
Kyrktid

lite annorlunda. Annorlunda liv ger hopp. 
Det sägs att vanor och rutiner kan ändras 
efter ungefär tre veckor, och fastan är 
ju mer än sex veckor! Vår fasta nu kan 
förändra våra och andras liv både nu och 
sedan. Och vi är med och förändrar för 
barnen som sjunger ”Heal the world, 
make it a better place…"

UNDER FASTAN, lördagen den 12 mars 
kl 13, har Rissnekyrkans församling års-
möte. Förra året samlades vi till årsmöte 
via telefon. I år hoppas vi vara många 
som deltar på plats i förhandlingar och 
fika i kyrksal och cafeteria. Årsmötet är 
en viktig mötesplats för att samlas inför 
det nya verksamhetsåret, att se bakåt på 
året som varit och med stor glädje och 
nya tag möta framtiden. Medlemmar har 
rösträtt. Alla är välkomna att delta.

På söndagen 13 mars kl 11 har vi 
årshögtidsgudstjänst fylld med sång och 
musik.

JAG SER FRAM emot en vår fylld av 
möten, förvandling och spirande hopp – 
läs Kyrktid och gläds! 

Med hälsning om Guds Frid,
Anna-Karin Klingsbo
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       I fastetid
”HEAL THE WORLD, make it a better 
place…” sjöng vår härliga barnkör 
Sångjuvelerna vid "Alla-åldrar"-
gudstjänsten i februari. Det var som att 
kyrktaket ville lyfta och så mycket glädje 
och hopp spred sig i kyrkorummet.

Nu är vi framme i fastetid, en tid av 
förberedelse för kyrkans största högtid: 
Påsken. Du och jag har i fastan möjlighet 
att ta till oss sångraderna på ett alldeles 
speciellt sätt. 

På senare år har fler och fler människor 
blivit medvetna om fastan  i Sverige, 
kanske som en följd av mötet med 
människor från andra kulturer. Kanske 
också som en längtan efter att lägga 
fokus på det som kan hela världen och 
oss själva, en längtan efter att komma 
bort från konsumtion och impulser och 
bli människor och sammanhang som 
reflekterar, ber och handlar för en hållbar 
värld. 

Fastan övar oss i att inte följa varje 
impuls utan agera mer medvetet i 
världen. Att fasta är ett sätt att odla sin 
inre motståndskraft i en värld där mycket 
drar oss bort från själva livet. Den som 
fastar väljer att i stället skala av, renodla 
och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad är 
gott? Vad kan och bör jag avstå?

I ÅR UPPMÄRKSAMMAR alla 
församlingar i Equmeniakyrkan att 

det råder klimatnödläge på planeten 
Jorden. Vi får hjälpa varandra att ta steg 
i riktning mot en mer hållbar livsstil. Vi 
får reflektera över hur vi som enskilda, 
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Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så 
många sår och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett.

Vi ber om beskydd över barn och 
unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma 
och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu 
är soldater i fält;

När denna Kyrktid skulle gå i tryck, nåd-
des vi av den dystra nyheten om Ryss-
lands invasion av Ukraina. Vi samlas i 
den bön som Equmeniakyrkan skrivit. 

För de rädda, de målmedvetna, de 
sårade, de sörjande
och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för 
dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för 
dem som sliter för att hitta fredliga 
lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, 

träden som hotas av fällning, vatten-
dragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd 
och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och 
frid
Och vilken omsorg vi nu behöver 
visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

församling och lokalsamhälle kan agera 
för att hejda den globala uppvärmningen.

Du och jag inbjuds och utmanas att 
delta i klimatfastan. Jag tänker att det kan 
bli en tredelad fasta som handlar om bön, 
bibelläsning/reflektion och handling. 
Dessa tre hör samman, för att vi ska hitta 
rätt och för att vi inte ska utmattas. 

Vill du sätta dig in i bibeltext som 
berör dagsaktuella frågor, uppmuntrar 
jag dig att läsa profeten Jeremia. Hos 
Jeremia finns stark solidaritet med 
jorden, marken, miljön, naturen, djuren 
och behövande människor. 

Under fastan inbjuds vi att göra livet 

Låt oss be!



Kyrktid

"ÄNTLIGEN FICK vi 
öppna  upp verksamheten 
igen", säger Ann Edvins-
son, föreståndare för Riss-
nekyrkans Öppna förskola 
och Babycafé. Hon fortsät-
ter:

"Det kändes otroligt bra. 
Behovet är stort för dessa 
coronaföräldrar att äntligen 
få bryta isoleringen med att 
träffa andra. Vi har haft ful-
la grupper (10 vuxna) hela 
tiden."

Terminsavslutningen i 
december fick hållas utom-
hus (se bilden). Det som händer framöver 
är: 
Babymassagekurs, start onsdag 9/3 kl 
13.

2.

HUR ÄTER VI klimatsmart nu när det 
förväntas av oss att vi ställer om vår kon-
sumtion? 

Hållbarhetsspecialist Charlotta Sjö-
ström ger oss förslag och inspirerar oss 
för möjliga förändringar i vår vardag 
för att äta matnyttigt, växtbaserat, eko-
logiskt och utan matsvinn. Frukostsemi-
nariet måste senareläggas på grund av 
coronan men hålls nu lördagen den 26/3 
kl 10.00-12.00

Varmt välkommen att anmäla dig till 
Rissnekyrkans expedition, tel 08-733 
2320 senast den 22/3! Kostnad 100 kr, 
betalas på plats.

Raija Sjöström/Ann Edvinsson                   

Kli-Mat-smart

UNDER VÅREN kommer Preteens 
träffas vid åtta tillfällen. Vi ses varannan 
fredag kl 18-20 med start 11 februari. 
Återstående datum: 11 mars, 25 mars, 8 
april, 22 april, 6 maj och  20 maj. Års-
kurs 4 och uppåt. Vi samlas alltid kring 
gemensamma lekar, en tema-aktivitet, 
fika och andakt i kyrksalen. 

Vi kommer också medverka i guds-
tjänsten 22 maj. 

Kostnad: medlemsavgift  Rissnekyr-
kans ungdom: 100 kr/ år + terminsavgift: 
200 kr. Betalas in på plusgiro 583983-2 
Rissnekyrkans ungdom. Skriv namn och 
personnummer på inbetalning! För frå-
gor mejla pastor@rissnekyrkan.se 

Varmt välkommen önskar 
Ledargänget 

Khalil, Anna, Carla, Ella, Lotta, 
Lina, Edvin, Anna-Karin, med flera

Stor glädje! Pre-
teens fortsätter!

Lotta Sjöström

Preteens och barnkören Sångjuvelerna deltog i luciatåg och drama vid terminsav-
slutningen före jul. Foto: A-K Klingsbo

Glimtar från höstens 
samlingar

Öppna förskolan - äntligen!

Fotografering, 17/3 hela dagen.
Vår- och Sommarloppis, lördag 23/4 kl 
10-13 (barnkläder, skor, leksaker, böck-
er.

Julmarknad utomhus (t h).
Rissnekyrkans kör vid julmarknaden 
(nedan t v).
Tomas Boström-gudstjänst i oktober.
Foto: Ragni Lantz
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Kyrktid 3.

FRÅN SOLENS UPPGÅNG till dess 
nedgång – på Världsböndagen firas sam-
ma gudstjänst runt hela jorden samma 
dygn, den första fredagen i mars. En sys-
konskara som omringar hela vår jord – i 
förbön för fred och kristen enhet. Böner 
beds på mer än 100 språk med början när 
gryningen kommer i Tonga och slutar 40 
timmar senare i Alaska. I Sverige har vi 
varit med sedan 1931 – och samlas på 
nära 150 platser.

I år kommer programmet från Skott-
land och har "hopp" som övergripande 
tema. Fredagsandakten i Rissnekyrkan 
kommer att innehålla en del av Världs-
böndagens texter och böner. Hela pro-
grammet genomförs på kvällen kl 18 i 
Gustav Vasa kyrka. Kollekten går till ut-
bildningsstipendier för kvinnor i utveck-
lingsländerna.

Ragni Lantz

Världsböndagen firas 4 mars

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

VILL DU FÖLJA med på en dags 
pilgrimsvandring i vår? Tisdagen den 31 
maj har du chansen!

När våren står i blom är det fantastiskt 
gott för kropp och själ att komma ut 
på en dags vandring i pilgrimsanda. 
Vandringen sker i ett tempo som ger 
oss möjlighet att verkligen ta in Guds 
skapelse i kropp och själ. En del av 
vandringen sker i tystnad för att än mer 
kunna lyssna in Guds röst i våra liv. Vi 

Pilgrimsvandring   i försommartid

avsätter gott om lunchtid för 
att äta vår matsäck och 
umgås. 

Pilgrimens nycklar är: 
skorna, staven, hatten, 
ryggsäcken, kappan, tältet 
och korset. På vandringen 
kommer vi berätta mer om 
dessa. 

Vi tar med oss bra 
vandringsskor, ryggsäck med 
lunchmatsäck och sittunderlag.

Vi startar från stationen i Rosersberg 
kl 9.30 och följer Ingegerdsleden till 
Sigtuna, där vandringen avslutas ca. kl 
15. 

Om du är intresserad, mejla Anna-
Karin, pastor@rissnekyrkan.se .

 
Varma hälsningar,

Anna-Karin och Lotta

Gästpredikanter 
under våren 
3 april  Tomas Andersson är pastors- 
kandidat för Equmeniakyrkan. Han stu-
derar på THS Enskilda högskolan, Brom-
ma. Han kommer dela med oss hur det är 
att läsa till pastor och predika. Denna dag 
gör vi en insamling till Equmeniakyrkans 
pastors- och diakonutbildning.
10 april   Olle Jonasson är pastor och 
socionom, som jobbat inom missbruks-
vården 20 år och funnits med i Bromma-
dialogen/Brobygge sedan dess start. Idag 
arbetar han som kriminalvårdspastor. 
Olle ser själavård som sin viktigaste upp-
gift inom och utanför fängelsemurarna. 
Barndom i Blekinge, därefter stockhol-
mare. Han är också engagerad i Ströms-
borg i Roslagen.  Olle och Anna-Karin 
har gemensam bakgrund i Ebeneserkyr-
kan på Söder. 
15 maj   Marianne Källberg, pastor i 
dåvarande Baptistsamfundet, gjorde sin 
praktik i Rissnekyrkan under utbildning-
en. Marianne har haft många olika roller 
inom kyrkan, senast som studierektor på 
Teologiska högskolan. I dag arbetar hon 
på Universitets- och högskolerådet. Ma-
rianne är medlem i Skogakyrkan, Kungs-
ängen, där hon predikar regelbundet. 

VI BERÖRS alla djupt av det 
som sker i Ukraina. Förutom 
att vi uppmanas till förbön 
finns det behov av ekonomisk 
hjälp. 
Du kan skicka ett bidrag till 
Equmeniakyrkans katastrof-
konto, Swish: 900 32 86 el-
ler bg 900-3286. Märk gåvan 
”Ukraina”.

Stöd till Ukraina
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mars
tisdag 1/3 
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE. 
Andakt: A-K Klingsbo
fredag 4/3 Världsböndagen
10.00 VÄRLDSBÖNDAGS-
ANDAKT (se sid 3!)
söndag 6/3 1 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
”Prövningens stund” Christopher 
Webster, Lotta Sköld, Allan Samu-
elsson
fredag 11/3
18.00 PRETEENS
lördag 12/3 
13.00 FÖRSAMLINGENS ÅRS-
MÖTE
söndag 13/3 2 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST, ÅRS-
HÖGTID. ”Den kämpande tron” 
A-K Klingsbo, Kent Millqvist, 
Rissnekyrkans kör, Lars Arvidson, 
Kristina Hagwall
söndag 20/3 3 i fastan
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST 
”Mässa i evig tid”. ”Kampen 
mot ondskan” A-K Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör, barnkören 
Sångjuvelerna, Kristina Hagwall
fredag 25/3
18.00 PRETEENS. rissnekyrkans 
ungdoms årsmöte
lördag 26/3
10.00 FRUKOSTSEMINARIUM: 
”Mat för vårt klimat” Lotta Sjöström. 
(Se sid 2!) 
söndag 27/3 Jungfru Marie bebådel-
sedag
11.00 GUDSTJÄNST ”Guds 
mäktiga verk” Carla Widén, 
Lina Larsson, familjen Hennert. 
Söndagsskola

april
söndag 3/4 5 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Försonaren” Tomas Andersson 
(pastorskandidat), A-K Klingsbo, 
Blåsarna, Kristina Hagwall. Offerdag 
för pastors- och diakonutbildning
tisdag 5/4
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE. 
Andakt: Lotta Sköld
fredag 8/4
18.00 PRETEENS
söndag 10/4 Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST ”Vägen 

till korset” Olle Jonasson, A-K 
Klingsbo, Ton i Ton, Alf Andersson. 
Söndagsskola
fredag 15/4 Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST ”Korset” 
A-K Klingsbo, Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall
söndag 17/4 Påskdagen
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST ”Kristus 
är uppstånden” A-K Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall
måndag 18/4 Annandag påsk
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
med nattvard. A-K Klingsbo, Sanna 
Sjövall Ottestig, m fl
fredag 22/4
18.00 PRETEENS
lördag 23/4
10-13 Öppna förskolans VÅR-
LOPPIS
söndag 24/4
11.00 GUDSTJÄNST ”Påskens vitt-
nen” Raija Sjöström, Lars Arvidson. 
Offerdag för nationell mission. Sön-
dagsskola
lördag 30/4 Valborgsmässoafton
17.00 VÅRSÅNG från kyrktrappan, 
Rissnekyrkans kör

maj
söndag 1/5
11.00 Gudstjänst med nattvard 
”Den gode herden” A-K Klingsbo, 
David Horn, Lars Arvidson
fredag 6/5
18.00 PRETEENS
söndag 8/5
11.00 GUDSTJÄNST ”Vägen 
till livet” A-K Klingsbo, Flöjttrio, 
Helena Rudander, Olle Hennert. 
Söndagsskola
tisdag 10/5 
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE. 
Andakt: Raija Sjöström
söndag 15/5 
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
”Att växa i tro” Marianne Källberg, 
A-K Klingsbo, Eva Kärnbo, Anna 
Eggelind
fredag 20/5
18.00 PRETEENS
söndag 22/5 Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. TERMINS-
AVSLUTNING. A-K Klingsbo, Lotta 
Sköld, barnkören Sångjuvelerna, 
Preteens m fl. Vårofferdag för 
ungdomsverksamheten. Kyrklunch 

och småkaksbuffé
söndag 29/5
11.00 GUDSTJÄNST ”Hjälparen 
kommer” Christopher Webster, Allan 
Samuelsson
tisdag 31/5
PILGRIMSVANDRING (se sid 3!)

juni
söndag 5/6 Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
”Den heliga Anden” A-K Klingsbo, 
Lovisa Axelqvist, Kristina Hagwall
onsdag 8/6
10.00 TERMINSAVSLUTNING, 
Öppna förskolan och Babycafét
söndag 12/6 Heliga trefaldighets 
dag
11.00 GUDSTJÄNST ”Gud – 
Fader, Son och Ande” Lotta Sköld, 
Rut Sköld, Hanna Sköld, Lovisa 
Örtengren
söndag 19/6 
17.00 (OBS tiden!) MUSIKGUDS-
TJÄNST ”Vårt dop” Rissnekyrkans 
kör och musiker, Kristina Hagwall

Med reservation för
ändringar och tillägg!

Se hemsida och veckomejl!

Kyrkkaffe varje söndag efter 
gudstjänsten!

Kultur- och studie-
verksamhet 
i samarbete med 
Studieförbundet

Dessutom...
ÖPPNA FÖRSKOLAN, mån, 
ons, to 9-12. 
BABYCAFÉ torsdagar 13-16.
KÖRÖVNING, BARNKÖREN 
tisdagar 18.00 t o m 17/5.
KÖRÖVNING, RISSNEKYR-
KANS KÖR tisdagar kl 19.15.
STICKCAFÉ tisdagar 18-20.30    
t o m 17/5. 
SPRÅKCAFÉ, torsdagar kl 
13.00-15.00.
FREDAGSANDAKT fredagar kl 
10.00. 

Kalendarium


