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VAD LÄNGTAR DU efter en dag i 
december? Om du kunde lägga ditt öra 
allra närmast ditt hjärta, vilken längtan är 
det då du hör? Jag antar att din längtan, 
liksom min, förändrats genom livets 
gång.

Under mitt liv har jag burit på olika 
”längtor” i olika tider: Åttaåringen 
längtade efter att äga ett par tåskor att 
dansa balett i. Tolvåringen längtade efter 
att bli som den fulländade gymnasten 
Nadia Comaneci. Femtonåringen läng-
tade efter sin första kyss. 

Tjugoåringen längtade efter Gud, man 
och barn. Fyrtioåringen längtade efter 
att få vara mottagare av kunskap om 
Gud och kyrka. Fyrtiofemåringens stora 
längtan var att bli givare av kunskapen. 
Och just nu längtar 53-åringen efter att få 
vara med Gud, familj, barn och vänner. 

Längtan – detta vackra och för-
underliga ord. Om vi förflyttar oss 
bortom saker som går att få tag på för ett 
billigt pris en ”Black Friday”, så tänker 
jag att min innersta längtan skulle kunna 
beskrivas, bland annat, med dessa ord: 
Liv – Älska – Någon –  Glädje i Gud –  
Tillit  – Ansvar – Nåd,  L-Ä-N-G-T-A-N. 

NÄR VI SÅ i dessa dagar firar advent 
och så småningom jul, möts vi av 
Någon som vill möta oss mitt i våra 
”längtor”. Denne Någon kommer vid 
båda tillfällena i oväntad gestalt. I advent 
ridande på en åsna utan makt och krona 
och i jul som ett värnlöst barn i ett stall.

I vårt möte med Jesus får vi gåvor: 
kärlek, glädje, tröst, förlåtelse och mycket 
mer. Jesus ser vad just vi behöver, var 
och en. Vi får vara mottagare av dessa 
gåvor. Gåvor som inte kostar oss något. 
Det enda vi behöver göra är att öppna 
våra händer och vårt hjärta och ta emot. 

För en del av oss är det inte alltid så 
enkelt att vara mottagare. Vi är ibland så 
inriktade på det vi ska prestera. Men inför 
dessa gåvor som Gud vill ge behöver vi 
inte prestera och inte heller ta fram vårt 
bankkort för att få del av dem. 

Det fina med gåvorna från Gud är 
också att de inte stannar hos dem som 
fått dem. När vi fått del av gåvorna, föds 
en längtan att ge dem vidare.

TÄNK, JAG TROR att det är i detta vi 
finner mening i våra liv: att få ta emot 
och att få ge vidare. Så tänd ditt ljus i 

advent, jul och vintertid och sjung in ljus 
på platsen där du bor!

Sjung in ljus i alla städer, 
sjung in liv i stadens själ. 
Sjung om skönhet i det hårda 
arbetet för andras väl. 
Vi som stressar, jagas, jagar 
i trafikens tunga larm. 
Sjung ett ord som för oss samman, 
ge vår tro ett mänskligt namn. 
Där vi arbetar och lever – 
breda vägar, höga hus – 
sjung in leenden och värme, 
öppna broar, sjung in ljus. 
Sjung in själ i alla städer, 
liv i stadens brus och ljud, 
rättvis strävan för förändring, 
sjung in Kristus, sjung in Gud.

  Shirley Murray

Guds frid i advent 
och juletid!

Längtan, Liv och Ljus

Anna-Karin 
Klingsbo  
Pastor och 

föreståndare
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Glimtar från höstens verksamhet

Församlingsdagen på Eriks- 
sund 1/9 samlade en stor ska-
ra glada unga och äldre delta-
gare (t v). Bland aktiviteterna 
som erbjöds var målning. Ett 
av resultaten ses ovan.
Foto: A-K Klingsbo

I oktober var det höstmarknad med stort utbud av trädgårdsprodukter, bröd, mm. Fi-
kabordet (t h) var populärt som vanligt. Tack vare "loppisgänget" från Öppna förskolan 
(nedan) kunde barnloppisen genomföras, även utan Ann. 

Tack för ditt 
engagemang!
VARMT TACK till alla er som under 
hösten hjälpt till så att vi kunnat ha 
Öppna förskolan öppen halvtid under 
de ca tio veckor Ann ej var i tjänst!

Ni gjorde en stor och viktig insats. 
Mitt i all saknad efter Ann var det 
ändå gott att det knöts nya relationer 
på vår fantastiska ”Undervåning”.

Nu gläds vi alla – stora och små 
– över att Ann åter är på plats och 
att vi har kunnat återgå till ordinarie 
öppettider och ordinarie verksamhet.

En liten inbjudan: Har du aldrig 
varit på Öppna förskolan? Kom 
och se denna underbara mötesplats 
i funktion! Det finns alltid kaffe, 
smörgås och kaka.

A-K Klingsbo
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”I evig tid”
"NÄR KYRKANS klockor ringer in till 
gudstjänst så är det en signal om att vi 
återigen möts och i och med det förenas 
med människor i vår stad, i vårt land och 
i hela världen.Vi blir också en del av ett 
skeende i ett tidsperspetiv som sträcker 
sig tusentals år bakåt i tiden. Så länge vi 
samlas är vi med och formar detta skeen-
de också in i framtiden."

Så börjar inledningstexten som be-
skriver mässan "I evig tid", skriven av 
Martin Åsander, som bl a är  organist i 
Immanuelskyrkan i Stockholm. Den här 
mässan är en gudstjänst som vi kommer 
fira tillsammans söndagen den 24 mars 
2019 kl 11. Mässan firas tillsammans 
med Rissnekyrkans kör och Safirkvartet-
ten och det kommer finnas möjlighet för 
alla som vill att vara med i kören under 
mässan. Närmare information kring detta 
kommer efter årsskiftet.
Varmt välkomna med!

Kristina Hagwall

"Carols vid Betlehem"
PÅ TRETTONDAGEN (6 januari) kl 
15 är det carols-konsert i Sundbybergs 
kyrka med Sundbybergs kyrkokör och 
delar av Rissnekyrkans kör.

Vill man vara med att sjunga på kon-
serten är man välkommen på Sundby-
bergs kyrkokörs ordinarie repetitioner 
19/12 resp 2/1. Kontakta gärna Kristina 
Hagwall i så fall för närmare informa-
tion, annars varmt välkomna på en fin 
konsert!

Michael Jackson-mässa med mersmak

Mer musik
RISSNEKYRKANS KÖR med solister 
och musiker bjuder på julkonsert lör-
dagen den 8 december kl 18. I år är det 
premiär för Rissnekyrkans spelmanslag! 
Efteråt är det julbordsknytis för alla. Ta 
med så att det räcker för dig och någon 
mer!

Mer mat blir det den 2 febuari, då 
det är soppkonsert med vokalgruppen 
Ton i Ton. Gruppen, som leds av Lotta 
Nilsson, har tidigare endast medverkat 
i gudstjänster, men nu blir det alltså en 
helkväll i sångens tecken. Inträde: 100 
kr. Anmälan senast 29/1.
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Hälsning från 
Valberedningen
MEDDELA VALBEREDNINGEN 
före 20 december om du har för avsikt 
att kliva av ett fötroendeuppdrag.
Valberedning inför årsmötet 190216 är: 
Ingunn Talleivsen, e-post: talleivsen@
hotmail.com och  Jonatan Sköld: 
jontero@gmail.com .

Fredagsandakt
DEN 11 JANUARI återkommer fredags-
andakterna.  Vi träffas i andaktsrummet 
kl 10 för en halvtimme med psalmsång, 
bibelläsning, reflektion och bön. Oftast 
läser vi någon av kommande söndags 
bibeltexter ur kyrkoåret. Pastor Anna-
Karin Klingsbo leder andakten. Efteråt 
samlas vi till fredagsfika i cafeterian.

Varmt välkommen!

Gudstjänst och 
julgransplundring
DEN 13 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. 

Kom med och gläds, oavsett ålder! 

Rissnekyrkans 
Språkcafé
UNDER HÖSTENS torsdagar kl 11-13 
har vi samlats till Språkcafé. Två timmar 
har fyllts med glada, meningsfulla och 
lärande samtal. Utöver möjligheten att 
få träna sin svenska eller hjälpa till med 
svenskan har  nya relationer byggts i goda 
möten kring fantastiskt gott smörgåsfika. 
Många är de engagerade volontärer som 
kommit. 

Ofta har vi haft möjlighet att sitta i par 
och prata. Dessutom har vi haft en liten 
sångstund och några har tränat att läsa 
dikter och sagor.

Var tredje vecka har Elias Nygren från 
Sociala missionen hållit föredrag om bl a 
asylsökandes rättigheter. 

13 december kl 11-13 blir sista träffen 
för i år. Då kommer vi ha ett enkelt 
Julbordsknytis med mat från olika 
länder. 17 januari startar vårterminen. Är 
du intresserad av att hjälpa till – KOM! 

Vill du träna din svenska – KOM! 
A-K Klingsbo 

RISSNEKYRKAN VAR FYLLD till sista 
plats, när barnkören Rissne sångfåglar och Riss-
nekyrkans kör bjöd på "mässa" med Michael 
Jackson-sånger söndagen den 14 oktober. 

Initiativet slog så väl ut att körerna och övri-
ga medverkande inbjudits att upprepa mässan i 
Centrumkyrkan, Farsta den 5 maj 2019.

Jullovsaktivitet
RISSNEKYRKAN ANORDNAR 
kostnadsfritt besök på Vasamuseet för 20 
barn mellan 9-15 år den 3 januari. 

Anmälan till expeditionen, tel 08 733 
2320. Först till kvarn gäller!
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Kalendarium
4.

december 2018
lördag 1/12
10.00-14.00 JULMARKNAD
13.00 ADVENTSANDAKT. Anna-
Karin Klingsbo, Rissnekyrkans kör

söndag 2/12 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. 
”Ett nådens år” Anna-Karin Klingsbo, 
Lina Larsson, Rissnekyrkans kör 
och musiker, Kristina Hagwall

lördag 8/12
18.00 JULKONSERT med 
Rissnekyrkans kör, solister och 
musiker. 
JULBORDSKNYTIS efter 
konserten

söndag 9/12 2 i advent
15.00 (OBS tiden!) GUDSTJÄNST 
MED TERMINSAVSLUTNING för 
barn- och ungdomsarbetet. Anna-
Karin Klingsbo, Rissne sångfåglar, 
scouter m fl. Servering

onsdag 12/12
10.00 JULAVSLUTNING, Öppna 
förskolan
13.00 RISSNETRÄFFEN. Raija 
Sjöström: ”Bilder jag bär med mig.” 
Andakt. Servering

torsdag 13/12
11-13 SPRÅKCAFÉTS TERMINS-
AVSLUTNING med julbord.

söndag 16/12 3 i advent
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Bana väg för Herren” Anna-Karin 
Klingsbo, Isabelle Erkenborn

söndag 23/12 4 i advent
11.00 ANDAKT I JULETID. Lars 
Arvidson m fl

måndag 24/12 Julafton
10.00 SAMLING VID KRUBBAN. 
Familjen Sköld, Lovisa Örtengren

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
Föreståndare, Öppna förskolan: 
Ann Edvinsson, tel: 070 6207800
e-post: ann@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

tisdag 25/12 Juldagen
07.00 JULOTTA. ”Jesu födelse” 
Anna-Karin Klingsbo, Julottekören, 
Kristina Hagwall

söndag 30/12
11.00 GUDSTJÄNST. ”Guds barn” 
Christopher Webster

måndag 31/12 Nyårsafton
17.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN i 
Sundbybergs kyrka

januari  2019
söndag 6/1 Trettondedag jul
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Guds härlighet i Kristus” Anna-Karin 
Klingsbo, Kristina Hagwall

måndag 7/1
9.00-12.00 TERMINSSTART, 
Öppna förskolan

fredag 11/1
10.00 FREDAGSANDAKT

söndag 13/1
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Jesu dop” Anna-Karin 
Klingsbo, Lovisa Örtengren. 
JULGRANSPLUNDRING efter 
gudstjänsten

söndag 20/1
11.00 GUDSTJÄNST. ”Livets källa” 
Anna-Karin Klingsbo, Lars Arvidson.  
Insamling till internationell mission. 
Söndagsskola

söndag 27/1
11.00 GUDSTJÄNST. ”Jesus 
skapar tro” Mozarts vänner, Kristina 
Hagwall. Söndagsskola

onsdag 30/1
13.00 RISSNETRÄFFEN 

februari
lördag 2/2
18.00 SOPPKONSERT med 
sånggruppen Ton i Ton. Anmälan 
senast 29/1. Inträde: 100 kr

söndag 3/2 Kyndelsmässodagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 

”Uppenbarelsens ljus” Anna-
Karin Klingsbo, Lars Arvidson. 
Söndagsskola 

söndag 10/2
11.00 GUDSTJÄNST. ”Sådd och 
skörd” Anna-Karin Klingsbo, Järfälla 
Brass. Söndagsskola

lördag 16/2
13.00 FÖRSAMLINGENS 
ÅRSMÖTE. Servering

söndag 17/2
11.00 GUDSTJÄNST. ”Nåd och 
tjänst” Anna-Karin Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall.
Söndagsskola

söndag 24/2
11.00 GUDSTJÄNST. ”Det levande 
ordet” Raija Sjöström. Barbro och 
Stig Andersson. Söndagsskola. 

onsdag 27/2
13.00 RISSNETRÄFFEN

OBS! Kyrkkaffe varje söndag!
Med reservation för ändringar och 

tillägg. Se hemsida och veckomejl!

Öppna förskolan
har jullov 13/12-6/1 men är se-
dan öppen fyra förmiddagar i 
veckan + onsdag eftermiddag. 
Babycafét startar 10/1. Övriga 
barn- och vuxenaktiviteter – in-
klusive Språkcafét – startar v 3 .

Kallelse till 
ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Rissnekyrkans för-
samling kallas till årsmöte lördagen 
den 16 februari kl 13.00. Fika.

Rissnekyrkan – en del av


