
Kyrktid

KYRKTIDKYRKTID
Rissnekyrkan,Rissnekyrkan,
SundbybergSundbyberg

dec 2021 – feb 2022dec 2021 – feb 2022

Förundran och frid i julens tid
EN LÖRDAGKVÄLL i slutet av 
mörkaste november var jag och min 
man Stefan i Uppsala för att se på 
ljusinstallationerna som satts upp 
i innerstaden. Mycket var vackert, 
glimmande med många färger och 
finurligt uttänkt. Min kamera åkte 
upp och ner ur fickan för att föreviga 
ljuset. Jag kände mig som en turist. 

Som sista anhalt 
stannade vi vid Dom-
kyrkan. Där lystes ena 
väggen upp av böljande 
ljus som jag tolkade som 
stjärnor, rosettmönster 
och himlakroppar. 
Ljusets formationer för-
ändrades i takt till tonerna  
från sången ”Dona nobis 
pacem” ("Ge oss frid"). 

Sakta fylldes jag av en 
stilla förundran mitt bland 
folkvimlets alla röster. 
Verket hade de namngett 
”Hjärtat förnimmer”.  

OCH SÅ VAR DET. 
Där stod jag, en liten 
människa bland så många 
andra, och  mitt hjärta 
stämde in i tonerna och bönen ”Ge 
oss frid – Ge oss fred – Grant us 
peace”. Denna bön och längtan som 
har viskats, ropats och sjungits i alla 
tider. 

Den bönen behövs i varje ny tid, så 
även nu. Jag tror att det händer något 
förunderligt i oss när vi ber Gud 
om frid och fred. Det är som Gud i 
samma andetag viskar att även vi kan 
vara en del av den frid och fred som 
vi ber om och längtar efter. Vi kan ge 
friden vidare.

NU STÅR VI inför ett nytt år –
först ett nytt kyrkoår som inleds 
första advent och lite senare ett nytt 
kalenderår. 

Vi har under de gångna snart två 
åren på ett mycket påtagligt sätt 
erfarit att framtiden alltid är oviss. 
Våra planer kan kastas omkull i ett 
intet och frustration och apati kan 

gripa tag i oss. En del av oss har dock 
också fått ta del av stunder av ljus, 
frid och nåd.

OFTA HAR JAG förtröstansfullt 
riktat min blick  upp mot korset högst 
upp på Rissnekyrkans tak. Korset 
som markerar att vi är en del av Guds 
världsvida kyrka. 

En kyrka som berättar att Gud 
älskar oss och sin skapelse så mycket 
att Gud själv kom till oss, blev ett litet 
barn som blev vuxen och vandrade 
med oss genom mörka och ljusa tider 

för att ge oss omsorg, upprättelse, 
förlåtelse och frid. 

Vi är även en kyrka som vill dela 
det goda vidare med andra och med 
hela skapelsen. På det sättet blir 
vi en del av Guds växande rike på 
jorden. Och vi får fyllas av förundran 
över det som händer när vi delar det 
goda med varandra, både som givare 

och mottagare. I Guds 
matematik finns bara Guds 
logik, så där växer Guds 
rike i storlek på sätt som 
ingen av oss kan räkna 
ut. Det växer inåt, utåt, 
uppåt, neråt i alla tänkbara 
riktningar.

VISSA DAGAR kan vi 
bekymra oss över att vi 
inte är tillräckligt många 
som bär församlingens 
verksamhet. Och visst 
behöver vi fler händer och 
fötter till många uppgifter, 
till exempel söndagsskolan 
och språkcafét. Jag skulle 
vilja uppmuntra dig att 
våga kliva fram med dina 
gåvor och idéer för Rissne 

och Rissnekyrkan. Vänd dig till 
valberedningen, expeditionen eller 
styrelsen. 

VI ÄR ALLA varmt välkomna att fira 
gudstjänst och glädjas tillsammans i 
Rissnekyrkan och här mötas av Guds 
förunderliga frid 
i advent, jul och 
nyår. 
Peace be unto you!

Anna-Karin 
Klingsbo 

pastor 

Alla Kyrktids läsare önskas en välsignad jul- och nyårshelg!
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ÖPPNA FÖRSKOLAN öppnade 
i augusti efter corona-stängningen. 
Fram till 28/9 måste deltagarna 
anmäla sig i förväg och antalet vuxna 
begränsades till 10 personer. 

Vi har lyckats genomföra en 
babymassagekurs med fem kurs-
tillfällen och i oktober var det 
sedvanlig fotografering. 

Vi hade loppis i undervåningen 
lördagen den 23 oktober. Vi fick in 
10 000 kr den dagen och ytterligare 
4 000 kr efteråt, tack vare klädpaketen 
som Kattis Iveblad gjorde i ordning 
och lade ut till försäljning på vår 
Facebooksida. STORT TACK 
till alla ”gamla” förskoleföräldrar 
för hjälp med förberedelser och 
genomförande av loppisen! 

Till julmarknaden planerar vi 
boklotteri, fiskdamm och chokladhjul. 
Julavslutningen hålls onsdagen den 
15 december uppe i kyrkan.

På vårterminen kommer vi 
förhoppningsvis att kunna utöka 
öppettiderna och starta en ny kurs i 
svenska för mammor med barn.

Ann Edvinsson

VARANNAN FREDAG kl 18-20 
samlas Pre-Teens (barn i åldrarna 
ca 9-13) och ett gäng ledare i 
Rissnekyrkan.

Vi lär känna varandra, leker, lagar 
enkel mat eller bakar, gör någon 
uppgift tillsammans på ett tema och 
avslutar med en kort andakt vid 
ljusbäraren i kyrksalen. Under hösten 
har 10-15 barn varit med på träffarna. 

Fredagen 10 december kl 18-20 
blir sista gången denna termin. Då 
kommer vi öva julspel och sång med 

Samtal om livet
ALLA BEHÖVER sammanhang, 
mening och hopp. I Livsberättar-
gruppen delar vi minnen och pratar 
om våra liv. Vi träffas i Rissnekyrkan 
varannan vecka 10 onsdagar kl 13.30 
med start den 9 februari. Raija Sjö-
ström är samtalsledare.

Kursen är kostnadsfri och riktar sig 
till äldre (62+). Anmälan till Rissne-
kyrkans expedition. 

AkvariejulAkvariejul
Pre-Teens 
9-13!

barnkören för att delta i ”Gudstjänst 
med alla åldrar” söndag 12 december 
kl 11. Vårstart: fredag 28 januari kl 
18-20. 

Om du har barn i den här åldern 
som skulle vilja delta i Pre-Teens 
kan du anmäla det/dem med namn, 
personnummer och förälders 
telefonnummer till expedition@
rissnekyrkan.se . Vid frågor kontakta 
pastor@rissnekyrkan.se .

Välkommen! 
Ledargänget 

Fikaförberedelser ingår i 
fredagsprogrammet.
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stolt sponsor av Rissne-  
kyrkans Öppna förskola 

HUR ÄTER VI 
klimatsmart nu 
när det förvän-
tas av oss att vi 
ställer om vår 
konsumtion? 

En del svar får 
vi vid ett fru-
kostseminarium 
lördagen den 
12/2 2022 kl 10.00-12.00. 

Hållbarhetsspecialisten Charlotta 
Sjöström ger oss bra förslag och in-
spirerar oss för möjliga förändringar 
i vår vardag för att äta matnyttigt, 
växtbaserat, ekologiskt och utan 
matsvinn.

Varmt välkommen att anmäla dig 
till Rissnekyrkans expedition, tel 08-
7332320, e-post: expedition@rissne-
kyrkan.se senast den 8/2! (Meddela 
om ev. specialkost.)

Kostnad för frukost och föredrag: 
100 kr. (Betalas på plats.) 

Mat för vårt klimat

RISSNEKYRKANS SPRÅKCA-
FÉ är en öppen verksamhet för nyan-
lända och för de som varit i Sverige i 
veckor, månader eller år. 

På torsdagar kl. 11-13 kommer 
man till Rissnekyrkan för att träna 
och utveckla sin svenska, träffa nya 
människor och fika tillsammans. 
Många olika länder är representera-
de, t ex Ukraina, Pakistan, Burma, 
Italien, Jemen, Estland, Japan och 
Eritrea. 

Att förstå och bli förstådd är en 

Språkcafét som bara växer…

nödvändighet för att komma in i det 
svenska samhället. Spontant tar vi 
fram något spel och sjunger sånger. 
Vi använder bland annat sångboken 
”Sjung språket”.   

Vi samarbetar med föreningen 
”Hej främling”, som gör reklam 
över hela Stockholm. Det har lockat 
många långväga besökare.

Vårterminen börjar 20/1 och vi by-
ter då tid till kl 13-15.(Obs! Ny tid!)
Vi välkomnar fler volontärer.

Madde och Silvi

Språkcafét lockar deltagare från många länder. Foto: Madelaine Bensing. 

Vi ber tillsammans
DEN EKUMENISKA böneveckan 
för kristen enhet firas varje år 18-25 
januari. 

I Sundbyberg välkomnar vi 
varandra till morgonbön i tre kyrkor 
under böneveckan. Vi kommer att 
läsa bibeltexter och be böner som 
Mellanösterns kristna råd valt ut på 
temat ”En stjärna i öster – vi kommer 
för att tillbe Kristus”. Ett gott sätt att 
inleda året tillsammans med kristna 
över hela världen! Vi bjuds på kaffe, 
té och kaka efteråt.
tisdag 18 januari kl 9: Sundbybergs 
kyrka 
onsdag 19 januari kl 9: Rissnekyrkan
torsdag 20 januari kl 9: Centrum-
kyrkan. 

Välkomna till piano- och slagverkskonsert med ungdomar som spe-
lar i ”Sundbybergs Nya Unga Slagverkare” (S.N.U.S).
Det blir lågmält, melodiskt, kraftfullt och rytmiskt om vartannat.
Var: Rissnekyrkan, Blå hallen
När: fredag den 17 december kl 18.00
Varmt välkomna hälsar Jan Sjösten och Trumslageriet.se!

Slagverkskonsert 17/12

Stickgläde på tisdagskvällarna

Mellan kl 
18 och 
20.30 på 
tisdagar-
na är alla 
handar-
betsintres-
serade 
välkomna 
till stickca-
fét i Öppna 
förskolans 
lokal.
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Kalendarium
4.

2021 november
lördag 27/11
11-13.30 JULMARKNAD utomhus. 
Körsång från kyrktrappan

söndag 28/11 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. ”Ett 
nådens år” Anna-Karin Klingsbo, 
Rissnekyrkans körer och musiker, 
Kristina Hagwall

december
söndag 5/12 2 i advent
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Guds rike är nära” A-K Klingsbo, 
Peter Persson, Allan Samuelsson

tisdag 7/12
13.30 KYRKKAFFE med andakt

söndag 12/12 3 i advent
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, terminsavslutning, luciatåg. 
A-K Klingsbo, Lotta Sköld, Sång-
juvelerna, Pre-Teens

onsdag 15/12
10.00 TERMINSAVSLUTNING, 
Öppna förskolan och Babycafét

lördag 18/12
18.00 JULKONSERT. Rissnekyrkans 
körer, solister och musiker. Dirigent: 
Kristina Hagwall. Glöggmingel efter 
konserten

söndag 19/12 4 i advent
GUDSTJÄNST. ”Herrens moder” 
Ragni Lantz, Ton i Ton, Alf Anders-
son

fredag 24/12 Julafton
10.00 SAMLING KRING KRUBBAN. 
Lotta Sköld m fl

lördag 25/12 Juldagen
8.00 JULOTTA. ”Jesu födelse” Jul-
ottekören, Kristina Hagwall

söndag 26/12
INGEN GUDSTJÄNST

fredag 31/12 Nyårsafton
17.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN 
i Sundbybergs kyrka. Thomas 

Arlevall, Raija Sjöström, Erik Valier

2022 januari
söndag 2/1 
11.00 NYÅRSANDAKT med 
nattvard ”Guds hus” . Raija 
Sjöström, Solweig Thunblad

torsdag 6/1 Trettondagen
15.00 CAROLS i Sundby-
bergs kyrka. Rissnekyrkans kör, 
Sundbybergs kyrkokör, Anna-Karin 
Klingsbo m fl

söndag 9/1 
11.00 GUDSTJÄNST och julfest 
med alla åldrar. A-K Klingsbo, Lotta 
Sköld

söndag 16/1 
11.00 GUDSTJÄNST ”Livets källa” 
Carla Widén, Håkan Sandén, Anna 
Eggelind

18-25/1
EKUMENISKA BÖNEVECKAN för 
kristen enhet

tisdag 18/1
9.00 MORGONBÖN i Sundby-
bergs kyrka
onsdag 19/1
9.00 MORGONBÖN i Rissne-
kyrkan
torsdag 20/1
9.00 MORGONBÖN i Centrum-
kyrkan

söndag 23/1 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Jesus skapar 
tro” A-K Klingsbo, Gustav Fridolin, 
Madelaine Bensing, Kristina Hagwall

söndag 30/1 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Jesus är vårt 
hopp” A-K Klingsbo, Nils Sköld, Lars 
Arvidson
FÖRSAMLINGSMÖTE efter kyrk-
kaffet

februari
söndag 6/2 Kyndelsmässodagen 
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Uppenbarelsens ljus” A-K Klingsbo, 
Torsten Nilsson, Blåsensemble, 
Kristina Hagwall

onsdag 9/2
13.30 START för Livsberättar-
gruppen. Se sid 2!

lördag 12/2
10.00 FRUKOSTSEMINARIUM. 
”Mat för vårt klimat” med Charlotta 
Sjöström. Se sid 3!

söndag 13/2 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Nåd och 
tjänst” Raija Sjöström, Hans Sjö-
ström

söndag 20/2 
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Det levande ordet” 
A-K Klingsbo, Sångjuvelerna, 
Rissnekyrkans kör

söndag 27/2 Fastlagssöndagen 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kärlekens 
väg” A-K Klingsbo, Lotta Heggestad, 
familjen Hennert

Med reservation för ändringar och 
tillägg. Se hemsidan!

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: 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

Dessutom...
ÖPPNA FÖRSKOLAN, mån-, 
onsdagar 9-12. Terminsstart 7/1
BABYCAFÉ torsdagar 13-16
KÖRÖVNING, Barnkören tisda-
gar 18.00. Terminsstart 11/1
KÖRÖVNING, Rissnekyrkans kör 
tisdagar kl 19.15
STICKCAFÉ tisdagar 18-20.30. 
Terminsstart 18/1
SPRÅKCAFÉ, torsdagar kl 11-
13.00 (ht), 13-15 (vt). Terminsstart 
20/1 
FREDAGSANDAKT varje fredag 
kl 10.00. Uppehåll v 50- v 1 
PRE-TEENS vissa fredagar. Ter-
minsstart 28/1

Kultur- och 
studieverk-
samhet i 
samarbete med 


