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En kyrka med HOPP – trots allt 
EN GENOMVARM sommardag i 
juli stod jag omgiven av en slottsmur 
i Borgholm. Åldrade stenväggar runt 
omkring mig. Så lyfte jag blicken 
upp mot det som skulle varit ett tak. 
Men där fanns bara himlen med moln 
som genomlystes av solen. 

Jag fylldes av förundran och en he-
lig stund infann sig, en stund fylld av 
hopp mitt in i mitt liv och min oro 
över världen och skapelsens vånda. 

Kanske har du med dig någon så-
dan stund av förundran från din som-
mar som skänkt hopp. Kan-
ske behöver vi leva i hoppet 
och som kyrka dela hopp 
mer än någonsin. 

I DE STORA och små sam-
manhangen möter du och 
jag dagligen information, 
situationer och människor 
som berättar om att att vi le-
ver i en tid där den ena kri-
sen kommer efter den andra. 
En del kriser klingar av och 
andra består länge. Just nu 
är Afghanistan, pandemin 
och klimatfrågan särskilt ak-
tuella.

För oss som kyrka har pandemikri-
sen begränsat oss och lärt oss att vara 
beredda att snabbt tänka om. Föränd-
ring  har blivit det nya normala. Kan-
ske är det så att kyrkan världen över 
alltid har levt i förändringens tid och 
fått förhålla sig till det. Kanske är det 
vi i Norden som levt i en unik situa-
tion i den mån att vi kunnat planera 
för framtiden och lita på att det nog 
blir som vi tänkt. 

Nu får vi planera för framtiden med 
vetskapen om att planerna snabbt kan 

behöva ersättas med nya lösningar. 
Men jag är övertygad om att Gud 
ger oss hopp om en framtid och i det 
hoppet får vi lägga in våra böner, tan-
kar och planer och konkretisera dem 
i handling. 

PÅ DE SENASTE styrelsemöte-
na har vi pratat om hur pandemin 
påverkat Rissnekyrkans församling 
och verksamhet både positivt och 
negativt. Utifrån detta delade vi med 
varandra det som vi tror att vi behö-
ver mer av nu och framöver. Styrel-

sen gav mig i uppdrag att dela några 
punkter, i stort och smått, som kom 
fram i vårt samtal:

Att åter bli mer synliga i Rissne 
och offentligheten; att verka dia-
konalt, att ta kontakt med nyinflyt-
tade; att bjuda in till konserter;  att 
fördjupas andligt; att möta det stora 
gemenskapsbehovet som finns hos 
många av oss; att bredda engage-
manget i gudstjänsterna; att skapa 
plats för  samtal om de svåra aktu-
ella frågorna, t ex klimatet; att vid-
ga kontakten med barn och unga...

MYCKET HAR VI gjort, myc-     
ket gör vi och mycket finns att göra. 
Resurserna vi har, både ekonomiskt 
och ledarmässigt, är begränsade, så 
det blir alltid avvägningar när planer 
sätts på pränt i församlingen. 

Hur tänker du som läser dessa ra-
der? Vilka idéer får du? I vilket sam-
manhang skulle du vilja vara delak-
tig? 

Kom gärna med på ett samtalsför-
samlingsmöte 31 oktober efter kyrk-
kaffet och dela dina tankar om vårt 

uppdrag som kyrka. 

SÅ HOPPAS JAG att vi möts 
söndagen 5 september till 
glädjefylld upptaktsgudstjänst 
med körsång och invigning av 
kyrkans renoverade cafeteria. 
Välkommen också till de mö-
tesplatser som presenteras på 
övriga sidor i detta nummer av 
Kyrktid!

Leva i världen 
omvänd till verklighet, 
vänd mot Guds framtid, 
följd av hans trofasthet.  

Ur Psalm 90

I hoppet som alltid lever,
Anna-Karin Klingsbo 
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Bibelsamtal: Jeremia
PROFETEN JEREMIA talar upp-
maning och tröst in i sin tid och även 
in i den tid vi lever i. Bland annat 
blir han en röst med uppmaningen att 
möta medmänniskan och skapelsen 
på ett gott sätt i tider av kris.

Vi kommer samtala kring texterna 
och hur de berör oss idag både per-
sonligen och som kyrka.

Träffarna kommer i möjligaste mån 
vara i kyrkans cafeteria fem onsdag-
kvällar kl 18.30-20.00: 29 sept, 13 
okt, 20 okt, 3 nov och 17 nov. (Om 
vi inte kan ses på plats ses vi digitalt 
via zoom.)

Anmälan sker till pastor@rissne-
kyrkan.se senast 22 september.

Varmt välkommen att delta!
Anna-Karin Klingsbo

LÄNGTAR DU efter en böneform 
som handlar om att vara i vila och 
låta Gud handla i dig?  Längtar du ef-
ter en bönestund i din dag som skän-
ker ro, kärlek, förvandling och kraft 
att gå ut i den nya dagen och möta 
livet tillsammans med Gud?

Söndagen 17 oktober efter kyrk-
kaffet, kl 13.15-14.15, berättar jag i 
kyrksalen om en form av stillhetens 
bön, tipsar om litteratur och därefter 
är vi i stilla bön under ca 20 min. Ing-
en tidigare kunskap behövs. Tag med 
en filt eller sjal att svepa kring dig, 
vid behov.

Anmälan till pastor@rissnekyrkan.
se senast 12 oktober. Varmt välkom-
men!

Anna-Karin Klingsbo

ÄVEN DETTA ÅR sker Equmenia-
kyrkans konferens digitalt. Som för-
samling kommer vi ha möjlighet att 
delta i streamade gudstjänster 19 och 
26 september. Gudstjänsten den 19 är 
på kvällstid, kl 19, och då har vi allt-
så ingen förmiddagsgudstjänst. I den 
gudstjänsten installeras Lotta Sköld 
som diakon i vår församling. Den 25 
september kan du som vill vara med 
digitalt hemifrån på den internatio-
nella kvällsgudstjänsten kl 19. 

Alla förhandlingar och beslut kom-
mer ske genom det digitala verktyget 
”VoteIT”. Dit har alla tillgång. Det är 
dock bara ombuden som har rösträtt. 
Vår församlings ombud är Hans Sjö-
ström och Anna-Karin Klingsbo.

MOTIONERNA SOM kommit in 
tar upp följande ämnen: klimatnöd-
läge, inkludering av hbtq-personer, 

Kyrkokonferens 19-26 september
farsitalande riksevangelist, lära kän-
na Palestina-Israel, tro och naturve-
tenskap och gemensamt ledarskap i 
församling. Beslut rörande barn och 
unga ska redovisas liksom arbetet 
med den digitala utvecklingen, med 
mera. 

Gå gärna in och läs på https://equ-
meniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonfe-
rens/ . Där kan du också logga in på 
VoteIT om du vill följa förhandling-
arna. Mer spännande än det låter!!

Det kommer finnas möjlighet att 
delta i digitala mötesplatser före kon-
ferensen: 29/8, 30/8, 1/9, 2/9 kl 19. 
Se Equmeniakyrkans hemsida för ti-
der och anmälan. 

DET BLIR en kort rapport från kon-
ferensen i församlingsmötet 26 sep-
tember.

VÄLKOMMEN DU SOM behöver 
träna på att prata svenska! 

På torsdag 2/9 klockan 11.00- 13.00 
börjar Språkcafét i Rissnekyrkans 
cafeteria. Vi bjuder på enkelt fika, 
pratar med varandra och har trevligt. 
Ibland sjunger vi sånger med lätt text. 

Vi hoppas kunna träffas inomhus, 
hålla en meters avstånd mellan 
sällskap och ha coronasäkert fika. 

Träna svenska på torsdagar!

Språkcafégruppen gm 
Madde och Silvi

Skulle restriktionerna ändras, går vi 
en promenad tillsammans eller sitter 
ute om vädret tillåter. 

Vi samarbetar med föreningen 
"Hej främling" och dess föreståndare 
Norea Thomas, som är bra på att göra 
reklam i sociala medier i Stockholm 
och Sundbyberg.

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, försonas med 
och kanske uttrycka vår tacksamhet 
över det som varit och ta vara på li-
vet.

Är du 62 år eller äldre och vill 
vara med i en samtalsgrupp där vi 
delar minnen och pratar om våra 
liv? Välkommen att delta i en livs-
berättargrupp med start 22 sep-
tember! 

SAMTALSGRUPPERNA, som be-
står av 6-8 deltagare, träffas i Rissne-
kyrkan på onsdagar kl 13.30 ca två 
timmar under 10 veckor och leds av 
en utbildad gruppledare, Raija Sjö-
ström.

Första gruppen startar den 22 sep-
tember 2021 kl.13.30 Allt är kost-
nadsfritt.

ANMÄLAN sker till Rissnekyrkans 
expedition, tel 08-7332320, e-post: 
expedition@rissnekyrkan.se

Stillhetens bön  

Hälsning från 
Valberedningen
VID RISSNEKYRKANS årsmöte 
valdes Jonatan Sköld, Monica Ar-
vidson och Anna Eggelind till val-
beredning. Kontakta dem om du vill 
byta ansvarsuppgift eller vill föreslå 
någon annan till ett uppdrag i försam-
lingen.

Kultur- och 
studieverksamhet 
i samarbete med 



Kyrktid 3.

stolt sponsor av Rissne-  
kyrkans Öppna förskola 

VILL DU UPPMÄRKSAMMA i 
en gudstjänst att ett barn har fötts 
in i din familj eller vänkrets? Med-
dela expen i förväg och ta med en 
blomma (en ros e d) till altarbor-
det!

AKTIVITETERNA I ”Under-
våningen” har startat igen. Öppna 
förskolan är öppen måndagar 
och onsdagar kl 9-12, Babycafét 
torsdagar 13-16. Endast 10 föräldrar 
får närvara samtidigt och anmälan 
måste ske i förväg till Ann Edvinson.
En babymassagekurs planeras 
och torsdagen den 21/10 är det 
barnfotografering hela dagen.

– Vi kommer ha höst/vinterloppis 
med skor, kläder, leksaker, böcker m 
m för barn och ungdomar lördagen 

den 23 oktober, berättar Ann. 
– Loppisen hålls i undervåningen, 

med 15 förbokade besökare per 
tidsintervall, men vi skulle vilja ha en 
liten höstmarknad på övervåningen 
samtidigt, där den som vill kan köpa 
frukt, grönsaker, sylt, saft, blommor, 
etc. Till detta krävs dock en eller flera 
samordnare, och vi hoppas någon 
utanför ÖF-gruppen är villig att åta 
sig detta. 

Kontakta Expeditionen om du vill 
veta mer!

Hösten i Öppna förskolan

UNDER HÖSTEN kommer vi 
erbjuda söndagsskola under guds-
tjänsttid vid fyra söndagar: 12 sep-
tember, 26 september, 17 oktober 
och 31 oktober. 

Barnen är alltid med i början av 
gudstjänsten. Barn och ledare går till 
söndagsskolan efter vi har tänt Bar-

Söndagsskola i höst
nens ljus. Söndagsskolan är för åld-
rarna 5-12 år. Yngre barn får delta i 
sällskap med en förälder.

Vi är i stort behov av nya söndags-
skoleledare! Både ansvariga och 
hjälpledare. Hör av dig till pastor@
rissnekyrkan.se om du vill vara med 
som ledare!

FREDAGEN 10 september kl 18-20 
blir första samlingen för Preteens – 
åldrarna 10-13. Sen ses vi 6 ytterliga-
re tillfällen under höstterminen: 24/9, 
8/10, 22/10, 12/11, 26/11 och 10/12.

Plats: undervåningen. Vi kommer 
spela spel, baka, umgås och mycket 
annat. 

Vi avslutar terminen med att delta i 
gudstjänsten 12/12 kl 15.

Hoppas att du vill vara med! Vill 
du vara ledare, hör av dig till pas-
tor@rissnekyrkan.se

Hälsningar från ledarna: 
Carla, Anna, Khalil och 

Anna-Karin

Nu startar 
Preteens

Barnfamiljer, sön-
dagsskolledare  och 
Preteensledare sam-
lades till familjedag 
på Erikssund 28/8. 

Kyrkkaffe för 
daglediga
DEN 14 SEPTEMBER och 19 ok-
tober kl 13.30-15.00 inbjuds alla som 
har tid och lust till "Tisdagskaffe" i 
cafeterian. Vid septembersamlingen 
informerar Raija Sjöström om Livs-
berättargruppen.



Kyrktid

oktober
söndag 3/10 Mikaelidagen
11.00 ”Änglarna” GUDSTJÄNST 
med nattvard. Raija Sjöström, Eva 
Kärnbo, Anna Eggelind.

lördag 9/10
KÖRDAG med Tomas Boström. 
(Detaljer meddelas senare.)

söndag 10/10 Tacksägelsedagen
11.00 ”Lovsång” MUSIK-
GUDSTJÄNST med Tomas 
Boström, Rissnekyrkans körer, 
Kristina Hagwall, A-K Klingsbo.

söndag 17/10
11.00 ”Att leva tillsammans” 
GUDSTJÄNST. A-K Klingsbo, 
Christopher Webster, Kristina 
Hagwall. Söndagsskola.

13.15 INTRODUKTION "Stillhetens 
bön". 

tisdag 19/10
13.30 TISDAGSKAFFE. 

lördag 23/10
10-14 Öppna förskolans HÖST- 
OCH VINTERLOPPIS. Ev 
höstmarknad. 

söndag 24/10
11.00 ”Samhällsansvar” 
GUDSTJÄNST. Raija Sjöström, 
Madelaine Bensing, Kristina 
Hagwall.

söndag 31/10
11.00 ”Frälsningen” GUDSTJÄNST 
med nattvard. A-K Klingsbo, 
Gunilla och Helena Rudander. 
Söndagsskola.
SAMTALSFÖRSAM-
LINGSMÖTE efter 
kyrkkaffet.

november
söndag 7/11 Söndagen 
efter Alla helgons dag
11.00 ”Vårt evighetshopp” 
LJUSGUDSTJÄNST. 
A-K Klingsbo, Rissne-
kyrkans kör, Kristina 
Hagwall.

september
söndag 5/9 
11.00 ”Enheten i Kristus” 
SAMLINGSGUDSTJÄNST med 
nattvard. Anna-Karin Klingsbo, 
Thord-Ove Thordson, Rissnekyrkans 
kör, Kristina Hagwall. Kyrkkaffe 
med återinvigning av cafeterian/
Rissnesalen.

söndag 12/9
11.00 ”Ett är nödvändigt” 
GUDSTJÄNST. Christopher 
Webster, Lotta Heggestad. 
Söndagsskola.

tisdag 14/9
13.30 TISDAGSKAFFE. 

söndag 19/9
19.00 (OBS tiden!) 
LIVE-STREAMAD GUDSTJÄNST 
från Equmeniakyrkans årskonferens. 
Predikan: Karin Wiborn. Förbön 
och installation av Charlotte Sköld. 
Medverkande i Rissnekyrkan: 
A-K Klingsbo, Monica Arvidson, 
Lars Arvidson. Servering efter 
gudstjänsten.

onsdag 22/9
13.30 Start för LIVSBERÄTTAR-
GRUPPEN.

lördag 25/9
19.00 INTERNATIONELL 
GUDSTJÄNST, LIVE-streamad från 
Equmeniakyrkans årskonferens. 
Predikan: Lasse Svensson. 
Delta digitalt, ingen samling i 
Rissnekyrkan.

söndag 26/9
11.00 ”Rik inför Gud” 
ORDINATIONSGUDSTJÄNST. 
LIVE-streamad från Equmenia-
kyrkans årskonferens.  Predikan: 
Joakim Hagerius. I Rissnekyrkan: 
A-K Klingsbo, Kristina Hagwall. 
Söndagsskola.

FÖRSAMLINGSMÖTE efter 
kyrkkaffet.

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:
Lotta Sköld, tel: 070 344 8173
Öppna förskolan: 
Ann Edvinsson, tel: 070 620 7800

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

söndag 14/11 
11.00 ”Vaksamhet och väntan” 
GUDSTJÄNST. Raija Sjöström, 
Lars Hennert, Ingela Hennert, Lotta 
Nilsson, Gunilla Rudander.

söndag 21/11 Domsöndagen
11.00 ”Kristi återkomst” 
GUDSTJÄNST. Carla Widén, 
Vokalkvartett: Jeanette Clayton, 
Kristina Hagwall, Per Hagwall, 
Christopher Webster.

lördag 27/11
10-14 JULMARKNAD. 
13.00 ADVENTSANDAKT. A-K 
Klingsbo, Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall. 

söndag 28/11 1 i advent
11.00 ”Ett nådens år” 
ADVENTSGUDSTJÄNST. A-K 
Klingsbo, Rissnekyrkans kör och 
musiker, Kristina Hagwall.

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

Dessutom...
ÖPPNA FÖRSKOLAN, mån, ons 
9-12. BABYCAFÉ to 13-16
KÖRÖVNING, Barnkören tisda-
gar 18.00. Startdatum meddelas 
senare.
KÖRÖVNING, Rissnekyrkans kör 
tisdagar kl 19.15.
STICKCAFÉ tisdagar 18-20.30. 
(Startdatum meddelas senare.)
SPRÅKCAFÉ, torsdagar kl 11.00.
FREDAGSANDAKT varje fredag 
kl 10.00. 

Tomas Boström gästar församlingen i oktober.


