
Kyrktid

SOLEN SKINER FRÅN den blåaste himmel och blommorna i våra kyrkrabatter skänker 

glädje i all sin prakt, när jag sätter mig ner för att skriva den här sommarhälsningen.  Den 

här dagen har jag haft förmånen att besöka kyrkorna i centrala Sundbyberg och spelat in 

en ekumenisk webbgudstjänst från Centrumkyrkan. 

Innan vi började vår inspelning delade vi erfarenheter från våren som gått och tankar inför 

framtiden. Alla församlingar står verkligen i en mycket speciell och stundtals frustrerande 

situation. Varje beslut som ska fattas föregås av reflektion och mycket bollande över hur 

de bästa lösningarna ser ut i denna ovisshetens tid. Det är sannerligen inte lätt alla gånger 

och ibland kan vi verkligen känna oss rätt hjälplösa.

MEN MITT I DENNA ovisshet får du och jag, vår församling och alla kyrkor i 

Sundbyberg, runt om i vårt land och i hela världen, vila i en förtröstansfull visshet – en 

visshet om att det mitt i allt som vacklar och verkar osäkert finns en Gud som vill bära oss 

över och genom till något nytt.

Som det står i sångstroferna: ”Jag är hos dig, känn handen kring din hand. Var stilla. 

Var ej rädd. Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig.”

JAG HOPPAS ATT de gudstjänster och andakter som du har möjlighet att delta i via 

rissnekyrkan.se  ska ge tillit, glädje och hopp. Under sommaren kommer vi också få 

möjlighet att ses till ett antal fredagsandakter utomhus (se Kalendariet på sid 4). Och vi 

vill tro och hoppas att vi kommer kunna mötas till en utomhusgudstjänst 30 augusti. 

Gå gärna in på equmeniakyrkan.se och se på de kyrkkaffen med kyrkoledare Lasse 

Svensson som läggs ut digitalt. I dessa tas aktuella ämnen upp såsom kyrkokonferensen, 

motioner mm. Dessutom läggs varje dag ut en andakt från någon region i Sverige ”Vårt 

dagliga bröd”. 

Hur hösten kommer se ut i vår församling får vi återkomma till.

VI FÅR PÅMINNA oss om att vi alla är pilgrimer på vandring genom våra liv och att för 

det mesta vet vi faktiskt inte vad som väntar oss efter nästa vägkrön. Då är det gott att ha 

en stav att luta sig mot när vi blir trötta – att mentalt lägga sin tyngdpunkt på Staven, Jesus 

Kristus. Han som är din och min herde, vars käpp och stav tröstar och håller oss uppe.

Nu närmast i tid, 17 juni, finns det möjlighet att ta med dig en stav 

eller två och delta i en pilgrimsvandring i närmiljö i försommartid, då 

grönskan påminner oss att Guds skaparkraft alltid finns närvarande.

Så tills vi ses igen får vi ha omsorg om oss själva och varandra.

Guds frid och glädje in i din sommar, Anna-Karin 
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Verksamhet med distans - och värme
VI HANN HÅLLA årsmöte och inleda fas-
tetiden, men i mitten av mars tvingades vi 
stänga Rissnekyrkan på grund av coronaepi-
demin. Men det har inte betytt att all verk-
samhet upphört. Andakter och gudstjänster 
har spelats in och gjorts tillgängliga via soci-
ala medier, bibelsamtalen kring Apostlagär-
ningarna kunde slutföras via Zoom och An-
na-Karin och Ann fick ökad tid för kontakt 
med enskilda medlemmar. När försommar-
värmen infunnit sig kunde en del verksamhet 
flyttas utomhus. Bilderna på detta uppslag 
speglar en del av det som hänt i och kring 
Rissnekyrkan denna vår – trots allt.

Tack, gode Gud, 
för sociala medier!
TACK VARE FANTASTISKA 
och tjänstvilliga experter inom 
mediebranschen lyckades Rissne-
kyrkan snabbt få igång högklassiga 
inspelningar av andakter och guds-
tjänster som lades ut på Youtube 
via församlingens hemsida: www.
rissnekyrkan.se  Stort tack till alla 
frivilligkrafter bakom och framför 
kameror och mikrofoner!

Påskvandring vid kyrkan. Familjen Hennert medverkade vid en av de sista ordinarie 
gudstjänsterna.

Våren hälsades med körsång sista april.

(Överst) Anna- Karin 
Klingsbo och Carla 
Widén medverkade i den 
första webbandakten.
(t.v.) Jonte Sköld vid 
kontrollbordet.
(överst t h) Håkan 
Sandén.
(t h) Inspelnigsteknikerna 
Peter Mild, Jakob Ar-
vidson, Jonte Sköld och 
Andreas Hellgren. Fo
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JAG ÄR SÅ GLAD att vi öppnade upp för sångstunder utom-
hus! Först på onsdagar kl 10 på Rissne ängar med Lotta Sköld 
och sedan Babysång på kyrkbacken på torsdagar kl 13 med mig. 

Vi har även haft tre fantastiska utomhusloppisar med avstånd. 
Till min hjälp har jag haft föräldrar som har sett till att detta gick 
att genomföra. Stort tack till dem! Onsdag och torsdag den 10 
och 11 juni blir det terminsavslutning för båda grupperna.

Däremot kommer vi att ha sångstunder på kyrkbacken några 
gånger under sommaren: tisdag 30/6  och 14/7 kl 10 för Babyca-
fét, onsdag 1/7 och 15/7 kl 10 för alla åldrar.  Den 14 och 15 
juli (tisdag och onsdag) kommer kyrkan också att vara öppen för 
enskild andakt och ljuständning kl 11-12. 

Saknar er ALLA! 
Kram från              
     Ann Edvinsson

Föreståndare, Öppna förskolan.

Rapport från Öppna förskolan

DET HAR LÄNGE påpekats att 
Rissnekyrkan borde ha en hjärtstar-
tare. Beslut om inköp togs vid års-
mötet, och i slutet av april kom den 
på plats (innanför stora porten). Vår 
medlem Annika Holmén introduce-
rade utrustningen för expeditionsper-
sonal m fl under karantänstiden och 
till hösten kommer utbildning att er-
bjudas övriga intresserade.

Hjärtstartare på platsNÄRHET & NÄRING
(istället för) SOPPKONSERT
13 juni kl. 19.00

Det finns två ställen man kan följa 
live-sändningen på: 
Länk 1: https://www.facebook.com/
Rissnekyrkan/ Där här länken ger 
möjlighet till interaktion med pro-
gramvärdarna
Länk 2: play.rissnekyrkan.se/sopp-
konsert  Du ser hela programmet via 
vår hemsida, men utan möjlighet till 
interaktion med kvällens värdar, ljud 
& bild är däremot lika bra.

Kl 19.00 den 13 juni sätter ni er be-
kvämt och går in på någon av länkar-
na ovan där kvällens värdar kommer 
att bjuda på sång och musik från Os-
car Nilsson, Lovisa Örtengren, Lars 
Arvidson, Stefan Jämtbäck, Joakim 
Sandén, Jakob Arvidson, Nils Sköld, 
Håkan Sandén, Torsten Nilsson m fl. 

ONSDAGEN DEN 17 JUNI in-
bjuder vi till pilgrimsvandring mel-
lan heliga platser i vår närmiljö. Vi 
kommer vandra från Rissnekyrkan, 
via kyrkogårdens Lötsjökapell och 
Sundbybergs kyrka till Centrumkyr-
kan, där vi stannar en stund i kyrk-
salen. På vägen tillbaka tar vi en 
matsäckspaus i Duvboparken och 
vandrar sen åter till Rissnekyrkan via 
Duvbo kyrka. Vandringen är ca 7 km.

Anna-Karin kommer dela pil- 
grimstankar. En del av vandringen 
går vi i tystnad och hela tiden med 
mellanrum. Samling vid Rissnekyr-
kans entré kl 9.45. Vi går 10.00. Åter 

senast 13.30. Medtag 
egen matsäck.

Anmälan till expe-
dition@rissnekyrkan.
se senast 15 juni.

Pilgrimsvandring
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tisdag 30/6
10.00 Babycaféts 
SÅNGSTUND vid kyrkan

juli
onsdag 1/7
10.00 SÅNGSTUND med 
Ann vid kyrkan

fredag 3/7
10.00 UTOMHUSAN-
DAKT. A-K Klingsbo
söndag 5/7
"Att inte döma" WEBBANDAKT. Car-
la Widén, Kristina Hagwall, Bengt 
Mellin, Peter Persson

WEBBANDAKTER planeras för 
söndagarna i v 28-34
tisdag 14/7
10.00 Babycaféts SÅNGSTUND vid 
kyrkan
11.00 KYRKAN ÖPPEN för enskild 
andakt och ljuständning 
onsdag 15/7
10.00 Babycaféts SÅNGSTUND vid 
kyrkan

juni
söndag 7/6 Heliga trefaldighets dag
"Gud - Fader, Son och Ande" 
WEBBGUDSTJÄNST. Anna-Karin 
Klingsbo, Kristina Hagwall, Gunil-
la Rudander, Oskar Nilsson, Filip 
Ekestubbe, sånggrupp
onsdag 10/6
10.00 TERMINSAVSLUTNING, 
Öppna förskolan (utomhus) 
torsdag 11/6
13.00 TERMINSAVSLUTNING, 
Babycafét (utomhus) 
fredag 12/6
10.00 UTOMHUSANDAKT. A-K 
Klingsbo
lördag 13/6
19.00 (I stället för) SOPPKONSERT  
(se notis sid 3!) Matbeställning 
senast 5/6
söndag 14/6 
"Vårt dop" WEBBGUDSTJÄNST. 
Christopher Webster, A-K Klingsbo, 
Kristina Hagwall, Gunilla Rudander, 
sånggrupp
onsdag 17/6
10.00 PILGRIMSVANDRING (se 
notis sid 3!)
söndag 21/6 Johannes döparens 
dag
"Den högstes profet" EKUMENISK 
WEBBGUDSTJÄNST från Centrum-
kyrkan. Bertil Edin, A-K Klingsbo, 
Thomas Arlevall m fl
fredag 26/6
10.00 UTOMHUSANDAKT. A-K 
Klingsbo
söndag 28/6
"Förlorad och återfunnen" WEBB- 
ANDAKT. A-K Klingsbo, Kristina 
Hagwall, Lovisa Örtengren, Lars 
Arvidson

Kalendarium
4.

Kultur- och studie-
verksamhet 
i samarbete med 
Studieförbundet

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

e-post: expedition@rissnekyrkan.se
Hemsida: www.rissnekyrkan.se
Pastor: 
Anna-Karin Klingsbo, tel: 073 950 1825
e-post: pastor@rissnekyrkan.se
Öppna förskolan: 
Ann Edvinsson, tel: 08-733 2321
e-post: ann@rissnekyrkan.se

Körledare/organist: Kristina Hagwall, 
tel: 0709 184 153
Plusgiro: 11 93 62-2 (Församling)
58 39 83-2 (Ungdom)
Bankgiro: 124-88 06
Swish (församling): 1230009860
Swish (Öppna förskolan):
1232386100

Semestertider
Anna-Karin Klingsbo har semester 
v 28-32.
Ann Edvinsson har semester v 26-
31 men kommer att jobba några da-
gar v 27 och 29 (se sid 3!).
Raija Sjöström är jourpastor under 
Anna-Karins semester. Hon nås på 
072-2281602 i brådskande ärenden.

stolt sponsor av Rissne-  
kyrkans Öppna förskola 

Fredagsfika med distans.

En riktigt 
skön sommar 
tillönskas alla 

Kyrktids läsare!

11.00 KYRKAN ÖPPEN för enskild 
andakt och ljuständning 

augusti
fredag 21/8
10.00 UTOMHUSANDAKT. A-K 
Klingsbo
fredag 28/8
10.00 UTOMHUSANDAKT. A-K 
Klingsbo

Med reservation för ändringar och 
tillägg! Se www.rissnekyrkan.se !

Rissnekyrkans äppelträd  blommade 
för fullt i maj.


