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Guds kärlek rör om i oss
UNDER EN SÅNGSTUND på Öppna
förskolan, en helt vanlig onsdag, var vi
många som berördes starkt. Ja, så mycket
att glädjetårar kom i ögonvrån på många
av oss. Vad var det som berörde? Jo, en
treårig flicka dansade och sjöng till en
”gladsång” i mitten av ringen, där barn
och föräldrar satt.
Så, en bit in i sången, började hon, med
ett barns skuttande steg, röra sig som en
sols strålar. Från mitten sprang hon och
gav alla föräldrarna varsin kram. Det var
som att tiden stod still ett tag. Rummet
liksom fylldes av så mycket värme. Alla
vi vuxna såg på varandra i glädje och
med en stark förundran över det som
skedde. Det var som att Guds kärlek
rörde om i många av oss.

HAR DU VARIT med om något i ditt
liv som liksom berört på ett sätt som
kändes i hela ditt jag?
Vi bär alla med oss någon livserfarenhet
som påkallat vår uppmärksamhet så
mycket och innerligt att vi bara ville
stanna i just den stunden. Det kan vara
att få se stora stjärnlika snöflingor falla
i december och känna dem landa i våra

händer, möta en nära vän vi inte sett
på länge, höra toner från julmusik som
stämmer vårt inre till sång eller se in i ett
barns tindrande ögon.
Hela våra liv är egentligen fyllda med
sådana stunder som vi önskar skulle vara
för evigt. Jag tror vi berörs så mycket just
för att Gud finns i de stunderna. Guds
kärlek kommer oss till mötes och rör
om i oss. Vi kan inte styra när stunderna
kommer. Vi kan bara vara lyssnande,
seende, kännande och förväntande
människor mitt i en helig stund
Kanske är det så att vi till vår hjälp
behöver plocka bort en del som står
emellan oss och möjligheterna att se
Guds närvaro i varje stund. Om vi tänker
till kan vi nog ana vad det är i mitt eget
liv som är till hinder.
VID DEN ALLRA första julen, då
Jesus föddes som ett litet barn i ett
stall, reagerade människor olika. Kung
Herodes och hans män kände sig hotade.
Deras önskan om att behålla sin makt och
rikedom blev hinder för dem. De hade
inte förmågan att se det goda i kärleken
som kommit i det lilla barnet.

Där fanns också herdarna. De var ute i
naturen den där natten och vakade över
sina får. De bar på en stor öppenhet för
att se, höra och känna. Så de hörde en
ängel och upplevde Guds ljus. Först bar
de också på hinder – de blev rädda. Men
rädslan förvandlades snart till nyfikenhet
och förundran efter det att de hört
uppmuntrande ord från en ängel och en
hel kör av änglar i vackraste sång.
Och då vandrade de till stallet och såg
det lilla barnet och Guds kärlek rörde om
i dem, där och då, på ett sätt som bara
Gud kan.
NU FÖLJER EN möjlighetens tid – en
tid av förundran, väntan och julglädje.
Låt oss gå in i jul, advent och det nya året
med öppna sinnen för att Guds kärlek
kan röra om i oss var och en.
Vi är alla varmt välkomna att fira
gudstjänst och glädjas tillsammans i
Rissnekyrkan och här mötas av Guds
förunderliga kärlek i advent, jul och
nyår.
Guds frid i adventstid!
Anna-Karin Klingsbo
Pastor och föreståndare
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Glimtar från höstens verksamhet

God helg!
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Se det som
en möjlighet!

Bibelsamtalen
fortsätter
VI FORTSÄTTER VÅR RESA i
att studera och samtala om Apostlagärningarna!
Vi får förmånen att följa med Paulus
med vänner ut på alla missionsresor och
se hur de bildar nya församlingar. Vi
läser, får lite bakgrund, delar tankar och
ber.
Sista tillfället under hösten är 11/12,
då vi läser kapitel 9-11. Under våren
ses vi 15/1, 5/2, 4/3, 25/3, 8/4 och 29/4.
Klockslag 18-19.30
Vid första tillfället i vår läser vi kapitel
12-14. Läs gärna texten i förväg.
Anmälan till pastor@rissnekyrkan.se
om du inte varit med tidigare.
Varmt välkommen!
Anna-Karin Klingsbo

PÅ KYRKTORGET FINNS det små
lådor med fina kort till försäljning.
Förpackningarna kostar 250 kr styck och
säljes till förmån för Equmeniakyrkans
internationella arbete. Visst kan det låta
mycket med 250 kr. Men pengarna går
till så mycket mer än tillverkning av
korten.
När du köper en låda är du med och bär
det stora missionsarbetet ute i världen
som Equmeniakyrkan har. Så se det som
en möjlighet att förkunna evangeliet
”till jordens yttersta gräns”. Både i
handling och i ord. Den gränsen kan gå
hos förföljda kristna i Centralasien, vid
sjukhus i Kongos regnskogar, genom
fattiga områden i Indien eller precis
där vi är. Till jordens yttersta gräns
delar vi ett evangelium som befriar,
räddar och upprättar tillsammans med
våra samarbetskyrkor. Det är vad vår
internationella mission handlar om.
I flera länder är våra missionärer
inblandade i detta spännande arbete.
Du kan också vara med! Swish: 900
32 86 skriv ”Kort” i meddelandetexten.
Eller om du vill ge en separat gåva
skriv ”Gåva” Plusgiro: 90 03 28-6.

utges av Rissnekyrkans församling
Kasernvägen 7
174 59 SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320
Ansvarig utgivare:
Anna-Karin Klingsbo
Redaktör: Ragni Lantz

KLOCKAN 10.00 VARJE fredag är det
andakt i andaktsrummet i Rissnekyrkan.
Det är en stund – ca 30 minuter – av
bön, bibelläsning och delgivning, som
stärker gemenskapen både med Gud och
varandra. Det är också en fin förberedelse inför helgens gudstjänst, eftersom
vi oftast får höra evangelietexten för
kommande söndag. Efteråt är det fika
i kafeterian, med härligt fikabröd från
Spånga konditori.
Välkommen med, om du har möjlighet!

I stället för
blommor
– ge en gåva
till
Rissnekyrkans gåvo-

Viktigt
inför
årsmötet

RISSNEKYRKANS FÖRSAMLING
håller årsmöte lördagen den 15 februari
kl 13.00.
Styrelsen meddelar att sista datum för
motioner är 15 december.
Valberedningen, som består av Jonatan
Sköld, Ingunn Talleivsen och Monica
Arvidson, vill ha ev avsägelser senast 19
december. Det går naturligtvis också bra
att meddela dem att du vill åta dig en ny
uppgift!

Bilderna på sid 2, med början
överst till vänster, medsols:
Sångstund i Öppna förskolan.
Soppkonserter med Emma
Bensing 9/11 (överst) och Anna
Birgersson 28/9.
Solweig Thunblad adventspyntar i kafeterian.
Rissneträff med slottsbibliotekarie Göran Alm (t v) 18/9.
Kristina Hagwall får Körförbundets stipendium i Immanuelskyrkan 20/10.
Bibelläsning på 4 språk vid regionssamlingen 5/10.
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Andakt
varje fredag

stolt sponsor av Rissnekyrkans Öppna förskola
e-post: expedition@rissnekyrkan.se
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)

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

Swish (Församling): 1230009860

Bankgiro: 124-88 06
Swish (Öppna förskolan):
1232386100
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Kalendarium

Barn och stjärnor

Barn och stjärnor föds i mörkret
utan skydd av våld och vapen.
Mitt i mörkret bjuder livet
oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss. Gud är nära
i ett litet barn som ser oss.

december 2019

söndag 1/12 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST.
"Ett nådens år" Anna-Karin Klingsbo,
Lotta Heggestad, Rissnekyrkans kör
och orkester, Kristina Hagwall
tisdag 3/12
11.00 ANDAKT, Solskiftet. A-K
Klingsbo, Kristina Hagwall
söndag 8/12 2 i advent
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
"Guds rike är nära" A-K Klingsbo,
Christopher Webster, Allan Samuelsson. Söndagsskola
onsdag 11/12
9.30-11.30 TERMINSAVSLUTNING
Öppna förskolan/Babycafét
13.00 RISSNETRÄFFEN: "Musiken
i oss" med musikterapeuterna Lis
Jacobsson och Ulrika Kron. Andakt,
servering
18.00 BIBELSAMTAL om Apg.
lördag 14/12
18.00 JULKONSERT.
Rissnekyrkans kör och musiker. Julbordsknytis efter konserten
söndag 15/12 3 i advent
15.00 (OBS tiden!) GUDSTJÄNST
med alla åldrar. Barnkören Sångjuvelerna framför MUSIKALEN "En
ängel berättar"
tisdag 17/12
11.00 ANDAKT, Ekbacken. A-K
Klingsbo, Kristina Hagwall
söndag 22/12 4 i advent
11.00 GUDSTJÄNST. "Julens
psalmer" Kristina och Per Hagwall,
Chriostopher Webster, Jeanette
Clayton
tisdag 24/12 Julafton
10.00 SAMLING KRING
KRUBBAN. Lovisa Örtengren, Lotta
Sköld m fl

Öppna förskolan
har terminsavslutning med luciatåg kl 9.30 den 11/12. Jullov
12/12-7/1. Babycafét startar 9/1
och Fredagsandakterna 10/1.
Övriga barn- och vuxenaktiviteter – inklusive Språkcafét – startar troligen v 3 – se
veckoprogrammet för detaljer!

Bär vi barnet i vårt hjärta
blir vi bot för världens plåga.
Gud är hos oss, ljus i natten,
för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss. Gud är nära
i ett litet barn som ser oss.
onsdag 25/12 Juldagen
07.00 JULOTTA. "Jesu födelse"
A-K Klingsbo, Julottekören, Kristina
Hagwall
söndag 29/12
11.00 GUDSTJÄNST. "Guds barn"
Jan Åberg, Ragni Lantz
tisdag 31/12 Nyårsafton
17.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN i
Sundbybergs kyrka. Raija Sjöström

januari 2020

söndag 5/1
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
"Guds hus" A-K Klingsbo
måndag 6/1 Trettondedagen
15.00 TRETTONDAGSKONSERT
i Sundbybergs kyrka. Rissnekyrkans
kör och Sundbybergs kyrkas kör
fredag 10/1
10.00 FREDAGSANDAKT, terminsstart
söndag 12/1
11.00 GUDSTJÄNST med alla
åldrar. A-K Klingsbo, Anna Eggelind,
Lovisa Örtengren. Kyrkfika med
JULGRANSPLUNDRING
tisdag 14/1
11.00 ANDAKT Solskiftet, A-K
Klingsbo
onsdag 15/1
18.00 BIBELSAMTAL om Apg
torsdag 16/1
11-13 SPRÅKCAFÉ, terminsstart
söndag 19/1
11.00 GUDSTJÄNST. "Livets källa"
Jenny Dobers, A-K Klingsbo

Rissnekyrkan – en del av

Ylva Eggehorn

söndag 26/1
11.00 GUDSTJÄNST. "Jesus
skapar tro" Raija Sjöström
tisdag 28/1
11.00 ANDAKT Ekbacken, Raija
Sjöström

februari

söndag 2/2 Kyndelsmässodagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
"Uppenbarelsens ljus" A-K Klingsbo,
Kristina Hagwall
onsdag 5/2
18.00 BIBELSAMTAL om Apg.
söndag 9/2
11.00 GUDSTJÄNST. "Nåd och
tjänst" A-K Klingsbo
lördag 15/2
13.00 FÖRSAMLINGENS
ÅRSMÖTE
söndag 16/2
11.00 GUDSTJÄNST. "Det levande
ordet" A-K Klingsbo, Rissnekyrkans
kör, Kristina Hagwall
onsdag 19/2
13.00 RISSNETRÄFFEN. Andakt.
Servering
söndag 23/2 Fastlagssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. "Kärlekens
väg" Carla Widén

mars

söndag 1/3 1 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
"Prövningens stund" Raija Sjöström
OBS! Kyrkkaffe varje söndag!
Med reservation för ändringar och
tillägg. Se hemsida och veckomejl!

