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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

www.edsvikskyrkan.se

Kapellvägen 2 – Sollentuna

EDSVIKSKYRKANS
FÖRSAMLING

ur

ANSLAGSTAVLA

FÖRSAMLINGSBOKEN
BARNKÖR

ADRESS
Kapellvägen 2
191 35 SOLLENTUNA

www.edsvikskyrkan.se
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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
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FÖRSAMLINGSNYTT
Ansvarig utgivare: Margaretha Strömqvist
Redaktion: Erik André, Anna-Stina
Thorsell Ahlm och planeringsrådet.

Begravningsgudstjänst
Begravning och minnesstund för Ingegerd
Einebrant som avled den 4 april kommer
att hållas den 3 september kl. 13.00.
Begravning och minnesstund för Karin
Savborn som avled den 9 april kommer att
hållas den 30 september kl. 13.00.
Nya medlemmar
Tomas Hedlund och Sanna Pejer
Hedlund har sedan föregående nummer av
Församlingsnytt, välkomnats som medlemmar i Edsvikskyrkans församling.

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
kl. 10.00 – 15.00 följande lördagar;
19/9, 17/10 och 14/11
Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31
BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL

De som vill vara med och spela träffas
kl. 12.00 – 20.00 följande lördagar;
12/9, 3/10 och 7/11
Kontaktperson: David 076-810 16 71

HÖSTMARKNAD

Även i höst kommer vi att ha en
höstmarknad lördagen den 10 oktober
kl. 11.00 – 14.00, men den här gången
kommer vi att hålla till ute på
gräsmattan framför kyrkan, om vädret
tillåter det.

-

KÖRÖVNINGAR

Församlingens kör träffas till körövning
kl. 17.30 följande dagar; 26/11 samt kl.
09.45 före sångtillfället.
STICK-CAFÉ

Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår hemsida. /ea

De som vill vara med och sticka, fika etc.
träffas kl. 13.00 -15.00 följande fredagar;
25/9, 30/10 och 27/11.

YOUTUBE & ZOOM

RPG
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

Flera av våra samlingar i höst kommer
att direktsändas över YouTube och via
Zoom. Hur detta kommer att gå till
finns förklarat på vår hemsida.
Gudstjänster kommer även att sparas på
vår YouTube kanal för att kunna ses i
efterhand.

RPGs höstprogram kommer delvis att
genomföras ”på plats” och delvis
genom videoinspelningar som läggs ut
på RPGs hemsida. Samlingarna 8 och
22 september planeras äga rum på
Edsvikskyrkans tomt.

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Församlingens expedition är bemannad 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 röstbrevlåda som avlyssnas på distans.
Församlingens postlåda kommer att
kontrolleras kontinuerligt.
DATUM ATT LÄGGA PÅ MINNET
5 september - församlingsdag
6 september - samlingshögtid
25 september – städdag inne
10 oktober – höstmarknad
24 oktober – församlingsråd
5 november –Annika Östberg på besök
FÖRKORTNINGAR
pw = Per Westblom, ea = Erik André,
msq = Margaretha Strömqvist,
asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm,

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

FOTOGRAFIER I BLADET

Erik André, där inte
annat anges. Framsidans
höstbild är tagen vid
Skavlötens friluftsanläggning.
NÄSTA NUMMER

Nästa nummer av Församlingsnytt
kommer i månadsskiftet november december. Manusstopp för det
numret blir den 15 november.

Bibelsamtal där du deltar aktivt kommer att ske via Zoom. /ea
RPG:s hemsida. /ea

2

FÖRSAMLINGSNYTT 3/2020

FÖRSAMLINGSNYTT 3/2020

7

TRIVSETRÄFFAR

UPPEHÅLL I KÖREN

Under den rådande Covid-19
pandemin har vi i Edsvikskyrkan
och Rotebrokyrkan beslutat att
inte ha några trivselträffar på
tisdagarna i höst. /ea

Enligt många forskare är körsång en
hälsosam aktivitet. När vi sjunger
frigörs endorfiner som får oss att må
bättre, vi tränar upp vår andning vilket
påverkar syreupptagningen och vi
skapar något tillsammans med andra
vilket utvecklar vår sociala förmåga.
Men i år har körsång klassats som en
hälsofarlig aktivitet. När vi sjunger når
utandningsluften längre än när vi talar.
Risken att vi ska sprida virus till
varandra blir därför större.

VI TRÄFFAS PÅ FREDAG

Under den gångna ”Coronavåren”
har många av oss fått leva ganska
isolerat, men under den varma
försommaren öppnades en möjlighet att träffas utomhus i mindre
grupper på Café Livskraft. Den
möjligheten kommer även att
finnas i höst.

Café Livskraft öppnade den 26
augusti och kommer under hösten
att ha öppet onsdag - fredag kl 1115. Till caféet kan du komma och
umgås med andra på ”coronaavstånd” inomhus eller utomhus.
Kyrksalen är öppen för bön och
personlig andakt kl 13-15 dessa
dagar.
Om du vill vara säker på att träffa
andra på caféet så rekommenderar
vi Fredagsträffen som hålls varje
fredag kl 13-15 från och med den
28 augusti. En gång i månaden
(25/9, 30/10 och 27/11) omvandlas
fredagsträffen till Stickcafé och
alla som vill är välkomna dit, med
eller utan handarbete. /asta
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Folkhälsomyndigheten rekommenderar
att körsångare bör ha minst två metes
lucka mellan varandra, i alla riktningar.
Dessutom ska varje sångare ha egna
noter och egen mikrofon. Den som
tillhör en riskgrupp ska inte delta alls.
Dessa rekommendationer gör det svårt
för oss att ha kören igång under hösten,
men vi hoppas att vi kan återuppta
verksamheten till 1:a advent. Till dess
kommer vi att satsa på församlingssången och att lära oss nya sånger som
vi kan sjunga i gudstjänsten. /asta
CORONATIDER

Tyvärr fortsätter denna hemska sjukdom, så vi fortsätter också att göra allt
vi kan för att inte smitta varandra.
Så:
- Håll avstånd
- Tvätta händerna
- Använd handsprit
- Nys och hosta i armvecket
- Undvik att ta i ansiktet
och stanna hemma om du känner dig
det minsta lilla krasslig. /msq
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En dag i taget

Betraktelse
Hösten 2020. Det skulle ha varit den
period då vi fick återgå till det vanliga
igen. Ingen isolering, inga mötesrestriktioner, inget undvikande av kroppskontakt och framför allt inga lömska
sjukdomsangrepp. Vi skulle åter ha fått
vara en församling som kunde fungera
fullt ut. Nu vet vi ”bättre”, men också
mindre om när det kommer vara över.

Att vänta på något med bestämt datum
kan vara svårt nog. Väntan med oviss
utgång kan kännas olidlig. Hur länge ska
jag vara sjuk? När kommer den utlovade
hjälpen? Hur väntar man konstruktivt och med bevarad sinnesro?
Kanske till och med på ett sätt som gör att man växer och utvecklas.
Jag lyssnade på en intervju med hjärtläkaren Fikru Maru som satt
fången i Etiopiskt fängelse under nästan 5 år. Märkligt nog talade han
om hoppet som något negativt. Jag hajade till, vi brukar ju säga precis
tvärtom. Men om jag förstod rätt menade han att det bara ledde till
fixering, besvikelse och därmed energiläckage. Bättre var att finna sig
till rätta i situationen.
Maru gjorde ett schema varje dag och vecka som fastställde vad han
skulle göra och uppnå. Det gällde läsning, träning och skrivande.
Sådant han faktiskt kunde göra. På så sätt överlevde han en
fruktansvärd situation och oviss väntan på befrielse, som till slut kom.
Kanske är det en hjälp också för oss, både som enskilda och
gemenskap: ta en dag i taget, leva med en bestämd ordning och rikta
vår uppmärksamhet på vad vi kan göra, inte motsatsen. Som troende
människor har vi dessutom möjligheten att be om förmåga att göra så.
Sinnesrobönen är också här relevant: Gud, ge mig sinnesro att
acceptera det jag inte kan förändra [och] mod att göra det jag kan.
Per Westblom
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MÖTESPROGRAM
SEPTEMBER
’

Lördag 5 september
12.00- 16.00 Samling inför hösten
Söndag 6 september
11.00 Samlingsgudstjänst
Per Westblom, Anna-Stina ThorssellAhlm, Margaretha Strömqvist, G1
Tända och sända av Gud
Torsdag 10 september
19.00 Musikcafé
The Eighties
Söndag 13 september
11.00 Gudstjänst
Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina
Thorssell Ahlm, Maria Sörensen
Enheten i Kristus
Onsdag 16 september
18.30 Temaföreläsning via nätet
Söndag 20 september
11.00 Gudstjänst
P. Westblom, M Sörensen, barnkören
Enheten i Kristus
Onsdag 23 september
18.30 Bibelsamtal via nätet
Torsdag 24 september
19.00 Musikcafé
Per Westblom
Lördag 26 september
Städning inomhus 9.00-12.00
Söndag 27 september
18.00 Sinnesrogudstjänst
Per Westblom, Andreas Salé, Joel
och Hans delar och sjunger, G2
Gottgörelse
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Onsdag 30 september
18.30 Bön & nattvard

OKTOBER
Söndag 4 oktober
11.00 Temagudstjänst
Mats Backholm, Per Westblom, Ulla
& Erik André, Inger Streiffert
Självständighet och ömsesidigt
beroende
Onsdag 7 oktober
18.30 Temaföreläsning via nätet
Torsdag 8 oktober
19.00 Muiskcafé
Hanna, Maria, Märta och Miranda
Lördag 10 oktober
11.00-14.00 Höstmarknad
Söndag 11 oktober
11.00 Gudstjänst
P. Westblom, A-S Thorssell-Ahlm
Lovsång
Onsdag 14 oktober
18.30 Bibelsamtal via nätet
Söndag 18 oktober
11.00 Gudstjänst
Anna-Stina Thorssell Ahlm, LarsGöran Ahlm
Trons kraft
Onsdag 21 oktober
18.30 Temaföreläsning via nätet
Torsdag 22 oktober
19.00 Musikcafé
Måns Rybäck
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Lördag 24 oktober
08.30- 13.00 Församlingsråd
Per Westblom, G3
Söndag 25 oktober
18.00 Sinnesrogudstjänst
Per Westblom, Håkan delar, G1
Fortsatt självrannsakan

Söndag 22 november
18.00 Sinnesrogudstjänst
Mats Backholm, Ida Litzell och
Johannes Jareteg sjunger, G2
Fördjupad gudskontakt
Onsdag 25 november
18.30 Bön & nattvard

Onsdag 28 oktober
18.30 Bön & nattvard

NOVEMBER
Söndag 1 november
10.00 – 19.00 Endagsretreat
18.00 Gudstjänst HHN
Per Westblom
Vårt evighetshopp
Onsdag 4 november
18.30 Bibelsamtal via nätet
Torsdag 5 november
19.00 Föreläsning
Annika Östberg, anmälan
Söndag 8 november
11.00 Gudstjänst
Lars Åberg, Margaretha Strömqvist
Frälsningen
Onsdag 11 november
18.30 Temaföreläsning via nätet
Söndag 15 november
11.00 Gudstjänst
Per Westblom
Vaksamhet och väntan
Onsdag 18 november
18.30 Bibelsamtal via nätet
Torsdag 19 november
19.00 Musikcafé
Standup Tomas Walch & Henrik Betnér
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Söndag 29 november
11.00 Adventsgudstjänst
Per Westblom, kören, G3
Ett nådens år

DECEMBER
Onsdag 2 december
18.30 Temaföreläsning via nätet
Torsdag 3 december
19.00 Musikcafé
Maria Arnfjell
Om Sisters nternational
Söndag 6 december
11.00 Gudstjänst HHN
Per Westblom
Guds rike är nära
13.00 Församlingsmöte
Onsdag 9 december
18.30 Bibelsamtal via nätet
Söndag 13 december
11.00 Gudstjänst med Luciatåg
Per Westblom, barnkören, kören, G1
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