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”Nu är ingen längre jude eller grek, slav 
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 
Kristus.” Gal 3:28

UNDER VÅREN har mina tankar rört 
sig kring det lilla ordet ”vi”.

Hur viktigt är det inte att som män- 
niska få tillhöra ett ”vi”. Jag har den stora 
glädjen att ingå i många vi. Det börjar i 
den allra minsta gruppen, Gud och jag, 
och sen fler och fler sammanhang: fa-
miljen, släkt och vänner, Rissnekyrkans 
församling och alla som finns i kyrkan 
under veckorna, Equmeniakyrkan som 
samfund, ekumeniska sammanhang...

Men det stannar inte där. Även på pen-
deln eller i ett annat land kan jag uppleva 
ett vi med människor som jag fått möj-
lighet att dela en kort stund av livet med. 
När jag tänker närmre på det inser jag 
att ”vi-et”  sträcker sig bortom dem jag 
känner. Jag ingår även i ett vi som just 
handlar om att vara människa i denna 
värld. Alla behöver vi uppleva en känsla 
av sammanhang genom livet, som barn 
och som vuxna. Det är i bristen på goda 
sammanhang som vi så lätt går vilse som 
människor. 

I RISSNEKYRKAN FÅR vi vara ett 
gott sammanhang och fortsätta bygga på 

ett ”vi” som växer och inkluderar fler och 
fler. Kanske kommer det till hösten tydli-
gast märkas i att vi går in i ett samarbete 
med Equmeniakyrkans Sociala mission 
utifrån vår öppna förskola, för att hjälpa 
asylsökande till ett sammanhang, där kär-
leksfull samvaro och svenska språket blir 
nycklar till god integration.

Är du nyfiken på att vara en del i 
denna viktiga uppgift – ta kontakt med 
mig eller Ann Edvinsson, så berättar vi 
mer!

SÅ EN INBJUDAN till dig, ny eller 
gammal i Rissnekyrkans sammanhang: 

Lördagen den 2 september blir det – 
om vädret tillåter! – Gemenskapsdag i 
Erikssund. Varmt välkommen! (Läs mer 
på sista sidan!)

Gud med dig i sommartiden!
Anna-Karin Klingsbo 

Församlingsföreståndare

Det lilla ordet ”vi”

En riktigt skön sommar önskas Kyrktids läsare!

Anna-Karin 
Klingsbo.



2.

Glimtar från vårterminen
1. Fairtrade-café.
2. Vårstädning.
3. Vårkonsert.
4. Isabelle guidar Rissne-

träffen i Stadshuset.
5. Nationaldagsfirande.

(Foto: Anna-Karin)
6. Scoutkväll (Foto: Kim) 
(Övriga foton: Ragni)
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DET VAR TEMAT på Equmenia-
kyrkans kyrkokonferens som hölls 
under Kristihimmelsfärdshelgen 
i Gävle. 549 ombud från 287 
församlingar deltog i förhandlingarna 
och många fler deltog i seminarier och 
gudstjänster. 

Många viktiga beslut fattades med 
konsensusmetod, vilket i korthet 
innebär att  finns möjlighet för 
många att komma till tals både på 
samtalstorg, i bikupesamtal, i inlägg 
i plenum (förhandlingssession) och 
genom att visa vad man tycker under 
förhandlingarna, genom att hålla upp 
orange eller blå kort (orange = håller med, 
blått = instämmer inte).  Metoden kommer 
att utvärderas till nästa konferens.

Exempel på motioner och beslut: 
Klimat och miljöpåverkan: Vi bör 
bli mer konkreta i vårt klimat- och 
miljöarbete: Beslut: Kyrkostyrelsen får i 
uppdrag att ge stöd till församlingarna i 
deras klimatarbete t e x genom nätverk.
Kyrkokonferensen i Jönköping ska 
genomföras klimatsmart. 
Motion från Equmenia om unga vuxna 
i förening och församling: Beslut: 
Kyrkostyrelsen får uppdraget att driva 

”Ett i Kristus – en kyrka för alla”

arbetet riktat till åldersgruppen unga 
vuxna vidare, i samråd med Equmenia.
 På Kyrktorget finns en pärm med 
information om motioner och beslut. 
Eller läs mer i tidningen Sändaren eller 
på www.equmeniakyrkan.se.

Gudstjänsterna präglades av förtröstan, 
utmaning, formande och sändning. I en av 
gudstjänsterna var det förbön för diakoner 
och pastorer som går ut i vägledningsåret. 
Vår Kim var en av dem. 

Som alltid är de många goda mötena 
med vänner och nya människor en stor 
del av konferensen. Tillsammans med allt 
annat bygger de vidare på vårt ”vi”.

Text och foto: Anna-Karin Klingsbo

Kim med familj efter förbönsakten i Gävle. 

Kyrktid
utges av Rissnekyrkans 
församling 
Kasernvägen 7, 174 59 
SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320 
e-post: expedition@rissne-
kyrkan.se
Hemsida: www.rissnekyr-
kan.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
Körledare/organist: Kristina 
Hagwall, tel: 0709 184 153

Plusgiro: 11 93 62-2 (Försam-
ling)
58 39 83-2 (Ungdom)
Bankgiro: 124-88 06
Swish (församling): 
1230009860
Swish (Öppna förskolan):
1232386100
Rissnekyrkan är en del av 
Equmeniakyrkan



juni
söndag 24/6 Johannes döparens dag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i 
Centrumkyrkan. ”Den högstes profet” 
Anna-Karin Klingsbo, Bertil Edin m fl
25/6-7/7
KRISTENDOMSSKOLA på Sjövik, 
Folkärna

juli
söndag 1/7 Apostladagen
11.00 SOMMARANDAKT med nattvard. 
”Sänd mig” Anna-Karin Klingsbo, Allan 
Samuelsson
söndag 8/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Efterföljelse” 
Anna-Karin Klingsbo, Edvin Erkenborn
söndag 15/7 Kristi förklarings dag
11.00 SOMMARANDAKT. ”Jesus 
förhärligad” Gerd Westerstrand, Kerstin 
Schelander
söndag 22/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Andlig 
klarsyn” Carla Widén, Kristina Hagwall
torsdag 26/7
14.00 ANDAKTpå Edsätrahemmet. Raija 
Sjöström, Kerstin Schelander
söndag 29/7 
11.00 SOMMARANDAKT. ”Goda 

förvaltare” Guy Peniel, Ragni Lantz, 
Edvin Erkenborn

augusti
söndag 5/8
11.00 SOMMARANDAKT med nattvard. 
”Nådens gåvor” Raija Sjöström, Nils 
Sköld
söndag 12/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Tro och liv” 
Kim D Bergman, Elisabeth Millqvist

söndag 19/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Friheten i 
Kristus” Christopher Webster, Anna-Karin 
Klingsbo, Anna och Gunnel Eggelind
söndag 26/8
11.00 GUDSTJÄNST. ”Medmänniskan” 
Anna-Karin Klingsbo, Lovisa Sköld. 
Kyrkkaffe

september
lördag-söndag 1-2/9 Upptaktshelg
lördag 10-17 GEMENSKAPSDAG i 
Erikssund (Sigtuna)
söndag 11.00 UPPTAKTSGUDS-
TJÄNST med nattvard. ”Enheten i 
Kristus” Anna-Karin Klingsbo, Kristina 
Hagwall m fl. Kyrkkaffe

ÖPPNA FÖRSKOLAN startar igen 
måndagen den 13 augusti.

Kalendarium

Gemenskapsdag i 
Erikssund, Sigtuna
lördag 1/9 kl 9.30-17

DET BLIR EN dag av gemensamma 
aktiviteter, måltid, samtal om Riss-
nekyrkan, andakt och – för dem som 
vill – skapande av söndagens upp-
taktsgudstjänst.

Tag med eget förmiddagsfika 
inkl kaffe, dricka och en kall rätt till 
lunchbuffé. Eftermiddagskaffe ordnas på 
plats. Badkläder, filt och ”uteleksaker” 
kan vara bra att ta med.

Anmälan senast 27/8 till expedition@
rissnekyrkan.se  eller 08-733 2330. Med-
dela om du har behov av skjuts eller hur 
många platser du har i bil, så vi kan ordna 
samåkning. 


