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Det lilla ljus jag har...

SÅ HAR VI I DAGARNA haft en
fantastisk julmarknad, och i stor glädje har
vi firat första advent med orkestermusik
och körsång som fyllde varje liten
vrå i kyrkan. Vi har tänt det första
adventsljuset. I decembermörkret
lyser det nu ljus – ljus i våra hem
och ljus i våra kyrkor.
Men ljus är inte bara ett
stearinljus som lyser eller en
elektrisk adventsljusstake. Du och
jag är också ljus. Låt oss påminna
oss om att allt vi gör i kärlek för
andra är en ljushandling, hur liten
handlingen än tycks vara. Även det
minsta lilla ljusets strålar når långt,
långt bortom sig själv.
Så när du ringer det där telefonsamtalet eller skickar ett meddelande till en vän som behöver
höra ifrån dig så sprider du ljus.
Och jag tänker att det ljuset är ett
kärleksljus från Gud, genom dig.

HÄR I RISSNEKYRKAN är
också sången och musiken en
ljushandling som fyller våra hjärtan
med värme, och vi får med oss
budskap från Gud som berör både
våra tankar och känslor.
Häromkvällen hade jag förmånen att få vara med barnkören
och öva luciasånger. En sångens glädje
spred sig i mig.
På vägen hem tänkte jag på hur
mycket sången och musiken betyder för
mig och för oss alla. Jag tänkte igenom
det som sker i kyrkan under en vecka och
insåg att det är ofta vi sjunger.
DET SJUNGS PÅ Öppna förskolan. Att
få se ettåringar göra rörelser och dansa
runt till sång och musik på onsdagarna

är en fröjd som går utöver det mesta. Då
går det inte annat än att vara närvarande
i den stunden.

sångminnet sitter, när någon som knappt
pratar plötsligt sjunger med i en känd
psalm.
NÄR SÅ SÖNDAGEN kommer
är vi alla inställda på att sången
och musiken har en stor plats i
gudstjänsten. Lovpsalmer, barnsånger, bönesånger, taizésånger,
psalmer som beskriver våra liv,
psalmer som talar om vår Gud, och
sånger som sänder oss ut utanför
kyrkan. Detta skapar glädje och
innerlighet.
Gud har många vägar att lyfta
oss och bära oss. En väg är genom
musiken och sången. Sången och
musiken är en viktig gåva, som vi har
fått att dela med oss av och utveckla
till glädje för fler i Rissnekyrkan.
Vilka sånger bär du med dig?
Vilka sånger betyder något speciellt
för ditt liv och din relation till Gud?
EN JULPSALM SOM ofta klingar
i mitt huvud i juletid är den psalm
som Zacharias Topelius skrev 1887.
Den är en bön och ett ljus att bära
med sig i advent och jul.

På kyrkokörens övningar är verkligen
sången i fokus: höga toner, låga toner,
skratt, ett gemensamt skapande, inte
alltid lätt, men roligt.
Vi sjunger när vi samlas till
Rissneträffen, och på fredagsandakterna
sjunger vi à capella…
Några av oss har även förmånen att
sjunga med äldre på Ekbacken, Solskiftet
och Edsätrahemmet. Där ser vi hur djupt

”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt
och över jorden frid.”
GUDS FRID i
advent och juletid!
Anna-Karin
Klingsbo
Pastor och
föreståndare

Alla Kyrktids läsare önskas en välsignad och fridfull jul- och nyårshelg!

Rissnekyrkan – en del av
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50 år av
församlingsgemenskap –
det ska vi fira!
TIDEN ÄR HÄR och nu, den är alltid
ny och därför tidlös... Även om vi njuter
av en ny dag och försöker leva i nuet, så
är det tacksamt och härligt att då och då
titta i en backspegel.
1966 möttes två kloka, härliga
människor på en bänk på Nykterhetens
dag på Skansen och började diskutera
med varandra om ett samgående. Det var
Hugo Davén, ordförande i Solna baptistförsamling och Sundbybergs baptistförsamlings Gösta Andersson.
1968 blev året då Solna och Sundbybergs baptistförsamlingar blev Solna-Sundbybergs baptistförsamling – det
som nu är Rissnekyrkans församling, en
del av Equmeniakyrkan. Sune Lönnback
blev församlingens första gemensamma
pastor.
VI FIRAR DÄRMED 50 år som församling och det vill vi fira under 2018.
Vi känner stor tacksamhet för vår historia
och resa och ska uppmärksamma detta
jubileum under hela 2018. Torsten Nilsson förbereder en utställning, som kommer att invigas den 21 januari, då Karin
Wiborn är gästpredikant. Jubileumsguds-

Baptistkyrkorna i Sundbyberg (t v) och Solna. Rissnekyrkan (nedan) invigdes 1985.

tjänst blir det vid årsmöteshögtiden den
18 februari.
En inbjudan är på väg till alla som
varit anställda kortare eller längre tid i
församlingen att återvända och delta i en
gudstjänst eller konsert under året, och vi
hoppas på många positiva svar.
NÄR SOLNA OCH
Sundbybergs församlingar gick samman
1968 stod det i en
trycksak: ”en församling i förändring”
och ”Baptistkyrkan
en kyrka öppen för
alla”. Detta gäller än
idag, då vi precis avslutat årets julmarknad i Rissnekyrkan
med
rekordmånga
besökare. Det gäller

också vår fortsätta resa som församling
med vår nya pastor Anna-Karin Klingsbo.
Med stor tacksamhet och glädje önskar vi dig ett gott slut på 2017 och ett
GOTT NYTT ÅR!
Vänliga hälsningar,
Rissnekyrkans Styrelse

Glimtar från höstens verksamhet

Eva Kärnbo dirigerade kör, orkester och församling 1 advent.

Markusmässan firades den 22 oktober med
sång, musik, drama och vandring till olika
"stationer" i kyrksalen (ovan).
Solweig Thunblad och Berit Tollin ansvarade
för bröd- och blomsterboden vid julmarknaden.
.

(ovan) Rut Sköld barnvälsignades i gudstjänsten
den 12 november.

Foton: Ragni Lantz
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Från Kims
horisont

TACK FÖR höstterminen, snart börjar
vårterminen!
Efter en fantastisk hösttermin med nystart på scout och fortsatt gott deltagande
på PreTeens är det dags att spana in framtiden. Vi startar terminen v 3 och v 4. (Se
Kalendariet!)
RISSNEKYRKANS SCOUTKÅR tillhör Equmeniascout, som är Equmenias
scoutarbete och är anslutet till Scouterna i Sverige och därmed den världsvida
scoutrörelsen. Equmeniascout driver
scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får
plats. Här får barn och unga möjlighet att
upptäcka en tro och uppleva möten med
Gud.
Som scout är du del av en mindre
grupp, en patrull, där du upplever livet
och naturen tillsammans med dina scoutkompisar. Du får börja i scouterna det år
du fyller 8 år. Är du nyfiken på scouterna, kontakta Kim.

Scouternas julmarknadsstånd. Foto: Kim D Bergman

VI HAR EN fantastisk höst bakom oss
där du som ledare har varit en viktig och
god del i vårt arbete! Jag vill tacka dig
och önska dig en riktigt god vila och
hoppas att du vill vara med och göra vårterminen minst lika god!
Kim D Bergman
Ungdomsledare

PRETEENS ÄR en ungdomsverksamhet för dig som fylt 9 år. Vi träffas på fre-

dagkvällar i kyrkans undervåning kl 1820. Programmet varierar från filmkväll
till utflykt, vi leker, tävlar och umgås,
ibland tillsammans med andra kyrkor.
Kvällen avslutas med en frivillig andakt.
FOCUS, vissa fredagar för dig som
fyllt tretton. Här ligger tonvikten mer på
samtalet, vi kanske ser en film, fikar och
snackar om innehållet. Kanske besöker
vi en annan kyrka och ser hur de gör.
Eller så bara chillar vi – du är med och
bestämmer vad vi skall sätta FOCUS på.
Nästan varje söndag har vi SÖNDAGSSKOLA. Vi använder materialet
Skatten, som leder oss igenom bibelns
texter. En gång i månaden har vi Gudstjänst med alla åldrar – då är det ingen
söndagsskola.

”Tänd ett ljus”

”En väg till livsmod och tillit”

EQUMENIAKYRKANS
internationella insamling "Tänd ett ljus" pågår
första advent - 31 januari. Då får vi i
Rissnekyrkan en chans att lyfta våra
blickar ut i världen och hjälpa till.
Insamlade medel går till alla de länder
där Equmeniakyrkan engagerar sig, t ex
Thailand, Pakistan, Ecuador, Spanien.
Som exempel på vad pengarna går till
kan nämnas döva barn i Liberia som får
hjälp till en framtid genom att de lär sig
teckenspråk och ett yrke att försörja sig
på. Läs mer på www.equmeniakyrkan.se
Tredje advent, 17/12, har vi en
utgångskollekt till förmån för "Tänd ett
ljus" i samband med gudstjänsten.
Om du vill ge en gåva direkt till
Equmeniakyrkan, se information på
hemsidan: www.equmeniakyrkan.se .
Anna-Karin Klingsbo

MARTIN LÖNNEBO, biskop emeritus,
ville berätta om kristen tro på ett nytt
sätt och skapade det lilla armbandet
”Frälsarkransen”. Där står varje glaspärla
för något som förklarar kristen tro i
relation till våra liv.
Vi träffas sex onsdagar, varannan
vecka, med start den 24 januari. Varje
träff inleds med smörgåsfika. Därefter
får vi ta del av vad en/två av pärlorna står
för. På det följer ett samtal och de flesta
gånger gör vi något som konkretiserar
det vi pratat om. Vi avslutar med egen
reflektion och andakt.
Det är bra om man kan delta vid de
flesta tillfällena.
Kurskostnad för litteratur ”En väg
till livsmod och tillit”, armband och
smörgåsfika: ca 500 kr. (Eventuellt får vi
litteraturbidrag från Bilda.)

BARNKÖREN Rissne sångfåglar träffas på tisdagar kl 18-19. Här kan du börja
det år du fyller sju, vi medverkar i församlingens gudstjänster och konserter.

Anmälan senast 15 januari till
Anna-Karin Klingsbo. e-post: pastor@
rissnekyrkan.se, tel 0739 501 825.
Begränsat antal deltagare. Har du
frågor hör gärna av dig till mig.
Anna-Karin Klingsbo
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Kalendarium
december

måndag 11/12
10.00 TERMINSAVSLUTNING Öppna förskolan

tisdag 16/1
18.00 TERMINSSTART. Rissne
sångfåglar
18.00 TERMINSSTART. Stickcafét
19.15 TERMINSSTART. Kyrkokören

söndag 17/12 3 i advent
11.00 GUDSTJÄNST ”Bana väg för
Herren” Anna-Karin Klingsbo, Sånggrupp, Lotta Nilsson, Alf Andersson.
Utgångskollekt till internationell
mission. Kyrkkaffe

söndag 21/1
11.00 GUDSTJÄNST. ”Jesus
skapar tro” Karin Wiborn, Anna-Karin Klingsbo, Sånggrupp, Kristina
Hagwall. Söndagsskola. Kyrkkaffe
med utställningsvernissage

söndag 24/12 4 i advent, Julafton
10.00 SAMLING VID KRUBBAN.
Kim D Bergman, Lovisa Sköld

onsdag 24/1
18.00 TERMINSSTART. Scouterna
18.00 FRÄLSARKRANSEN. Studiecirkel (se sid 3!)

måndag 25/12 Juldagen
07.00 JULOTTA. ”Jesu födelse”
Anna-Karin Klingsbo, Julottekören,
Kristina Hagwall
söndag 31/12 Nyårsafton
17.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Sundbybergs kyrka. Raija
Sjöström m fl

2018 januari
söndag 7/1
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Jesu dop” Kim D Bergman. Kyrkkaffe
måndag 8/1
9-12 TERMINSSTART, Öppna förskolan
torsdag 11/1
13-16 TERMINSSTART, Babycafét
fredag 12/1
10.00 FREDAGSANDAKT, Anna-Karin Klingsbo
söndag 14/1
11.00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. ”Livets källa” Kim D Bergman,
Anna-Karin Klingsbo, Anna Eggelind. JULGRANSPLUNDRING i
samband med kyrkkaffet
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utges av Rissnekyrkans församling
Kasernvägen 7
174 59 SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320
Ansvarig utgivare:
Anna-Karin Klingsbo
Redaktör: Ragni Lantz
e-post: expedition@rissnekyrkan.se

fredag 26/1
18.00 TERMINSSTART. PreTeens
söndag 28/1
11.00 GUDSTJÄNST ”Nåd och
tjänst” Anna-Karin Klingsbo. Söndagsskola. Kyrkkaffe
onsdag 31/1
13.00 RISSNETRÄFFEN
18.30 SAMTALSCIRKEL om förluster och sorg

februari

lördag 3/2
18.00 SOPPKONSERT. Safirkvartetten
söndag 4/2 Kyndelsmässodagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard ”Uppenbarelsens ljus” AnnaKarin Klingsbo, Kyrkokören, Kristina
Hagwall, Ewa Kärnbo. Söndagsskola. Kyrkkaffe
söndag 11/2 Fastlagssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar. ”Kärlekens väg” Kim D Bergman, Lovisa Sköld, Kristina Hagwall.
Kyrkkaffe
lördag 17/2
13.00 ÅRSMÖTE, församlingen
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

söndag 18/2 1 i fastan
11.00 JUBILEUMSGUDSTJÄNST
"Vår historia, vår framtid" Anna-Karin
Klingsbo. Söndagsskola. Kyrkkaffe
söndag 25/2 2 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST ”Den kämpande tron” Bo Forsberg, Lovisa Sköld.
Kyrkkaffe
onsdag 28/2
13.00 RISSNETRÄFFEN
Med reservation för ändringar och
tillägg
Se hemsida och veckomejl!

Kultur- och
studieverksamhet i
samarbete med

KALLELSE
till ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Rissnekyrkans
församling kallas till årsmöte
lördagen den 17 februari kl
13.00. Fika.

Julgransplundring
SÖNDAGEN DEN 14 januari kl 11 är det
gudstjänst med alla åldrar med inriktning
på både yngre och äldre barn. Därefter
blir det julgransplundring i cafeterian.
Fika, dans runt granen och fiskdamm.
Föräldrar från Öppna förskolan arrangerar julgransplundringen.
Kom med och gläds, oavsett ålder!

Gruppsamtal om sorg
SAMTALSCIRKELN kring ”Förluster
och sorg” startar på nytt onsdagen den
31/1 kl 18.30-20.00 och fortsätter varannan vecka fyra gånger till. Anmälan till
Raija Sjöström 072 228 1602.
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

