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 En tid att lyssna och handla

Anna-Karin 
Klingsbo

Pastor och 
föreståndare

NYSS KOMMEN från en glad och 
händelserik andakt på Solskiftets äld-
reboende sitter jag nu vid mitt skriv-
bord och försöker formulera några 
tankar så här i inledningen till fastan.

Jag tänker att fastan är en tid som 
egentligen talar om hur våra liv kan 
se ut under årets alla årstider och 
högtider. All tid är en tid att både 
lyssna och handla. 

Gud vill att vi ska hålla ihop som 
människor för att kunna ge och 
handla. Gud vill ge oss förutsätt-
ningar för det och därför har vi fått 
fastan som en påminnelse om möj-
lighet till enkelhet, vila, lyssnande, 
växt och givande. 

Enkelheten kan ta sig uttryck i att 
skala bort det som faktiskt är onö-
digt i mitt liv. Vilan får jag när jag 
tillåter mig vara hos Gud och också 
får lita på att Gud bor där i djupet 
av mitt hjärta oavsett hur jag kän-
ner det. I den vilan – som gärna kan 
omfamnas av tystnad, gudstjänst, 
musik eller fågelsång – finns en 
god förutsättning för växande. Precis 
som den lilla gula vintergäcken tar 
emot vårvinterns solstrålar och slår 
ut i blom.
MEN FASTAN HANDLAR ju inte 
bara om mig och dig och vår rela-
tion till Gud. Den handlar om att 
beröras och vilja vara i ett givande. 
Den handlar om omsorg för var och 
en som vandrar på vår jord och den 
handlar om omsorg för själva skapel-
sen. 

I fastlagssöndagens text från Lu-
kas evangelium kapitel 18 ropar den 
blinde mannen på hjälp. ”Herre, för-
barma dig!” 

Just nu lyfter det ropet från många 
människor i Syrien, Turkiet, Ukraina 
och från många, många fler platser. 
Och skapelsen ropar också med stor, 
klagande vånda. 

HÖR DU OCH JAG ropen? Orkar 
vi lyssna till ropen? Vågar jag vara 
så modig att jag ställer samma fråga 
som Jesus? Vad vill du att jag skall 
göra för dig? 

Jag tänker att ibland kan vi ställa 
den frågan direkt till en människa. 
Och ibland finns det ingen där att frå-
ga, som när det gäller stora katastro-
fer långt bort. Kanske är det just då vi 
i stället får knäppa våra händer i bön 
och ställa frågan till Gud. Vad vill du 
att jag skall göra för dig? 

Gud kommer inte kräva något som 
är omöjligt. Jag tror att svaren vi får 
från Gud kommer vara direkt anpas-

sade till dem vi är och vilka möjlig-
heter vi var och en har.
I EQUMENIAKYRKAN har fas-
tan 2023 fått rubriken För världens 
skull. Det finns mycket att läsa om 

fastan på equmeniakyrkan.se . Där 
uppmuntras vi bland annat till att 
ta en 30 minuters bönepromenad 
varje dag "För världens skull". Var-
je dag kommer nya böneämnen att 
presenteras på Equmeniakyrkans 
sociala medier, att ta med sig på sin 
vandring. 

Skulle du behöva vandra tillsam-
mans i ett samtal i vårens tid, hör 
av dig!
OM DU VILL förförbereda dig in-
för gudstjänstfirandet under fastan, 
är andakten kl 10.00 varje fredag 
en fin möjlighet. Under en halvtim-
me ber och sjunger vi tillsammans, 
läser en psaltarpsalm och utbyter 
tankar kring kommande söndags 
evangelietext. Och efteråt är det fi-
kagemenskap i kafeterian.  

SÅ VILL JAG också önska Guds 
ljus, hopp och frid in i ditt liv.

Med värme,
Anna-Karin  

pastor
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REDAN EN KVART innan vi öppnar, 
börjar besökarna droppa in. Så här kan 
det låta: 
– Kan vi hjälpa till med att ordna fikat? 
Jag kan skära gurka. 
– Jag har en idé – vi kan ju byta platser 
efter halvtid för att få prata med fler. 
– Hej! Jag tog med mig en person här, 
som jag precis träffade på tunnelbanan! 
SÅ ÄR VI i gång. Alla som kommer får 
skriva sitt förnamn och ursprungsland i 
en bok. Vissa har åkt långt. Till exempel 
från Hässelby, Bromma och Farsta. 
Några kan mycket svenska, men några 
är helt nybörjare. Då hjälper de varandra 
med att översätta. 

Samtalen går högt och lågt. Allt ifrån 
vad vi gjort under veckan, religion, mat 

och traditioner till krig och jordbävning. 
Antingen sitter vi vid långbord eller 

så delar vi upp oss på flera småbord. Vi 
svenskar sprider ut oss så gott det går. 
Vartefter samtalen utvecklar sig, lägger 
vi ibland fram ett samtalspapper med 
tips på ämnen, ett läggspel för att träna 
på ord, en kartbok eller ett ordbingo där 
många är med. Vi avslutar alltid med 
några sånger. Texterna delas ut först, så 
vi kan gå igenom översättningen. 
NU BÖRJAR DET BLI många som 
kommer, senast kom det 16 besökare. 
Vi vill gärna ha fler svenskkunniga 
volontärer. I alla åldrar. Kom och pröva 
på! Tveka inte, det är roligt – inte svårt! 
Språkcaféet gör skillnad. Vi behövs! 

Text o foto: Madelaine Bensing

Språkcafét! Torsdagar 13–15

1 april kl 10-12

RISSNEKYRKANS församlings soci-
ala kassa har hjälpt många och gör allt-
jämt.

Den tuffa ekonomiska situation som 
råder just nu gör att de människor som 
redan har det kämpigt hamnar i ett ännu 
tuffare läge. Många söker sig till oss just 
nu och tack vare Sociala kassan kan vi 
hjälpa. 

Som kyrka och församling vill och 
kan vi finnas för människor som lever i 
utsatthet. Förutom viss ekonomisk stött-
ning kan vi också hjälpa människor att 
se möjligheter, stärka deras självrespekt 

och ge hopp i en till synes hopplös situa-
tion. Vi som medmänniskor behöva vara 
lyhörda för andra människors behov, låta 
dom berätta sin historia och finnas vid 
deras sida. 

Vi samlar in pengar till Sociala kas-
san i samband med varje nattvardsguds-
tjänst, men det går naturligtvis bra att ge 
en gåva när som helst.
DET ÄR NU ett år sedan Rysslands in-
vasion av Ukraina och behovet av hjälp 
är fortsatt stort. Vår församling har un-
der året samlat ihop kläder, väskor, mat, 
hygienartiklar mm som vi har lämnat 

Stöd Rissnekyrkans sociala arbete!
till Folkets hus i Sundbyberg där Ulrika 
Tengberg tagit emot sakerna och sedan 
lämnat ut till människor som kommit till 
Sverige från Ukraina. 

Kriget är inte slut och vi behöver fort-
sätta stötta och hjälpa våra medmän- 
niskor som kommer till oss.
BEHOVEN ÄR STORA, viljan att 
hjälpa är påtaglig, tacksamheten är utan 
gräns – låt oss fortsätta finnas till för våra 
medmänniskor, för varandra.

Charlotte Sköld
Diakon

RISSNEKYRKANS RISSNEKYRKANS 
ÖPPNA FÖRSKOLAÖPPNA FÖRSKOLA

VVÅRÅRLOPPLOPPISIS
Barnkläder 50-170 cl, 
leksaker, böcker, barn- 
och babyartiklar
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"Bibliolog-gudstjänst" vad är det?

Eva Danneholm är pensionerad pastor 
inom Equmeniakyrkan och utbildad 
bibliolog. Hon bor i Bromma.

Kultur- och studieverksamhet i samarbete med 
Studieförbundet

FÖRKUNNELSEN söndagen den 16 
april kommer ske i en lite annorlunda 
form. Predikotexten får liv genom en så 
kallad bibliolog, som leds av pastor Eva 
Danneholm. Det är en form av gemen-
sam bibelutläggning, som talar till både 
hjärta, hjärna och fantasi. 

Du som kommer till gudstjänsten kan 
sitta och lyssna som du brukar, eller kan-
ske väljer du att vara med och ge röst åt 
personer i en bibeltext. 

Bibliologen är en beprövad och spridd 
metod att möta bibeltexten. Liv och text 
belyser varandra ömsesidigt och ger oss 
nya, ofta överraskande synsätt. 

VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS den 
första fredagen i mars varje år, i år 
alltså den 3 mars. Årets tema är ”Jag 
har hört om er tro” och programmet 
kommer från Taiwan. 

Det blir ingen böndagssamling i 
Sundbyberg i år men alla intressera-
de är välkomna till Stor-Stockholms-
gudstjänsten i Immanuelskyrkan kl 
18. Samlingen hålls i Congressen, 
den lokal som internationella gruppen 
i Immanuelskyrkan använder.

Böndagsprogram 
från Taiwan

NOAKS ARK i finaste korsstygn, en 
stickad studentklänning, morfars hem-
vävda vadmalsbyxor, en gotlandsdräkt – 
se där några av de textila verk som kom-
mer att ingå i handarbetsutställningen i 
Rissnesalen 15-23 april. 

Berättelserna kring bidragen är en 
viktig del av utställningen. Även om de 
flesta handarbeten är bevis på stor skick-
lighet, kan vägen dit vara mödosam, kon-
staterar Raija Sjöström:

"Jag har även med min mammas första 
virkade duk som hon misslyckades med. 

Jag minns fortfarande hennes min när 
hon blev färdig och insåg att hon räknat 
fel någonstans. Så mycket onödigt ar-
bete! Men hon fortsatte virka och väva 
och hennes dukar blev sedan fantastiskt 
fina." 

Välkommen på vernissage den 15 april 
kl 13-15! Eller ta del av utställningen ef-
ter gudstjänster och samlingar v 16.

Textilutställning 15-23 april

Gästpredikanter under våren
FÖRUTOM EVA Danneholm (ovan), 
och församlingens egna predikanter har 
vi under våren möjlighet att lyssna till 
flera gästande talare. På Jungfru Marie 
bebådelsedag, 26/3, predikar Baffour 
Asamah-Asare, som är pastorskandidat 
för Equmeniakyrkan och student vid En-
skilda högskolan i Bromma. 

Den 6 juni dialogpredikar makarna 
Karin Wiborn och Bengt Ekelund. Karin 
är nu biträdande kyrkoledare i Equmeni-
akyrkan och har tidigare varit generalse-
kreterare för Sveriges kristna råd. Bengt 
är fängelsepastor.  

Karin Wiborn.
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Kalendarium

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:  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

mars
fredag 3/3 Världsböndagen
18.00 GUDSTJÄNST i Congressen, 
Immanuelskyrkan
söndag 5/3 2 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Den kämpande tron” Anna-Karin 
Klingsbo, Torsten Nilsson, Ingela 
Hennert, Lotta Nilsson, Gunilla och 
Helena Rudander, Lars Hennert. 
Söndagsskola
lördag 11/3 
13.00 FÖRSAMLINGENS 
ÅRSMÖTE
söndag 12/3 3 i fastan
11.00 GUDSTJÄNST, årshögtid. 
”Kampen mot ondskan” A-K 
Klingsbo, Rissnekyrkans kör, 
Kristina Hagwall
onsdag 15/3
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE
söndag 19/3 Midfastosöndagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Livets 
bröd” Raija Sjöström, Christopher 
Webster, Eva Kärnbo, Allan 
Samuelsson
tisdag 21/3
13.30 ANDAKT, Solskiftet
söndag 26/3 Jungfru Marie 
bebådelsedag
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard 
”Guds mäktiga verk” Baffour 
Asamah-Asare, A-K Klingsbo, Ingela 
och Lars Hennert

april
lördag 1/4
10.00-12.00 VÅRLOPPIS Öppna 
förskolan
söndag 2/4 Palmsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar. ”Vägen till korset” Carla 
Widén, ”2 The Lord”, Fredaxkören, 
Sångjuvelerna, Kristina Hagwall 
fredag 7/4 Långfredagen
11.00 GUDSTJÄNST. ”Korset” 
A-K Klingsbo, Silvi Millqvist, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall

söndag 9/4 Påskdagen 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Kristus 
är uppstånden” A-K Klingsbo, 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall
måndag 10/4 Annandag påsk
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
med nattvard. ”Möte med den 
uppståndne” Bertil Edin, Micke 
Åsman, A-K Klingsbo m fl. Kyrkkaffe
lördag 15/4 
14.00 VERNISSAGE, TEXTIL-  
UTSTÄLLNING
söndag 16/4 
11.00 BIBLIOLOGGUDSTJÄNST. 
”Påskens vittnen” Eva Danneholm, 
Ragni Lantz, Madelaine Bensing, 
Kristina Hagwall. Söndagsskola. 
tisdag 18/4
13.30 ANDAKT, Solskiftet
onsdag 19/4
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE
lördag 22/4
STÄDDAG
söndag 23/4 
11.00 GUDSTJÄNST. "Den gode 
herden” Anna Eggelind, A-K 
Klingsbo, Musikrådet
TEXTILUTSTÄLLNINGEN 
avslutas
söndag 30/4
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
"Vägen till livet" A-K Klingsbo, 
Gustav Fridolin, Kristina Hagwall
18.00 VÅRSÅNG från kyrktrappen. 
Rissnekyrkans kör, Kristina Hagwall. 
Vårtal: A-K Klingsbo

maj
söndag 7/5
11.00 GUDSTJÄNST. ”Att växa i tro” 
Christopher Webster, Lotta Sköld, 
Ton i Ton, Alf Andersson
söndag 14/5 Bönsöndagen
11.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar 
”Bönen” A-K Klingsbo, Fredax, Anna 
Eggelind
tisdag 16/5
13.30 ANDAKT, Solskiftet

söndag 21/5 
11.00 GUDSTJÄNST. ”Hjälparen 
kommer” A-K Klingsbo, Lovisa 
Örtengren
onsdag 24/5
13.30 VARDAGSKYRKKAFFE
söndag 28/5 Pingstdagen
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard. 
”Den heliga Anden” A-K Klingsbo, 
Raija Sjöström, Lars Arvidson. 
Söndagsskola
18.00 VÅRKONSERT. 
Rissnekyrkans kör, solister och 
musiker. Kristina Hagwall

juni
söndag 4/6 Heliga trefaldighet
11.00 GUDSTJÄNST ”Gud – Fader, 
Son och Ande” Karin Wiborn, Bengt 
Ekelund, David Horn. Gitarrmusik, 
Johan Finneman
söndag 11/6 
11.00 GUDSTJÄNST med alla 
åldrar, terminsavslutning. A-K 
Klingsbo, Lotta Sköld
tisdag 13/6
13.30 ANDAKT, Solskiftet

Dessutom...
ÖPPNA FÖRSKOLAN, tis, ons, 
tor 9-12 
KÖRÖVNING, GOSPELKÖREN 
mån 19-21
ÖVNING, BARNKÖREN Sångju-
velerna (6-9 år) tis18-19
STICKCAFÉ tis18-20.30  
ÖVNING, RISSNEKYRKANS 
KÖR tis 19.15-21
BABYCAFÉ tor 13-16 
SPRÅKCAFÉ, tor 13-15
FREDAGSANDAKT fre 10 
FREDAX varannan fredag 18-20 
FREDAXKÖREN (10-uppåt) 
varannan fredag 18-19.30
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Kyrkkaffe varje söndag efter 
gudstjänsten!


