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Kärlek, hopp och mening
– rakt in i våra liv
DET PRATAS OCH SKRIVS mycket
om balans. Vi behöver få balans i våra
liv för att inte bli för trötta och utmattade.
Jag förstår tanken bakom talet om balans.
Det handlar om att vi ska få vårt dagliga
behov av både aktivitet och återhämtning.
Åtta timmars sömn, åtta timmars arbete
och åtta timmars fritid.
Jag minns dock när en chef påminde
mig om detta en gång och jag förgäves
försökte söka efter de där timmarna av
egen fritid bland matlagning, hämtning
på förskola, läxläsning, matlagning,
städ på föräldrakooperativet, tvätt och
inköp. Det fanns mycket att göra som
småbarnsförälder och ibland kanske för
mycket och för tungt. Mitt hjärta och min
själ ville ge våra barn det de behövde. Det
lyckades ibland och ibland inte.
När det efter en
intensiv dag var
dags för godnattproceduren var det
en sak som liksom
sammanfattade allt
och spred mening
till det som varit
just den dagens
glädje och möda.
Det var att att få
säga och höra den

där älsklingsfrasen som var lika varenda
kväll: ”Jag älskar dig ända in i evigheten
och tillbaka.”
Vad mina barn sade får stanna mellan
dem och mig, men jag kan avslöja att det
också handlade om kärlek. Kärlek – det
som ofta kan få människor att uthärda de
allra mest smärtsamma upplevelser.
DET FINNS OLIKA tider i våra liv: tider
av glädje, tider av sorg, tider av eufori,
tider av smärta, tider av gemenskap,
tider av ensamhet, tider av ansträngning
och tider av återhämtning. Det är inte
alltid vi kan se att det är någon balans i
allt detta. Balansen kanske inte är det
allra viktigaste. Dock är jag övertygad
om att Gud kan skapa mening av varje
livserfarenhet och tid vi befinner oss i.
När afton kommer till dig och mig i
denna sommartid,
efter en helt vanlig
eller ovanlig dag,
kommer
varma
ord oss till mötes.
Det är ord som inte
hörs och syns, men
de bär på hopp,
liksom koltrastens
hoppfulla sång i
forts nästa sida
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vår- och försommartid. Jag tror att de
ohörbara orden är ”Du är älskad. Jag går
med dig genom allt”.
Till dessa ord kan vi få gå till nattens
vila, i visshet om att vi aldrig är ensamma
oavsett hur våra liv ser ut. När sedan gryningen tar vid, kan vi ana att det finns
en djupare mening med timmarna som
kommer oss till mötes i den nya dagen.

Like the first dewfall on the first grass
Praise for the sweetness
of the wet garden
Sprung in completeness
where his feet pass.

Morning has broken
like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing
Praise for the morning
Praise for them springing
fresh from the world.

GUDS FRID och glädje över din
sommar!
Anna-Karin
Klingsbo
PS: Hoppas vi ses på
Gemenskapshelg
i
Roslagen 30/8-1 /9!
Se info och separat
inbjudan härnedan.

Sweet the rain’s new fall,
sunlit from heaven

För komplett information läs separat
inbjudan som mejlats ut och som finns på
Kyrktorget!
För dig som vill bo över: Anmäl till
expeditionen och kolla upp att det finns
rum kvar. Bekräfta ditt deltagande med
att betala 500:- till Plusgiro: 11 93 62-2.

Nu är det morgon, dimmorna lyfter,
fågelsång över vaknande jord. 		
Tacka för sången, tacka för ljuset och
ljusets källa som är Guds ord.

Lördag: Vi startar kl 10.00 med kaffe
& fika. Lunch, aktiviteter, middag (ca kl
18.00) och avslutning ca 20.00.
Om du/ ni vill vara med lördagen, anmäl
detta till expeditionen senast söndag 18
augusti. OBS! Kom ihåg att anmäla om
du/ni behöver plats i bil. Meddela också
hur många platser du/ni har i bil.
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Glimtar från
Kyrkokonferensen
UNDER KRISTI himmelsfärdshelgen
var
det
Equmeniakyrkans
årliga
konferens i Jönköping. Vi var långt
över tusen personer som samlades till
gudstjänster, seminarier, förhandlingar,
samtalstorg och festmåltid. Det som
framförallt präglar en kyrkokonferens är
alla möten mellan människor.
Ett behagligt surr präglade dagarna.
Ville man ha en liten stund av tystnad
och stilla bön fanns ett Stilla rum och
Vätterns strand.
Jag bär med mig många fantastiska
upplevelser, t ex seminariet om klimatet
med Björn Wiman (Dagens Nyheter),
Martin Hedberg (meteorolog) och Lena
Bergström (evangelist). På frågan vad vi
kan göra som enskilda gav Martin oss det
fina svaret: ”Sluta vara så enskilda – slut
er samman med andra.”
Och jag tänker att det är ju just det
som är att vara kyrka. Vi hör samman
och tillsammans kan vi få till förändring,
genom att vara Guds händer, fötter och
röst i den här världen. Kanske var vi
just det, när vi i förhandlingarna gav
kyrkostyrelsen i uppdrag att agera för att
Sveriges riksdag och regering beslutar
om amnesti för de ensamkommande unga
som idag bott i Sverige i minst två år.
Med mig bär jag också nattvardsgudstjänsten. Det var en glädje som rörde
till tårar att se över tusen människor röra
sig i rummet och dela gemenskapens
måltid. Den stora gemenskapen mellan
människor, församlingar och Gud bär jag
med mig hem till vårt mindre, varma och
glädjefulla sammanhang här i Rissne.
Anna-Karin Klingsbo

Vårens soppkonserter

VÅRENS SOPPKONSERTER var höjdarupplevelser – musikaliskt och kulinariskt. Vokalgruppen Ton i Ton ”med vänner” underhöll i februari (övre bilden),
City Brass i mars och och Järvsö Popfolk
(nederst) i maj. Rosel Fröjmark bidrog
med delikata soppor och bakverk.

Sommartider =
Semestertider

Expeditionen är stängd v 26-32.
Expeditionsmejlen läses sporadiskt.
Ann Edvinsson: semester 17/6-7/7,
11/7-30/7
Anna-Karin Klingsbo: semester 8/710/8
Jourpastor/diakon finns tillgänglig
på telefon:
v 28: Carla Widén 070-7521313
v 29, 31: Raija Sjöström 0722281602
v 30: Gerd Westerstrand 0706390921

Kalendarium
juni

söndag 16/6 Heliga trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Gud – Fader, Son
och Ande” Anna-Karin Klingsbo, Eva
Kärnbo, Anna Eggelind. Inget kyrkkaffe
söndag 23/6 Johannes döparens dag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST med
nattvard i Centrumkyrkan. ”Den högstes
profet” Micke Åsman, Bertil Edin, AnnaKarin Klingsbo m fl
24/6-6/7
KRISTENDOMSSKOLA, Sjövik
söndag 30/6
11.00 SOMMARANDAKT ”Kallelsen till
Guds rike” Christopher Webster, Ingela,
Lars och Olle Hennert

juli

lördag 6/7
KRISTENDOMSSKOLANS avslutning,
Sjövik
söndag 7/7
11.00 SOMMARANDAKT med nattvard.
”Förlorad och återfunnen” Anna-Karin
Klingsbo, Kristina Hagwall

söndag 11/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Andlig
klarsyn” Jonas Bergström
måndag 12/8
9.00-12.00 ÖPPNA FÖRSKOLAN startar
söndag 18/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Goda
förvaltare” Anna-Karin Klingsbo, Lars
Arvidson
fredag 23/8
10.00 ANDAKT i andaktsrummet. Fredagsfika
söndag 25/8
11.00 GUDSTJÄNST. ”Nådens gåvor”
Torbjörn Lantz, Anna Eggelind. Kyrkkaffe
fredag 30/8-1/9
GEMENSKAPSHELG på Barnens ö

september

söndag 1/9
11.00 KYRKAN ÖPPEN för ljuständning
och bön
söndag 8/9
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST med
nattvard . ”Friheten i Kristus” Anna-Karin
Klingsbo, Rissnekyrkans kör, Kristina
Hagwall. Kyrkkaffe
Med reservation för
ändringar och tillägg

söndag 14/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Att inte döma”
Gerd Westerstrand
söndag 21/7
11.00 SOMMARANDAKT
söndag 28/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Efterföljelse”
Ragni Lantz, Sam Forsberg

augusti

torsdag 1/8
14.00 ANDAKT, Edsätra. Raija Sjöström
söndag 4/8 Kristi förklarings dag
11.00 SOMMARANDAKT med nattvard.
”Jesus förhärligad” Raija Sjöström

stolt sponsor av Rissnekyrkans Öppna förskola
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