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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.

Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck AB
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STYRELSEN INFORMERAR

FÖRSAMLINGSBOKEN

På årsmötet den 16 mars beslutade församlingen enhälligt att anställa pastor
Per Westblom på en tillsvidaretjänst, nu
när hans projektanställning tar slut i
augusti.

Till vila
Ahlfild Olofsson avled den 12
mars i sitt hem i Jönköping i en
ålder av 100 år. Begravning har ägt
rumt i kretsen av de närmaste

75 ÅR

Lagom till Midsommarhelgen fyller
jag år. Därför vill jag bjuda alla
vänner på kaffe med tårta efter
gudstjänsten i Edsvikskyrkan söndagen den 16 juni. Som ett litet
program kommer jag att ordna en
musikgissning till några CD-skivor,
men det tar inte så lång tid. Några
presenter vill jag inte ha, men ge
gärna en gåva till bekostande av
Edsvikskyrkans nya skyltar.
Välkomna!
Lars-Göran Ahlm

Observera att vaktmästaren inte
låser upp överlåsen på morgonen.
Dessa ska alltid vara låsta när ingen
är i kyrkan.
När någon verksamhet pågår i
kyrkan måste alla tre överlåsen låsas
upp. Detta är ett krav från brandmyndigheten.
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Vänligen lämna era gamla överlåsnycklar i brevlådan vid pastorsexpeditionen. Tack! /kg
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Vi uppmanar församlingen att även i
fortsättningen be för Per, varandra och
vårt gemensamma arbete här i Sollentuna.

Frågor? Kontakta Peter Unger.
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FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Församlingens expedition är bemannad onsdagar och torsdagar
mellan klockan 13.00 och 15.00.Då
expeditionen inte är bemannad och
under veckorna 28 till 31, kan man
ringa in och lämna ett meddelande i
expeditionens röstbrevlåda som
avlyssnas på distans. Församlingens
postlåda kommer att kontrolleras
kontinuerligt.
DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET
8 augusti - planeringsråd
24 augusti - församlingsdag
25 augusti – samlingssöndag
15 september – församlingsmöte
FÖRKORTNINGAR

Kommande styrelsemöten.
13 juni och 19 september /msq
KÖRÖVNINGAR

NYA LÅSREGLER I KYRKAN

FÖRSAMLINGENS
Bankgiro: 489-3632
Swish: 123 304 75 60
Org.nr: 814800-1293
Missionskontot: 900-3286

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

Det är en stor glädje för oss att Per hörsammat vår önskan om att han skall fortsätta som vår församlingsföreståndare.

ANSLAGSTAVLA

Församlingens kör träffas till körövning
kl. 17.30 följande dagar; 13/6, 24/8 (OBS
kl. 10.00) och 19/9 samt kl. 09.45 före
varje sång-tillfälle.
BRÄDSPEL/SÄLLSKAPSSPEL

De som vill vara med och spela träffas
kl. 12.00-20.00 följande lördagar;
31/8 och 28/9
Kontaktperson: David 076-810 16 71
RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS
GEMENSKAP - RPG

RPG startar höstens träffar kl. 13.00
tisdagen den 27/8 i Rotebrokyrkan. /ea
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pw = Per Westblom, ea = Erik André,
msq = Margaretha Strömqvist,
lga= Lars-Göran Ahlm,
kg = Kathryn Galt, G1-3 = Grupp 1-3,
HHN = nattvardsfirande

FOTOGRAFIER I BLADET

Erik André, där inte
annat anges. Framsidans
sommarbild är tagen en
junidag vid Ravalens
östra strand.
NÄSTA NUMMER

Nästa nummer av Församlingsnytt
kommer i månadsskiftet augusti september. Manusstopp för det
numret blir den 15 augusti.
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TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS

HELA MÄNNISKAN

2017-2018 genomförde Equmeniakyrkan ett temaår utifrån Markusevangeliet. Ett rikligt material bestående av
filmer, böcker, en körmässa, bibelläsningsplaner med mer erbjöds. Vår
församling läste och samtalade om
Markus för glatta livet. Sen fortsatte vi
på egen hand med Johannes och Lukas.
Nu lanserar Equmeniakyrkan ett temaår utifrån Apostlagärningarna med
rubrik hämtad från bokens första
kapitel: ”Till jordens yttersta gräns”.
Det kommer att finnas en betoning på
internationell mission i satsningen. Till
jordens yttersta gräns är dessutom
dubbeltydigt: vi är kallade att förkunna
evangeliet till hela världen. Men vår
miljöpåverkan prövar dessutom vår
jord till dess ”yttersta gräns”.

I cirka 15 år har jag haft förtroendet
att vara vår församlings ombud till
årsstämman för Hela Människan i
Stockholms län. Så även i år, när
årsmötet hölls i Immanuelkyrkan,
Stockholm

Foto: Equmeniakyrkan

Temaåret och dess material introduceras i o m Kyrkokonferensen i Jönköping 29 maj-2 juni. Vi har i vilket fall
som helst redan planerat för en
bibelläsningsplan under hösten samt
bibelsamtal utifrån Apg. Vissa gudstjänster kommer också utgå från texter
i Apg. Lena Wohlfeil har också inbjudit
vår församling att delta i ett körprojekt
som tagits fram i med anledning av
temaåret. Vi har mycket spännande att
se fram emot när det gäller dessa
berättelser om Andens sändning ut i
världen. /pw
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Efter valet av presidium föredrogs en
redovisning för det senaste året. I
korthet kan sägas att behoven att
stötta människor i utsatt livssituation
i länet har ökat lavinartat på senare
tid. Allt flera människor lever i hemlöshet, ensamhet och fattigdom.
Många barn och unga får sin tillvaro
präglad av anhörigas olika missbruk
och psykiska ohälsa. Hela Människan arbetar inom dessa och andra
problemområden genom såväl egna
insatser som i samverkan med
sociala myndigheter. I ett nätverk
finns ett stort antal kyrkor och församlingar, som även är organisationens huvudmän.
Hela Människan fungerar utifrån en
lång rad frivilliga insatser, men
baseras på konsulentens heltidstjänst.
I styrelsen för innevarande år omvaldes pastor Stefan Åsander till ordförande.
Verksamheten är starkt beroende av
både anslag och frivilliga gåvor. Vår
församling genomför sin årliga
insamling till Hela människan i
Stockholms län vid gudstjänsten den
16 juni. /lga
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Guds värld är en skimrande gåva

Betraktelse

”Guds värld är en skimrande gåva till oss som
dess yta bebor” I Bibelns första bok kan vi läsa
om hur Gud ger jorden åt oss människor som en
gåva att förvalta (1 Mos 1:28-29). Hur har vi då
skött vårt förvaltarskap? Sångtexten fortsätter
med orden: ”Men ack hur den gåvan vi slösat i
trots och i bristen på tro.”
Psalmer som skrevs för 200-300 år sedan
innehåller ibland böner om att Gud ska skydda
oss från missväxt och naturkatastrofer. Förr
uppfattade man ofta naturkatastrofer som Guds
straff, men när vi förra sommaren drabbades av
långvarig torka med missväxt och skogsbränder, förstod vi nog alla att detta inte var ett straff från Gud, utan något som
vi människor själva hade åstadkommit. Tillsammans har vi under många års lopp
på olika sätt bidragit till att naturens balans rubbats, och tillsammans måste vi nu
försöka rätta till våra misstag.
I Bibeln (1 Mos 6-8) kan vi läsa om hur Gud varnar Noa om en kommande
naturkatastrof, samt ger råd om hur Noa ska kunna hjälpa människor och djur att
överleva. I vår tid kommer Guds varningar via forskare och klimat-konferenser,
men lyssnar vi på varningarna?
Gud hjälp oss tyda tecknen på jord, i luft och hav.
Vad händer med den himlakropp som du en gång oss gav?
När polens isar smälter och haven fylls av plast,
när bördig mark förvandlas till öken i en hast.
Gud
och
Gud
och

hjälp oss att som Noa lyssna till ditt varningsord
konstruktivt planera för en framtid på vår jord.
hjälp oss att bevara vårt jordklots rika liv,
lär oss du att tänka i längre perspektiv.

När vattnet dränkte jorden fanns skydd i Noas ark.
Nu söker vi metoder att rädda hav och mark.
Gud hjälp oss finna vägen och hålla ut i tro
så nya mänskosläkten får en jord där de kan bo.
Anna-Stina Thorssell Ahlm
FÖRSAMLINGSNYTT 2/2019
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MÖTESPROGRAM

AUGUSTI
Söndag 11 augusti
18.00 Gudstjänst

Per Westblom

JUNI
Söndag 2 juni
11.00 Gudstjänst, HHN
Anna-Stina Thorssell Ahlm, LarsGöran Ahlm
Tema: Hjälparen kommer
Text: Joh 16:23-33
Onsdag 5 juni
18.30 Tro & Livsfrågor
Hur relaterar tro och psykologi till
varandra?
Söndag 9 juni
11.00 Pingstdagsgudstjänst
Per Westblom, Ulla & Erik André
Tema: Den heliga Anden
Text: Joh 14:15-21

Söndag 23 juni
18.00 Sånggudstjänst
Anna-Stina Thorssell Ahlm,
Lars-Göran Ahlm
Guds värld är en skimrande gåva
Söndag 30 juni
18.00 Sinnesrogudstjänst

Per Westblom, G3

Tema: Andlig klarsyn
Text: Matt 7:22-29
Söndag 18 augusti
18.00 Sinnesrogudstjänst

Per Westblom, G1
Tema: Goda förvaltare
Lördag 24 augusti
11.30-16.00 Församlingsdag

Lunchservering. Samtal och
framåtblick.

Tema: Lycka

JULI

Tema: Förlorad och återfunnen
Text: Luk 15:8-10

Söndag 25 augusti
11.00 Gudstjänst, HHN
Per Westblom, kören, G2
Tema: Nådens gåvor
Text: Matt 18:18-22

SEPTEMBER

OBS! Färre gudstjänster brukar
påverka församlingens ekonomi.
Använd gärna församlingens bankgiro. 489-3632 eller Swish-nummer
123 304 75 60 för din gåva

4

FÖRSAMLINGSNYTT 2/2019

Rotebrokyrkan kommer att hålla
samlingar kl. 10.00 varje söndag
under hela sommaren. Alla är välkomna att delta i dessa.
Vår telefonsvarare kommer att
lyssnas av kontinuerligt ifall någon
behöver komma i kontakt med någon
av våra pastorer. /ea
En inbjudande kristen gemenskap,
präglad av glädje, där människor
växer i tro. Så beskriver Edsvikskyrkan
målet med sina olika mötesplatser
fr.o.m. årsmötet den 16 mars.

Per Westblom

Inga gudstjänster i Edsvikskyrkan
den 14, 21, 28 juli och 4 augusti. Vi
hänvisar till gudstjänster i våra
grannförsamlingar.

Även denna sommar kommer vi att
hänvisa till våra andra församlingar i
Sollentuna under veckorna 28 – 31 då
vår pastor Per Westblom har semester.

HÄLSNING FRÅN ÅRSMÖTET

Söndag 7 juli
11.00 Gudstjänst, HHN

Söndag 16 juni
11.00 Gudstjänst
Per Westblom, kören
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Text: Matt 28:16-20

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER

Söndag 1 september
11.00 Gudstjänst

Lars-Göran Ahlm
Tema: Tro och liv
Text: Matt. 21: 28-31
Söndag 8 september
11.00 Gudstjänst

Olle Jonasson
Tema: Friheten i Kristus
Text: Luk 13:10-17
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De ca 25 deltagarna gav styrelsen full
och tacksam ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret. Styrelsens
förslag till budget blev föremål för viss
diskussion innan den klubbades. Det
som gör att vår ekonomi går ihop runt
hyfsat är våra hyresinkomster från
Bonava och Vineyard.
Efter diskussion och omröstning antogs
också organisationsgruppens förslag
om att valberedningen enbart ska
föreslå personer till styrelse, revisorer
och ombud. Årsmötet beslöt också att
pröva modellen med församlingsråd,
planeringsråd och gudstjänstråd samt
genomförande av omflyttning av kyrkbänkar för att skapa mer utrymme i
kyrksalen. /pw
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