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I fastetid

I SKIFTET MELLAN vinter och vår,
i längtan efter den ljusare tiden på året,
infaller fastan. Det är en 40 dagar lång
förberedelsetid inför påsken – den största
kristna högtiden. Påsken – då vi firar
ljusets seger över mörkret, livets seger
över döden och det godas seger över det
onda.
Ju äldre jag blivit desto viktigare har
fastan blivit i mitt liv. Det har blivit en tid
då jag försöker ägna mig mer åt reflektion
och fokus på det som kan hjälpa mig att
vara den människa Gud tänkt att jag ska
vara.

DE SENASTE FEM åren har en av
mina fastehandlingar varit att avstå
från sociala medier och begränsa TVtittandet. I stället har jag valt ut någon
bok som förhoppningsvis kan hjälpa mig
till djupare förvandling i hjärta, tanke
och handling.
Det kan vara en bok ur Böckernas bok
Bibeln, som i själva verket är 66 olika
böcker skrivna under olika tider. Eller det
kan vara en helt annan bok, t ex Tomas
Sjödins ”Det händer när du vilar”.
Att gå ut i naturen och ta in skönheten
är också något jag vill prioritera i fastetid.
Jag tänker att skönheten i Guds skapelse

gör något med vårt inre. Vi fylls av mer
ro och kraft.
IBLAND TÄNKER JAG med stor
vånda på hur det skulle vara om jag,
mina barn eller framtida barnbarn inte
skulle få möjlighet att ta emot av allt det
vackra och goda som än så länge omger
oss.
Så i år blir min fasta i första hand
en fasta för Guds skapelse och för
människor som lever efter min död. Jag
kommer inte kunna ändra på hela mitt liv.
Jag kommer fortfarande behöva köra bil
emellanåt och jag kommer inte äta bara
vegetariskt. Dock tänker jag försöka ha
fokus inställt på ett mer klimatsmart liv.
Min stilla förhoppning är att några av
de förändringar jag gör kan bli varaktiga.
Och ett hopp och en tröst är att jag vet
att jag är långt ifrån ensam att tänka just
klimatfasta.
EQUMENIAKYRKAN, SOM Rissnekyrkan tillhör, har i år fokus på klimatet
under fastan. Så här uttrycks det i ord:
”Att under några veckor lyfta fram
klimatfrågan och att avstå från några
saker som annars skulle öka halten
koldioxid och höja temperaturen
på jorden kommer inte att lösa

Equemeniakyrkans kyrkokonferens
KONFERENSEN 2019 ÄGER rum i
Jönköping 29 maj-2 juni. (Förhandlingar
torsdag-lördag.)
Temat för årets konferens är ”Till
jordens yttersta gräns” med fokus på
bibelläsning, internationellt arbete och
klimat.
Här får du vara med om seminarier,
gudstjänster, förhandlingar, program
för alla åldrar och stor gemenskap med
vänner från när och fjärran. Nytt för i

år är att det även finns en ungdomskonferens.
Konferensen är gratis, men
boende och mat kostar. Gå
gärna in på equmeniakyrkan.
se och läs mer under
kyrkokonferensen.
Rissnekyrkan har rätt att
skicka två ombud men det vore väldigt
roligt om vi kunde vara flera som åker på
konferensen!

Rissnekyrkan – en del av

Anna-Karin
Klingsbo
Pastor och
föreståndare

klimatkrisen. Men det är en viktig
symbolhandling och en möjlighet för
oss att träna och stanna upp i våra
liv inför de allvarliga och avgörande
beslut som vi måste fatta. Beslut
som behövs om vi vill vara Guds
medarbetare och om våra barn och
barnbarn skall få den framtid som vi
vill att de ska få.”
I RISSNEKYRKAN KOMMER vi
att inleda fastan på fastlagssöndagen
3 mars med en gudstjänst som har
fokus på klimatet. Kyrkoårets tema den
söndagen är ”Kärlekens väg” och att
tänka på jordens framtid är verkligen en
kärlekshandling.
Så låt oss komma samman och inspirera
och hjälpa varandra till kärlekshandlingar
och omsorg för skapelsen denna 2019 års
fasta!
Guds frid över din vår!
Anna-Karin Klingsbo
Församlingsföreståndare
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Församlingshelg på Barnens ö 30/8 – 1/9

FÖRSAMLINGEN HAR beslutat
att genomföra en församlingshelg på
Barnens ö i Roslagen fredagen den 30
augusti till söndagen den 1 september,
enligt ett förslag som presenterades på
årsmötet. Vill du ta del av den skriftliga
information som lämnades då, kan
du kontakta expeditionen eller Mats
Heggestad, telefon: 0706-30 10 72,
e-post: mheg@telia.com . (Du kan också
googla på Barnens ö Granhill, så får du
upp information och bilder från gården.
Bilderna här är därifrån.)
Innan vi påbörjar den omfattande
planering som ett församlingsläger
kräver, vill vi senast den 15 mars ha
ditt besked till expeditionen, om du är
intresserad av att delta som övernattande
lägerdeltagare, fredag em till söndag em,
eller som dagbesökare lördagen den 31
augusti.
Lite längre fram i vår återkommer vi
med en uppgift om kostnaden för kost
och logi för hela helgen samt avgift för

deltagande enbart under lördagen.
Vi har preliminärbokat kollogården
Granhill med ett 30-tal sovplatser
fördelade på familje-, dubbel- och
enkelrum, samt uppställningsplatser
för husbil/husvagn och tält. Vid stor
anslutning finns ytterligare logimöjligheter att tillgå.
Granhill, som ligger vid en havsvik,
erbjuder en härlig altan, egen brygga och
goda hygienutrymmen.
NÄR DU ANMÄLER DIG till
expeditionen vill vi också veta om du
kan tänka dig att ingå i någon av de
grupper som måste bemannas för att
församlingshelgen ska bli av. Dessa är
•
•
•
•

Programkommitté
Matgrupp
Transportgrupp
Städgrupp (endast planering,
eftersom alla får städa sina rum
och gemensamma utrymmen)
Mats Heggestad
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Gudstjänst med evighetsperspektiv
”I EVIG TID” – en mässa som vill vara
en mötesplats, där vi får komma precis
om vi är, med våra olika bilder och våra
olika sätt att närma oss det som är livet.
När vi firar mässan blir vi en del av ett
skeende i ett tidsperspektiv som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden, och så
länge vi fortsätter samlas är vi med och
formar detta skeende, också in i framtiden.
"I evig tid" är en mässa och gudstjänst
skriven av Martin Åsander, musiker och
körledare i Immanuelskyrkan. Mässan är
skriven för kör, församling och orkester

och vi kommer fira den tillsammans söndagen den 24 mars kl 11:00 med Rissnekyrkans kör och Safirkvartetten som
stomme.
Alla som vill är varmt välkomna att
vara med och sjunga i kören, och vill
man det, så kommer man på Rissnekyrkans körs ordinarie övningar på tisdagar
kl 19:15 - 21:15 (26/2 ingen övning). Vill
man vara med men inte kan komma på
tisdagar, eller bara vill veta mer, så kontakta Kristina Hagwall, 0709-18 41 53 alt
kristina.hagwall@telia.com. Välkomna!
Kristina Hagwall

Fredagsandakterna

UNDER HÖSTEN HADE vi paus
för fredagsandakterna. Sedan januari
är de åter igång. Vi samlas kl 10 för en
halvtimmes andakt. Vi sjunger, läser
psaltartext, söndagens text, samtalar
lite om den och ber för församlingens
verksamhet och andra aktuella böneämnen.
Efteråt samlas vi till kaffe med ”Eies
gobröd” från Spånga konditori. Dessa
stunder är ett härligt sätt att inleda
helgen. Välkommen!

Andakter på
äldreboenden

ANDAKTERNA PÅ Ekbacken, Solskiftet och Edsätra fortsätter. Det är
väldigt fint att möta de äldre i samtal, sång
och musik. Under många år har Kerstin
Schelander och Solweig Thunblad
troget ansvarat för sången och musiken.
De avtackades på årsmötet för denna
glädjespridande uppgift. Det har varit
ett härligt samarbete. Fortsättningsvis
kommer uppgiften att delas av flera av
våra duktiga musiker. Raija och AnnaKarin delar på ansvaret för samlingarna.
Datum för andakterna: Ekbacken
kl 11: 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6.
Solskiftet kl 11: 12/3, 9/4, 7/5, 4/6.
Edsätra 4/4 kl 14.
Anna-Karin Klingsbo
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Pilgrimsvandring
tillsammans i vår?

Namn & nytt
Födelsedagar

17/3 Yvonne Nobert, 80 år
23/3 Bertil Andersson, 90 år
30/4 Ahnna Gutler, 40 år
30/4 Nathalie Mahalati, 20 år
5/5 Susanne Svanemyr, 60 år
25/5 Berit Östlund, 70 år
31/5 Claes Thunblad, 50 år

Adressändringar

Iréne Aronsson e-post:
irenearonsson42@gmail.com
Monica Dahlqvist tel: 070 461 1882
Kerstin o Rune Schelander endast
mobil: 073 663 5105
Charlotte Nilsson mobil: 070 344 8173

I stället för
blommor
– ge en gåva
till
Rissnekyrkans
gåvofond!

NÄR VÅREN STÅR i blom är det
fantastiskt gott för kropp och själ
att komma ut på en dags vandring i
pilgrimsanda. Vandringen sker i ett tempo
som ger oss möjlighet att verkligen ta in
Guds skapelse. En del av vandringen
sker i tystnad för att än mer kunna lyssna
in Guds röst i våra liv. Vi avsätter gott
om tid för att äta vår matsäck och umgås.
Pilgrimens nycklar är: skorna, staven,
hatten, ryggsäcken, kappan, tältet och
korset. På vandringen kommer jag
berätta mer om dessa sju. Vi tar med
oss bra vandringsskor, ryggsäck med
lunchmatsäck och sittunderlag.
För att veta vilken typ av vandring jag
ska planera för finns två datumförslag,
båda med samling vid kyrkan för
samåkning: lördag 11 maj kl 9.30-ca 15
eller onsdag 15 maj kl 9.30-ca 15.
Om du är intresserad, maila mig,
pastor@rissnekyrkan.se, vilken dag som
passar bäst och om du har tillgång till bil.
Anna-Karin Klingsbo

utges av Rissnekyrkans församling
Kasernvägen 7
174 59 SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320

Hemsida: www.rissnekyrkan.se

Körledare/organist: Kristina Hagwall,
tel: 0709 184 153

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

Plusgiro: 11 93 62-2 (Församling)
58 39 83-2 (Ungdom)
Bankgiro: 124-88 06

Ansvarig utgivare:
Anna-Karin Klingsbo

Öppna förskolan:
Ann Edvinsson, tel: 08-733 2321
e-post: ann@rissnekyrkan.se

Swish (församling): 1230009860

Redaktör: Ragni Lantz

e-post: expedition@rissnekyrkan.se

Swish (Öppna förskolan):
1232386100
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Kalendarium
februari

onsdag 27/2
13.00 RISSNETRÄFFEN:
Tina Strömberg berättar om
Syskonbandet, kristna synskadades
förening. Andakt. Servering

mars

fredag 1/3 Världsböndagen
18.00 BÖNDAGSGUDSTJÄNST i
Norrmalmskyrkan. Arr: Ekumeniska
Kvinnorådet i Stockholm
söndag 3/3 Fastlagssöndagen
11.00 KLIMATGUDSTJÄNST med
nattvard. ”Kärlekens väg” AnnaKarin Klingsbo, Lina Larsson, Lars
Arvidson. Söndagsskola
lördag 9/3
18.00 SOPPKONSERT med City
Brass. Entré 100 kr. Anmälan senast
2/3.
söndag 10/3 1 i fastan
11.00 Gudstjänst. ”Prövningens
stund” Moa Nilsson Forsén (EHS),
Anna-Karin Klingsbo, Anna
Eggelind. Bön- och offerdag för
pastors- och diakonutbildning.
Söndagsskola
söndag 17/3 2 i fastan
11.00 Gudstjänst. ”Den kämpande
tron” Anna-Karin Klingsbo, Nils
Sköld, Lars Arvidson, Madelaine
Bensing
söndag 24/3 3 i fastan
11.00 ”I EVIG TID”-MÄSSA. AnnaKarin Klingsbo, Rissnekyrkans kör
och musiker, Kristina Hagwall
onsdag 27/3
13.00 RISSNETRÄFFEN:
”Spirande vår” – musikprogram
med Lotta och Torsten Nilsson med
vänner. Andakt. Servering
lördag 30/3
10-13 ÖPPNA FÖRSKOLANS
VÅRLOPPIS
söndag 31/3 4 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med
alla åldrar. Madelaine Bensing,
barnkören Rissne sångfåglar m fl

april

söndag 7/4 5 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med
nattvard. ”Försonaren” Anna-Karin
Klingsbo, Gerd Westerstrand, Edvin
Erkenborn

4.
söndag 14/4 Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Vägen
till korset” Lena Bergström (Equmeniakyrkan/Brobygge), Christopher
Webster, Kristina Hagwall, Bengt
Mellin
FÖRSAMLINGSMÖTE efter
kyrkkaffet

lördag 18/5
18.00 SOPPKONSERT med Järvsö
Popfolk "Musik som gör dig glad!"
Entré: 100 kr. Anmälan senast 12/5

torsdag 18/4 Skärtorsdagen
19.00 GETSEMANESTUND med
nattvard. Raija Sjöström

söndag 26/5 Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. "Bönen" Kim
Bergman, Anna-Karin Klingsbo,
Allan Samuelsson. Söndagsskola

fredag 19/4 Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Korset”
Anna-Karin Klingsbo, Rissnekyrkans
kör, Kristina Hagwall

söndag 19/5
11.00 GUDSTJÄNST. "Att växa i
tro" Anna-Karin Klingsbo, Gustav
Fridolin, Musikrådet

torsdag 30/5-söndag 2/6
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i
Jönköping

söndag 21/4 Påskdagen
11.00 GUDSTJÄNST ”Kristus är
uppstånden” Anna-Karin Klingsbo,
Rissnekyrkans kör och musiker,
Kristina Hagwall

juni

måndag 22/4 Annandag påsk
11.00 EKUMENISK NATTVARDSGUDSTJÄNST. ”Möte med den
uppståndne” Anna-Karin Klingsbo,
Bertil Edin, Micke Åsman, Rikard
Lindberg Karlsson

söndag 9/6 Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST med
terminsavslutning för barnverksamheten "Den heliga Anden" AnnaKarin Klingsbo, barnkören Rissne
sångfåglar, Kristina Hagwall m fl.
Utgångskollekt till Equmenia Rissne
19.00 VÅR/SOMMARKONSERT
med Rissnekyrkans kör, Rissne
spelmanslag, m fl
Med reservation för
ändringar och tillägg!
Se hemsida och veckoprogramsmejl!

onsdag 24/4
13.00 RISSNETRÄFFEN: ”Som jag
minns det – året 1969” Gunnel Wigg
Bergquist, vik kyrkoherde i Sbg förs.
Andakt. Servering
söndag 28/4
11.00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. Carla Widén, Scoutledarna,
Lovisa Axelqvist, Kristina Hagwall.
Utgångskollekt till Mission i Sverige

maj

söndag 5/5
11.00 VÅRANDAKT. ”Den gode
herden” Raija Sjöström, Lars
Arvidson (Anna-Karin Klingsbo
och Körerna medverkar i Michael
Jackson-mässa i Centrumkyrkan,
Farsta)
onsdag 8/5
11.00 RISSNETRÄFFENS
VÅRUTFLYKT. Guidad visning av
Sundbybergs Museum, Fredsgatan
4. Gemensam lunch efteråt.
Anmälan senast 6/5 till Hans
Sjöström, tel 0708 118 383
söndag 12/5
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Vägen till livet” Anna-Karin
Klingsbo, Carla Widén
fredag 17/5
17-19 RISSNE PRIDE

söndag 2/6
11.00 GUDSTJÄNST. "Hjälparen
kommer" Carla Widén

Kyrkkaffe varje söndag efter
gudstjänsten!

Varje vecka:

Öppna förskolan: måndag-torsdag
9-12,onsdag även 13-16
Babycafé: torsdagar 13-16
Barnkören Rissne sångfåglar:
tisdagar 18-19
Stickcafé: tisdagar 18-21
Rissnekyrkans kör: tisdagar 19.1521.15
Scouterna: onsdagar 18-19.15
Språkcafé: torsdagar 11-13
Fredagsandakt: fredagar 10

Kultur- och studieverksamhet
i samarbete med
Studieförbundet

stolt sponsor av Rissnekyrkans Öppna förskola

