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PROGRAM 
för Uppstartshelgen 

27-28 augusti
lördag
11.00-12.00 Vi välkomnar Rai-
ja som vår vakanspastor och får 
information om höstens aktivi-
teter.
12.00-13.00 Lunch. Kostnad 
minst 50 kronor. Under lunchen 
börjar vi samtala om vilken för-
samling vi vill vara och vilken 
föreståndare vi då behöver.
13.00-15-00 Fortsatt diskus-
sion i grupper och möjlighet 
att anmäla sig till en grupp som 
ska arbeta med rekryteringen 
av en ny pastor.
15.00-15.30 Fika
15.30-17.30 
Avtackning av 
Magnus 
17.30-18.00 
Andakt

Det kommer 
att finnas aktiviteter för barnen 
under dagen.
söndag
”Vi ska fylla hela kyrkan”
11.00 Högtidsgudstjänst där 
Magnus predikar och det blir 
sång och musik av Rissnekyr-
kans kör och orkester. 
Vid kyrkkaffet sker det mer 
offentliga avskedstagandet av 
Magnus.

Att leva som Guds avbild

KYRKTID
Rissnekyrkan,
Sundbyberg
hösten 2016

Rissnekyrkan – en del av

SEMESTER I JULI kan innebära en 
skön avkoppling i en stuga vid sjön 
och trevliga möten med människor 
och nya resmål ute i världen. 

Men i år var juli månad speciell. 
Det var som om alla världens vålds-
bejakare var ute efter att sätta rekord. 
Hundratals människoliv skördades 
i Orlando, Nice, Paris, Kabul, Mün-
chen, Turkiet och Syrien. När TV 
visade minneshögtiden från Utöya 
kändes sorgen efter det hemska dådet 
som en sorg bland alla andra stora 
sorger i världen. 

De brutala färgbilderna på TV-ru-
tan kan vi alltid trycka bort med en 
tumrörelse på fjärrkontrollen för att 
sedan komma tillbaka till sommar-
stugelivets trygga värld. Det går all-
tid att stänga av, men det går inte att 
fly från tanken att sedan inte veta, 
fast så mycket är svårt att acceptera. 

Det gör ont att se att så många 
människor är vilse i livet, att verk-
ningar av ideologier och föreställ-
ningar inte går att förstå. Något har 
hänt och det verkar vara omöjligt att 
reparera...

KRISTENDOMEN ÄR religionen 
för de hopplösa. Lidandet och allt det 
obegripliga som har hänt säger oss, 
att det är något speciellt med en så-
dan värld där inte någon enda männ-
iska tillåts gå förlorad. Gud älskar sin 
värld gränslöst och han vill rädda den 
genom sin Son. Jesus har sagt: ”Den 
som har sett mig har sett Fadern”. 
Avbildens mening är att reflektera 
Urbilden. 

När vi misslyckas kommer      evang-
eliet oss till hjälp. Som den Fullkom-
liga Avbilden är Jesus Kristus på 
samma gång Förebild och Frälsare. 
Genom honom blir vi vad han är. Vi 
behöver påminna varandra om att 
vi är skapade till Guds avbild. Som 
Guds avbild värda att vörda. Att ära 
människan är att ära Gud. Liksom att 
kränka människan är att kränka Gud.  
I detta ligger en tröst och en himla- 
stormande utmaning för oss alla!

Raija Sjöström
Vakanspastor

Raija 
Sjöström. 

Raija Sjöström kommer att 
ha en 50%-ig tjänst som 

pastor och församlingsföre-
ståndare fram till årets slut. 

Expeditionstid: 
tisdag-torsdag 9-12. 

Samtidigt utökas Kim D 
Bergmans tjänst som ung-

domsledare till 80%.
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HUSET ÄR FULLT 
med folk, det finns 
inte plats för en 
enda människa till, 
stämningen är tät 
och luften vibrerar 
av förväntningar. I 
händelsernas cent-
rum sitter Jesus, mitt 
ibland alla – rika, fattiga, tjänstefolk, 
herrar och skriftlärda. Oavsett vem de 
är, så just i det ögonblicket är Jesus deras 
centrum. 

Plötsligt hörs oljud från taket och ner 
inför Jesu fötter firas en man ner av sina 
fyra vänner. Vännerna är övertygade om 
att den enda möjligheten för den lame 
mannen är att få möta Jesus, så de bär 
honom fram till honom… 

VI ÄR MÅNGA i vår församling som 
bär på människor. Ibland är vägen lång, 
andra gånger handlar det om att komma 
över en tröskel. Nu står vi inför ett nytt, 
oskrivet blad i vår historia. Flera av våra 
kända verksamheter blommar upp och 
några av de frön vi satte i våras har börjat 
gro. Klart är i alla fall att vi behöver hjäl-
pas åt, kanske med det som redan finns, 
men lika viktigt med det som vi ännu inte 
sett någon skörd av. 

I ungdomsverksamheten behöver vi 
nya krafter, så känner du att du vill vara 
med i en spännande verksamhet så tveka 
inte att höra av dig till mig!

2.

Nytt från Kims horisont

lördag 24/9
kl 10-14

RISSNEKYRKANS
Öppna Förskolas 

LOPPIS
och

CAFÉ SIV 

Inför loppisen tar vi tack-
samt emot hela och rena 
kläder och skor (höst och 
vinter), leksaker, m m. 

Tack på förhand!

ÅRETS KRISTENDOMSSKOLA på 
Sjövik var som vanligt en av sommarens 
höjdpunkter. Från Rissnekyrkan sände vi 
sex stycken elever och  fem lärare. Som 
vanligt fylldes dagarna av både allvar och 
lek. Även den svenska sommaren visade 
sig från den goda sidan och vi råkade 
endast ut för sporadiska regn. Men även 

dessa bidrog till den glada stämningen! 
I samband med avslutningsgudstjäns-

ten förrättades det dop. Gudstjänsten 
firades i den tillbyggda och återinvigda 
Jubileumshallen, ”Jubel”. 

Kim D Bergman
Ungdomsledare

Fem av årets Sjöviksledare kom från Rissnekyrkan: Lovisa Sköld, Kim D Bergman, 
Carla Widén, Edvin Erkenborn (alla i bakre raden). Linnea Rothin saknas på bilden.

Volontärer blev 
Årets sundbybergare
PÅ NATIONALDAGEN hedrades ”Årets sundbybergare” 
av kommunledningen. I år handlade det inte om bara en enda 
person utan om alla som engagerade sig för evakueringsbo-
endet i Ursvik under hösten 2015.  

”Du som arbetade som volontär. Du som skänkte kläder, 
leksaker, husgeråd, möbler och annat. Alla ni, barn och vux-
na, är Årets sundbybergare”, står det i diplomet som kan lad-
das ner från Sundbybergs hemsida. ”Din omtanke och ditt 
stöd gav hopp om att livet fortsätter.”

Evakueringsboendet involverade över 1400 volontärer. 
Sammanlagt tillbringade människor på flykt 34 700 dygn på 
boendet och volontärerna lade ned över 9 000 timmar. 

Vår församling bidrog med såväl volontärer som materiellt 
stöd.

Några viktiga datum i höst:
30/8 Barnkören startar, övning tisdagar kl 18-19
2/9 Tonår startar. Samling fredagar 18-20
3/9 (lördag) Sensommarpaddling (kontakta Kim)
4/9 Söndagsskolan startar. Söndagar 11-12.
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Söndagsskolan har  
samlat in 866 kr för 

socialt arbete i 
Kongo-Kinshasa. 
STORT TACK!

3.

Kvinnofrukost    
med musikalisk 
mångsysslare 
MARIA ALMLÖV, sångerska, musiker, 
pedagog, fältartist och kravbonde, är gäst 
vid kvinnofrukosten lördagen den 29/10.

Maria Almlöv är född och uppvuxen 
i Tierp men bor sedan många år i Abra-
hamsberg. Vartefter livet rusat fram har 
det för Maria blivit allt tydligare att det 
är en musikmångsysslare hon är. Till 
vardags jobbar hon som musiklärare i 
Sundbyberg men är just nu tjänstledig 
för studier. 

Maria är med i ABBA-tribute-bandet 
The Visitors, som gör allt från soppteater 
på Stadsteatern till stora turnéer i USA. 
Hon är fältartist och underhåller nu och 
då våra svenska soldater och sjömän. 
Maria driver även tillsammans med sina 
fyra syskon ett litet lantbruk i norra Upp-
land, som just nu är i processen att ställa 
om till KRAV. 

Vid frukosten kommer Maria att berät-
ta om sitt mångsysslande liv och så klart 
sjunga några av sina favoritlåtar: coun-
try, pop, rock, visa och självklart en och 
annan psalm.

Som vanligt inleds samlingen kl 9.30 
med ett dignande frukostbord. Anmälan 
till expeditionen senast 24/10. Pris: 100 
kr.

Maria Almlöv.

Samtalskvällar
under hösten
RISSNEKYRKANS DIAKONALA 
grupp, som består av Margareta Häger-
ström, Raija Sjöström och Gerd Wester-
strand, planerar en serie samtalskvällar 
under hösten. 

Inbjudan riktas till var och en som vill 
vara med i en liten grupp och samtala 
om det som känns angeläget. Samtalen 
kommer att hållas kl 18.30-20.00 fem 
onsdagskvällar i Rissnekyrkans under-
våning (för datum se Kalendariet). Fika 
till självkostnadspris ingår.

Anmälan senast 22/9 till Raija 0722 
281602. 

Kultur- och 
studieverk-
samhet i 
samarbete med 

SOM JOURNALIST på 60-talet för de 
afro-amerikanska tidningarna Ebony och 
Jet följde Ragni Lantz medborgarrättsrö-
relsen och var bl a med när dr King höll 
sitt sista tal. Som gift med en chef inom 
skivbolaget Motown kom hon i kontakt 
med många av de stora  R&B-stjärnorna. 

Musikalisk och
lekamlig spis
SAFIRKVARTETTEN BESTÅR av 
Torsten Nilsson, Colleen Vinthagen, An-
nette Maxe och Elisabeth Bjermkvist-Ly-
sell. Lördagen den 22/10 kl 18 ger de en 
konsert i Rissnekyrkan. Efteråt fortsätter 
samlingen med soppa och gemenskap i 
församlingsvåningen. 

Inträde: 150 kr inklusive mat. Anmä-
lan till expeditionen senast 17/10.

Ragni Lantz backstage med Michael Jackson.

Skördefest
blir det lördagen den 15/10 med försälj-
ning av frukt, grönsaker, sylt och saft m 
m. Servering av hembakat bröd och varm 
korv utlovas också och kanske musik till 
maten. Välkommen!

Äpplena mognar på Equmeniaträdet 
utanför Rissnekyrkan. Foto: Ragni Lantz

Från 
M L King 
till Motown

Vid cafékvällen i Rissnekyrkans ka-
feteria lördagen den 1 oktober berättar 
Ragni minnen från sina 21 år i USA. Det 
blir också musik, live och inspelad, och 
servering i amerikansk stil.

Inget inträde, insamling till Rissnekyr-
kans verksamhet.
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Kalendarium

Kyrktid
utges av Rissnekyrkans församling 
Kasernvägen 7
174 59 SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320 
Ansvarig utgivare:
Magnus Kronberg
Redaktör: Ragni Lantz

e-post: expedition@rissnekyrkan.se
Hemsida: www.rissnekyrkan.se
e-post anställda: förnamn@
rissnekyrkan.se
Vakanspastor: 
Raija Sjöström, tel: 733 2322
Ungdomsledare: 
Kim D Bergman, tel: 072 707 7444

Öppna förskolan: 
Ann Edvinsson, tel: 733 2321
Körledare/organist: Kristina Hagwall, 
tel: 0709 184 153

Plusgiro: 11 93 62-2 (Församling)
58 39 83-2 (Ungdom)
Bankgiro: 124-88 06
Swish: 1230009860

augusti
lördag-söndag 27-28/8
SAMLINGSHELG
lördag 11.00-18.00 PLANERINGS-
DAG med lunch och avskedsfest för 
fam Kronberg
söndag 11.00 HÖGTIDSGUDS-
TJÄNST. ”Enheten i Kristus.” 
Magnus Kronberg. Musik: Kristina 
Hagwall, Kyrkokören m fl. Kyrkkaffe

september
söndag 4/9
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Ett är nödvändigt.” Raija Sjöström, 
grupp 5. Söndagsskola. Kyrkkaffe
söndag 11/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Döden och 
livet.” Kim D Bergman, Elisabeth 
Millqvist, grupp 6. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe
tisdag 13/9
18.00 STICKCAFÉT startar (varje 
tisdag 18-21 i Öppna förskolan)
söndag 18/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Rik inför 
Gud.” Raija Sjöström, Lars Arvidson, 
grupp 7. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
FÖRSAMLINGSMÖTE efter kyrk-
kaffet
onsdag 21/9
13.00 RISSNETRÄFFEN. ”Min mu-
sikkarriär” Torsten Nilsson berättar. 
Andakt. Servering
lördag 24/9
10-14 LOPPIS (barnkläder och lek-
saker), CAFÉ SIV
söndag 25/9
11.00 GUDSTJÄNST MED ALLA 
ÅLDRAR. Kim D Bergman, grupp 8. 
Kyrkkaffe (OBS: ej söndagsskola!)
onsdag 28/9
18.30 SAMTALSKVÄLL 

oktober
lördag 1/10
18.00 CAFÈKVÄLL. ”Från Martin 

Luther King till Motown.” Ragni 
Lantz delar minnen i ord och musik. 
Servering (Se notis på sid 3!)
söndag 2/10
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Änglarna.” Jan Åberg, grupp 9. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
söndag 9/10 Tacksägelsedagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Lovsång.” 
Raija Sjöström, grupp 10. Insam-
ling till Equmenia. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe
tisdag 11/10
18-20 RÄTTVISEFIKA
onsdag 12/10
18.30 SAMTALSKVÄLL 
lördag 15/10
10-14 SKÖRDEFEST
söndag 16/10
11.00 PSALMGUDSTJÄNST. ”Sam-
hällsansvar.” Raija Sjöström, Riss-
nekyrkans symfoniorkester, grupp 1. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
onsdag 19/10
13.00 RISSNETRÄFFEN. Berit 
Åqvist berättar om boken ”I kallel-
sens grepp – om sex baptistkvinnors 
liv och tjänst”. Andakt. Servering
lördag 22/10
18.00 SOPPKONSERT med Sa-
firkvartetten (se notis på sid 3!). 
Inträde: 150 kr
söndag 23/10
11.00 GUDSTJÄNST MED ALLA 
ÅLDRAR. Kim D Bergman, Lars 
Arvidson, grupp 3. Kyrkkaffe
onsdag 26/10
18.30 SAMTALSKVÄLL
lördag 29/10
9.30 KVINNOFRUKOST med Maria 
Almlöv. Anmälan senast 24/10. (Se 
notis på sid 3!)
söndag 30/10
11.00 GUDSTJÄNST. ”Förlåtelse 
utan gräns.” Larsåke W Persson, 
grupp 4. Söndagsskola. Kyrkkaffe

november
lördag 5/11 Alla helgons dag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Helgonen.” 
Raija Sjöström, Kyrkokören, Kristina 
Hagwall, grupp 5
söndag 6/11
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Vårt evighetshopp.” Raija Sjöström, 
Grupp 5. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 
FÖRSAMLINGSMÖTE efter kyrk-
kaffet
onsdag 9/11
18.30 SAMTALSKVÄLL
13-20/11 
GLOBALA VECKAN
söndag 13/11
11.00 GUDSTJÄNST MED ALLA 
ÅLDRAR. Kim D Bergman, grupp 6. 
Insamling till Rissnekyrkans ung-
dom. Kyrkkaffe
onsdag 16/11
13.00 RISSNETRÄFFEN. ”Snygga 
seniorer” – modevisning. Servering
söndag 20/11 Domssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kristi åter-
komst.” Georgina McEwan Forn-
hammar, Kristina Hagwall, grupp 7. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
onsdag 23/11
18.30 SAMTALSKVÄLL
lördag 26/11
10-14 JULMARKNAD
söndag 27/11 1 i advent
11.00 GUDSTJÄNST. ”Ett nådens 
år.” Raija Sjöström, Rissnekyrkans 
kör, solister och musiker. Kyrkkaffe

Med reservation för ändringar och 
tillägg 

(Se hemsidan och veckomejl!)


