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Rissnekyrkan – en del av

NU BLOMMAR doftande liljekon-
valj, pytteliten ljusblå förgätmigej, 
Mormors detaljrika glasögon, glän-
sande smörblomma och  ljusrosa äp-
pelblom. De är ett axplock av Guds 
överflödande skapelse i försommar-
tid och också små symboler över alla 
oss människor, en vacker gemenskap 
som finns i och kring Rissnekyrkan. 

TACKSAMHETEN ÄR stor över 
att vi nu kan skicka ut en sommar-
Kyrktid till er alla.

Det ger hopp om att vi går en lju-
sare tid till mötes, där vi planerar för 
att Rissnekyrkan åter blir den öppna 
mötesplatsen – fylld av sjudande liv 
med människor i alla åldrar. 

Vi ska dock inte förringa den öp-
penhet vi kunnat bjuda på under 
det gångna året, i form av diakoni, 
små fikastunder, Öppna förskolans 
sångstunder, själavård och mindre 
samlingar m m – vi är Guds kyrka i 
alla tider.

Tacksamhet finns också över att ha 
kunnat mötas i det digitala rummet 
denna tid. Många från när och fjärran 
har deltagit i våra gudstjänster. På di-
gitala mötesplatser har beslut fattats 
och samtal förts. 

SOM DEN PLANERINGSMÄN-
NISKA jag är, har jag gång på gång 
fått påminna mig om att inte göra 
mig så mycket bekymmer för mor-
gondagen. Vi har ofta fått avvakta 
med beslut eller i all hast ändra dem. 
Det är lättare sagt än gjort, men det är 
en lärdom vi får bära med oss. 

Ibland är vi så mycket i framtiden 
i våra hjärnor att vi missar att lyssna 
till och känna av den vind som Gud 

blåser in genom fönster och dörrar 
här i detta nu. Kanske behöver vi 
ställa oss i det vinddraget oftare och 
bara vara och öppna upp för det Gud 
vill viska in i våra personliga liv och 
in i Rissnekyrkans liv. Vad händer 
med oss om vi släpper en del av våra 
egna böner, ord och önskningar och 
i stället tar emot Guds viskningar till 
oss? 

KANSKE KAN VI också fatta mod 
i att än mer ömsesidigt dela våra tan-
kar med varandra, det vi tror att Gud 
vill säga, men också dela det som är 
våra liv och lyssna till varandras liv. 
När vi den senaste tiden samlats till 
små kyrkfikan har vi delat med oss 
av hur pandemitiden har varit och är. 
Jag tror att det finns en Gudshemlig-
het i det delandet. Vi känner gemen-
skap och sammanhang och vi anar att 
även Gud finns där mitt ibland oss.

En god fortsättning på dessa små 
samtal är den Livsberättargrupp som 
startar till hösten. Se info på sid 2! 

FREDAGSANDAKTERNA med 
påföljande fika har börjat och vi 
kommer vid några tillfällen även 
kunna mötas till ”Fika i Rissne” på 
kyrktrappan: 8 juni, 29 juni, 6 juli 
och 10 augusti. Vi vill på detta sätt 
erbjuda ytterligare en levande mö-
tesplats i Rissne sommartid. Rissne-
bornas starkaste anknytning till 
Rissnekyrkan är ju Öppna förskolan 
och vi har glädjen att öppna dörren 
till verksamheten i "Undervåningen" 
16 augusti. I augusti hälsar vi också 
Lotta Sköld välkommen som vår nya 
diakon. (Se sid 2!)

 20 juni kl 17 är en tidpunkt att läg-

ga på minnet. Då kommer vi ha en 
sommarmusikgudstjänst med kören, 
solister och musiker utomhus. Hopp-
as att du kan delta i denna glädjens 
stund!

Under sommarens söndagar kom-
mer vi ha utomhusandakter, med start 
4 juli kl 11. Vid regn flyttar vi inom-
hus. Ta gärna med ditt eget kyrkkaf-
fe! Den 5 september ser vi fram emot 
en glädjefylld upptaktsgudstjänst in-
omhus med invigning av nyrenove-
rad kafeteria och Rissnesal. 

SÅ FÖR DIG SOM längtar efter en 
sommar med vila och ro: Ord av Je-
sus i Matteus evangelium: 
”Se på ängens liljor, hur de växer. De 
arbetar inte och spinner inte… Gör 
er inga bekymmer för morgondagen. 
Den får själv bära sina bekymmer.” 

Guds frid och glädje över din som-
mar!

Anna-Karin Klingsbo 

Gör er inga bekymmer...
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Välkommen, Lotta!

Välkommen till enVälkommen till en 
FAMILJEDAGFAMILJEDAG

för familjer med barn och tonåringar i alla åldrar

lördagen 28/8 kl 11-15lördagen 28/8 kl 11-15
Plats: Brovillan Erikssund (där pastor Anna-Karin bor). Restid med bil 

30 min via E18. Sök på Erikssund 515 för vägledning.

Vi kommer att leka, sjunga, ha femkamp, grilla, fi ka och umgås vid 
en strand. För dem som vill ro och/eller bada går det utmärkt.

Vi bjuder på korv och bröd och enkelt fi ka. Tag med dryck och övrigt 
ni vill äta, fi lt, badkläder och fl ytvästar (om ni har).

Anmälan så snart som möjligt men senast fredag 20/8 till expedi-
tionen: expedition@rissnekyrkan.se .  Ange namn på alla som kommer 

och barnens ålder! Meddela expeditionen om ni behöver skjuts!

Inställt vid väldigt dåligt väder.

Hur har coronatiden påverkat 
utbildningen?
– Det har förstås påverkat oss. 
Klassen fick träffas trefjärdedelar av 
första året och i september-oktober i 
fjol, men sedan november 2020 har 
vi läst digitalt. Det fysiska mötet är 
viktigt, men de digitala verktygen har 
varit fantastiska. Lyckligtvis hann 
jag med min praktik i ettan och vi 
hann precis genomföra en studieresa 
till Israel-Palestina i februari förra 
året med Sune Fahlgren som guide. 
Andra årets pilgrimsvandring blev 
en vandring på Omberg tillsammans 
med tre andra. 
Hur kom det sig att du hamnade i 
Rissne?

Efter ungefär 30 år som förskollärare 
sökte Charlotte – Lotta – Sköld till 
diakonutbildningen på Bromma folk-
högskola och började sina studier 
där hösten 2019. Utbildningen av-
slutas med ett vägledningsår och 
det är för Lottas del förlagt till 
Rissnekyrkan, där hon och maken 
Nils varit medlemmar sedan 1987. 

I "Årsringar 21”, Equmeniakyrkans 
pastors- och diakon-kandidaters pub-
likation, skriver Lotta:

”Min syn på diakoni grundlades 
under min uppväxt i Tranås. 
Funderingarna på att bli diakon 
började redan som 19-åring när 
jag genomförde ett diakonalt år 
i Svenska kyrkan och då främst 
arbetade med äldre och personer 
med missbruksproblem. Sedan 
utbildade jag mig till förskollärare 
och erfarenheterna från det yrket har 
jag tagit med mig in i de diakonala 
studierna.

Diakoni är kristen tro i handling 
och kyrkans sociala arbete. Diakoni 
är kyrkans kärna och är avgörande 
för att församlingen ska leva och 
utvecklas. Diakonins uttryck är 
gemenskap, rättvisa och omsorg 
om varandra. Jag vill vara en del 
av det arbetet i församlingen och i 
samhället.” 

Ragni Lantz

Kultur- och 
studieverksamhet 
i samarbete med 

– Jag fick mitt första jobb som 
förskollärare på Mjölnerbacken och 
vi flyttade till Rissne i maj 1987. Vi 
bodde först i en av församlingens 
lägenheter mot att Nisse kollade 
larmet i kyrkan på kvällarna men 
efter ett knappt år fick vi ett eget 
kontrakt.
Tjänsten i Rissnekyrkan är 
20-procentig, med start den 10 
augusti. Vilka uppgifter kommer 
du att ägna dig åt?
–  Jag har kvar sångstunden med Ann 
i Öppna förskolan och kommer att 
finnas tillgänglig som diakon mot 
barnfamiljerna där. Där får jag ju 

också använda min yrkeserfarenhet 
som förskollärare. Jag vill även finnas 
till hands för äldre i församlingen. 

Livsberättargrupp till hösten
ALLA BEHÖVER SAMMANHANG, mening och hopp. 
Behovet att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till är djupt 
mänskligt och blir viktigare ju äldre vi blir. Vi vill förstå, för-
sonas med och kanske uttrycka vår tacksamhet över det som 
varit och ta vara på livet. 

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen och 
pratar om våra liv? Samtalsgrupperna består av 6-8 deltagare 
som träffas ca två timmar en gång i veckan under 10 veckor 
och leds av en utbildad gruppledare.

Rissnekyrkans första grupp startar i september och leds av 
Raija Sjöström. Träffarna kommer att hållas på onsdagar kl 
13.30. Allt är kostnadsfritt. 

Anmälan sker till Rissnekyrkans expedition, tel 08-733 
2321, e-post: expedition@rissnekyrkan.se 

Språkpromenaderna fortsätter
DEN 10 JUNI hålls den sista språkpromenaden för 
terminen. I september startar verksamheten igen, då 
förhoppningsvis som Språkcafé.

Lotta 
Sköld.
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Rapport från Öppna förskolan

Kyrkfikan - både fysiskt och digitalt

DEN HÄR TERMINEN har för min 
del inneburit mycket diakoni, förut-
om corona-hemtjänst/färdtjänst för 
medlemmar som behöver det även 
möten med andra som sökt sig till 
kyrkan för samtal och gemenskap. 
Det har känts så bra att vi haft en öp-
pen kyrka trots corona-pandemin. 

I februari började vi – Lotta Sköld 
och jag – med onsdagssångstun-
der via Zoom som sedan övergick 
till sång utomhus när vädret blev 
varmare. Då började vi också med 
barnvagnspromenader. Under påsk-
veckan fanns påsar med påskpyssel 
och godis att hämta utanför Öppna 
förskolan.

Vi har genomfört loppisar vid tre 

tillfällen – med bokning i förväg 
och föreskrivna restriktioner och 
skyddsåtgärder – och i maj hade vi 
en blomstermarknad med försäljning 
av plantor som Siv Edström-Anders-
son drivit upp. Jag vill ge en speciell 
eloge till Kattis Iveblad, som för-
berett och hjälpt till vid loppisarna, 
blomstermarknaden m m – utan hen-
ne hade arrangemangen inte kunnat 
genomföras. Tack, Kattis!

Sommaravslutningen äger rum 
onsdagen den 16 juni kl 10, vid eller 
inne i Rissnekyrkan.

Nu ser vi fram emot att öppna verk-
samheten ”som vanligt” i augusti.

Ann Edvinsson, 
Föreståndare, Öppna förskolan 

Kattis Iveblad i arbetstagen. 
Foto: Ragni Lantz

Jesus älskar alla 
barnen...

RÄTTVISEBODEN ÄR på väg att 
förvandlas till en samlingsplats för 
de yngsta gudstjänstbesökarna. En 
vägg pryds av denna Jesus-bild. Den 
kommer att kompletteras med bar-
nens egna konstverk.

SEDAN VACCINERINGARNA 
kommit igång har en del äldre i för-
samlingen kunnat inbjudas till "kyrk-
fika" i kafeterian. Den översta bilden 
är från 1 juni, då de tidigare 8-per-

Öppna förskolan 
och Babycafét i höst
VERKSAMHETEN i Öppna förskolan 
startar för höstterminen måndagen den 
16 augusti. Till att börja med krävs för-
tidsanmälan till Ann (070 620 7800). Öp-
pettider: måndag-torsdag 9-12, onsdag 
även 13-16. Babycafé: torsdag 13-16.

Kom ihåg församlingens Sociala 
kassa! Behoven är stora...

sons-restriktionerna upphört. 
Under våren anordnades också ett 

par digitala kyrkkaffen via Zoom ef-
ter söndagens webbgudstjänst, se ne-
dersta bilden. 
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tisdag 29/6
10.30-12.30 FIKA I RISSNE (på 
kyrktrappan)

juli
söndag 4/7 Apostladagen
11.00 SOMMARANDAKT utomhus. 
”Sänd mig” Lotta och Nisse Sköld

tisdag 6/7
10.30-12.30 FIKA I RISSNE (på 
kyrktrappan)

söndag 11/7
11.00 SOMMARANDAKT utomhus. 
”Efterföljelse” Anna-Karin Klingsbo

söndag 18/7
11.00 SOMMARANDAKT utomhus. 
”Jesus förhärligad” Raija Sjöström

söndag 25/7
11.00 SOMMARANDAKT utomhus. 
”Andlig klarsyn” Raija Sjöström

augusti
söndag 1/8
11.00 SOMMARANDAKT med 
nattvard. ”Goda förvaltare” Raija 
Sjöström

söndag 8/8
11.00 SOMMARANDAKT utomhus. 
”Nådens gåvor” Carla Widén

tisdag 10/8
10.30-12.30 FIKA I RISSNE (på 
kyrktrappan)

söndag 15/8
11.00 SOMMARANDAKT utomhus.  
”Tro och liv” Christopher Webster

måndag 16/8
9.00 TERMINSTART ÖPPNA 
FÖRSKOLAN (se ruta!)

söndag 22/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Friheten i 
Kristus” Anna-Karin Klingsbo

lördag 28/8
11-15 FAMILJEDAG i Erikssund för 
familjer med barn och tonåringar. 
Anmälan senast 20/8

söndag 29/8
11.00 GUDSTJÄNST. ”Med-

juni
onsdag 2/6
10.00 SÅNGSTUND (utomhus) 
Öppna förskolan
13.00 BARNVAGNSPROMENAD

torsdag 3/6
13.00 SPRÅKPROMENAD

söndag 6/6 
WEBBGUDSTJÄNST. "Vårt dop" 
Anna-Karin Klingsbo, Ragni Lantz, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall

tisdag 8/6
10.30-12.30  FIKA i RISSNE (på 
kyrktrappan)

onsdag 9/6
10.00 SÅNGSTUND (utomhus) 
Öppna förskolan
13.00 BARNVAGNSPROMENAD

torsdag 10/6
13.00 SPRÅKPROMENAD

fredag 11/6
10.00 FREDAGSANDAKT

söndag 13/6 
WEBBGUDSTJÄNST ”Kallelsen 
till Guds rike” Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall

onsdag 16/6
10.00 Öppna förskolans TERMINS-
AVSLUTNING vid Rissnekyrkan. 
Anmälan till Ann senast 15/6

fredag 18/6
10.00 FREDAGSANDAKT

söndag 20/6
17.00 MUSIKGUDSTJÄNST i 
försommartid (utomhus). Anna-
Karin Klingsbo, Lars Arvidson, 
Rissnekyrkans kör, musiker, Kristina 
Hagwall

söndag 27/6 Johannes döparens 
dag
EKUMENISK GUDSTJÄNST i 
Centrumkyrkan ”Den Högstes profet” 
Sundbybergs kristna råd, Bertil Edin, 
Anna-Karin Klingsbo, m fl

Kalendarium
4.

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
Diakon (fr 12/8):
Lotta Sköld, tel: 070 344 8173
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 v 28-32.
Ann Edvinsson v 25-26, 28-30.
Raija Sjöström är jourpastor under 
v 28-30. Hon nås på 072 228 1602 i 
brådskande ärenden.

människan” Anna-Karin Klingsbo, 
familjen Hennert

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

BIRGER MÖLLER (1943-2019) 
var pastor i Rissnekyrkan på 1980-ta-
let och många minns nog fortfarande 
hans predikningar för deras vardagli-
ga samtalston, humor – och djup.

1998 började Birger sin sista pas-
torstjänst i Baptistkyrkan i Södertälje 
men han fortsatte att predika ända 
fram till slutet av sitt liv. Nu har ett 
antal av hans predikningar – en för 
varje söndag i kyrkoåret – getts ut 
under titeln ”Från min predikstol". 
Du kan beställa ett eget exemplar av 
boken från Rune Schelander, tel 073 
663 5105. Kostnad: 120 kr.

Fika i Rissne
NU ÖPPNAR vi upp Rissnekyrkan 
för ett enkelt, gratis fika på kyrktrap-
pan  några tisdagar mellan kl 10.30 
och 12.30. ”Fika i Rissne” anordnas 
8/6, 29/6, 6/7 och 10/8.

Predikosamling


