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Ett glädjebudskap mitt i Rissne
JAG SKULLE än en gång vilja 
dela något av det som jag skrev i vår 
årsberättelse:
”Öppenhet, mångfald, värme, evange-
lisation, kärlek, gemenskap, den goda 
kraften, glädje.
En relationell kyrka. Uppåt, inåt, utåt 
och till.”

Detta är några ord som styrelserådet 
delade med varandra för att beskriva vad 
Rissnekyrkan är för var och en av oss. 
Det är ord som visar på en mötesplats i 
Guds händer.

NÅGRA SOM SKRIVER mycket 
om mötesplatser i Bibeln är Matteus, 
Markus, Lukas och Johannes. Ibland 
skriver de om samma mötesplatser och 
ibland om olika. En mötesplats som de 
alla berättar om, på lite olika sätt, är den 
då några få bröd och fiskar förvandlas till 
mängder av mat. 

Den texten läses mitt i fastan, mitt i 
den tid, då vi påminns om de prövningar 
Jesus får gå igenom, hans väg i lidande 
mot korset och uppståndelsen och då vi 
även påminns om hur Jesus går med oss 

i våra prövningar, vårt lidande, vår död 
och uppståndelse.

HÄNDELSEN OM brödundret fasci-
nerar. Evangelisten Johannes berättar 
följande ur händelsen, läs och begrunda: 

”En av lärjungarna, Simon Petrus 
bror Andreas sade: ’Här är en pojke 
som har fem kornbröd och två fiskar. 
Men vad förslår det till så många?’ 
Jesus sade: ’Låt folket slå sig ner.’ Det 
var gott om gräs på den platsen. Och de 
slog sig ner – det var omkring fem tusen 
män (exklusive kvinnor och barn, mitt 
tillägg). Jesus tog brödet, tackade Gud 
och delade ut åt dem som låg där och 
likaså av fiskarna så mycket de ville ha.”

Det är inte mycket pojken kommer 
med, men inför allas ögon tar sen maten 
aldrig slut. Det räcker åt alla och det blir 
faktiskt över. 

NÄR JAG KOM till Rissnekyrkans 
församling för tio månader sedan, fick jag 
glädjen att kliva in i en skapelseprocess 
som pågått en tid. Gud skapar nytt och 
mer mitt ibland oss, både i medgång och 

motgång. Det är glädje! Det är en stor 
förmån att få sätta sin tillit till Gud som 
den som hela tiden skapar.  

Men Gud är inte ensam om att skapa. 
Gud vill ha oss som medskapare. Gud 
vill att vi ska komma med det vi har var 
och en: våra tankar, våra visioner, våra 
praktiska gåvor, våra tillgångar. Många 
gånger tycker vi inte att vi har något att 
komma med. Vi tror inte att det är något 
värt eller att det skulle göra skillnad. 
Men det gör det! 

Och när vi lyfter fram det vi har, var 
och en och tillsammans, till Jesus, vår 
Herre, då händer det stora undret. Jesus 
gör något mer av det vi ger och en ny 

forts nästa sida

Anna-Karin 
Klingsbo

Pastor och 
föreståndare
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Årsmöte med ordförandeskifte

Rissnekyrkan – en del av

situation skapas. Från det lilla vi ger kan 
Gud skapa så mycket mer än vi någonsin 
har anat.  

OCH VET NI: Ibland kommer liksom  de 
finaste gåvorna när behoven är som störst. 
Vi är många som har berörts av hur Leo, 
fem år,  gav Ann, vår förskollärare, en 
plastpåse med sina sparade tandfépengar. 
Dessa skulle gå till Öppna förskolan som 
hamnat i ekonomiskt trångmål. 

Jag önskar att vi tar med oss den bilden 
av kärlek och delande in i fastetid, påsk 
och vår. Den är ett evangelium och ett 
glädjebudskap i sig.

Jag tror Gud vill att hela Rissnekyrkan 
– församling och vänner – med allt det 
vi är och gör, ska vara ett glädjebudskap 
mitt i Rissne.

”I glädje skall ni tåga ut och ledas hem 
i trygghet.” Jesaja 55:12

Anna-Karin Klingsbo
Församlingsföreståndare

Kultur- och studie-
verksamhet 
i samarbete med 
Studieförbundet

Anna-Karin Klingsbo tackade avgående ordföranden Hans Sjöström med blommor. 
T v i bild: Monica Arvidson och Ragni Lantz, årsmötets ordförande resp v ordf. 
Foto: Kim D Bergman

RISSNEKYRKANS FÖRSAMLING 
höll ett välbesökt årsmöte lördagen den 
17 februari. 

Det gångna året summerades i en inne-
hållsrik årsredogörelse. Välkomnande av 
ny pastor, nystart för scoutarbetet, fort-
satt rikt musikliv med konserter – med 
och utan soppa – populära marknader och 
fördjupade kontakter med människorna i 
vårt närområde var bara några av glädje-
ämnena. Mindre positiv var den ekono-

miska årsrapporten som redovisade ett 
underskott på 93 000 kr. Vid årsskiftet 
hade församlingen 211medlemmar.

En budget på 1,7 miljoner kr antogs av 
årsmötet.

Till ny styrelseordförande valdes Lot-
ta Heggestad. Kent Millqvist valdes till 
församlingsordförande. Han kommer att 
leda ett nytt råd, Pastorala rådet.  Nya i 
församlingsstyrelsen är Kent och Edvin 
Erkenborn.

50 år tillsammans 
JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN, 
som uppmärksammar att det är 50 år 
sedan baptistförsamlingarna i Solna och 
Sundbyberg gick samman och bildade 
det som några år senare blev Rissnekyr-
kans församling, invigdes den 21 januari. 

Torsten Nilsson har åstadkommit en 
liten men väldigt intressant presentation 
i ord och bild av människor och miljöer 
i Solna och Sundbyberg. Ett förstorings-
glas finns på plats för närmare studier av 
de många fotona...

Själva firandet kommer att prägla hela 
året i Rissnekyrkan med besök och med-
verkan av tidigare pastorer och andra 
medarbetare. Sven Lindström och Bir-
ger Möller är inbokade under våren och 
försommaren, och till hösten kommer vi 
bl a att få återknyta kontakten med Bernt 
Bengtsson och Britt-Marie Möller.

Jubileumsutställningen speglar försam-
lingens vilja att vara en öppen famn. 

Foto: Ragni Lantz

Oro och 
tacksamhet
MILT UTTRYCKT har vi fått en turbu-
lent start på 2018 när det gäller vår eko-
nomi. Som många av er vet, startade vi 
året med två uteblivna väsentliga anslag 
som totalt skulle ge oss ca 350 000 kr för 
vår verksamhet, främst Öppna Försko-
lan. Det kommunala anslaget om ca 200 
000 kr hängde på en skör tråd fram till 
den 22 februari 2018, då Förskolenämn-
den beslutade att medge oss 200 000 kr 
också för 2018. Tack alla engagerade för-
samlingsmedlemmar, föreskoleföräldrar 
och andra vänliga själar som tog strid för 
oss! Stort tack också till nämnden som 
visade stort ansvar genom sitt beslut.

Då är vi på god väg, men inte framme. 
Vi har inga absoluta tal att meddela, men 
det ser ut som om den besvärliga situa-
tionen faktiskt hade en positiv inverkan 
på våra insamlingar, och vi hoppas kunna 
redovisa ytterligare framsteg inom kort. 

Det finns mycket man kan åstadkom-
ma om man vågar tro på att fem fiskar 
och två bröd kan mätta många, många 
munnar. Vi har fått vägledning av 5-årige 
Leo, som Anna-Karin skriver om här-
ovan. Tillsammans kan vi!  

Kassören

forts fr sid 1
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Nytt från Kims horisont

Vårmarknad och 
loppis 28 april
LÖRDAGEN DEN 28/4 är det dags för 
Rissnekyrkans vårmarknad och loppis. 
Bland attraktionerna märks chokladtom-
bola, lotterier, bokbord och försäljning 
av fågelholkar, påskris och videkvistar. 
Barnkläder och leksaker kan fyndas i 
Öppna förskolans loppis. Cafét serverar 
fikabröd och våfflor, och som vanligt 
grillas det varm korv utanför kyrkporten.
PS. Bidrag till loppisen mottas tacksamt!

SOM NYTT SAMFUND har vi 
i Equmeniakyrkan särskilt stora 
möjligheter att våga nytt, både i uttryck, 
kultur, på nya platser men också i 
faktisk verksamhet. Navet för allt vi är 
gestaltas i gudstjänsten, när vi i såväl 
kyrkokonferens som hemma i våra 
församlingar bryter bröd, delar och ger 
vidare, när vi ber, läser ordet, samlas 
och sänds. I gudstjänsten är alla, utan 
undantag, välkomna.

När vi möts på kyrkans bredaste 
mötesplats får vi be, samtala, inspireras 
och fördjupas på temat ”Ett i Kristus – 
en kyrka för alla”. Vi får förtrösta på 
att Gud Jesus Kristus möter, utmanar, 
kallar ihop, formar och sänder, att Gud 
helig Ande är med och att Gud som allas 
Skapare fortsatt ger liv och anda åt allt.

Mer info på www.equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 
10-12 maj i Gävle

Andakter 
på äldreboenden
RISSNEKYRKAN ANSVARAR för 
andakter på Ekbackens och Solskiftets 
äldreboenden en tisdag varje månad. 
Andaktsgruppen består av Anna-Karin 
Klingsbo, Solweig Thunblad och Kerstin 
Schelander. Följande datum gäller för 
våren: Solskiftet: 13/3, 10/4, 8/5, 5/6, 
Ekbacken: 27/3, 24/4, 22/5, 19/6. An-
dakterna börjar kl 11.00. Dessutom hål-
ler Raija Sjöström en andakt på Edsätra 
torsdagen den 17/5 kl 14.00. 

Boka in redan nu:
Uppstartshelg
1-2 september
LÖRDAG OCH SÖNDAG första hel-
gen i september samlas vi som kan och 
vill till uppstartshelg. På lördagen blir det 
en gemenskapsdag i Erikssund, hemma 
hos pastor Anna-Karin. Preliminär tid 10-
21. På programmet kommer bl a finnas 
andakt, samtal, workshops, femkamp, 
lekar, umgänge, mat, fika och festkväll. 

På söndagen firar vi gudstjänst i kyrkan 
kl 11.

Mer info om helgen kommer framöver.
PS. På årsmötet fick styrelsen i uppdrag 
att undersöka möjligheterna till ett 
församlingsläger, kanske redan i år, men 
troligen nästa sommar. 

I BARN- OCH ungdomsverksamheten 
flyter allt på som vanligt. Är du nyfiken 
på någon av aktiviteterna så kontakta 
gärna Kim.
Barnkören övar tisdagar 28.00-19.00.
Scouterna träffas på onsdagar 18:00-
19:15. Under våren kommer vi att ge-
nomföra en hajk och ett läger. Den 25 
mars är scouterna med på gudstjänsten.
PreTeens träffas på fredagar 18:00-
20:00. Den 16 mars är det Stortonår, då 
träffas vi i Immanuelskyrkan för gemen-
sam tonårskväll.
Söndagsskolan träffas nästan varje sön-

dag, samtidigt som vi 
firar gudstjänst.
VI BEHÖVER fler 
ledare i ungdoms- 
verksamheten. Kan 
du tänka dig att hjäl-
pa till? Du behöver inte vara ”proffs” på 
någonting, utan tillsammans med erfarna 
ledare hjälps vi åt att göra en trygg och 
rolig barn- och ungdomsverksamhet. 

Vill du veta mer, eller är nyfiken på 
vad du kan göra? Hör av dig till Kim. 
E-post: kim@rissnekyrkan.se , tel: 073 
500 89 42

Stora städdagen 
21 april
EFTERSOM VI INTE längre har någon 
heltidsanställd lokalvårdare i Rissne-
kyrkan behöver vi ordna vårstädningen 
själva. Lördagen den 21 april är det dags, 
med start kl 10.00. Ju fler som hjälper 
till, desto snabbare går det och roligare 
blir det!

Under sportlovet erbjöd Rissnekyrkan aktiviteter för skollediga barn i anslutning till 
Öppna förskolan. Här är några av deltagarna i onsdagens bakning. 
Foto: Kim D Bergman
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Kalendarium
4.

mars
lördag 3/3
10.00 EKUMENISK VÄRLDSBÖN-
DAGSFRUKOST och gudstjänst.  
”Allt Gud skapat är mycket gott” 
söndag 4/3 
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Kampen mot ondskan” . Raija 
Sjöström, vokalgruppen Incontro, 
Allan Samuelsson. Kyrkkaffe
söndag 11/3 
11.00 GUDSTJÄNST. Psalmsön-
dag. ”Livets bröd” Anna-Karin 
Klingsbo, Kristina Hagwall, Lotta 
Nilsson m fl. Utgångskollekt till 
pastors- och diakonutbildning. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
söndag 18/3 Jungfru Marie 
bebådelsedag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Guds 
mäktiga verk” Anna-Karin Klingsbo, 
Carla Widén, Allan Samuelsson. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
ÅRSMÖTE för Equmenia Rissne 
efter kyrkkaffet.
onsdag 21/3
13.00 RISSNETRÄFFEN. ”Så blev 
mitt liv” med Kerstin Ljunggren. 
Andakt. Servering
söndag 25/3 Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Vägen till korset” Kim D 
Bergman, Rissne sångfåglar, 
Kristina Hagwall m fl. Kyrkkaffe
torsdag 29/3 Skärtorsdagen
19.00 GETSEMANESTUND med 
nattvard. Kim D Bergman
fredag 30/3 Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Korset” 
Anna-Karin Klingsbo, Kyrkokören, 
Kristina Hagwall

april
söndag 1/4 Påskdagen 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kristus är 
uppstånden” Anna-Karin Klingsbo, 
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Rissnekyrkans sångare och musiker, 
Kristina Hagwall. Kyrkkaffe
måndag 2/4 Annandag påsk
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
med nattvard. ”Möte med den 
uppståndne” Anna-Karin Klingsbo,  
Christina Hansson, Bertil Edin, 
Marcus Edgar. Kyrkkaffe
söndag 8/4 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Påskens 
vittnen” Sven Lindström, Helena och 
Gunilla Rudander. Utgångskollekt 
till Sjukhuskyrkan. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe
söndag 15/4 
11.00 GOSPELGUDSTJÄNST. 
”Den gode herden” Anna-Karin 
Klingsbo, Gospelprojektet, Maja 
Hillered. Söndagsskola. Kyrkkaffe
lördag 21/4
10.00-15.00 STÄD- OCH FIXAR-
DAG
18.00 SOPPKONSERT: Flöjtfrossa. 
Lotta Nilsson m fl. Inträde, inkl 
soppa: 100 kr
söndag 22/4 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Vägen 
till livet” Bernt Bengtsson. Anna-
Karin Klingsbo, Allan Samuelsson. 
Utgångskollekt till mission i Sverige. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe
onsdag 25/4
13.00 RISSNETRÄFFEN. ”De 
7 punkternas man” Ragni Lantz 
berättar om sin farfar. Andakt. 
Servering
lördag 28/4
11.00-14.00 VÅRMARKNAD med 
barnloppis
söndag 29/4
11.00 GUDSTJÄNST med 
alla åldrar. ”Att växa i tro” Kim 
D Bergman, barnkören Rissne 
sångfåglar. Kyrkkaffe

maj
söndag 6/5 Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Bönen” Anna-Karin Klingsbo, 
Sånggrupp, Alf Andersson. 

Söndagsskola. Kyrkkaffe
FÖRSAMLINGSMÖTE efter kyrk-
kaffet
to-sön 10-13/5
EQUMENIAKYRKANS 
ÅRSKONFERENS i Gävle
söndag 13/5
11.00 GUDSTJÄNST. ”Hjälparen 
kommer” Kim D Bergman. Kyrkkaffe
söndag 20/5 Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Den heliga 
Anden” Carla Widén, Anna-Karin 
Klingsbo. Söndagsskola. Kyrkkaffe
18.00 VÅRKONSERT. Rissne-
kyrkans kör, solister och musiker
onsdag 23/5
11.00 (OBS tiden!) RISSNE-
TRÄFFENS VÅRUTFLYKT. Guidad 
visning av Stockholms Stadshus. 
Anmälan senast 20/5 till Hans 
Sjöström
söndag 27/5 Heliga trefaldighets 
dag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Gud - Fader, 
Son och Ande” Anna-Karin Klingsbo. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe

juni
söndag 3/6
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Vårt dop” Anna-Karin Klingsbo, 
Kyrkokören, Kristina Hagwall. 
Kyrkkaffe
onsdag 6/6 Nationaldagen
11.00-17.00 NATIONALDAGS-
FIRANDE på Golfängarna
söndag 10/6
11.00 GUDSTJÄNST med 
terminsavslutning på barn- och 
ungdomsarbetet. Kim D Bergman, 
barnkören Rissne sångfåglar m fl. 
Vårofferdag för Equmenia Rissne. 
Kyrkkaffe
söndag 17/6
11.00 GUDSTJÄNST. ”Förlorad och 
återfunnen” Birger Möller. Kyrkkaffe

Med reservation för
ändringar och tillägg!

Se hemsida och veckoprogramsmejl!


