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Hälsning från pastor Anna-Karin
EN TISDAGMORGON i
maj och jag
är på väg till
Rissnekyrkan.
Jag kommer
upp från tunnelbanan efter
att ha tagit ett motionspass i rulltrappan. Rissne torg har vaknat och badar
i ljus.
Ägaren till fruktståndet packar upp
bananer. Det blir en pratstund och inköp av nektariner. På gräsmattan förbereder en idrottslärare dagens första
lektion. Bredvid porlar det från fontänen och i rabatterna prunkar det av
tulpaner, penséer och violetta hyacintliknande blommor. Framför några hus har fruktträd slagit ut i blom.
Det här måste förevigas! Mobilka-

meran tas fram och jag blir som ett
barn som funnit små skatter att samla
och ha kvar.
SÅ PROMENERAR jag de sista
metrarna fram till kyrkan i Rissne –
kyrkan för Rissne – Rissnekyrkan.
Denna inbjudande kyrka bland ståtliga barr-och lövträd. Dess arkitektur
talar liv med sitt åttkantiga tak i mitten över kyrksalen och ”flyglarna”
som utgår därifrån. Nu är det dags att
zooma in det som faktiskt berättar att
det är en kyrka. Det lilla kopparkorset
mot den klarblå himlen.”Ett kors för
Rissne”. Det lilla korset, som liksom
finns där för oss alla att fästa blicken
på i livets alla tider och händelser –
glada, sorgliga, tuffa, lugna, stressiga, pigga och trötta. Nådens sol lyser
över den stundande arbetsdagen, och
jag går in i kyrkan.

Rapport från Kyrkokonferensen 2017
Uttalande:
Den otrygga situationen för unga
flyktingar i Sverige fortsätter. Och
trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta
beslut om att utvisa asylsökande till
Afghanistan. Detta anser vi inte vara
rimligt. Equmeniakyrkan uppmanar
därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:
• Ta unga flyktingars oro och
psykiska hälsa på
allvar, ge dem en
långsiktig hemoch
skolmiljö
med
möjlighet
till trygghet och
framtidstro.

• På grund av det rådande säkerhetsläget, stoppa utvisningar till Afghanistan.

Beslut i Israel-Palestina-frågan:
• be för fred i Israel och Palestina
• uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera mänskliga rättigheter
• stödja organisationer som arbetar
för ickevåld, fred och rättvisa i Israel
och Palestina
• söka kontakt med och stödja kristna
församlingar i Israel och Palestina
• uttrycka stöd för palestiniernas och
israelernas lika rätt till vatten, mark
och odlingar
• uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera internationell rätt.
A-K Klingsbo

DENNA FÄRGGLADA kyrka som
sjuder av liv i allt. På undervåningen
är det allra mest påtagligt, dagtid. Där
ammas och matas bebisar, äldre barn
leker, sjunger och är på sagostund.
Föräldrar bygger trummor och möts
i samtal. Alla går runt i strumplästen
och det känns som att vara hembjuden till någon.
Många är möjligheterna till andra
livfulla möten: träff för daglediga
med föredrag/musik och umgänge,
stickcafé, där generationer och kulturer möts, sång för stora och små i
Rissnekyrkans kör och Rissne sångfåglar, sorgegrupp, scoutgrupp, fredagskvällarnas barn- och ungdomsgrupper, konserter med och utan
soppa, marknader i olika form och
deltagande i Nationaldagsfirandet på
Golfängarna.
Är du dagledig och vill vara med på
en ny mötesplats, finns Andakt fredagar kl 10 i andaktsrummet. Vi sjunger, läser bibeltext och ber. Efteråt är
det fika. Det är en liten försmak av
söndagens gudstjänst med kyrkkaffe.
ALLT DET SOM nämnts och det
jag kanske glömt, det som finns i
Rissnekyrkan och allt vi gör utanför
kyrkans väggar, är kyrkans gemenskap. Allt behövs för att vi ska vara
en kyrka för hela livet.
Som kyrka och gemenskap ska vi
finnas för den enskilda människan,
likaväl som för den lilla, mellanstora
och jättestora gruppen. Alla ska kunna känna sig hemma och inkluderade
i Guds och allas vår kyrka – Rissnekyrkan. Själv är jag så tacksam och
glad över att finnas här!
Anna-Karin Klingsbo
pastor och föreståndare
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Glimtar från vårterminen

t v: Installationsgudstjänst 7/4.
t h: Internationell knytis
23/4.

t v: ”Förklädd gud” 27/4.
ovan: Fredagspyssel.

t v: Nationaldagsfirande på Golfängarna 6/6.
ovan: Klassisk scoutaktivitet: pinnbrödsbak.

Vad mer kan vi begära?
VILKET HÄRLIGT ÅR! För bara
några år sedan fanns det ett stort hålrum i vår kyrka som gjorde mer ont
än någonsin ebb i kassan eller brister
i panncentralen – det fanns i praktiken ingen ungdomsverksamhet och,
utanför Öppna förskolan, väldigt begränsad barnverksamhet.
Det är annorlunda nu! På fredagarna
samlas upp emot 25 tonåringar och
snart tonåringar hos oss, scouterna är
efter många år i träda åter i gång, det
finns grubbelklubb m m.

Det kan man vara väldigt glad för!
...och alla konserter, breddade frukostar, marknader, internationella
knytkalas och allt vad ni vill!
Det kan man vara väldigt glad för!
....och alla nytillkomna och gamla
vänner som vill knyta sig närmare
vår församling. Det är inte tungt att
se om vi kan ha en vänförening – hur
ska vi ta vara på ett sprudlande engagemang?
Det kan man vara väldigt glad för!

....och att få välkomna en ny föreståndare till oss där allt känns rätt efter en
härlig vakansperiod som blev så bra.
Tack Raija och Kim och välkommen
Anna-Karin!
Det kan man vara väldigt glad för!
Tack alla som är med och bidrar till
vår fantastiska kyrka! Vi hoppas och
tror att resten av året fortsätter som
det börjat!
Välsignat, liksom.
En härlig sommar önskar
Styrelsen

Kyrktid

3.

Från Kims horisont

med anknytning
till Rissne som
deltar. Be gärna
för oss!
JAG ÄR ÖVERTYGAD om att vi
i vår rika verksamhet runt barn, ungdom och familj sår små frön av tro,
respekt och tillit hos våra deltagare,
oavsett om de kommer ofta eller bara
besöker oss då deras barn sjunger.
Fredagssamling i Rissnekyrkan.

”En man började jobba i Rissnekyrkan. Han startade olika typer av
verksamheter, en del för ungdomar,
andra för barn och några för vuxna.
En del av verksamheterna var engångshändelser som snabbt var över.
Andra var lite trögstartade och fick
läggas ner. Men några var riktigt bra
och blev både roliga och trevliga och
gav medlemmar i 5-, 10- och 20-tal.
Hör, du som har öron!”
DET HAR VARIT ett gott år, många
av de frön som vi sådde under förra
året har vuxit till och blivit till goda
händelser i vårt barn- och ungdomsarbete. PreTeens har vuxit från 7-8
deltagare förra året till 20-25 under
vårterminen, flera nya deltagare har
hittat in till oss, från Rissne men även
från andra delar av Västerort.
Under våren provade vi att lägga
all barn- och ungdomsverksamhet
på fredagarna, där vi då startade med
pysselgruppen kl 18, för att därefter
fika ungefär kl 19.15. De som inte
tyckte om att pyssla kunde komma

Tack, Danial!
EFTER
DRYGT
fyra år har vår
fantastasika lokalvårdare Danial Nguse avslutat sin tjänst
i Rissnekyrkan.
Vi kommer att
sakna hans noggranna arbete och varma leende.
Må Gud välsigna dig och din familj i
fortsättningen, Danial!

till fikat. Sedan startade PreTeensprogrammet ungefär kl 20 och höll på
fram till kl 21. Därefter fick de äldre
tonåringarna vara kvar och hänga om
de ville.
Under våren har vi även återstartat
scoutkåren, vi är nu ca 9 scouter och
6 ledare. De kommer att bli invigda
söndagen den 11 juni.
Söndagsskolan har även genomfört
en termin med sitt nya material Skatten. Materialet är lättarbetat och har
tydliga handledningar och följer kyrkoåret. Barnkören har under våren
medverkat i ett par gudstjänster och
övat in Disney-sånger till terminsavslutningen.
Nu ser vi vi fram emot sommaren
och kristendomsskolan på Sjövik. I
år kommer vi ha två elever från Rissnekyrkan, en i ettan och en i fyran.
Som vanligt är vi även några ledare

”En man gick ut för att så. När han
sådde föll en del på vägkanten, och
fåglarna kom och åt upp det. En del
föll på de steniga ställena, där det
inte fanns mycket jord, och det kom
fort upp eftersom myllan var tunn.
Men när solen steg sveddes det och
vissnade bort eftersom det var utan
rot. En del föll bland tistlarna, och
tistlarna växte upp och kvävde det.
Men en del föll i den goda jorden och
gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har
öron.”
Matt 13:3-9
Kim D Bergman,
undomsledare

Samtal om sorg

”Lånefamilj”
BLI ”LÅNEFAMILJ/kulturkompis/far-/morförälder” till personer i
Rissne som är nyinflyttade eller nysvenskar och önskar lära känna nya
människor, svensk kultur och tala
svenska!
Det kan t ex innebära något så trevligt som att bara fika och träffas några
gånger eller göra promenader, utflykter, musei-, bio- och teaterbesök eller
vad ni vill – du bestämmer själv vad
och hur ofta. Studieförbundet Bilda
kan ersätta för vissa biljettkostnader.        
Alla intresserade kan ta kontakt
med Ann Edvinsson 070-6207800 eller Raija Sjöström 072-2281602.

VÅRA LIV INNEHÅLLER olika
händelser som kan röra hälsa, familj,
yrke, mm. Till detta förhåller vi oss
på ett självklart sätt. Men när vi
drabbas av förluster och sorg kan vi
känna oss okunniga, både inför vår
egen sorg men även hur vi bemöter
och stödjer andra i samma situation.
En grupp har träffats under våren
för att samtala omkring dessa svåra
frågor. Vi hoppas kunna starta en ny
samtalsgrupp till hösten.
Raija Sjöström, Margareta
Hägerström och Gerd
Westerstrand
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Kalendarium
juni
söndag 11/6 Heliga trefaldighets
dag
11.00 GUDSTJÄNST med terminsavslutning. Kim D Bergman,
Barnkören Rissne sångfåglar,
Kyrkokören. Kyrkkaffe
söndag 18/6
11.00 GUDSTJÄNST. ”Vårt dop”
Carla Widén, Madelaine Bensing
söndag 25/6 Johannes döparens
dag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
i Centrumkyrkan. ”Den högstes
profet” Anna-Karin Klingsbo m fl
26/6-8/7
Kristendomsskola på Sjöviks fhs

juli
söndag 2/7
11.00 SOMMARANDAKT med
nattvard. ”Förlorad och återfunnen”
Anna-Karin Klingsbo, Eva Kärnbo,
Elisabet Millqvist
söndag 9/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Att inte
döma” Anna-Karin Klingsbo, Kristina
Hagwall

4.
nattvard. ”Andlig klarsyn” Kim D
Bergman, Kerstin Schelander
söndag 13/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Goda
förvaltare” Kim D Bergman
söndag 20/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Nådens
gåvor” Raija Sjöström
tisdag 22/8
19.15 KÖRÖVNING, Kyrkokören
söndag 27/8
11.00 GUDSTJÄNST. ”Tro och liv”
Anna-Karin Klingsbo, Riddarfjärdens
Vokalensemble, Catrine Bäckman,
Lotta Nilsson. Kyrkkaffe

september
lördag 2/9
10-17 GEMENSKAPSDAG i Erikssund (Sigtuna). Se inbjudan t h!
söndag 3/9
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST
med nattvard. ”Friheten i Kristus”
Anna-Karin Klingsbo, körsång,
Kristina Hagwall m fl. Kyrkkaffe
söndag 10/9
11.00 GUDSTJÄNST.
”Medmänniskan” Raija Sjöström,
Diakonala rådet. Kyrkkaffe

Med reservation för
ändringar och tillägg!

söndag 16/7 Apostladagen
11.00 SOMMARANDAKT. ”Sänd
mig” Rune Schelander, Ragni Lantz,
Kerstin Schelander

Värt att notera:

söndag 23/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Efterföljelse” Anna-Karin Klingsbo, Azena

Semestrar, anställda:
Ann: 19/6-2/7, 6/7-30/7
Kim: 10/7- ca 4/8
Anna-Karin: 31/7-20/8
Öppna förskolan startar 10/8.
Övrig barn- och ungdomsverksamhet startar v 36.
Konserter i höst:
Soppkonsert 23/9: Lars Arvidson
sjunger Einar Ekberg
Kyrkokören och Barnkören framför
en nyskriven Markusmässa 22/10.

söndag 30/7 Kristi förklaringsdag
11.00 SOMMARANDAKT. ”Jesus
förhärligad” Anna-Karin Klingsbo,
Christopher Webster

augusti
söndag 6/8
11.00 SOMMARANDAKT med
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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

Expeditionspersonalen har ledigt v
25-32

Hemsida: www.rissnekyrkan.se
Pastor:
Anna-Karin Klingsbo, tel: 073 950 1825
e-post: pastor@rissnekyrkan.se
Ungdomsledare:
Kim D Bergman, tel: 072 707 7444
e-post: kim@rissnekyrkan.se
Öppna förskolan:
Ann Edvinsson, tel: 08-733 2321
e-post: ann@rissnekyrkan.se

Gemenskapsdag
i Erikssund,
Sigtuna
lördagen 2/9
kl 9.30 – ca 20.30

DET BLIR frukostfika tillsammans,
andakt, olika workshops – bland
annat sångövning inför söndagens
gudstjänst – lunchgemenskap, femkamp, samtal om Rissnekyrkans
nu- och framtid. Vi avslutar dagen
med en festkväll med grillning och
trevlig samvaro.
Vi kommer mestadels hålla till på
en stor gräsmatta vid en liten strand.
Frukostfika, lunch och eftermiddagskaffe kommer att finnas. Tag
med det du/ni vill grilla på kvällen.
Badkläder, filt och ”uteleksaker”
kan vara bra att ta med. Ett stort
partytält kommer att finnas uppsatt.
Vägbeskrivning se: www.eniro.
se eller Hitta.se Adress: Erikssund
515. Vi bor i det röda huset med vita
knutar på Sigtunasidan om Erikssundsbron.
Anmälan till expedition@rissnekyrkan.se eller 08-733 2320 senast
28/8.
Vi planerar för samåkning. Tala
om ifall du har behov av skjuts eller
har plats i bil.
VARMT VÄLKOMNA!
Anna-Karin Klingsbo
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

