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HÖSTEN ÄR PÅ INTÅG och med 
den kommer ofta förändringar i stort och 
smått. Ett barn sitter för första gången 
i sitt liv, nervös och förväntansfull, vid 
en skolbänk. En vuxen går in i ett nytt 
jobb med engagemang och inspiration. 
En 65-åring har efter många års arbete 
blivit pensionär och livet förändras... 
Bara några exempel. Ja, mycket är det 
som händer i våra liv och andras. 

I RISSNEKYRKAN MÖTER vi också 
förändringar i höst. Kim Bergman, som 
varit barn- och ungdomsledare hos oss i 
några år, slutar sin anställning och börjar 
som föreståndare i Centrumkyrkan i 
Farsta.

Barn- och ungdomsverksamheten får 
delvis ta nya former. Vi hoppas kunna 
fortsätta med den stora scoutgruppen och 
likaså med söndagsskola vissa söndagar. 
Givetvis fortsätter även barnkören. 

Dessa mötesplatser mellan barn och 
vuxna tror jag kan vara livsavgörande för 
många barn. Vi kan vara med att så frön 
av tro, hopp och kärlek. Frön som kom-
mer bära frukt långt in i framtiden.  

Så en uppmuntran till dig som vill 
men kanske inte riktigt vågat ta tag i din 
längtan att få göra skillnad för ett barn: 
Du behövs med det du har! Vi tror ibland 
att vi ska prestera så mycket i mötet med 

barn. Men det allra viktigaste är faktiskt 
att finnas med, se, lyssna, bekräfta och ge 
av det just du och jag har fått som gåva.

För närvarande är detta vad flera gör 
bland annat i öppna förskolan, under den 
tid Ann Edvinsson inte är på plats. Varmt 
tack till er!

SÅ EN FÖRÄNDRING SOM delvis 
innebär något nytt. Vi går in i ett projekt 
för tidiga insatser i asylprocessen 
tillsammans med Equmeniakyrkans 
Sociala mission, med hjälp av bidrag 
från länsstyrelsen. Detta kommer bland 
annat innebära ett nystartat språkcafé, 
på dagtid en gång i veckan. Har du tid 
och en längtan att hjälpa människor att 
känna sig mer hemma i Sverige genom 
språkträning och nya relationer – kom 
och delta! Om du undrar över något, 
prata gärna med mig.

EN FÖRÄNDRING SOM redan inträtt 
i början av sommaren är att vi har fått en 
ny lokalvårdare.  Maarit Saranpää är hos 
oss tre dagar i veckan. Hon gör storverk 
med att hålla fint i kyrkans alla rum. Vi är 
så glada över att ha Maarit hos oss.

RISSNEKYRKAN ÄR REDAN ett 
växthus som vi är många som känner oss 
hemma i. Som helhet kan vi, som det står 
i psalm 427 i Psalmer och Sånger, 

”Vårda, vattna, tro och hoppas 
fröet som du sår, 
evighetens vågspel är här! 
I Guds rike ska det knoppas, 
allting vi förstår, 
när det går i blomning där. 
Våga vara vindens vänner, 
våga vandra Herrens väg. 
Vårda gåvorna Gud sänder, 
forma framtidens värld!”

Guds frid och fred över din höst!

Mina varmaste hälsningar,
Anna-Karin Klingsbo

pastor och församlingsföreståndare

Våga vara vindens vänner!

HÖSTMARKNAD OCH LOPPIS
lördagen den 13 oktober kl 10-13

Bär, frukt, grönsaker, sylt, saft mm. 
Fika med hembakat bröd

Loppis till förmån för Öppna förskolan 

med barnkläder, leksaker, böcker och skor

Kom och fynda i trivsam miljö!

KIM D BERG-
MAN, SOM va-
rit vår barn- och 
ungdomsledare 
under tre år, har 
gått vidare till 
annan tjänst.

Han är nu diakon och föreståndare i 
Centrumkyrkans församling i Farsta.

Vi är djupt tacksamma över de år Kim 
gett av sin stora glädje och sitt engage-
mang för församlingen; framförallt för 
barn och tonåringar, men också i guds-
tjänst och i det församlingsutvecklande 
arbetet.

Vi önskar dig Guds välsignelse i din 
nya tjänst!

Tack, 
Kim!

Rissnekyrkan – en del av

Anna-Karin 
Klingsbo.
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Regionfest
och stämma

EKENSBERGSKYRKAN, 6 OKTOBER

ett i Kristus - en kyrka för alla

VÄLKOMMEN PÅ 2018 års Regions-
fest för Region Stockholm, som hålls 
lördagen den 6 oktober kl 15.30-20.00 i 
Ekensbergskyrkan, Solna. 

I år är det fem år som regionen har 
funnits och det firar vi med temat ”Ett i 
Kristus – En kyrka för alla”. Gudstjänst 
och seminarium kommer att ha Sinnesro-
tanken som tema.

Sista anmälningsdag 16 september. 
Anmälan till sker via hemsidan. 

 Prel program för Regionfesten:
15.30 Fika
16.00 Sinnesrogudstjänst
17.00 Föreläsning

    18.00 Middag och Fest

Regionstämma i Ekensbergskyrkan

Maarit Saranpää är vår nya lokalvårdare. 
Foto: Ragni Lantz

Välkommen, Maarit!

Språkcafé på torsdagar
I HÖST STARTAR vi ett språkcafé torsdagar 
kl 11-13, med start 13 september.

Vi är hittills åtta personer som träffats och 
planerat. Tanken är att samlas till gratis ma-
tigt fika och samtal kring borden. Elias Ny-
gren från Equmeniakyrkans Sociala mission 
bidrar med information kring asylprocessen, 
familjeåterförening mm vid fem av träffarna.

Vi vill gärna vara fler i denna grupp. 
Vill du vara med i en givande och spännande 
satsning, maila pastor@rissnekyrkan.se . Du 
behövs! Du är med de torsdagar du kan.

Lotta Heggestad och Anna-Karin Klingsbo 
informerar om Rissnekyrkans språkcafé och 
annan verksamhet vid en integrationsmässa i 
Hallonbergen.

Grattis, Ada - 100 år den 20/10!
HUR MAN KAN VARA så pigg som 
Ada Widlund när man snart ska fyl-
la 100 är nästan omöjligt att förstå! En 
del fysiska skavanker finns förstås, men 
det är inget fel på humöret och berättar-
glädjen, när jag besöker henne i hennes 
trevliga lägenhet i Fristads serviceboen-
de i Bromsten.  Och hon älskar att gå i 
kyrkan!

Ada växte upp i en baptistfamilj i Väte 
på Gotland. Fadern var evangelist i sin 
ungdom men blev sedan bonde. Ada fick 
hjälpa till på gården, precis som de fyra 
syskonen, men sökte sig i 20-årsåldern 
till fastlandet och Stockholm. Somma-
ren 1955 fick hon jobb i köket på Gräv-
lingsberg, baptisternas ungdomsgård på 
Värmdö, och där träffade hon Robert, 
som var snickare. De förlovade sig i ad-
vent och gifte sig på nyårsafton 1955. De 

bosatte sig i Spånga och fick så småning-
om två barn, Torsten och Rose-Marie. 
Sex barnbarn och två barnbarnsbarn har 
det också hunnit bli.

Ada och Robert tillhörde Solna bap-
tistförsamling, som 1968 blev Solna/
Sundbybergs baptistförsamling, och nu 
är hon alltså Rissnekyrkans äldsta med-
lem. Högtidsdagen firas med öppet hus i 
Fristad lördagen den 20 oktober. 

”Men jag vill inte ha några tal”, sä-
ger Ada. ”Och inga presenter – i stället 
vill jag stödja Rissnekyrkans barn- och 
ungdomsarbete och en del andra organi-
sationer.”

Text ch foto: Ragni Lantz

Skriv din egen 
livsberättelse!
VI TRÄFFAS TRE gånger och gör små 
skrivövningar och lyssnar till olika be-
rättartekniska knep för att komma igång 
med skrivandet. Inga förkunskaper be-
hövs. 

Cirkeln riktar sig främst till äldre och 
äger rum kl 14.15-16.30 följande onsda-
gar: 31/10, 7/11 och 14/11. 

Kostnad 100 kr. Anmälan till Raija 
Sjöström: raijasj@telia.com eller 072 
228 1602. 
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RISSNEBON ANNA SUNDBERG, 
författare till boken ”Älskade terrorist”, 
tillbringade 16 år bland militanta isla-
mister i Sverige, Tjetjenien och Syrien. 
Vid höstens KOM-frukost – där både 
Kvinnor Och Män är välkomna – lörda-
gen den 6 oktober berättar hon i ett sam-
tal med Ragni Lantz om sina upplevelser. 

Samlingen börjar kl 10 med en härlig 
frukostbuffé. 

Inträde inkl frukost: 100 kr. 
Anmälan till Rissnekyrkans expedition 

senast den 2 oktober.

KOM-frukost med Anna Sundberg

Anna Sundberg levde med islamska terro-
rister i 16 år.

UNDER HÖSTEN kommer barnkören 
Rissne sångfåglar att öva in Michael 
Jackson-låtar till en mässa som framförs 
– med assistans från Rissnekyrkans kör 
– vid gudstjänsten söndagen den 14 ok-
tober kl 11.00.

Missa inte!

stolt sponsor av Rissne-  
kyrkans Öppna förskola 

50-årsjubiléet 
fortsätter
FÖR 50 ÅR SEDAN gick baptistför-
samlingarna i Solna och Sundbyberg 
samman och bildade det som nu är Riss-
nekyrkans församling. 

En liten utställning av dokument, fo-
ton och föremål finns på kyrktorget och 
under året får vi också besök av många 
av de medarbetare som med sina gåvor 
tjänat församlingen under dessa år.  

Först ut under hösten är Britt-Marie 
Möller som predikar den 9 september. 
Den 23 september står Nicolina Östblom 
för sång och musik. En vecka senare pre-
dikar Per Rikardson och den 28 oktober 
Inger Lundberg.

 

Michael 
Jackson 
 

Kom med och 
sjung!   
 
Vi övar på tisdagar 18.00-19.00 i 
Rissnekyrkan, för att sen framföra 
Michael Jacksons sånger söndagen 
14/10 klockan 11.00.  
 
Kul om just du som går i grundskolan vill vara 
med så vi blir en jättestor kör!  
 
Välkommen på första övningen redan 
tisdagen den 4 sept. Kl. 18.00 i Rissnekyrkan. 
Ingen anmälan krävs. Det är bara att komma.   
Vi ser fram emot att få sjunga med dig: 
Adhi, Lovisa, Lotta N, Lotta S, Kristina. 

Andaktsrummets nya ”look”

Andaktsrummet i Rissnekyrkan har fräschats upp med nytt golv, färg på väggarna, mm. 
Varmt tack till alla som bidragit!

Soppkonsert med 
Claes Thunblad

HÖSTENS ENDA soppkonsert äger 
rum lördagen den 10 november. Musice-
rar gör gitarristen (och kommundirektö-
ren) Claes Thunblad, med vänner – mer 
detaljer om repertoar kommer senare.
Anmälan till expeditionen senast 6/11.

Rissnekyrkan har swish: 
1230009860 (Församlingen)

1232386100 (Öppna förskolan)

Rissnekyrkans 
andakter 
på äldreboenden 
hösten 2018
11/9  kl 11 Ekbacken (An-  
  na-Karin Klingsbo)
25/9  kl 11 Solskiftet (A-K)
23/10  kl 11 Solskiftet (Raija  
  Sjöström)
6/11  k1 11 Ekbacken (Raija)
20/11  kl 11 Solskiftet (A-K)
18/12  kl 11 Solskiftet (A-K)

Fredags-
andakterna 
ÄR INSTÄLLDA tills vidare men åter-
kommer senare i höst.
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Kyrktid
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
Hemsida: www.rissnekyrkan.se

Pastor: 
Anna-Karin Klingsbo, tel: 073 950 
1825
e-post: pastor@rissnekyrkan.se
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

september 
söndag 2/9 
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
med nattvard. ”Enheten i Kristus” 
Anna-Karin Klingsbo, Kim D 
Bergman, Kristina Hagwall m fl              
söndag 9/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Ett är 
nödvändigt” Britt-Marie Möller, 
Ragni Lantz, Christopher Webster, 
Anna Eggelind. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe 
söndag 16/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Döden 
och livet” Raija Sjöström, Allan 
Samuelsson. Kyrkkaffe
onsdag 19/9
13.00 BEGRAVNINGSGUDS-
TJÄNST för Gunnel Björkman
lördag 22/9
9-15 RÖJARDAG i kyrkan
söndag 23/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Rik inför 
Gud” Anna-Karin Klingsbo, Nicolina 
Östblom m fl. Kyrkkaffe
onsdag 26/9
13.00 RISSNETRÄFFEN: ”Från 
läsarsånger till Ellington”, musik-
program av TON-åringarna. Andakt. 
Servering
söndag 30/9 Mikaelidagen 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Änglarna” 
Per Rikardson, Anna-Karin Klingsbo, 
Carla Widén, Kristina Hagwall. 
Kyrkkaffe
FÖRSAMLINGSMÖTE efter 
kyrkkaffet

oktober 
lördag 6/10
10.00 KOM-FRUKOST med Anna 
Sundberg (se sid 3). Inträde, inkl 
frukostbuffé: 100 kr. Anmälan senast 
2/10
söndag 7/10
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Trons kraft” Sofia Camnerin 
(regionledare), Anna-Karin Klingsbo, 
Strängmusik. Kyrkkaffe

lördag 13/10
10-13 HÖSTMARKNAD OCH 
LOPPIS
söndag 14/10 Tacksägelsedagen
11.00 MICHAEL JACKSON-
MÄSSA ”Lovsång” Anna-Karin 
Klingsbo, Rissne Sångfåglar, 
Rissnekyrkans kör. Kyrkkaffe
söndag 21/10
11.00 GUDSTJÄNST. ”Samhälls-
ansvar” Jan Åberg, Sånggrupp 
(Lotta Nilsson m fl). Söndagsskola.
Kyrkkaffe
onsdag 24/10
13.00 RISSNETRÄFFEN: ”Det 
här med musik”, Torsten Nilsson 
förklarar. Andakt. Servering
söndag 28/10
11.00 GUDSTJÄNST. ”Frälsningen” 
Inger Lundberg, Allan Samuelsson. 
Kyrkkaffe
onsdag 31/10
14.15 SKRIVARCIRKELN för 
daglediga startar. Se sid 2!

november 
lördag 3/11 Alla helgons dag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Helgonen” 
Anna-Karin Klingsbo, Rissnekyrkans 
kör, Kristina Hagwall
söndag 4/11
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Vårt evighetshopp” Raija Sjöström. 
Kyrkkaffe
lördag 10/11
18.00 SOPPKONSERT med Claes 
Thunblad. Anmälan senast 6/11
söndag 11/11
11.00 GUDSTJÄNST. ”Den yttersta 
tiden” Anna-Karin Klingsbo, Allan 
Samuelsson. Söndagsskola. Kyrk-
kaffe
18-25/11 GLOBALA VECKAN

söndag 18/11
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Vaksamhet och väntan” 
Anna-Karin Klingsbo, Rissne 
sångfåglar, Lars Arvidson, Lovisa 
Örtengren, Kristina Hagwall. 
Kyrkkaffe
FÖRSAMLINGSMÖTE efter 
kyrkkaffet
onsdag 21/11
13.00 RISSNETRÄFFEN: 
”Sundbybergs historia”, med
Junior Lindgren. Andakt. Servering
söndag 25/11 Domsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kristi 
återkomst”. Christopher Webster, 
Kristina Hagwall. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe

december 
lördag 1/12
10-14 JULMARKNAD
13.00 ADVENTSANDAKT.
Rissnekyrkans kör, Anna-Karin 
Klingsbo
söndag 2/12 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. 
”Ett nådens år” Anna-Karin Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör och musiker, 
Kristina Hagwall. Kyrkkaffe 

Med reservation för
ändringar och tillägg!

Varje vecka:
Öppna förskolan (tills vidare): 
måndag och onsdag 9-12
Babycafé: torsdag13-16
Barnkören Rissne sångfåglar: 
tisdagar 18-19. Start 4/9
Stickcafét: tisdagar 18-21. Start 4/9
Rissnekyrkans kör: tisdagar 19.15-
21.15
Scouterna: onsdagar 18-19.15. 
Start 19/9
Språkcafé: torsdag 11-13. Start 
13/9

Kultur- och 
studieverk-
samhet i 
samarbete med 


