPG:s hemsida. 
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FEBRUARI MARS 



NY PASTOR 

Arbetet med att hitta en ny pastor 

efter Per Westblom har pågått sedan 

början på juni. Nu kan vi berätta att 

församlingen enhälligt beslutat att 

kalla en pastor som kommer att 

tillträda tjänsten hos oss i början av 

mars 2023. Vi är oerhört tacksamma 

till Herren som steg för steg lett oss 

i detta. 
 

Namnet får ni i nästa nummer av 

F.N. eller tidigare om ni kommer till 

Edsvikskyrkan i december. /msq 

 

JULSPEL UTANFÖR KYRKAN
 

Gör ett extra stopp på julaftons-

promenaden och stanna till utanför 

Edsvikskyrkan kl. 10.30. Där bjuder 

vi på ett enkelt julspel. Det blir 

julevangeliet i både text och musik. 

När det korta (ca 15 minuter) jul-

spelet är över kan ni stärka er med 

glögg och pepparkakor innan ni går 

vidare. 
 

Julspelet framförs av Henrik och 

Fanny Betnér (far och dotter), som 

under många tidigare jular gjort 

liknande julspel (olika varje år) vid 

scoutstugan i Viby utanför Sigtuna, 

först i ett litet stall, senare i en 

gammal lada. Från början kom flest 

församlingsmedlemmar från Sigtu-

na Baptistförsamling, men med åren 

ökade intresset för det här sättet att 

inleda julfirandet.  
 

Nu ger vi Sollentunaborna chansen 

att stanna upp en stund på julaftonen 

och höra julens budskap på ett eget 

sätt och att önska varandra god jul. 

Tipsa gärna vänner och bekanta! /hb 

 SPRÅKCAFÉ 

Under hösten har församlingens 

språkcafé besökts av sammanlagt 8 

personer som velat träna på att tala 

svenska. Alla har dock inte varit 

närvarande samtidigt, men vi har nu 

en grupp på fyra personer som deltar 

regelbundet. Samtalen växlar mellan 

olika ämnen efter besökarnas behov, 

och fastän vi inte bestämt samtals-

ämnen i förväg har det aldrig blivit 

tyst.  
 

Vi träffas på onsdagar kl. 16.00 och 

fortsätter att göra det fram till ons-

dagen den 14 december. Därefter 

gör vi ett uppehåll för jul och nyår 

och återupptar verksamheten ons-

dagen den 11 januari 2023. /asta 
 

 
 

BÖNEMÅNAD I JANUARI 

Det nya året 2023 kommer vi att 

börja med en bönemånad. Det 

innebär att vi under januari månad 

samlas till bön för vår församling 

och omvärld istället för att ha 

samlingar som vi brukar ha. Hur det 

kommer att gå till kommer vi att 

informera om i våra veckobrev till 

församlingens medlemmar och på 

vår hemsida. /ea 
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BARNKÖR  
Barnkörerna övar torsdagar. Barnen i 

åldern 4 - 9 år kl. 16.00 - 17.00 och barnen 

i åldern 10 – 14 år kl. 17.00 - 18.00. 
 

Kontakt: Maria Sörensen 070-230 29 29 
 

FAMLJESCOUTING 
En träff för alla åldrar ute eller inne. För 

information om program se församlingens 

hemsida: www.edsvikskyrkan.se 
 

BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL  
De som vill vara med och spela träffas 

kl. 13.00 – 20.00 följande lördagar; 28/1 

och, 25/2 
 

Kontaktperson: David 076-810 16 71 
 

-    

 

STYRELSEN INFORMERAR 
 

Årsmöte blir lördag 11/3 2023 kl. 15:00 
 

Nästa styrelsemöte hålls den 7/12 12/1–

2023, 9/2 och 9/3.  
 

 
 

 
 

KÖRÖVNINGAR  
Församlingens kör träffas till körövning kl. 

17.30 följande torsdagar; 15/12, 2/2 och 

2/3 samt kl. 09.45 före sångtillfället. 
 

 

RPG:s hemsida. /ea
 

  

 

 
 

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 

Församlingens expedition är i höst 

bemannad torsdagar mellan klockan 

13.00 och 15.00. Då expeditionen 

inte är bemannad kan man ringa in 

och lämna ett meddelande i expedi-

tionens röstbrevlåda som avlyssnas 

på distans. Församlingens postlåda 

kommer att kontrolleras kontinuer-

ligt.  
 

DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET 
4 dec    - församlingsmöte  

5 mar   - installation av ny pastor 

11 mar – årsmöte 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

FÖRKORTNINGAR 
pw = Per Westblom, ea = Erik André, 

msq = Margaretha Strömqvist, 

asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm,  

hb = Henrik Betnér 
 

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

FOTOGRAFIER I BLADET 
 

Erik André, där inte annat 

anges. Framsidans vinter-

bild är tagen i Alvik vid 

Mälarens västra strand. 
 

NÄSTA NUMMER 

Nästa nummer av Församlingsnytt 

kommer i månadsskiftet feb-mar. 

Manusstopp för det numret blir den 

15 februari. 
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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 
 

 


