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En tisdag i början av juni

Välsigna årets gröda och vattna du
vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö
och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens
vilostund.
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa
grund.
DESSA ORD ÄR den sista versen av psalmen ”Den
blomstertid nu kommer”. Det
är sällan vi sjunger den versen,
men den bär på en vacker och
viktig bön som berör den tid vi
lever i alla människor tillsammans, som kollektiv och som
individer.
Den väcker våra sinnen till
att vända oss till Gud, med en
bön om välsignelse.
Och nog är det så för var och
en av oss att vi liksom behöver
vakna till liv och bli påminda
om allt det goda som vi har fått
i skapelsen vi lever i och är en del av.

KANSKE DET ÄR SÅ att sommarpsalmerna har ett unikt tilltal till oss, just in
i denna tid av klimatnödläge och krig på
andra sidan Östersjön. Sommarpsalmerna vill uppmuntra oss till att än en gång
hitta den kontemplativa blicken. Blicken
som gör att vi blir närvarande inför världens skönhet.
När vi blir närvarande inför den förändras vårt sätt att se på skapelsen. Vi
dras inte längre till att utnyttja den och
tjäna pengar på den. Då får vi istället ta
emot världens skönhet som en gåva och
tacka. Ur den gåvan föds en kärlek till
världen och på det följer en vilja att rädda det som vi älskar – både natur, djur
och människor.

DENNA JUNITISDAG har innehållit
två glädjefyllda möten med människor i
helt olika sammanhang. Möten fyllda av
närvaro. I förmiddagens andakt på äldreboendet Solskiftet mötte vi män och
kvinnor som levt långa liv i Sverige. För
en del av dem finns bara vissa förmågor
och minnen kvar. Att se hur röster och

sinnen väcktes till liv i sången av de välkända psalmerna var en stor gåva.
Och det stannade inte vid den gåvan
denna dag. Ett par timmar senare möttes ukrainska familjer till sångstund med
”Svenska med baby” på undervåningen,
bland dem ett par som Lotta lärt känna då
hon var med på flyktingbuss från gränsen
mellan Polen och Ukraina.
Liza, som kan både ukrainska och
svenska ledde oss alla i ”Lilla snigel”
och Lotta spelade gitarr. Vi värmdes i
våra hjärtan för ännu en stor gåva att älska och visa omsorg.
Och de sista orden i sången tog tag på
ett alldeles speciellt sätt, ”Lilla snigel
kom till mig, jag vill krama dig”. Och
i morgon sjungs samma sång på Öppna
förskolans avslutning på kyrktrappan.

Rissnekyrkan – en del av

EN FÖRUNDRAN FÖDS i mig, hur
stort är det inte att få vara kyrka i denna
tid. Det är sällan bara enkelt, men vi står
inte ensamma som församling.
Gud är med, och vårt kyrkliga sammanhang är Equmeniakyrkan, detta
härliga och ”mångfaldiga” samfund
som åter får samlas till kyrkokonferens
i augusti: digitalt 10-11/8
och i Vårgårda 12-14/8. Vid
konferensens sista gudstjänst
söndag 14 augusti kl 14 ordineras Lotta Sköld till diakon,
efter avslutat vägledningsår
i Rissnekyrkan. Med stor
glädje ser vi fram emot att
hon fortsätter sin tjänst med
större omfattning (40%).
Mer om Kyrkokonferensen
hittar du på Equmeniakyrkans hemsida.
SOMMARTIDEN NALKAS och jag hoppas att vi
ses till sommarandakt någon
söndag eller på ”Fika i Rissne” på kyrktrappan.
Jag vill skicka Franciskus av Assisis
hälsning vidare in i din sommar. På alla
sina pilgrimsvandringar delade han dessa
ord med människor han mötte: "Pax et
bonum – Fred och allt gott!"
Anna-Karin

Anna-Karin
Klingsbo
Pastor och
föreståndare
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Möten mitt i flykten

DET VAR I MÖTET med en god
vän som jag och min man Nisse första
gången kom i kontakt med Nordic SOS
Ukraine. Henrik frågade, om vi ville vara
med och betala för en av bussarna som
skulle ta ukrainska flyktingar till Sverige på ett säkert och tryggt sätt. Vi sa ja
till det och tillsammans med vänner i och
utanför vår församling fick vi vara med
och hjälpa till.
När det var dags för den 10:e bussen
att åka från den ukrainska gränsen fick
jag följa med som volontär tillsammans
med två ukrainska män som sedan några år bor i Sverige (den ene under en tid
i Rissne). I flyktinglägret Tesco i Przemysl, ett f.d. köpcentrum som under den
senaste tiden härbärgerat upp till 10 000
flyktingar samtidigt, fortsatte vi registreringen av de ukrainare som ville följa
med bussen till Sverige.
I FLYKTINGLÄGRET arbetade polska
volontärer, så när vi blev hungriga och
kaffesugna fick vi del av deras omsorg
- precis på samma sätt som Rissnekyrkans omsorg kommer behövande till del
här i Sundbyberg då vi förmedlar varor
till Folkets hus och flyktingverksam-

heten där. Även under bussresan
från gränsen genom Polen upp till
Gdansk stannade vi på platser där
volontärer bjöd oss på mat, kaffe
och godis.
Tidigt på morgonen den 14 maj
satte vi oss på bussen tillsammans
med 25 nya vänner från Ukraina
och resan mot Sverige startade.
Samtidigt som vi gjorde det, startade arbetet här hemma med att hitta
boende i Sverige för dessa flyktingar. I sin roll som advokat hjälpte Nisse till när det dök upp behov
av juridisk hjälp. Flera aktörer och
organisationer såg till att våra flyktingar fick boende här i Sverige.

ATT HA FÅTT VARA volontär i
det här sammanhanget har givit mig
upplevelser som jag inte trodde att jag
skulle få vara med om. Att ha fått lyssna
till historier som är så förfärliga att de är
näst intill omöjliga att ta in. Att ha mött
människor som visat sin tacksamhet med
ögonkontakt och kroppsspråk så starkt
och innerligt att frånvaron av ett gemensamt talat språk var utan betydelse.

Barnaktiviteter i sommar

Några av
deltagarna
i Öppna
förskolans
avslutning
8 juni. Foto:
Ragni Lantz

ÖPPNA FÖRSKOLAN kommer att
erbjuda en del utomhusaktiviteter för
föräldrar och barn i v 28 och 29 under
sommaren.
tisdag 12/7 kl 10.00 SÅNGSTUND
utomhus.
torsdag 14/7 13-14 MÅLNING
utomhus.

tisdag 19/7 kl 10.00 SÅNGSTUND
utomhus.
torsdag 21/7 13-14 MÅLNING
utomhus.
Öppna förskolan öppnar igen
måndagen den 15/8 kl 9.00-12.00.
Ann Edvinsson

Lotta på plats i flyktinglägret.

Jag känner själv stor tacksamhet över
att ha fått vara en del av ett hjälparbete
länder och människor emellan och att på
ett mycket påtagligt sätt fått uppleva att
möten mellan människor gör stor skillnad.
Lotta Sköld
Diakon i Rissnekyrkan

Upptaktshelg 2-4
september
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till Rissnekyrkans Höstupptaktshelg 2-4 september 2022!
Vi kommer att samlas till en gemenskaphelg i och utanför kyrkans lokaler
för att dela bröd, livserfarenheter och
visioner. Vi samlas på fredag kväll kl
18-20, för lägerbål med korvgrillning.
På lördagen möts vi kl 10-15 för olika
workshops: bibelsamtal, sång, lek och
gemensam lunch. Den som vill får möjlighet att vara med och forma, bidra och
delta i söndagens upptaktsgudstjänst kl
11.00.
Anmäl dig till expeditionen senaste
den 28/8, ange eventuell specialkost.
Alla vuxna betalar självkostnadspriset:
100 kr per vuxen, Swish till: 123 000 98
60 ange Upptaktshelgen.
Carla Widén

I stället för blommor
– ge en gåva till Rissnekyrkans gåvofond!
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Foton: Ingela Hennert

Glimtar från
vårens aktiviteter
i Rissnekyrkan
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1-2. Våren välkomnades med
körsång från kyrktrappan och
valborgseld.

Klingsb

o

3. Stickcafé i Öppna förskolan varje tisdag.

z

Foto: Ragni Lant

Foto: A-K

4. Även inomhusväxterna
behöver omvårdnad.
Solweig och Agneta
sköter det.
5-6. Preteens medverkar i avslutningssöndagens
predikan (t v). Fredagsaktivitet på
kyrktorget (t h).

Foto: A-K Klingsbo

7-8. Terminsavslutning med
körsångare i alla
åldrar och tomatplantor som tack
till ledarna. Foto:
Ingela Hennert
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Kalendarium
juni
tisdag 14/6
10.30-12.30 FIKA I RISSNE
fredag 17/6
17-19 RISSNE PRIDE på Rissne
ängar
söndag 19/6
17.00 (OBS tiden!) MUSIKGUDSTJÄNST i Skapelsens tecken.
Rissnekyrkans kör, Rissne
Spelmanslag, Kristina Hagwall.
Kyrkkaffe
tisdag 21/6
10.30-12.30 FIKA I RISSNE
torsdag 22/6
13.00 BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST för Ola Hedfors.
MINNESSTUND
söndag 26/6 Johannes Döparens
dag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
i Centrumkyrkan. ”Den Högstes
profet” Anna-Karin Klingsbo, Sanna
Ottestig, Bertil Edin. Kyrkkaffe
tisdag 28/6
10.30-12.30 FIKA I RISSNE

juli

söndag 3/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Förlorad
och återfunnen” Christopher
Webster, Eva Kärnbo, Kristina
Hagwall
söndag 10/7
11.00 SOMMARANDAKT. ”Att
inte döma” Anna-Karin Klingsbo,
Elisabet Millqvist
tisdag 12/7
10.00 SÅNGSTUND utomhus,
Öppna förskolan
10.30-12.30 FIKA I RISSNE
torsdag 14/7
13-14 MÅLNING utomhus, Öppna
förskolan
söndag 17/7 Apostladagen
11.00 SOMMARANDAKT. ”Sänd
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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

mig” Lotta Sköld, Nisse Sköld
tisdag 19/7
10.00 SÅNGSTUND utomhus,
Öppna förskolan
torsdag 21/7
13-14 MÅLNING utomhus, Öppna
förskolan
söndag 24/7
11.00 SOMMARANDAKT.
”Efterföljelse” Ragni Lantz, Sam
Forsberg
söndag 31 /7
11.00 OBS! INGEN
SOMMARANDAKT

augusti

söndag 7/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Andlig
klarsyn” Christopher Webster
10-14/8 EQUMENIAKYRKANS
ÅRSKONFERENS
10-11/8 Digitala samlingar
12-14/8 Vårgårda
söndag 14/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Goda
förvaltare” Raija Sjöström. Edvin
Erkenborn
måndag 15/8
9-12 ÖPPNA FÖRSKOLAN,
terminsstart
söndag 21/8
11.00 SOMMARANDAKT. ”Nådens
gåvor” Anna-Karin Klingsbo,
Korsförtecken, Kristina Hagwall
söndag 28/8
11.00 GUDSTJÄNST. ”Tro och liv”
Anna-Karin Klingsbo, Lars Arvidson.
Kyrkkaffe

Rapport från
styrelsen
DEN NYA församlingsstyrelsen har nu
verkat sedan årsmötet. Det är glädjande
att vi kunnat besätta styrelsen med ledamöter från församlingen. Även Rissnekyrkans Ungdom (Equmenia Rissne)
har kunnat bilda en styrelse bestående av
vuxna och ungdomar.
Styrelsen försöker få till stånd en verksamhetsplan som sträcker sig flera år
framåt, så vi vill få uppslag genom en
rad församlingsmöten på olika teman.
Löpande ärenden hanteras med månatliga möten och genom ett arbetsutskott
bestående av några styrelsemedlemmar
och pastor.
Ekonomin är i balans med vår budget.
Under sommaren tar inte våra fasta kostnader semester utan vi är i behov av ett
kontinuerligt inflöde i form av givande.
Så tänk på Rissnekyrkans församling
även om du inte besöker kyrkan!
Styrelsen/
Hans Sjöström

Semestrar

Ann Edvinsson: v 26-27, del av v
29, v 30-31. Ann jobbar heltid efter
semestern och går ner till halvtid i
september.
Anna-Karin Klingsbo: del av v 24,
v 28-31.
Lotta Sköld: v 25, 27, 29, 30-31.
Expeditionen är stängd v 26-32.
Jourtelefon v 26-32: 070 770 1858
(Eie Millqvist)

september

fredag-söndag 2-4/9 UPPTAKTSHELG (Se notis sid 2!)
söndag 4/9
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.
”Friheten i Kristus” Anna-Karin
Klingsbo, körsång, Kristina Hagwall
m fl
Hemsida: www.rissnekyrkan.se
Pastor:
Anna-Karin Klingsbo, tel: 073 950 1825
e-post: pastor@rissnekyrkan.se
Diakon:
Lotta Sköld, tel: 070 344 8173
e-post: charlotte@rissnekyrkan.se
Öppna förskolan:
Ann Edvinsson, tel: 08-733 2321
e-post: ann@rissnekyrkan.se

Kultur- och studieverksamhet
i samarbete med
Studieförbundet
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

