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I  den stora ljuständartiden 

Alla Kyrktids läsare önskas en välsignad jul- och nyårshelg!

UTE FALLER SNÖN som en häls-
ning om att ljuset övervinner mörk-
ret. Förra veckans mörka backe har 
förvandlats till bärare av ett ljustäcke. 
För mig och många andra är det en 
glädjegåva. Visste ni att det går att 
åka pulka i Hallonbergens backe på 
bara centimeterdjup snö? Det fick jag 
reda på härom dagen av ett av våra 
trognaste öppnaförskolebarn och 
mamman.

För en del av oss skapar snön 
mycket problem. Det är svårt att 
ta sig fram och risken för att hal-
ka är stor. Oavsett hur vi tänker 
kring snöns intåg, tänker jag att 
vi alla gläds åt ljus i mörker.

EN PLATS SOM varje söndag 
visar på ljuset i mörkret är kyr-
kans ljusbärare, som börjar få 
för få behållare.  

Söndag efter söndag samlas 
vi många kring den vid vår fina 
böneplats. Där tänds ljus för allt 
från himmel till jord. Där utbyts var-
ma blickar, en kram, en hjälpande 
hand. I dess närhet skrivs böner och 
läggs i en korg. 

Några ber sin bön på knä på knä-
fallet – barn och vuxna. Några vänder 
sin blick mot Jesus-ikonen. Vid ljus-
bäraren möts vi alla åldrar från olika 
kyrkliga traditioner. Det är en varm  
och god plats, där ljusen påminner 
oss om det hopp vi alla bär på. 

FÖR MÅNGA AV OSS är det hop-
pet Jesus Kristus, som på ett märk-
ligt och förunderligt sätt är både sann 
människa och sann Gud. 

På Fredax (träff för tioåringar och 
uppåt) förra fredagen fördes viktiga 
och djupa samtal om Jesus. Vi ställde 
oss frågor: Behövde Jesus äta? Be-
hövde han sova? Behövde han vän-
ner? Sprang Jesus, eller gick han bara 
långsamt? Vad gjorde Jesus som inte 
vi kan göra? Det blev ett spännande 
samtal, där vi vuxna, barn och tonår-
ingar fick med oss många nya tankar. 

Vid andakten, när vi som vanligt 
samlades kring ljusbäraren, fylldes 
kyrksalen av en helig tystnad när ljus 
efter ljus fick brinnande låga. (I öv-
rigt är det inte så tyst på Fredax!)

Nu är den stora ljuständartiden 
här. Vi firar att Jesus kom och att han 
kommer. Vi firar Advent! Ett nytt 
kyrkoår är här. Vi får tända våra ljus 
i hoppets tecken för det år som ligger 
framför.

PER HARLING har skrivit en dikt 
som vi kan bära med oss i våra egna 
liv, för andras liv och för skapelsens 
liv.

Vi anar dig, Jesus, i ljusen, 
som tänds ett och ett i advent.
Vi anar din röst i bruset.
Trots allt vill du nå oss alltjämt.
Så kommer du till oss i barnet
i krubban och söker vår famn.
Vi vill tro att barnet är svaret
på Guds ljus som vill tränga fram.

Vår värld ska grönska igen.
Med hoppet ska ny sådd ge grodd.
Vår värld ska skimra igen,
när Guds vilja hörs och blir trodd.
Och vi skall sjunga igen
de sånger som föder nytt mod.
Och vi skall dansa igen
de ödmjukas dans på vår jord.

HÄR I KYRKTID kan du läsa 
om allt som sker i Rissnekyrkan 
framöver. En kyrka fylld av liv.

Berätta gärna om alla goda 
mötesplatser för en vän eller fle-
ra: Öppna förskolan, Stickcafé, 
Språkcafé, Fredax, Sångjuveler-

na, Fredaxkören, Rissnekyrkans kör, 
Kurs i svenska, samtalsgrupper, Var-
dagskyrkkaffe och – nu närmast i tid 
– gudstjänster, konserter  och rockca-
fé i advent och jul.

SÅ SPRIDER VI också ljus och 
hopp! Med önskan om en ljus och 
fridfull adventstid,

Anna-Karin

Anna-Karin Klingsbo, 
pastor och förestån-
dare
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VILL DU VARA MED i en samtals-
grupp och berätta minnen från livet? 

Gruppen riktar sig för dem som är 62 
år eller äldre. Vi träffas i Rissnekyrkan, 
Kasernvägen 7, på tisdagar kl 13.00-
15.00. 

Start den 17 januari 2023 kl.13.00. 
Samtalsledare: Raija Sjöström. Allt är 
kostnadsfritt. Anmälan sker till Riss-
nekyrkans expedition, tel 08-7332320, 
e-post: expedition@rissnekyrkan.se

Livsberättargrupp

Internationell mission i fokus
UNDER ANDRA adventshelgen påbör-
jar vi i Rissnekyrkan insamlingsperio-
den för Equmeniakyrkans gemensamma 
internationella mission. Temat för årets 
insamling, likt förra året, är från psalmen 
nr 89: "Se jag vill bära ditt budskap Her-
re".

Predikar i gudstjänsten den 4 decem-
ber gör Gerard Willemsen. Han är pas-
tor och chef för internationella enheten 
på Equmeniakyrkan och har arbetat med 
internationell mission från 2008 i dåva-
rande Svenska missionskyrkan. 

Tidigare har han arbetat som bl a för-
samlingspastor och samordnare för sa-
miskt arbete i region Nord. Han kommer 
ursprungligen från Nederländerna och är 

Gerard Willemsen.

geolog och biolog i grunden, men läste 
pastorsutbildningen i Sverige efter flyt-
ten för 30 år sedan.

Gerard kommer också att berätta mer 
om det internationella arbetet vid kyrk-
kaffet efter gudstjänsten.

Gästpredikanter 
efter nyår

LENA BERGSTRÖM är evangelist 
i Equmeniakyrkan och ansvarig för 
Rastplats Söder. Hon kan lyssnas på 
i Brobyggepodden. Lena har ett stort 
engagemang i klimatfrågor och finns 
med i Fridays for Future på Mynttorget. 

Lena predikar hos oss 22 januari, då 
får vi ta del av hennes hjärtefrågor.
LENNART KOSKINEN är biskop 
emeritus i Svenska kyrkan. Han beskri-
ver sig själv som professionell medmän-
niska och kyrklig mångsysslare och har 
bl a varit radiopräst, sjömanspräst, fjäll-
präst och skärgårdspräst 

Han är arbetslivsprästen som blev     
biskop på Gotland och för kyrkans alla 
utlandsförsamlingar. Han är etiker, för-
fattare till ett tjugotal böcker och teologie 
doktor men kallar sig helst för "ordbru-
kare".

Lennart Koskinen predikar i Rissne-
kyrkan söndagen den 12 februari.

ALLA ÄLSKAR VI väl julens sånger 
och i år får vi många tillfällen att uppleva 
dem i Rissnekyrkan. 

Rissnekyrkans kör sjunger ad-
ventssånger från kyrktrappen under 
julmarknaden 26 november och dagen 
efter är det traditionell adventsgudstjänst 
med kör, symfoniorkester och solister.

 Kyrkokörens julkonsert hålls den 
10 december med start kl 18 och i år 
återupptar vi traditionen med julknytis 

Rockcafé 2/12
För mycket julmusik? Välkom-
men på ROCKCAFÉ fredagen 
den 2 december kl 18-22 med bl 
a Victor Nilssons band Seqular! 

Julmusik för ung och gammal
efter konserten. Lämna ditt bidrag till 
julbordet i köket före konserten!

Sångjuvelerna och Fredaxkören 
sjunger och lussar i gudstjänsten 
tredje söndagen i advent, som också 
innebär terminsavslutning för barn- och 
ungdomsarbetet.

Gospelkören ”2 The Lord” har sin 
julkonsert söndagen den 18 december kl 
16. Inträde: 100 kr.

HAR DU VACKRA textila handarbeten 
– broderat, stickat, virkat, vävt, knypplat, 
batik, etc – som du skulle vilja visa upp? 
Det kan vara arvegods eller något du 
skapat själv. 

Utställning av g(l)ömda skatter
Vi hoppas kunna ordna en utställning 

av sådana skatter i Rissnekyrkan i slutet 
av april för att hedra textilkonstens 
utövare och inspirera till fortsatt 
kreativitet. 

Om du vill vara med och visa 1-3 
handarbeten, kontakta expeditionen 
senast 1 februari! Beskriv bidragen 
(teknik, storlek, material) och skicka 
om möjligt med bilder. Ange också om 
verken kan/bör hängas upp eller kan 
visas på bord. 

Ragni Lantz

Tack, Solweig  
och Kalle!
VID FÖRSAMLINGSMÖTET sön-
dagen den 20 november avtackades 
Solweig och Kalle Thunblad för sitt 
mångåriga engagemang som församling-
ens värdpar. 

David Horn framförde församlingens 
tack. Foto: Ingela Hennert

Lena Bergström, t v, 
och Lennart Koskinen.

Kultur- och studie-
verksamhet 
i samarbete med 
Studieförbundet
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Kyrktid
utges av Rissnekyrkans församling 
Kasernvägen 7
174 59 SUNDBYBERG
Telefon: 08-733 2320 
Ansvarig utgivare:
Anna-Karin Klingsbo
Redaktör: Ragni Lantz

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: 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

Välkommen        
till Fredaxkören!
DU SOM TYCKER OM att sjunga och 
går i åk 4 och uppåt, välkommen till Fre-
daxkören! Vi övar ungefär varannan fre-
dag kl 18-19.30 med fika i mitten. 

Datum som vi ses: 2 december, 6 de-
cember (OBS! tisdag), 11 december 
(OBS! söndag) Luciatåg, 20 januari, 3 
februari, 17 februari, 19 februari (sön-
dag – gudstjänst då vi medverkar), 3 
mars, 17 mars, 31 mars, 2 april (söndag 
– gudstjänst då vi medverkar), 21 april, 5 
maj, 26 maj, 9 juni och 11 juni (söndag – 
gudstjänst då vi medverkar). 

Vi tar ut en mindre terminskostnad, 
plus 100 kr/år i medlemsavgift till Equ-
menia.

Frågor och anmälan sker till Lotta 
Nilsson, 070-6332528, charnilsson@
hotmail.com

Välkommen hälsar 
Lotta, Kristina och Anna

ÅRSMÖTESKALLELSE
RISSNEKYRKANS FÖRSAMLING håller årsmöte lördagen den 11 
mars kl 13.00. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6/2. 

19 december är sista datum att avsäga sig verksamhetsuppdrag. Med-
dela valberedningen: Jonte Sköld, jontero@gmail.com eller Anna Egge-
lind, anna_eggelind@yahoo.com . 

Förut Preteens,  
nu Fredax!
DU SOM GÅR i åk 4 och uppåt – kom 
och häng med oss på Fredax!

Vi träffas ungefär varannan fredag. 
Aktiviteterna är av många olika slag plus 
fika och andakt. Två gånger per termin är 
vi med och formar gudstjänst.

DATUM SOM VI SES:  9 december, 
11 december (gudstjänst då vi medver-
kar), 27 januari, 10 februari, 19 februari 
(gudstjänst då vi medverkar), 24 febru-
ari, 10 mars, 24 mars, 14 april, 28 april, 
12 maj, 26 maj, 9 juni och 11 juni (guds-
tjänst då vi medverkar). 

VI TAR UT en mindre terminsavgift 
plus 100 kr/år i medlemsavgift till Equ-
menia.

Har du frågor, mejla pastor@rissne-
kyrkan.se 

Välkommen! hälsar Ledargänget
Edvin, Lina, Carla, Khalil, Anna, 

Lotta och Anna-Karin

Under veckorna:
ÖPPNA FÖRSKOLAN, tis-, ons-, 
torsdagar 9-12. Terminsstart 11/1
BABYCAFÉ torsdagar 13-16. 
Start 12/1
KÖRÖVNING, Barnkören Sång-
fåglarna tisdagar 18.00. Termins-
start 17/1
KÖRÖVNING, Rissnekyrkans kör 
tisdagar kl 19.15
STICKCAFÉ tisdagar 18-20.30. 
Terminsstart 17/1
SPRÅKCAFÉ, torsdagar 13-15. 
Terminsstart 12/1 
FREDAGSANDAKT varje fredag 
kl 10.00. Uppehåll v 48-4 
FREDAX varannan fredag. Ter-
minsstart 27/1
FREDAXKÖREN varannan fre-
dag. Terminsstart 20/1

JAG ÄR SÅ GLAD att Öppna förskolan 
fortsättar att växa och blomma! Margare-
ta Bohlin är ny medarbetare på måndagar 
och Lotta Sköld ansvarar för tisdagarna 
och för onsdagarnas sångstund. Fasta 
volontärer tisdag-torsdag är Birgit Kro-
nestrand, Kerstin Hedfors, Kattis Iveblad 
och Ulrica Tengberg, medan vi på mån-
dagarna haft rullande schema med Raija 
Sjöström, Kerstin, Kattis och Birgit.

Den här terminen har vi också star-
tat en svenskkurs med Madde Bensing 
som lärare på torsdagar kl 9.30-11.00 i 
Öppna förskolans lokaler. I slutet av no-
vember hålls en barnolycksfallskurs med 
Röda korset. Vår egen julavslutning blir 
i Rissnekyrkan den 14 december kl 10. 
Efter nyår kommer vi att ha öppet tisdag-
torsdag. Vårterminen startar onsdagen 
11/1. 

Jag vill passa på att tacka alla som är 
en del av verksamheten. Tack också till 
Sandra Forsberg som slutat som lokal-
vårdare och välkommen till hennes efter-
trädare: Kattis Iveblad!

Ann Edvinsson

Hälsning från Ann

Rissnekyrkan i vinterskrud. Foto: Ragni Lantz
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november
lördag 26/11
11-13.30 JULMARKNAD (utomhus), 
körsång
söndag 27/11 1 i advent
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. 
”Ett nådens år” A-K Klingsbo, David 
Horn, Rissnekyrkans kör och symfo-
niorkester, Kristina Hagwall

december
fredag 2/12
18-22 ROCKCAFÉ
söndag 4/12 2 i advent
11.00 GUDSTJÄNST. ”Guds rike är 
nära” Gerard Willemsen, Raija Sjö-
ström, Hans Sjöholm, trumpet, Alan 
Samuelsson, orgel
lördag 10/12
18.00 JULKONSERT. Rissnekyr-
kans kör, solister, musiker, Kristina 
Hagwall. 
JULBORDSKNYTIS efter konser-
ten. Ta med det du vill dela!
söndag 11/12 3 i advent
11.00 GUDSTJÄNST med ter-
minsavslutning, luciatåg och jul- 
drama. A-K Klingsbo, Lotta Sköld, 
Fredax, Sångjuvelerna, Fredaxkören
söndag 18/12 4 i advent
11.00 GUDSTJÄNST. ”Herrens mo-
der” Carla Widén, Kent Millqvist, Ton 
i Ton, Alf Andersson
16.00 GOSPELKONSERT, ”2 The 
Lord”, Jenny Gerstenberger. Inträde: 
100 kr

söndag 22/1
11.00 GUDSTJÄNST. ”Jesus skapar 
tro” Lena Bergström, evangelist i 
Equmeniakyrkan, A-K Klingsbo, Rise 
Up Gospel Crew, Alexander Kasimir
fredag 27/1
18 FREDAX, terminsstart
söndag 29/1
11.00 GUDSTJÄNST. ”Jesus är vårt 
hopp” Christopher Webster, Ingela 
Hennert, Kammarensemblem Art-
Song, Anne-Lina Janner

februari
söndag 5/2 Kyndelsmässodagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Uppenbarelsens ljus” A-K Klingsbo, 
Peter Persson, Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall 
FÖRSAMLINGSMÖTE efter kyrk-
kaffet
onsdag 8/2
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE
söndag 12/2
11.00 GUDSTJÄNST. ”Det levande 
ordet” Lennart Koskinen, biskop 
emeritus, Lotta Sköld, 2 The Lord
söndag 19/2 Fastlagssöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla åld-
rar. ”Kärlekens väg” A-K Klingsbo, 
Fredax, Rissne Sångfåglar, Fredax-
kören
söndag 26/2 1 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST. ”Prövningens 
stund” Carla Widén, Ragni Lantz, 
Rise Up Gospel Crew, Alexander 
Kasimir

Med reservation för ändringar och 
tillägg. Kolla veckobreven!

lördag 24/12 Julafton
10.00 SAMLING KRING KRUBBAN, 
familjerna Sköld och Örtengren
söndag 25/12 Juldagen
07.00 JULOTTA. ”Jesu födelse” A-K 
Klingsbo, Julottekören
lördag 31/12
17.00 EKUMENISK NYÅRSBÖN 
med nattvard. Sundbybergs kyrka. 
Raija Sjöström

2023 januari
söndag 1/1 Nyårsdagen
11.00 NYÅRSGUDSTJÄNST med 
nattvard. ”I Jesu namn” Raija Sjö-
ström, Hans Sjöström, Allan Samu-
elsson
fredag 6/1 Trettondagen
15.00 ”Carols vid Betlehem”, Sund-
bybergs kyrka
söndag 8/1
11.00 GUDSTJÄNST med alla åld-
rar. ”Jesu dop” Lotta Sköld, Håkan 
Sandén, Kristina Hagwall m fl. Kyrk-
kaffe med JULFEST
söndag 15/1
11.00 GUDSTJÄNST. ”Livets källa” 
A-K Klingsbo, Lotta Heggestad, Vera 
Persson, Johan Finneman, Kristina 
Hagwall
tisdag 17/1
13.00 LIVSBERÄTTARGRUPP
fredag 20/1
10.00 FREDAGSANDAKT, termins-
start
18.00 FREDAXKÖREN, terminsstart


