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EDSVIKSKYRKANS
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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
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BARNKÖR

ADRESS
Kapellvägen 2
191 35 SOLLENTUNA

www.edsvikskyrkan.se
FÖRESTÅNDARE
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
Mob: 070-351 20 37
ordforande@edsvikskyrkan.se
VAKTMÄSTARE
Kathryn Galt
Kapellvägen 4
191 35 SOLLENTUNA
Mob: 073-588 27 96
vaktmastare@edsvikskyrkan.se
INFORMATION
info@edsvikskyrkan.se
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Tel. 08-35 66 58
FÖRSAMLINGENS
Bankgiro: 489-3632
Swish: 123 304 75 60
Org.nr: 814800-1293
Missionskontot: 900-3286

TACK

Det senaste året har varit omvälvande
för oss. Vi har gjort en så stor förlust
och inget är mer sig likt. När tomhet
och saknad fyller vardagen är det gott
att det finns medmänniskor som ser och
vill stötta.
Vi vill på detta sätt uttrycka vårt stora
TACK till er alla som på olika sätt har
hjälpt oss genom sjukdom och sorg. För
att ni hedrat vår älskade Ann-Josefine
med minnesgåvor och blommor och
burit oss i förbön och omsorg.
Tack till er alla och vi behöver er
omtanke alltfort.
Gunnar, Elina och Arvid
.

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 söndagar;
24/1 och 21/2
Kontakt: Per Westblom 073-663 00 31
BRÄDSPEL / SÄLLSKAPSSPEL

Träffarna med brädspel har tagit paus
p.g.a. den rådande Corona pandemin.
Kontaktperson: David 076-810 16 71

Nu i dessa förvärrade Coronatider lyssnar vi till och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och
rekommendationer. En följd av det är
att vi ställer in församlingsmötet i
december och flyttar årsmötet från mars
till 17 april 2021. Då hoppas vi att vi är
många som åter kan delta. /msq

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
27 februari – församlingsråd
17 april – årsmöte

-

STYRELSEN INFORMERAR

Nästa styrelsemöte 17 december
KÖRÖVNINGAR

FÖRSAMLINGSMÖTE & ÅRSMÖTE

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Församlingens kör har tagit paus p.g.a.
den rådande Corona pandemin.
STICK-CAFÉ

Stick-café träffarna har tagit paus p.g.a.
den rådande Corona pandemin.
RPG
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

Samlingar är planerade enligt följande;
19/1 i Rotebrokyrkan, 2/2 i Edsvikskyrkan, 16/2 i Pingstkyrkan, 2/3 i Rotebrokyrkan, och 16/3 i Edsvikskyrkan
För detaljerat program och ev. ändringar
se RPG:s hemsida.
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FÖRKORTNINGAR
pw = Per Westblom, ea = Erik André,
msq = Margaretha Strömqvist,
asta = Anna-Stina Thorssell Ahlm,
is = Inger Streiffert
G1-3 = Grupp 1-3, HHN = nattvardsfirande

FOTOGRAFIER I BLADET

Erik André, där inte
annat anges. Framsidans
vinterbild är tagen en
januaridag vid Edsvikens östra strand
NÄSTA NUMMER

Nästa nummer av Församlingsnytt
kommer i månadsskiftet februari mars. Manusstopp för det numret
blir den 15 februari

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

RPG:s hemsida. /ea
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CAFÉKVÄLLAR

GUDSTJÄNST PÅ YOUTUBE

Cafékvällarna på Café Livskraft
varannan torsdag, har varit och är
en uppskattad och berikande gemenskap där vi tillsammans får ta
del av sång och musik, föreläsningar och annat som gör gott i
själen. Tyvärr har bara några få av
dessa kvällar varit möjliga att
genomföra under året pga. pandemin och de som är inplanerade året
ut har fått skjutas framåt.

Under advents- och jultiden brukar det
vara fler än vanligt som besöker våra
kyrkor, men så blir det inte i år. Nu en
tid framöver får vi ju inte samlas mer än
8 personer och då blir det inte meningsfullt att bjuda in till fysiska gudstjänster. Samtidigt vill vi ju inte sluta att
fira gudstjänst. Vår önskan är ju att alla
skall kunna ta del av adventets och
julens glädjebudskap i ord och ton.
Därför kommer vi att sända församlingens gudstjänster digitalt på Youtube
resten av året. Det är meningen att du
ska kunna ta del av gudstjänsterna som
annonseras här i bladet på det klockslag
de är annonserade, eller på någon
senare tid som passar dig.

Vår önskan och ambition är att
under våren, så snart som det är
möjligt återuppta dem igen då vi
får njuta av mer lokala förmågor
till att börja med. De cafékvällar
med inbjudna gäster som inte
kunde bli av kommer vi att hitta
nya datum för.

Håll dig gärna uppdaterad genom
Edsvikskyrkans hemsida och
Facebook där du kan få information om förändringar och nya
datum och även församlingsbrevet
som kommer varje vecka. /is
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I förra församlingsbladet skrev jag att
vi hoppades kunna återuppta körens
verksamhet till den 1:a söndagen i
advent. Så blir det inte, men en grupp
körsångare kommer att medverka i de
inspelade gudstjänsterna den 1:a och
4:e söndagen i advent. /asta
FREDAGSTRÄFFEN

Att inte kunna träffas som vi brukar är
för många av oss både tråkigt och
jobbigt. I somras kunde vi sitta ute på
coronasäkert avstånd och fika utanför
kyrkan. Jag föreslår att vi återupptar
möjligheten att träffa varandra även om
det sker på avstånd. Vi kan gå promenader, fika, grilla korv, bygga snölyktor
och snögubbar om det finns snö etc.
Vi ses utanför kyrkan fredagen den
15/1 kl. 13.00. Välkomna! /ea
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Då alla kan samlas kring ett enda bord

Betraktelse

Hur och om man kan fira jul är ingen
liten fråga i vårt land. Min familjs plan
var att göra det tillsammans med dottern,
hennes sambo samt min bror och hans
familj. Vi skulle bli sammanlagt 10
personer. Just nu vet vi inte om det
kommer att vara möjligt eller lämpligt.
Ni som är äldre och kanske har barnbarn
känner förmodligen mycket större oro
än jag.
I den fantastiska sången om livets gång
sjunger Börge Ring:
”Vara chef och sen plötsligt bli gammal
en dag, vakta barnbarn och längta till jul. Då alla kan samlas kring ett
enda bord. Det har sin tid”
Jag uppfattar det så att Ring vill uttrycka att julsammankomsten på
något sätt är det minimum av glädje och gemenskap en del av oss har
att längta efter. Men nu riskerar också detta att tas ifrån oss. Därför
känns det för min del viktigare än någonsin att vara restriktiv nu.
Men längtan att få samlas kring ett enda bord kan också tolkas i ett
vidare perspektiv. Vi längtar till den tiden då vi åter kan samlas runt
nattvardsbordet och ge varandra ett handslag eller en kram när
fridshälsningen delas. Vi ser fram emot den dag då vi alla återigen får
dela gemenskapen efter gudstjänsten runt kyrkkaffets bord.
Jag föreställer mig att när vi väl får dela livet fullt ut igen så kommer
vi värdesätta gemenskapen mer. ”Då alla kan samlas kring ett enda
bord” blir inte ett minimum utan något storartat som jag förundras
över. Tänk att jag kan sitta här med mina nära och kära. I en sådan
förundran föds det som kanske är viktigast av allt: tacksamhet och
tacksägelse.
Per Westblom
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MÖTESPROGRAM
DECEMBER

JANUARI 2021

Alla evenemang anges med stora
reservationer för förändringar. För
aktuella uppgifter om kalendarium
se alltid hemsidan.
Gudstjänsterna i december och
januari kommer i första hand att
spelas in på vår YouTube-kanal.

Cafékvällar kl.19.00 den 14/1, 28/1,
11/2, 25/2 och 11/3 är mycket osäkra,
se hemsidan för information.

’

Onsdag 2 december
18.30 Bibelsamtal via nätet

Söndag 3 januari
11.00 Gudstjänst
Per Westblom
Löften och sanning

Söndag 6 december
11.00 Gudstjänst
Per Westblom
Guds rike är nära

Söndag 10 januari
11.00 Gudstjänst
Bön & offerdag för internationell
mission,
Hans Eriksson, Per Westblom
Gå ut i hela världen

Onsdag 9 december
18.30 Bibelsamtal via nätet

Onsdag 13 januari
18.30 Bibelsamtal via nätet

Söndag 13 december
11.00 Luciagudstjänst
Per Westblom, barnkören, Maria Sörensen

Söndag 17 januari
11.00 Gudstjänst
Mats Backholm
Livets källa

Onsdag 16 december
18.30 Bibelsamtal via nätet
Söndag 20 december
11.00 Gudstjänst
Lars-Göran Ahlm,
Anna-Stina Thorssell-Ahlm
Vi sjunger in julen
Fredag 25 december
11.00 Juldagsgudstjänst
Per Westblom
Ett barn är fött
Söndag 27 december
18.00 Sinnesrogudstjänst
Per Westblom
Föra vidare
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Onsdag 20 januari
18.30 & 19.30 ”Två eller Tre”
samlingar med nattvard
Söndag 24 januari
18.00 Sinnesrogudstjänst
Per Westblom
Maktlöshet
Onsdag 27 januari
18.30 Bibelsamtal via nätet
Söndag 31 januari
11.00 Gudstjänst
Per Westblom
Nåd och tjänst
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FEBRUARI

TVÅ ELLER TRE”-SAMLINGAR

Söndag 7 februari
11.00 Gudstjänst
Lars-Göran Ahlm
Uppenbarelsens ljus

”Där två eller tre är samlade i mitt
namn där är jag mitt ibland dem”
säger Jesus (Matt 18:20). Två är den
minsta grupp som finns och (ändå)
framhåller Jesus att den bär på en
särskild närvaro av honom. Jag tror
att tiden är inne för att lyfta fram
sådana möten.

Onsdag 10 februari
18.30 Bibelsamtal via nätet
Söndag 14 februari
11.00 Gudstjänst
Per Westblom, Ulla & Erik André
Kärlekens väg

För det första vill jag uppmuntra alla
att börja tillämpa ”Två eller tre” där
ni är. Man kan ha ett telefon- eller
videosamtal med någon där man
delar ett böneämne, dagens bibelord
och ber tillsammans.

Onsdag 17 februari
18.30 Bön & nattvard
Söndag 21 februari
18.00 Sinnesrogudstjänst
Kjell Dellert, Per Westblom
Tro och förstånd

Jag vet att flera redan gör så i
hemmet. Involvera gärna ytterligare
en person i gruppen så att nya tankar
kan få höras och för att de som bor
ensamma också ska bli delaktiga i en
grupp. De senare kan förstås även ta
kontakt med en annan person som
bor själv.

Onsdag 3 februari
18.30 & 19.30 ”Två eller Tre”
samlingar med nattvard

Onsdag 24 februari
18.30 Bibelsamtal via nätet
Lördag 27 februari
09.00-13.00 Församlingsråd
Söndag 28 februari
11.00 Temagudstjänst
Per Westblom, Mats Backholm

MARS
Onsdag 3 mars
18.30 & 19.30 ”Två eller Tre”
samlingar med nattvard
Söndag 7 mars
11.00 Temagudstjänst
Ola Hössjer, Margaretha Strömqvist m.fl
Tro och vetande
Söndag 14 mars
11.00 Gudstjänst
Livets bröd
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För det andra vill jag efter nyår bjuda
in medlemmar att boka tid hos mig
för nattvard i grupper med 1-2
deltagare, (utöver undertecknad).
Planen är att hålla samlingarna i
kyrkan på onsdagskvällar med start
kl. 18.30 respektive 19.30. För den
som inte kan komma till kyrkan finns
möjlighet att fira nattvard hemma,
men det får nog vänta tills vi har en
smitt säkrare tillvaro.
Kontakta gärna mig om du har
frågor, vill boka tid eller ha hjälp att
komma igång med egna Två eller tresamlingar. Jag har ingen färdig plan
men tänker gärna högt tillsammans
med er. /pw
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