Kyrktid

KYRKTID

Rissnekyrkan,
Sundbyberg
sep-nov 2019

Med ett stort leende på läpparna
MÅNDAGAR ÄR pastorers lediga dag och så även för mig
denna veckas måndag. Jag brukar för det mesta vara ”tillfrids”
med livet på mina lediga dagar. Just denna måndag upptäckte
jag dessutom något mer, som var väldigt påtagligt och det satt
liksom i hela kroppen. Hela dagen gick jag runt med ett stort
leende på läpparna och en varm glädje i hjärtat.
Vad var det då som gjorde mig så glad? Jo, jag hade fått
vara på Gemenskapshelg ute på Barnens ö, med människor i
alla åldrar som på något sätt känner sig hemma i Rissnekyrkan.
Det var en tredagarsupplevelse fylld av samtal, andakter,
musik, lek, tipspromenad, bad, söndagsskola för alla, god mat
och läckra bakverk...
UNDER DEN SISTA gudstjänsten på lägret fick vi lägga
något mer än pengar i kollektboxen – vi la ner våra bönetack
till Gud för helgen. Så nu kan jag inte låta bli att dela några av
dessa tack. (De är många, så alla får inte plats.)
Vi tackade Gud för:
tid att lära känna varandra,
våra olikheter,
kärlekens gemenskap med Gud och varandra,
alla skratten,
att få arbeta tillsammans,
strålande väder,
att få skåda Guds skapelse,
att kyrkor finns,
lek med lego,
ett varmt hav att bada i,
innebandy,
att få måla,
simturer under stjärnorna,
att en församling i Tanzania har bett för oss,
att vi fått ana Gud i mötet med varandra….
Kanske är det fler än jag som kommer bära med sig dessa
dagar långt in i höstmörkret.

”Varje liten morgon ger Du mod att
vara vaken.
Varje liten afton ger Du mod att
somna in.
Hela långa dagen ger Du kraft att
klara av den.
Därför att Du älskar mig och kallar
mig för din.”
GUDS FRID OCH GLÄDJE över
din höst!

Anna-Karin Klingsbo
pastor

MEN GEMENSKAPEN i Rissnekyrkan tar inte slut för att
hösten närmar sig. Månaderna framöver är fyllda av tillfällen
att mötas, glädjas och mogna.
Förutom att Öppna förskolan har öppet fyra dagar i veckan
finns Soppkonserter, Loppis, KOM-frukost, Equmeniakyrkans
Regionfest, Rissneträffar, Kyrkokör, Barnkör, Språkcafé,
svensk-undervisning, möjlighet till själavård och livssamtal,
Fredagsandakt, Söndagsskola och givetvis söndagarnas
Gudstjänster.
Nytt för i höst är Samtal om boken Apostlagärningarna i
Bibeln, fem ons-dagkvällar. Se separat ruta. Jag hoppas vi möts
på något sätt!
AVSLUTNINGSVIS VILL jag skicka med dig en liten
sångstrof, som är gott att bära med sig dagar som kommer.

5/9 - 19/12
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Gemenskapsläger på Barnens ö

Vi vill för er berätta om helg på Barnens ö.
som började planeras i vintras innan tö,
att samlas till gemenskap, till måltider och
bön,
till lekar och till andakt och kanske dopp i
sjön.

På lördag anslöt flera som åkte ut från stan,
vi blev strax under 50 som umgicks hela dan.
Vi badade och lekte och fikade och åt,
och badade igen och sjöng en och annan låt.
Vi tackar dig nu Jesus tillsammans och vi ber
för denna Guds gemenskap som Rissnekyrkan ger,
med omsorg och med värme, med plats för
skratt och tår.
Vi uppmanar er alla: ”Kom med oss nästa
år!”

Foto: Håkan Sandén/Ragni Lantz

Det började på freda’n, vi åkte ut i skift
en soppa åt vi ute: Tack Lotta för myggstift!
Vi avslutade dagen med andakt i kapell
och några tog ett kvällsdopp i magisk stjärnklar kväll.
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Bibelstudium och samtal
kring Apostlagärningarna

Regionfest
i Rissnekyrkan
LÖRDAGEN DEN 5 OKTOBER är
det dags för regionfest för Stockholmsregionen
inom
Equmeniakyrkan.
Temat är ”Till jordens yttersta gräns”.
Equmenia Stockholm håller stämma
under dagen och på kvällen har vi fest
och gudstjänst.

ÄR DU INTRESSERAD AV hur de
första kristna levde sina liv, i vilket
sammanhang de levde, vad de tänkte, sa
och gjorde? Vilka var de som hörde till
”Vägen”?
Vill du veta hur de första församlingarna
växte fram?
Är du specifikt nyfiken på alla de
spännande personligheter som beskrivs i
Apostlagärningarna?
Eller funderar du på hur du vill leva
ditt liv som kristen, idag?
KOM OCH VAR MED på höstens
bibelstudium och samtal om Apostlagärningarna – en bibelbok på 28
kapitel, skriven av samma författare som

Rissneträffen

för daglediga

FYRA ONSDAGAR under hösten är
det Rissneträff för pensionärer och andra
daglediga. Samlingarna börajr kl 13 och
innehåller såväl ett intressant programinslag som andakt och servering.
Fil dr Göran Alm, f d slottsbibliotekarie, inleder serien den 18 september med
att berätta om sina ”40 år på slottet”.
Den 16 oktober får vi följa med till
Afrika, när safariledaren Ove Andersson
presenterar ”Afrikas vilda djurvärld”,
och den 13 november blir det sångprogram med Barbro Dahlgren med vänner,
under rubriken ”Landskakpsblommor”.
Terminen avslutas den 11 december,
då musikterapeuterna Lis Jacobsson
och Ulrika Kron presenterar ”Musiken i
oss”.Välkommen med!

till Lukasevangeliet. Till första träffen
kan du läsa de första två kapitlen. Vi
avslutar varje träff med en bönestund.
Vi träffas fem onsdagar under hösten
kl 18-19.30
Datum: 25/9, 16/10, 6/11, 27/11 och
11/12.
TRÄFFARNA ARRANGERAS som
studiecirkel i samarbete med studieförbundet Bilda.
Anmälan
sker
till
pastor@
rissnekyrkan.se senast torsdag 19 september.
Varmt välkommen att delta!
Anna-Karin Klingsbo

K M-frukost
för alla

LÖRDAGEN DEN 19 oktober kl 10.00
hålls höstens KOM-frukost (för Kvinnor
och Män). Efter frukostbuffén bjuder
makarna Jonas och Johanna Bergroth på
ett sång- och musikprogram kring temat
”En stund på jorden”. Jonas har gjort
uppskattade insatser som kyrkomusiker i
Rissnekyrkan vid flera tillfällen.
Frukosten kostar 100 kr. Anmälan till
expeditionen senast onsdagen den 16 oktober.

ETT STORT TACK till er som ställde
upp som funktionärer på Stockholm maraton lördag den 1 juni för Rissnekyrkans
räkning! Som uppskattning för er insats
utbetalades 5760 kronor till församlingskassan. Bravo!
Palle Kanarbik

Kultur- och
studieverksamhet i samarbete
med Studieförbundet

17:00 Gudstjänst. Rissnekyrkans körer,
Chris McGee, Anna Karin Klingsbo,
Jenny Dobers. Fler medverkande tillkommer.
18:00-20.00 Middag och fest
KOM OCH GLÄDS TILLSAMMANS!
Anmäl dig till festen på:
equmeniakyrkan.se/kalender/regionfest/

Höstens
soppkonserter

DET BLIR TVÅ soppkonserter under
hösten. Den första hålls redan lördagen
den 28 september med Anna Birgersson
med musiker. Som vanligt ingår inte bara
sång och musik i inträdespriset på 100 kr
utan även delikat soppa, kaffe och kaka.
Anmälan senast 25/9 till expeditionen.
Soppkonsert nr 2 hålls den 9 november. Då är det sångerskan Emma
Bensing med vänner som bjuder på ett
omväxlande sång- och musikprogram.
Anmälan senast 6/11.

Öppna förskolans

HÖSTLOPPIS

lördagen 12/10
kl 10-13
Kom och fynda barnkläder, skor, leksaker
och barnböcker
och ta en fika
i kafeterian!
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Kalendarium
september

söndag 8/9
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST
med nattvard. ”Friheten i Kristus”
Anna-Karin Klingsbo, Kent Millqvist,
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall.
Kyrkkaffe
tisdag 10/9
11.00 ANDAKT. Ekbacken. Raija
Sjöström
söndag 15/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Medmänniskan” Anna-Karin Klingsbo, Lars
Arvidson. Kyrkkaffe
onsdag 18/9
13.00 RISSNETRÄFFEN: ”40
år på slottet”. Fil dr Göran Alm,
slottsbibliotekarie. Andakt, servering
söndag 22/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Enheten i
Kristus” Christopher Webster, Ragni
Lantz. Kyrkkaffe
FÖRSAMLINGSMÖTE efter
kyrkkaffet
lördag 28/9
18.00 SOPPKONSERT: Anna
Birgersson med musiker. Inträde:
100 kr. Anmälan senast 25/9
söndag 29/9 Mikaelidagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Änglarna”
Olle Alkholm (bitr kyrkoledare),
Anna-Karin Klingsbo, Lars Arvidson.
Kyrkkaffe

oktober

lördag 5/10
REGIONSAMLING
17.00 GUDSTJÄNST. Chris McGee,
Jenny Dobers, Anna-Karin Klingsbo,
Rissnekyrkans körer
söndag 6/10
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Döden och livet” Anna-Karin
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Klingsbo, Ingunn Talleivsen, Gunilla
Rudander. Kyrkkaffe
tisdag 8/10
11.00 ANDAKT. Solskiftet. AnnaKarin Klingsbo
lördag 12/10
10-13 HÖSTLOPPIS, Öppna
förskolan
söndag 13/10 Tacksägelsedagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. ”Lovsång” Barnkörsledarna,
Sångjuvelerna, Kristina Hagwall.
Insamling för Equmenia. Kyrkkaffe
onsdag 16/10
13.00 RISSNETRÄFFEN: ”Afrikas
vilda djurvärld” Safariledare Ove
Andersson. Andakt, servering
lördag 19/10
10.00 KOM-frukost för Kvinnor och
Män. ”En stund på jorden” – sång
och musik med Jonas och Johanna
Bergroth. 100 kr. Anmälan senast
16/10
söndag 20/10
11.00 PSALMGUDSTJÄNST. ”Att
lyssna i tro” Anna-Karin Klingsbo,
Kristina Hagwall, Sören Oscarsson,
Rissnekyrkans kör. Kyrkkaffe
tisdag 22/10
11.00 ANDAKT. Ekbacken. Raija
Sjöström
söndag 27/10
11.00 GUDSTJÄNST. ”Trons kraft”
Carla Widén, David Horn, Lars
Arvidson. Kyrkkaffe
torsdag 31/10
14.00 ANDAKT. Edsätra. Raija
Sjöström

november

söndag 3/11 Alla själars dag
11.00 GUDSTJÄNST. ”Vårt
evighetshopp” Anna-Karin Klingsbo,
Silvi Millqvist, Rissnekyrkans kör,
e-post: pastor@rissnekyrkan.se
Föreståndare, Öppna förskolan:
Ann Edvinsson, tel: 070 6207800
e-post: ann@rissnekyrkan.se

Kristina Hagwall. Kyrkkaffe
lördag 9/11
18.00 SOPPKONSERT. Emma
Bensing med vänner. Inträde: 100
kr. Anmälan senast 6/11
söndag 10/11
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Samhällsansvar” Kim Bergman,
Anna-Karin Klingsbo. Kyrkkaffe
onsdag 13/11
13.00 RISSNETRÄFFEN:
”Landskapsblommor” Barbro
Dahlgren med vänner. Andakt,
servering
söndag 17/11
11.00 GUDSTJÄNST. ”Vaksamhet
och väntan” Anna-Karin Klingsbo,
Lina Larsson, Allan Samuelsson.
Kyrkkaffe
FÖRSAMLINGSMÖTE efter
kyrkkaffet
söndag 24/11 Domsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kristi
återkomst” Raija Sjöström, Nils
Sköld. Kyrkkaffe
lördag 30/11
10-14 JULMARKNAD
13.00 ANDAKT. Anna-Karin
Klingsbo, Rissnekyrkans kör,
Kristina Hagwall
söndag 1/12 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. ”Ett
nådens år” Anna-Karin Klingsbo,
Lotta Heggestad, Rissnekyrkans
kör och orkester, Kristina Hagwall.
Kyrkkaffe
Med reservation för ändringar
och tillägg! Se hemsidan och
veckoprogrammen!

Varje vecka:

Öppna förskolan: måndag-torsdag
9-12, onsdag även 13-16
Barnkören Sångjuvelerna: tisdagar 18-19
Rissnekyrkans kör: tisdagar 19.1521.15
Språkcafé: torsdagar 11-13
Babycafé: torsdagar13-16
Fredagsandakt: fredagar 10.00

Körledare/organist: Kristina
Hagwall, tel: 0709 184 153
Plusgiro: 11 93 62-2 (Församling)
58 39 83-2 (Ungdom)
Bankgiro: 124-88 06

Hemsida: www.rissnekyrkan.se

Swish (församling): 1230009860

Pastor:
Anna-Karin Klingsbo, tel: 073 950 1825

Swish (Öppna förskolan):
1232386100

stolt sponsor av Rissnekyrkans Öppna förskola

