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Jesus Kristus är densamme
igår, idag och i evighet
GUDSTJÄNSTER, bibelfrukostar,
Rissneträffar, trettondagsfester, andakter mitt i livspusslet, födelsedagsbruncher, nationaldagsfirande, kvinnofrukostar, soppkonserter, basarer
och möten av olika slag...
Vi är en kristen församling på
vandring i Rissne i ständig förändring av tankar, idéer, lösningar,
uppfattningar, fasta ståndpunkter, och
beslut. Vid vår sida som följeslagare
finns en enkel vers från Bibeln med
löfte om att Jesus är densamme och
att han skall förbli så i evig tid (Hebr
13:8).
HUR HAR DEN vandringen varit
förut, hur är den idag och hur blir

den i framtiden? Det finns mycket att
diskutera, men framför allt skulle vi
gärna vilja se in i framtiden. Det finns
många planer på gång och det skulle
vara intressant att veta hur vi bäst ror
i land med dem.
Ändå vet vi också att hur väl vi
än planerar och genomför dem, kan
vi inte skaffa någon garanti mot den
smärta som också finns med i alla
beslut, när det finns olika viljor,
tolkningar och önskningar. Hur vårt
liv tillsammans blir beror ju alltid på
hur vi lärt oss att hantera allt sådant.
Om det oroar oss får vi till svar:
”Gud själv har sagt: Jag skall aldrig
överge dig, aldrig svika dig.” (Hebr
13:5)

DET ÄR INTE SÅ att trygghet är
detsamma som att allt ska vara som
det alltid varit. Paulus avslutar inte
1 Kor 13 med orden: ”Men störst
bland dem är status quo.”
I stället talar han om att kärleken är
störst. Den söker ständigt nya former
och uttryck för att Guds kärlek ska
kunna nå alla människor. I vad är då
Jesus ständigt densamme? Jo, i sin
kärlek till oss.
Raija Sjöström
Vakanspastor

och dottern Sofia, 15 år. Sönerna Lukas och Benjamin är utflugna ur boet.
Hon beskriver sin bakgrund som
”rätt brokig”, med erfarenheter från
såväl Missionskyrkan och Svenska
kyrkan innan hon under lärarutbildningen fick kontakt med Ebeneser på
Söder och döptes där.
Som nybliven 40-åring fick hon
chansen att läsa fyra år på Teologiska högskolan – ”fyra fantastiska
år mitt i livet”, säger hon. Ett par
månader före ordinationen omkom
pastorn i hennes hemförsamling i
Sigtuna i en bilolycka. Anna-Karin
ombads ta över tjänsten som var på
halvtid och innehade den i drygt två
år. Samtidigt jobbade hon deltid som
mellanstadielärare. Närmast kommer
Anna-Karin från en heltidstjänst som
föreståndare i Högdalskyrkan söder
om Stockholm, där hon varit i 4 ½ år.

Här är några av orsakerna till att
Anna-Karin sökte tjänsten i Rissne:
• Jag har stor erfarenhet av mångkultur och trivs med att arbeta i de sammanhangen.
• Jag längtar efter att arbeta i en kyrka som är ”kyrkan i byn/stadsdelen”.
• Jag är en ”tröskel-” och ”bro”människa som tycker om att möta
människor som ej är hemtama i kyrkomiljö och dela evangeliet på ett
livsnära sätt.
• Jag trivs med att möta alla åldrar
och finnas i kyrkans olika mötesplatser.
• Jag tycker om att vara en del av förändringsprocesser, tänka teologiskt
kring förändring och se kreativt på
församlingens framtid.
Anna-Karin kommer att börja sin
tjänst i maj.
Ragni Lantz

Välkommen, Anna-Karin!

ANNA-KARIN KLINGSBO blir
Magnus Kronbergs efterträdare som
pastor och föreståndare i Rissnekyrkan. Hon predikade i vår kyrka en
söndag i januari och presenterade sig
närmare vid ett frukostmöte den 28/1.
Anna-Karin är 51 år och ordinerades som pastor i Baptistsamfundet/
Equmeniakyrkan för sju år sedan.
Dessförinnan jobbade hon som lärare. Hon bor i Erikssund utanför Sigtuna tillsammans med maken Stefan

Raija
Sjöström.
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Välbesökt årsmöte med viktiga beslut

Tacksamhet präglade församlingens årsmöte. Här framförs en
hälsning från Öppna förskolan.

Bland årsmötesbesluten:
• Intäkterna för 2016 var högre än
året innan men innebar ändå ett underskott på drygt 114 000 kr. Årsmötet antog en bantad budget för
2017 på 1 553 000 kr. Alla gudstjänstkollekter på söndagarna ska
gå oavkortat till församlingen. In-

DEN 18 FEBRUARI höll Rissnekyrkans församling sitt årsmöte, som var välbesökt.
Den stora punkten på dagordningen var att
kalla en ny pastor och tillika församlingsföreståndare till församlingen. Enhälligt beslöts att kalla
Anna-Karin Klingsbo.
Övriga årsmötesförhandlingar avlöpte smärtfritt
under presidiets vana ledning. Vi hälsar alla nya
och gamla förtroendevalda välkomna till ett nytt
engagerat verksamhetsår och tackar i synnerhet
de avgående styrelseledamöterna: Peter Rothin
(ordförande), Eie Millqvist (kassör) och Rosel
Fröjmark. För detaljer hänvisas till punkterna nedan
samt protokoll och årsmöteshandlingar.
I skrivandets stund har Anna-Karin skriftligt
tackat ja till tjänsten.
Hans Sjöström
styrelseordförande

samling till speciella ändamål (Equmeniakyrkans olika missionsgrenar,
Rissnekyrkans ungdom etc) görs
genom utgångskollekt. Fasta bidrag till ekumeniska sammanhang
som Sjukhuskyrkan ersätts med utgångskollekter.
• Ett kassörsteam bestående av Eva
Kärnbo, Heléne Lundström, Maria

Sandén och Lotta Sköld tar över
ansvaret för bokföring, löneutbetalningar, bankärenden, ekonomisk redovisning mm i nära samarbete med
kassören Nils Sköld.
• Årsmötet antog styrelsens förslag
att under året utreda möjlighet att
bilda Rissnekyrkans Vänförening.

Rapport från styrelsen
STYRELSEN OCH församlingsrådet
har snabbstartat efter årsmötet och har
redan avverkat två sammanträden.
Det första var ett konstituerande
sammanträde. Det andra kom att
kretsa kring våra personalfrågor. Vi
beslöt att ha en riktad insamling vid
upptaktshelgen den 26-27 augusti för
betalning av vår skuld för lånet vi tog
för reparationen av värmesystemet.
Enligt den preliminära ekonomiska rapporten för januari så
gjorde församlingen ett litet
överskott och det tackar vi alla
glada givare för. Planeringen för
installationsgudstjänsten av AnnaKarin har startat, den ser ut att bli den
7 maj.
Hans Sjöström
styrelseordförande

Glada miner runt styrelsebordet (fr v): Carla Widén, Ann Edvinsson, Hans
Sjöström, Håkan Sandén, Torsten Nilsson och Lotta Heggestad. Saknas på
bilden gör Nils Sköld.

Rissnekyrkan – en del av
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Nytt från Kims horisont
VISST ÄR DET härligt med vår,
naturen får åter liv efter att ha sovit
en hel vinter, ljuset kommer åter och
man riktigt känner hur livskrafterna
vibrerar. Alla som har en odlingslott
eller trädgård vet att det nu börjar bli
hög tid att börja förbereda för sommaren och höstens skörd. Det skall
luckras, plöjas, rensas och beskäras,
allt för att den nya sådden skall få så
goda förutsättningar som möjligt.
På samma sätt är det med vårt
barn- och ungdomsarbete, det är hög
tid att börja bearbeta vår jord. Det är
ett arbete som inte gör sig själv utan
ju fler vi är desto större mark kan vi
bereda.
Så vad sägs om att ta vara på vårkänslorna och komma och hjälpa till
i ungdomsverksamheten? Det finns
plats för alla, och man behöver inte
vara med alltid. Ta kontakt med mig
om du har frågor eller vill anmäla
dig! I synnerhet söndagsskolan är i
akut behov av ledare!
DET BLIR EN SPÄNNANDE och
intressant vår i kyrkans undervåning.
Under vårterminen kommer vi att
prova att lägga en stor del av ungdomsverksamheten på fredagar. Det

K M-frukost för
båda könen

KVINNOFRUKOSTARNA
har
varit en uppskattad del av Rissnekyrkans verksamhet i mer än 20 år,
först i Kvinnoföreningens regi och de
senaste åren tack vare en särskild frukostkommitté. En del män har klagat
över att de inte fått vara med på de
trevliga frukostarna.
Lördagen 6 maj är det premiär för
Rissnekyrkans
”KOM-frukostar”,
där alla är välkomna, oavsett kön.
Samlingen börjar kl 09.30 med frukostbuffé. Vem som blir dagens gäst
meddelas senare. Anmälan till Rissnekyrkans expedition senast 2 maj.

kommer finnas en
stor variation, där
du kan välja allt
från pyssel till att
bara sitta och fika
med dina vänner.
Fredagskvällen börjar kl 18 med
Klister (pyssel), 19.30 startar PreTeens-programmet och ca 20.30 fikar vi. Kl 21.00 avslutar vi PreTeens
och Klister, men det betyder inte att
den som är tonåring måste gå hem,
för då startar vi Tonår. Där har vi en
mer flytande avslutning, mycket beroende på vilka som är där och vad
vi gör. Men senast kl 23.30 stänger
vi portarna.
VI PLANERAR att starta upp vår
scoutgrupp igen för den som är intresserad av naturen, lägerliv och
fiffiga lösningar. Till att börja med
kommer vi ha en grupp för åldersgruppen 7-13 år. Vi kommer att träffas på onsdagar 18:00-19:15 i kyrkans undervåning.
Barnkören träffas som tidigare på
tisdagar kl 18:00-19:00.
Söndagsskolan träffas på söndagar
kl 11:00.
Kim D Bergman

Soppkonsert med
Lovisa och Johan
SOPPKONSERTERNA HAR blivit en populär lördagsaktivitet i Rissnekyrkan.
I januari var det musikal- och
viskväll med ”vår egen” Oskar Nilsson och hans fantastiska pianist Filip
Ekebagge, och den 22 april är det Lovisa Sköld och hennes kompis från
lågstadiet och Kungliga Musikaliska
Akademien Johan Finnerman som
bjuder på akustisk pop till soppan.
Kostnad, inkl måltid: 150 kr.
Anmälan till Rissnekyrkans expedition senast 18 april.

Kultur- och studieverksamhet
i samarbete med Studieförbundet

Namn & nytt
Födelsedagar
13/3 Hans Sjöström, 75 år
6/5 Filippa Telin, 20 år
17/5 Monica Dahlqvist, 80 år
1/6 Johanna Fröjmark, 40 år
13/6 Lily Olsson, 70 år
Avliden
26/12 Karin Mattinsson
Födda
13/12 Rut Anna Charlotte, dotter till
Jonatan Sköld och Towe Bengtsson
21/1 Dottern Berenice till Nacha
Luzala och Serge Ngobila
Utflyttad
Anita Andersson till Härnösands
baptistförsamling
Adressändringar
Siri Arvidson, Per Albin Hanssons
väg 30 A, lgh 2102, 214 32 Malmö
Sebastian Havdelin, Vibble
Lundmarks väg 6, 622 60 Visby
(efter 29/3)
Charlotte Nilsson mobil 070 482
4011 (ingen fast tel)

I stället för
blommor
– ge en gåva
till
Rissnekyrkans gåvofond!

Vårmarknad och
loppis 25 mars
LÖRDAGEN DEN 25/3 är det dags
för Rissnekyrkans vårmarknad och
loppis. Bland attraktionerna märks
chokladtombola, lotterier, bokbord
och försäljning av fågelholkar, påskris och videkvistar. Barnkläder och
leksaker kan fyndas i Öppna förskolans loppis. Sivs café är öppet
och serverar även våfflor, och som
vanligt grillas det varm korv utanför
kyrkporten.
PS. Bidrag till loppisen mottas tacksamt!
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Kalendarium
mars

söndag 5/3 1 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Prövningens stund” Raija Sjöström,
Lovisa Sköld. Ingen söndagsskola.
Kyrkkaffe
söndag 12/3 2 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. ”Den kämpande tron” Carla
Widén, barnkören Rissne sångfåglar.
Utgångskollekt till diakon- och pastorsutbildning. Kyrkkaffe
torsdag 16/3
19.00 SOPPA, SAMTAL, NATTVARD
söndag 19/3 3 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kampen mot
ondskan” Raija Sjöström, Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall.
Kyrkkaffe
onsdag 22/3
13.00 RISSNETRÄFFEN. ”Berörd
av fattigdom och utsatthet” Diakon
Maj Ibbinger berättar om Rumänien.
Servering. Andakt
lördag 25/3
10-14 VÅRMARKNAD och LOPPIS
söndag 26/3 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Guds mäktiga
verk” Kim D Bergman, Madelaine
Bensing, Kristina Hagwall. Ingen
söndagsskola. Kyrkkaffe

april

söndag 2/4 5 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Försonaren” Raija Sjöström, Elisabeth Millqvist, Kerstin Schelander
söndag 9/4 Palmsöndagen
11.00
GUDSTJÄNST.
”Vägen
till korset” Raija Sjöström, Ivar
Danielsson,
Thomas
Karlsson.
Utgångskollekt till Sjukhuskyrkan.
Kyrkkaffe. Ingen söndagsskola
torsdag 13/4 Skärtorsdagen
19.00 GETSEMANESTUND med
nattvard. Raija Sjöström
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utges av Rissnekyrkans församling
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174 59 SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320
Ansvarig utgivare:
Magnus Kronberg
Redaktör: Ragni Lantz
e-post: expedition@rissnekyrkan.se

fredag 14/4 Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Korset” Raija
Sjöström, Rissnekyrkans kör, Kristina
Hagwall
söndag 16/4 Påskdagen
11.00
GUDSTJÄNST.
”Kristus
är uppstånden” Raija Sjöström,
Rissnekyrkans kör, Rissne symfoniorkester, Kristina Hagwall. Kyrkkaffe
måndag 17/4 Annandag påsk
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST.
”Möte med den uppståndne” Angelica Möller, Centrumkyrkan, Kim
D Bergman, musiker från Svenska
kyrkan. Kyrkkaffe
onsdag 19/4
13.00 RISSNETRÄFFEN. K G
Thunblad: ”Så var det förr – ett
egoföredrag.” Servering. Andakt
lördag 22/4
18.00
SOPPKONSERT.
Lovisa
Sköld, Johan Finnerman. Inträde,
inkl servering: 150 kr
söndag 23/4
11.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar.
”Påskens vittnen” Kim D Bergman,
barnkören Rissne sångfåglar. Utgångskollekt till Mission i Sverige.
Kyrkkaffe
söndag 30/4 Valborgsmässoafton
11.00 GUDSTJÄNST. ”Den gode
herden” Carla Widén, DKABB –
Singers Con Spirito, Kristina Hagwall.
Kyrkkaffe

maj

lördag 6/5
09.30 K M-frukost (se sid 3!).

till Rissnekyrkans ungdom. Kyrkkaffe
söndag 21/5 Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar.
”Bönen” Kim D Bergman, Anna
Eggelind
torsdag-söndag 25-28/5
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i
Vårgårda
lördag 27/5
18.00 VÅRKONSERT. ”Förklädd
Gud.” Rissnekyrkans kör, Sundbybergs kyrkokör, Sundbybergs Orkesterförening
söndag 28/5
11.00 GUDSTJÄNST. ”Hjälparen
kommer” Raija Sjöström. Kyrkkaffe
18.00 ”Förklädd Gud.” Rissnekyrkans
kör, Sundbybergs kyrkokör, Sundbybergs Orkesterförening. OBS: i
Sundbybergs kyrka

juni

söndag 4/6 Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Den heliga Anden” Anna-Karin
Klingsbo, sånggrupp. Kyrkkaffe
tisdag 6/6 Nationaldagen
11-17 Nationaldagsfirande på Golfängarna
söndag 11/6 Heliga trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST med terminsavslutning. Kim D Bergman, barnkören Rissne sångfåglar, Rissnekyrkans kör. Kyrkkaffe

Med reservation för
ändringar och tillägg!
Se hemsida och veckoprogramsmejl!
OBS: Söndagsskola varje söndag
där inget annat anges.

Kostnad: 100 kr

söndag 7/5
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Vägen till livet” Pastorsinstallation.
Anna-Karin Klingsbo, Rissnekyrkans
kör, Kristina Hagwall m fl. Kyrkkaffe
söndag 14/5
11.00 GUDSTJÄNST. ”Att växa i tro”
Anna-Karin Klingsbo. Utgångskollekt
Hemsida: www.rissnekyrkan.se
e-post anställda: förnamn@
rissnekyrkan.se
Pastor:
Anna-Karin Klingsbo (fr o m maj)
Raija Sjöström (vakans t o m april)
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 (församling): 1230009860
Swish (Öppna förskolan):
1232386100

