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Hela jorden är full av Guds härlighet,
allt har sitt ursprung hos dig.
Också vi har vår grund i din verklighet,
och vår puls är en hälsning från dig.

SEPTEMBER ÄR samlingstid på många 
sätt, så även i kyrkan. Bakom oss ligger 
en upptaktshelg, där vi fått mötas kring 
lägerelden med sång och lek, lärt oss 
nya tongångar i körmusik, målat sorg 
och glädje i form av berg och solrosor,  
reflekterat över bibelns berättelse om 
en kvinna som får ett nytt och upprättat 
liv och på söndagen fick vi mötas till 
berikande gudstjänst med nattvardens 
måltidsgemenskap.

SEPTEMBER ÄR OCKSÅ skördetid och 
vi är många som gläds åt nyplockade blommor, grönsaker 
och frukter. Skogens skafferi står öppet, fullt av lingon 
och kantarell, med en fast inbjudan till att fylla våra 
korgar, äta och även spara skapelsens gåvor till vinterns 
månader. Sveriges kristna råd har utlyst ”Skapelsetid” i 
september. Gud skapar nytt hela tiden!

Vi gläds i nutiden och känner tacksamhet, samtidigt 
som vi våndas inför framtiden med stråk av smärta.                       
Guds skapelse är så hotad. Där ingår lingonen, fjällens 
glaciärer, älvarna, hela bebodda områden, arter av alla de 
slag och så också du och jag och de barn och unga som 
ännu inte fått gå och rösta för sin framtid. 

Och som inte det räckte fortsätter maktfullkomliga 
ledare att kriga och sätta stopp för människors frihet och 
mänskliga rättigheter. Nog finns det skäl att förtvivla 
och drabbas av vilsenhet. Då är det gott att veta att mitt i 
denna förvirring får vi vända oss till någon som är större 

än oss. Vi får be till Gud som vill bära vår 
vilsenhet.

Gud, ta vår vilsenhet och led oss in på din 
väg. 
Ta våra fördomar och fyll dem med 
öppenhet och tillit.
Ta vår själviskhet och fyll oss med 
solidaritetens medkänsla.
Ta vår girighet och öppna våra händer till 
att ge.
Ta vår rädsla och fyll oss med mod och 
tillförsikt.
Ta vår ilska och fyll den med helig vrede 
över orättfärdighetens välde.
Bär oss in i trons, hoppets och kärlekens 
famn,

        som är Du själv, sårbar, sann och levande i världen. 
(Ur Böner i Klimatnödläge)

SÅ FÅR VI också påminna varandra om alla de goda 
mötesplatser som finns för oss. Platser där vi får känna 
gemenskap och även andas ut vår oro och andas in ro och 
framtidstro. Rissnekyrkan är en av dessa platser.  

Är du intresserad av att veta mer om Rissnekyrkan och 
Equmeniakyrkan, samfundet som vi tillhör? Kontakta 
gärna mig på pastor@rissnekyrkan.se .

I läsningen av Kyrktid ser du allt härligt och viktigt 
som händer här i Rissnekyrkan. Söndag 25 september 
kommer Lotta Sköld installeras i församlingen som 
ordinerad diakon – kom och gläds!

VARMT VÄLKOMMEN, vem du än är och var du än 
befinner dig i livet!

Guds frid och fred,
Anna-Karin (pastor och föreståndare)

   I tid av tacksamhet och vilsenhet

” Låt det sinnelag råda hos er som 
också fanns hos Kristus Jesus. Han 
ägde Guds gestalt men vakade inte 
över sin jämlikhet med Gud…”

 Filipperbrevet 2:5-6

VI KOMMER mötas vid fyra 
tillfällen för att samtala kring brevet 

Bibelsamtal kring Filipperbrevet
som Paulus skrev till församlingen i 
Filippi, som var en romersk koloni. 
Vi utgår från de fyra kapitlen och 
kortare inspelningar som teologer i 
Equmeniakyrkan har sammanställt.

Vi kommer att reflektera kring 
texternas då och nu. Vad vill texten 

säga oss idag?

FÖRSTA TRÄFFEN blir onsdag 
21 september kl 18.30-20, därefter 
28/9, 12/10 och 26/10.Träffarna är i 
form av studiecirkel genom  Bilda. 
Anmälan till pastor@rissnekyrkan.
se senast 18/9.
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1, 2. Helgen inleddes med lägerbål på 
kyrkbacken på fredagskvällen. Foto: 
A-K Klingsbo

3. På lördagen förbereddes söndagens 
gudstjänst i olika workshops. Här övar 
kyrkokören.

4-5. Anna-Karin ledde bibelsamtal kring 
Lukas 13:10-17.

6-7 Akvarellmålning i Öppna förskolans 
lokaler.

8. Gospelkören sjöng i söndagsguds-
tjänsten.

Glimtar från     
Upptaktshelgen

8.

1-2

3.

4-5
6-7
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Kultur- och studie-
verksamhet 
i samarbete med 
Studieförbundet

Språkcafé 
på torsdagar
RISSNEKYRKANS SPRÅKCA-
FÉ torsdagar 13-15 erbjuder tillfälle 
att träffa nya människor och träna på 
att prata svenska. Alla är välkomna – 
både den som är nyanländ till Sverige 
eller varit här länge. Vi bjuder på fika, 
och ibland sjunger 
vi sånger med lätt 
text eller spelar 
spel.

Vill du hjälpa 
till? Kontakta ex-
peditionen!

Öppna förskolans 
höstloppis

lördagen 22/10
kl 10-13

UNDER NÅGRA av sommarens 
varmaste dagar samlade Equmenia-
kyrkan till konferens i Vårgårda där 
Anna-Karin Klingsbo och jag var vår 
församlings ombud. 

De två senaste konferenserna har 
varit digitala p g a pandemin och nu 
var det dags att återigen mötas fy-
siskt till förhandlingar, seminarier, 
gudstjänster och inte minst till möten 
och samtal människor emellan. 

De goda erfarenheterna från de di-
gitala konferenserna plockades med i 
år och därför startade vi med två da-
gar digitalt för att sedan ses på plats 
på Tånga Hed i Vårgårda. 

KONFERENSPROGRAMMET 
tog sin utgångspunkt i hoppet och se-
minarierna var kopplade till de beslut 
som fattades vid förra årets konfe-
rens och som hör samman med verk-
samhetsplanen som beslutades vid 

konferensen i år. Det som kommer 
prägla Equmeniakyrkans arbete de 
kommande åren handlar om klimat 
och hållbarhet och om att dela tron 
vidare med nästa generation.

Beslut fattades med konsensus-
metoden vilket har visat sig vara en 
bra metod där ombuden känner sig 
delaktiga i diskussioner och beslut 
genom att hålla upp orange (instäm-
mer) eller blå (instämmer ej) kort. 

KYRKOLEDARNA presenterade 
en "Färdplan, perspektiv för fördju-
pat och förnyat engagemang" och 
konferensen beslutade att motta den-
na.

Motioner hade lämnats in bl a gäl-
lande ändring av valprocess för biträ-
dande kyrkoledare och om pastorsut-
bildningen och karismatiska uttryck. 
För er som vill veta mer läs gärna i 
handlingarna som ligger på kyrktor-

Rapport från kyrkokonferensen

get eller på Equmeniakyrkans hem-
sida.

VID ORDINATIONS-gudstjänsten 
på söndagen ordinerades jag till di-
akon i Equmeniakyrkan och Kim D 
Bergman, som tidigare arbetat i vår 
församling, ordinerades till pastor.

Lotta Sköld

GOSPELKÖREN ”2 The Lord” an-
svarade för ett av seminarierna 
under upptaktshelgen. Kören övar i 
Rissnekyrkan på måndagar kl 19-21 och 
välkomnar nya medlemmar. Kören har 
egna konserter, spelningar och körresor 
och kommer att medverka i Rissnekyrkan 
på Tacksägelsedagen, 9/10.

Körledare sedan 2004 är Jenny 
Gerstenberger. 

Gospelkören 2 The Lord

DU SOM GÅR I årskurs fyra och 
uppåt är varmt välkommen till 
höstens Preteens.

Vi kommer möta äventyr, leka, 
samlas kring olika teman, göra fika 
och ha andakt.

Vi ses varannan fredag kl 18-20 
med start 16 september. Ingång från 
parkeringen. 

Vi kommer även medverka i två 
gudstjänster.
PRETEENS ÄR en del av vår barn 
och ungdomsförening Equmenia 
Rissne. För att vi ska få stöd från 
equmenia, nationellt, och kunna 
registrera barnen som medlemmar 
behöver vi ta ut en årsavgift för 2022. 

Hurra – Preteens drar igång!
Medlemsavgift för Equmenia 
Rissne är 100 kr.  Den betalas via 
plusgiro 583983-2. Skriv namn och 
personnummer för barnet. (Om 
barnet är med i fredagssånggruppen 
också betalas det bara in en 
medlemsavgift.) Information om en 
smärre terminsavgift kommer när vi 
har dragit igång.

Hoppas vi ses! 
Hälsningar, Ledargänget: Carla, 

Lina, Khalil, Anna, Edvin, Lotta och 
Anna-Karin 

Lotta i Vårgårda. Den 25/9 instal-
leras hon som ordinerad diakon i 
Rissnekyrkan. Foto: A-K Klingsbo
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september
torsdag 8/9
13-15 SPRÅKCAFÉ

fredag 9/9 
10.00 FREDAGSANDAKT, Lotta 
Sköld

söndag 11/9
11.00 GUDSTJÄNST. 
”Medmänniskan” Raija Sjöström, 
Hans Sjöström, Lars Arvidson

tisdag 13/9
18 BARNKÖREN (6-9 år)
18-20.30 STICKCAFÉ

söndag 18/9
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Enheten i Kristus” Anna-Karin 
Klingsbo, Kent Millqvist, Anna 
Eggelind

måndag 19/9
13.00 BEGRAVNINGSGUDS-
TJÄNST, Ada Widlund

onsdag 21/9
13.30-15 VARDAGSKYRKKAFFE, 
andakt
18.30-20.00 BIBELSTUDIUM, 
Filipperbrevet

söndag 25/9
11.00 GUDSTJÄNST. ”Ett är 
nödvändigt” Diakoninstallation, 
Anders Jonåker. A-K Klingsbo, Lotta 
Nilsson, Lovisa Örtengren, Gunnel 
Eggelind
13.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

tisdag 27/9
11.00 ANDAKT, Solskiftet

onsdag 28/9
18.30-20.00 BIBELSTUDIUM, 
Filipperbrevet

oktober
lördag 1/10
11.30 ORGELMUSIK för alla åldrar. 
Albert, Adam och Stephen Craig, 

Josef och Karl Ansara

söndag 2/10 Mikaelidagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Änglarna” A-K Klingsbo, Peter 
Persson, Rissnekykans kör, Kristina 
Hagwall

tisdag 4/10
11.00 ANDAKT, Ekbacken

söndag 9/10 Tacksägelsedagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Lovsång” 
Carla Widén, Lina Larsson, 
gospelkören ”2 The Lord”, Kristina 
Hagwall

onsdag 12/10
18.30-20.00 BIBELSTUDIUM, 
Filipperbrevet

torsdag 13/10
14 ANDAKT, Edsätra

söndag 16/10
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Att lyssna i tro” A-K 
Klingsbo, Sångjuvelerna. Insamling 
till equmenia

onsdag 19/10
13.30-15 VARDAGSKYRKKAFFE, 
andakt

lördag 22/10
10-13 HÖSTLOPPIS, Öppna 
förskolan

söndag 23/10
11.00 GUDSTJÄNST. ”Trons kraft” 
A-K Klingsbo, Ingela Hennert, 
Blåsarna, Kristina Hagwall

tisdag 25/10
11.00 ANDAKT, Solskiftet

onsdag 26/10
18.30-20.00 BIBELSTUDIUM, 
Filipperbrevet

söndag 30/10
11.00 GUDSTJÄNST. ”Att leva 
tillsammans” Raija Sjöström, Torsten 
Nilsson

november
söndag 6/11 
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Vårt evighetshopp” A-K Klingsbo, 

Kyrkkaffe varje söndag efter 
gudstjänsten!

Dessutom...
ÖPPNA FÖRSKOLAN, mån-tor 
9-12 
KÖRÖVNING, GOSPELKÖREN 
mån 19-21
ÖVNING, BARNKÖREN (6-10 
år) tis18-19
STICKCAFÉ tis18-20.30  
ÖVNING, RISSNEKYRKANS 
KÖR tis kl 19.15-21
BABYCAFÉ tor 13-16 
SPRÅKCAFÉ, tor 13-15
FREDAGSANDAKT fre 10 
PRETEENS varannan fredag 18-
20, start 16/9
SÅNGGRUPP (10-uppåt) varan-
nan fredag 18-19.30, start 23/9

Kalendarium Silivi Millqvist, Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall

söndag 13/11
11.00 GUDSTJÄNST. ”Vaksamhet 
och väntan” Christopher Webster, 
Ragni Lantz, Eva Kärnbo

onsdag 16/11
13-14.30 VARDAGSKYRKKAFFE, 
andakt

söndag 20/11 Domsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med 
nattvard. ”Kristi återkomst” Magnus 
Sternegård (equmenia), A-K 
Klingsbo, Lotta Sköld, Preteens
13.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

lördag 26/11
11-14 JULMARKNAD
13.00 ADVENTSANDAKT. A-K 
Klingsbo, Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall

söndag 27/11 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. 
”Ett nådens år” A-K Klingsbo, 
David Horn, Rissnekyrkans kör och 
musiker, Kristina Hagwall

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
e-post: charlotte@rissnekyrkan.se
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
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