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Vi sår, det gror, det blommar

Anna-Karin 
Klingsbo

Pastor och 
föreståndare

Nu närmar sig våren med stormfart.
Jag tackar för solljus, fågelsång och 
de allra första tecknen på växt. Ur de 
små lökarna jag satte i höstas lyfter sig 
klargröna blad och snövita droppar. Mitt 
hjärta fylls av ett spirande hopp. Hoppas 
att du också får ta del av detta hopp 
denna vår. 

I vårens tid kommer också tiden av 
fasta – en tid tänkt för att kunna hitta det 
allra viktigaste i våra liv och skala bort 
det som vi faktiskt inte behöver. 

Jag tänker att det handlar om att så 
goda frön dessa veckor fram till påsk. 
Sen kommer vi se hur det gror och tids 
nog står en hel rabatt i blomning.

UNDER ÅRETS FASTA uppmuntrar vi 
i Equmeniakyrkan tre fokus: bibelläsning 
i Apostlagärningarna om de första kristna, 
engagemang för vår omvärlds behov och 
det internationella arbete som görs inom 
Equmeniakyrkan samt klimatfasta. Det 
handlar om fördjupning av våra egna liv, 
att se medmänniskan även om hon bor på 
andra sidan jordklotet och det handlar om 
att ta hand om skapelsen, förutsättningen 
för allas vår framtid. 

Fastan handlar både om det egna och 
det gemensamma. Ytterst är fastan en 
kärlekshandling av sådd uppåt, inåt och 
utåt. Så låt oss så dessa 40 vardagar 

och sex söndagar fram till den stora 
Påskhögtiden. 

I RISSNEKYRKAN ÄR vi mitt upp i 
en annorlunda sådd. Vi sår mängder av 
frön med budskapet om hur viktig vår 
Öppna förskola är för Rissne samhälle. 
De senaste månaderna har vi, under 
Mats Heggestads starka drivkraft, 
träffat ledamöter i förskolenämnden 
ur alla politiska partier.  Vår starka 
förhoppning är att detta ska generera än 
mer engagemang för vår öppna förskola 
och ge oss mer ekonomiskt stöd.

Vi upplever att varje politiker som 
varit här och sett vår öppna förskola 
går härifrån med nya insikter om alla 
de behov som blir tillgodosedda. De 
får inblick i hur barn och föräldrar 

uttryckligen växer och blommar. Och vi 
har fått bygga nya goda relationer med 
det samhälle vi verkar i.

JAG SKULLE ÄN en gång vilja 
bjuda in dig, som är ledig på fredagar 
kl 10-11, till andakt  och gofika. Det 
är bön, bibelläsning, samtal, sång i 
andaktsrummet och därefter härlig 
gemenskap kring fikabordet.

Är du ny i Rissnekyrkan och vill 
veta mer om vår församling, eller är du 
intresserad av att bli medlem – ta kontakt 
med mig, så kan vi boka in ett samtal!

AVSLUTNINGSVIS VILL jag önska 
dig en vår fylld av hopp och ljus. 
"Och när du sår är det inte den blivande 
växten du sår utan ett naket sädeskorn 
eller något annat frö. Men Gud ger det 
den gestalt han har bestämt, och varje 
frö får sin egen gestalt."   

1 Korintierbrevet 15:37
Gud med dig!

Varma hälsningar,
Anna-Karin

Öppna förskolan har öppet fyra 
dagar i veckan. Dessutom ordnas 
svenskundervisning för mammor på 
fredagar. Då kommer sju deltagare och 
deras barn. Babymassagekurs har vi på 
torsdagar. 

Dessutom har vi startat en ny 
föräldrarådsgrupp, där tio föräldrar,  
två av våra medlemmar (Birgit 
Kronestrand och Irene Aronsson), 
pastor Anna-Karin och jag själv ingår. 
Vi hade vårt första möte den 11/2, då 
vi samlades till soppmåltid och samtal. 

Där lyftes fram vad barn och ungdomar 
önskar att Rissnekyrkan skulle kunna 
erbjuda i form av eftermiddags- eller 
kvällsverksamhet. Några önskemål var: 
pyssel, schack, pingis, baka och ”chilla”. 
Under sportlovet kommer vi erbjuda två 
dagar med aktiviteter för lediga skolbarn.

 De senaste månaderna har samtliga 
politiska partier  besökt vår Öppna 
förskola. Ledamöterna har fått se med 
egna ögon det stora utåtriktade arbete 
som vi har för  familjer.

Ann Edvinsson, föreståndare

Rapport från Rissnekyrkans Öppna förskola

Ann Edvinsson. Foto: A-K Klingsbo



Kyrktid 2.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 
äger rum i Malmö torsdag-lördag 21-
23 maj 2020. Temat är ”Till jordens 
yttersta gräns – Till dessa mina minsta”.

Konferensen hålls i Stadionmässan/
Europaporten och gudstjänsterna firas 
i Baltiska hallen. Konferensdagarna 
kommer att innehålla barn- och 
ungdomskonferens, ombudsmöte, guds-
tjänster, seminarier och kvällsprogram. 
Konferensen är gratis. Det finns gott om 
aktiviteter för alla och alla är välkomna.

Från Rissnekyrkan har vi rätt att sända 
tre ombud. Utsedda av årsmötet är  
Lotta och Nils Sköld samt Anna-Karin 
Klingsbo.

Ombudens uppgift är att vara 
församlingens röster och sitta med 
i förhandlingar, där beslut om 
Equmeniakyrkan fattas. 

TVÅ NYA BITRÄDANDE kyrkoledare 
kommer väljas på konferensen. Efter 
en process av intervjuer med många 
nominerade är Kyrkostyrelsens förslag: 

Karin Wiborn, nuvarande general-
sekreterare på SKR, Sveriges kristna råd, 
tidigare missionsföreståndare i Svenska 
Baptistsamfundet. 

Joakim Hagerius, tidigare pastor 
i Saronkyrkan, Göteborg, opinions-
redaktör för tidningen Dagen. 

Tycker du om att promenera? 
Vill du vara nära skog och sjö? 
Vill du vandra med flera?
Kom med på pilgrimsvandring onsdag 
17 juni!

VI VANDRAR LÄNGS en del av 
Ingegerdsleden. Ingegerd var dotter 
till Olov Skötkonung. Hon flyttade så 
småningom till Ryssland och gifte sig 
och där blev hon S:t Anna av Novgorod.  

Ingegerdsleden går från Storkyrkan 
i Stockholm till Uppsala domkyrka. 
Vi börjar vid Rosersbergs slott och går 
delvis längs med Mälaren via Steninge 
slott fram till Sigtuna. Vandringen är 
ca 13 km och den går mestadels på 
grusväg och stig. Delar av vandringen 
går vi i tystnad. Vi kommer få ta del av 
”Pilgrimens sju nycklar”.

Det blir en heldagsvandring i lugnt 
tempo, så vi tar med lunchmatsäck. 
I Sigtuna kommer vi besöka både 
Mariakyrkan och det lilla baptistkapellet 
Salem. (Möjlighet finns att förkorta 
vandringen.)

Avresa från Rissne ca kl 9. Återresa 
från Sigtuna ca kl 16.

Anmäl intresse till pastor@
rissnekyrkan.se senast 14 juni!

Anna-Karin Klingsbo

SÖNDAG 14 JUNI kl 13, efter kyrk-
kaffet, föreläser Rikard Roitto på temat 
”Guds medhärskare: bibelteologiska 
perspektiv på miljö och hållbar 
utveckling.”

Rikard är lektor i Bibelvetenskap på 
THS, Teologiska Högskolan, som är en 
del av Enskilda Högskolan Stockholm.

Han kommer även att predika i 
gudstjänsten denna dag och fokuserar då 
på vår kallelse att vara "Guds avbild".

Kom och ta del av ny och fördjupad 
kunskap!

Rissnekyrkan – en del av

Kyrkokonferens i Malmö

Lasse Svensson kommer föreslås för 
omval till kyrkoledare ytterligare fyra år.  

Så här säger Karin Wiborn inför sin 
nominering: 

– Jag är djupt tacksam över mitt 
uppdrag för Sveriges kristna råd. Det 
kristna enhetsarbetet behöver ständigt 
fördjupas och förmeras för att världen 
ska tro. Men allting har sin tid, och nu 
är det tid för mig att byta plattform i 
kyrkornas gemensamma uppgift att göra 
Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

Anna-Karin Klingsbo

Karin Wiborn. Foto: Arne  Hyckenberg

Miljöansvar i 
bibliskt perspektiv

lör 28 mars
10-13

Pilgrimsvandring   
i försommartid
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Den 28-30 augusti upprepar vi förra 
årets stora succé: Gemenskapshelgen 
på Granhill/Barnens ö. 

För en bra planering av helgen behöver 
vi veta hur många som avser att komma. 
Eftersom Granhill erbjuder ca 30 
sängplatser, kan det bli aktuellt att hyra 
angränsande hus, vilket måste ske före 
sommaren. 

Anmäl snarast ditt intresse till 
expeditionen men observera att bindande 
anmälan för ”övernattare” sker genom 
insättning av 500 kr per person till 
bg 124-8806, före den 31 maj. Ange 
"Granhill" i meddelanderutan. Definitiva 
avgifter för natt- respektive daggäster 
kommer fastställas och meddelas före 
semesteruppehållet.

Den 26 april, efter kyrkkaffet, träffas 
planeringsgruppen för Granhillshelgen.

OM DU KAN DRA ett strå till stacken 
vill vi att du anmäler ditt intresse till 
expeditionen för någon av nedan angivna 

DEN 15 FEBRUARI hölls försam-
lingens årsmöte. Bland beslut som 
fattades kan noteras att årsmötet 
2021 senareläggs till den 20 mars, att 
Gemenskapsläger genomförs på Granhill 
den 28-30 augusti och att församlingen 
ska införskaffa en hjärtstartare. 
Ingunn Talleivsen och Hans 
Sjöström valdes till nya ledamöter i 
styrelsen. Styrelsen ska verka för att 
hållbarhetsarbete ska påbörjas i kyrkan. 
Är du intresserad av denna fråga 
kontaktar du expeditionen.

Lotta Heggestad

aktiviteter/ansvarsområden, före den 24 
april.

•	 Mat- och köksgruppen
•	 Transportgruppen
•	 Rumsfördelning och städning
•	 Andakter
•	 Lek och spel
•	 Vattensporter
•	 Grillning
•	 Övrigt

Kom ihåg att du är en viktig del av en 
annans upplevelse – du behövs!

Mats Heggestad

Måla påskägg 
med vaxteknik!

Kom med och lär dig grunderna till 
en gammal teknik att dekorera vack-
ra påskägg! Vi träffas i Rissnekyrkan 
onsdagen 11 mars kl 18-21. Kursledare: 
Raija Sjöström.

Anmälan till: 072 228 1602 eller            
raijasj@telia.com 

Begränsat antal deltagare. Ej för barn 
under 12 år.

Boka in församlingshelgen 
på Granhill redan nu!

5/9 - 19/12

Rissnekyrkans 
årsmöte

Bilder från Granhill 
2019. 
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Kalendarium
4.

mars
söndag 1/3 1 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
"Prövningens stund" Raija Sjöström, 
Hans Sjöström, Allan Samuelsson

onsdag 4/3
18.00 BIBELSAMTAL, Apg 18-20

fredag 6/3 Världsböndagen
18.00 EKUMENISK BÖNDAGS-
GUDSTJÄNST i Stefanskyrkan 
(Vanadislunden). Arr: Ekumeniska 
Kvinnorådet i Stockholm

söndag 8/3 2 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST. "Den 
kämpande tron" Klas Johansson 
(Equmeniakyrkan), Anna-Karin 
Klingsbo, Anna Eggelind, Eva 
Kärnbo. Söndagsskola

onsdag 11/3
18.00-21.00 MÅLA PÅSKÄGG i 
vaxteknik. Se notis på sid 3!

söndag 15/3 3 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. A-K Klingsbo, Lotta Sköld, 
sånggrupp ur Sångjuvelerna, m fl

onsdag 18/3
13.00 RISSNETRÄFFEN för 
daglediga: "Kinamission" med 
Alice Rinell Hermansson. Andakt, 
servering

söndag 22/3 Jungfru Marie bebådel-
sedag
11.00 GUDSTJÄNST. "Guds mäktiga 
verk", A-K Klingsbo, Rosel Fröjmark, 
Ton i ton, Alf Andersson
FÖRSAMLINGSMÖTE efter 
kyrkkaffet

onsdag 25/3
18.00 BIBELSAMTAL, Apg 21-23

lördag 28/3
10-13 VÅRLOPPIS. Se notis på sid 
2!

söndag 29/3 5 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
"Mässa i evig tid" A-K Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör, Sångjuvelerna, 
Kristina Hagwall, m fl

april
söndag 5/4 Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. "Vägen till 
korset" Bengt Ekelund, Lotta Sköld, 
Allan Samuelsson

onsdag 8/4
18.00 BIBELSAMTAL, Apg 24-26

torsdag 9/4 Skärtorsdagen
19.00 GETSEMANESTUND. Gerd 
Westerstrand, Christopher Webster

fredag 10/4 Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Korset” 
A-K Klingsbo, Silvi Millqvist, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall

söndag 12/4 Påskdagen
11.00 GUDSTJÄNST ”Kristus är 
uppstånden” A-K Klingsbo, Lina 
Larsson, Rissnekyrkans kör, Kristina 
Hagwall 

måndag 13/4 Annandag påsk
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
med nattvard. ”Möte med den 
uppståndne” Anna Johansson 
Blomberg/Bertil Edin, A-K Klingsbo 
m fl. Kyrkkaffe

söndag 19/4 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Påskens 
vittnen” Christopher Webster, Jonas 
och Johanna Bergroth

onsdag 22/4
13.00 RISSNETRÄFFEN för 
daglediga: "Lina, en musikalisk 
monolog" med Emy Stahl. Andakt, 
servering

lördag 25/4 
18.00 SOPPKONSERT: ”Musik-
mosaik” med Safirkvartetten, Oskar 
Nilsson, Thore Kennestad, m fl. 
Inträde: 100 kr. Anmälan senast 23/4

söndag 26/4 
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Den gode herden” A-K 
Klingsbo, Sångjuvelerna, Kristina 
Hagwall, m fl

onsdag 29/4
18.00 BIBELSAMTAL, Apg 27-28

maj
söndag 3/5
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Vägen till livet” A-K Klingsbo, Lars 
Arvidson. Söndagsskola
FÖRSAMLINGSMÖTE efter 
kyrkkaffet

söndag 10/5
11.00 GUDSTJÄNST. ”Att växa i tro” 
A-K Klingsbo, Ingunn Talleivsen, 
Brassensemble, Kristina Hagwall
19.00 VÅRKONSERT, Rissne-
kyrkans kör, Ton i ton, Kristina 
Hagwall m fl

onsdag 13/5
13.00 RISSNETRÄFFEN för dag-
lediga: Raija Sjöström: "Bibelns mat 
– lära och smaka". Andakt, servering

söndag 17/5 Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Bönen” Carla 
Widén, Nils Sköld m fl

21-23/5
EQUMENIAKYRKANS 
ÅRSKONFERENS i Malmö

söndag 24/5
11.00 GUDSTJÄNST. ”Hjälparen 
kommer” Raija Sjöström, Hans 
Sjöström, Kristina Hagwall

fredag 29/5
17.00-19.00 RISSNE PRIDE på 
Rissne äng

söndag 31/5 Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Den heliga Anden” A-K Klingsbo, 
Ragni Lantz, Allan Samuelsson

juni
onsdag 3/6 (preliminärt datum)
RISSNETRÄFFENS vårutflykt 
(ytterligare information kommer)

söndag 7/6 Heliga trefaldighets dag
11.00 GUDSTJÄNST med 
terminsavslutning. A-K Klingsbo, 
Sångjuvelerna, Kristina Hagwall m fl

onsdag 10/6
10.00-12.00 TERMINSAVSLUT-
NING, Öppna förskolan och 
Babycafét

söndag 14/6 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Guds avbild” 
Rikard Roito, THS, A-K Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall
FÖREDRAG av Rikard Roito efter 
kyrkkaffet: ”Guds medhärskare: 
bibelteologiska perspektiv på miljö 
och hållbar utveckling.”

onsdag 17/6
PILGRIMSVANDRING. Se notis på 
sid 2!

söndag 21 juni Johannes döparens 
dag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
med nattvard i Centrumkyrkan. ”Den 
högstes profet”. A-K Klingsbo m fl

Med reservation för
ändringar och tillägg!

Se hemsida och veckomejl!

Kyrkkaffe varje söndag efter 
gudstjänsten!

Kultur- och studie-
verksamhet 
i samarbete med 
Studieförbundet


