Hösten 2017

KYRK KLOCKAN

ZOZAN INCI, ordförande i Roks (Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) skrev en uppmärksammad
debattartikel i somras där hon kopplade de många sexuella
övergreppen på musikfestivaler till det lättillgängliga utbudet av
porr. Hon kommer till Stensjökyrkan 28/11 för en temakväll på
temat. Se samtliga temakvällar på sid 3!

Bänk för kontakt

Ni vet hur det brukar vara – på spårvagnen,
i bussen och nästan överallt där vi vistas
bland okända: Vi tar inte kontakt. Vi utgår
från att han eller hon som sitter där ensam
vill vara i fred. Ofta är det kanske också så
men inte alltid. Ibland skulle det rent av vara
uppfriskande med att någon främmande
börjar prata med mig. Om man är nyinflyttad i Mölndal, om man är nyanländ flykting
som vill öva sin svenska, om man känner sig
ensam eller om man bara är lite nyfiken på
andra människor. Då vore det bra om man
kunde signalera den här öppenheten för
kontakt på ett lite diskret sätt.

Ett år med Jesus

Egentligen är varje kyrkoår ett år med Jesus för det är ju honom som varje evangelietext handlar om hela året. På det sättet
är han huvudperson i varje högmässa varje
söndag. Men högmässan är trots psalmsång
och växelläsningar ändå mest en monolog
där någon, oftast prästen, är avsändare och
övriga lyssnar. Vi tror att det också behövs
ett samtal om Jesus, en dialog där många
röster får höras och där vi själva och våra liv
också får ta plats.
13 tisdagskvällar kl 18.30-20.00 i Stensjökyrkan kommer vi att ägna åt det här
samtalet och vi kommer att utgå från boken ”JESUS – en resa genom hans liv” av
jesuitprästen James Martin. Första tillfället
blir 19 september och sedan träffas vi oregelbundet enligt schemat på nästa sida. Fr o
m 9 januari blir det regelbundna samtal varannan tisdag t o m 17/4 2018. De första 20
anmälda får köpa boken för 100 kr, därefter
kostar den 200 kr. Du måste inte vara med
hela tiden utan du kan komma på enstaka
samlingar. Du måste inte heller ha boken
utan samtalet står på egna ben även om man
inte har läst aktuella kapitel.

Så här kommer nu ett förslag för att försöka öka den mänskliga värmen och bota lite
av ödsligheten i kontaktlöshetens Sverige.
Vi skaffar en parkbänk, en offentlig ”kontaktbänk” med en liten diskret skylt där
det står att den som sitter här gärna pratar
med någon annan som sätter sig på samma
bänk. Den där bänken placeras någonstans i
församlingen där folk rör sig och där vi får
tillåtelse att placera den och så får vi se vad
som händer.
Vi avrapporterar hur det går i kommande
nummer av Kyrkklockan.
Stefan Risenfors, församlingsherde
Bild nedan från den mycket sevärda filmen
Forrest Gump med Tom Hanks – ramberättelsen är att Forrest sitter på en bänk
och talar med främlingar.

Bråk med
grannen?

Jag fick ett brev från en
församlingsbo som berättade om när hon försökte ta ut skilsmässa
för många år sedan. På den tiden var det
obligatorisk medling vilket betydde att det
gifta paret inte kunde få skiljas utan att först
prata med en präst. Prästen hade först frågat
den alkoholiserade mannen om han var nöjd
med sin hustru och han var såå nöjd! Då
hade prästen konstaterat att eftersom båda
parter inte var missnöjda så kunde det ju
inte bli fråga om skilsmässa…
Kanske inte så konstigt att den obligatoriska
medlingen avskaffades men kanske finns det
idag behov av en fullt frivillig medling och
då inte bara i äktenskapskonflikter. Vi präster är bärare av en underskattad samhällsresurs och det är vår absoluta tystnadsplikt.
Den gäller i bikt men också i själavårdande
samtal och så snart man kommer överens
om att tystnadsplikt ska råda.
Tänk dig t ex att du är i konflikt med din
granne av någon anledning. Du försöker tala
med grannen men hen vill inte lyssna. Du
vill inte gå så långt som till polisanmälan
men du lider av konflikten. Visst vore det
då bra att ha tillgång till en neutral medlare
med absolut tystnadsplikt som dessutom är
gratis! Det har du!
Präster kan nämligen tala om annat än bön
och bibelläsning och Gud är precis lika närvarande i grannbråk som i högmässor även
om de förstnämnda inte brukar vara fullt
lika uppbyggliga!
Stefan Risenfors, församlingsherde

Stefan Risenfors, församlingsherde
Så här skriver James Martin i sitt förord:
Tanken med den här boken är att alla
ska kunna läsa den - både de som just
har börjat tänka på Jesus och de som
tycker att de har god kännedom om
ämnet. Den riktar sig till alla som vill
veta något om Jesus, de som har en djup
tro och de som inte har någon tro alls.
Men min egen utgångspunkt är att jag
är kristen, och jag kommer inte att vara
blyg för att tala om min tro. Slutligen
kommer jag inte att förutsätta att du har
gedigna förkunskaper om evangelierna
eller om Jesus liv…
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Stensjöträffen

(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)

Göran Lambertz i samtal
om juridisk och moralisk
rätt 17/10

(Foto: Björn Lindahl)

Tisdagskvällar
Vi fortsätter med program varje tisdagskväll i Stensjökyrkan – kl 18.30-20.00
12/9 FILM: Bland män och får, Island 2016
19/9 Jesus – en resa genom hans liv – kap 1 (se sid 2!)
26/9 Jesus – en resa genom hans liv – kap 2-3 (se sid 2!)
3/10 FILM: Snön på Kilimanjaro, Frankrike 2011
10/10 FILM: Två dagar, en natt, Frankrike 2015
17/10 Juridisk och moralisk rätt – den nypensionerade HD-domaren Göran Lambertz i samtal med ickevåldsaktivisten Mikael
Risenfors om lagen och dess utmarker…
24/10 FILM: Efterskalv, Sverige 2016
31/10 Jesus – en resa genom hans liv – kap 4-5 (se sid 2!)
7/11 Jesus – en resa genom hans liv – kap 6-7 (se sid 2!)
14/11 Diplomaten som blev munk – Hans Gunnar Adén, fd svensk
diplomat och Rysslandskännare.
21/11 Mission och Minne – konstnär Helga Härenstam.
Försvunna och existerande bilder från en missionsstation i
början av 1900-talet gav upphov till en resa till denna missionsstation och ett verk i form av en associativ bildberättelse
kring minnen, familj, makt och tro.
28/11 Porr skapar övergrepp – Zozan Inci, ordförande för Roks,
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
5/12 Jesus – en resa genom hans liv – kap 8-9 (se sid 2!)
12/12 FILM: Still life, England 2012

6/9 Om kyrkovalet med Johan Gahnertz
13/9 Mat och prat
20/9 Melodier från förr - Robin Rösehag & Jonathan Bengtsson
27/9 Klas Hermansson talar tro
4/10 Thomas Simson sjunger, spelar
och berättar
11/10 Mat & prat
18/10 Vad ska jag göra? Information
om äldreaktiviteter
25/10 Svalbard T&R – S. Rappmann
1/11 Bilder i allhelgonatid – Stefan R.
8/11 Mat och prat
15/11 Evangelium enligt Selma Lisbeth Stenberg
22/11 Klas Hermansson talar tro
29/11 Fred utan våld - Jesper Sandberg
6/12 Ungdomars livsvillkor 2017
-Tobias Dannstedt
13/12 Gemensam terminsavslutning
med julbord och överraskning

Fågelbergsträffen

(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)
7/9 Bilder från Gotlands medeltidsvecka - Anna Merkander.
14/9 Det goda samtalet - Katarina
Wendsjö
21/9 Tala tro i Gränsland - Lena
Forsberg
28/9 Mat och Prat - Höstminnen
5/10 Rosenmetoden & rörelser till
musik - Meta Lange-Anderson
12/10 Ordlöst - Vi ser på stumfilmen Chaplins pojke
19/10 Om Majken Johansson, frälsningsoldaten - Eva Bernhard
26/10 Mat & prat: Med nyanställda
2/11 Sång och Musik i allhelgonatid
med Birgitta Landgren
9/11 Hopplöshet och HOPP i det heliga landet-intryck från en resa i
Jesu fotspår med Sven Svedulf
16/11 Musik vi minns
med pianist David Carbe
23/11 Mat & prat: adventsminnen
30/11 Möte med nyanlända
7/12 Mölndals Dragspelsklubb underhåller
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Barn- och Ungdomsverksamhet
BARNGRUPPER

Svenska Kyrkans
Unga

Wild Kids

Wild Kids är en grupp för alla barn i årskurs F-2. Vi samlas i Stensjökyrkans
barnlokal på måndagar kl 14.00-16.00.
Bibelberättelser, lek, skapande, bak och
sång mm. Wild Kids medverkar ibland i
Stensjökyrkans gudstjänster. Start 28/8.

TUFF (Tro, Under-

visning & Full Fart)

TUFF vänder sig till alla barn i årskurs
F-2. Vi samlas i Fågelbergskyrkan, vi
hämtar och lämnar fritidsbarnen på fritids, varje tisdag kl 14.00-16.00. Bibelberättelser, lek, skapande, bak och sång
mm. Start 29/8.

Kompisklubben

I Kompisklubben träffas vi som går i
årskurs 3-5 i Stensjökyrkans barnlokal
på torsdagar kl 15.00-17.00. Bibelberättelser, fika, lek, sång, skapande och
samtal om livet mm. Start 31/8.

Anmälan

Anmäl dig gärna genom att skicka e-post
till ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se.
Ange barnets namn, adress, tel.nr, mail
och ev allergi. Ansvarig för barngrupperna är Ulrica Kardborn,
tel: 0738-520464

Öppen förskola

Öppna förskolan är en öppen
verksamhet i Stensjökyrkan för barn
med förälder, dagbarnvårdare eller annan vuxen. Här kan du som förälder
komma i kontakt med andra vuxna för
att umgås, diskutera, få tips och idéer,
fika och sjunga. Ingen föranmälan krävs
och du kommer och går som det passar
under öppettiderna. Det finns skötbord
samt ett kök som är utrustat med mikro,
spis och ugn om du vill värma din mat.
Start 30 augusti. Alla barn i åldern 0-6
år i sällskap med vuxen är välkomna.
Sång, lek, fika och vuxenprat. Onsdagar
kl. 10.00 - 12.00. Sångstund kl. 11.00.
Fika 10:- samt möjlighet att köpa lunch
för 50:- (serveras kl 12.20)
Ansvarig: Ulrica Kardborn

Kyrkoval
17SEP2017
4

Född 2003?
- Klart du ska bli
konfirmand!

Välkommen att anmäla dig till vårt konfirmandarbete. Det har varit en extrem rusning
till vår Äventyrsgrupp och där har vi nu 80
anmälda och måste dela upp i tre grupper.
Men vi kan ta emot ytterligare upp till tio
deltagare eftersom vi fått förstärkning från
Kållereds församling. Du kan också anmäla dig till grupper i Kållereds och Fässbergs
församling.
Mer info och anmälan finns på: www.
svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation
Om du inte har fått vår konfirmandbroschyr
eller tappat bort den – hör av dig till Johannes Imberg - tel 0738-520463 johannes.
imberg@svenskakyrkan.se
Här ser du de alternativ, utöver äventyrsgruppen, som
det fortfarande går
att anmäla sig till:

Varmt välkommen till UngdomsGruppen i
Stensjöns församling!
UG är ett tillfälle i veckan att stanna upp
från allt som är runtomkring och slappna av
i den härliga gemenskap vi bygger där.
På våra träffar (oftast torsdagar 18.30 -21.00
i Fågelbergskyrkan) har vi alltid tre element:
fika eller mat, någon aktivitet och andakt.
UG är alltså något unikt, något annorlunda
mot vardagen. Vi spelar pingis, leker lekar,
ser på film, diskuterar livet och trons lätta
och svåra frågor mm. Kom som du är och
känn dig mer än varmt välkommen så gör vi
UG tillsammans!
7/9 smygstartar vi med en paneldebatt inför
kyrkovalet
14/9 har vi vår årliga, traditionella “bowling
och pizza”-start.
NYTT FÖR HÖSTEN:

Volleyboll söndagskvällar

Varannan söndag på jämna veckor spelar vi
volleyboll i Lackarebäcksskolans idrottshall
mellan 18.30 och 20.00 med start den 24/9.
Meddela Karl om du vill vara med på detta
så får du ytterligare information från honom, tel 0738-520472
Ledare: Karl Åberg & Johannes Imberg

Kompisklubben

Kompisklubben har tidigare bara
funnits i Stensjökyrkan, nytt för i
höst är att vi startar en grupp även i
Fågelbergskyrkan. I Kompisklubben
träffas vi som går i årskurs 3-5 i på onsdagar kl 15.00-17.00. Samma innehåll
som gruppen i Stensjökyrkan – se vänsterpalten! Start 30/8.

Gott & Blandat

Gott & Blandat för er i årskurs 6-7. Det
här är en grupp som kommer att samlas
varannan vecka på tisdagar i Stensjökyrkan, med start 19/9 kl 18-20, där vi hittar
på både gott och blandat som bowling,
film, lekar mm. Anmäl dig senast 31/8. I
anmälan, namn, ålder, skola, intressen,
allergier, telefonnummer till vårdnadshavare och ifall det är något övrigt jag
behöver veta. Du kommer sen få ett bekräftelsemail av mig med program osv.
Kontaktperson: Karl Åberg, 0738-520472
karl.aberg@svenskakyrkan.se.

Flyktingfadder

Sedan i somras bor ett hundratal flyktingar i ett tillfälligt boende i Forsåker,
såväl barnfamiljer som ensamkommande. Under sommaren har vi i samarbete
med kommunen bedrivit språkcafé och
fritidsgård i Fågelbergskyrkan för den
här gruppen. Flera av er församlingsbor
har ideellt bistått kommunens tjänstemän och kyrkans diakoner i detta projekt. Tack!
Sommarens projekt är nu avslutat men
vi söker former för att i Fågelbergskyrkans lokaler fortsätta med ett integrationsarbete för dessa nya församlingsbor. Vi hoppas bl a på en kvinnogrupp.
Om vi även ska kunna bedriva barnverksamhet för den här gruppen är vi
beroende av några frivilliga – hör av dig
till Stefan Risenfors om du är intresserad. Du kan också anmäla dig till Räddningsmissionen om du kan tänka dig att
vara flyktingfadder åt någon nyanländ
– alltså en vän och bundsförvant på andra sidan språkbarriären. Så här skriver
Mölndals Stad:
Göteborgs Räddningsmission och
Mölndals stad söker fr.o.m. i höst faddrar till ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal. Behovet av faddrar
är stort, trots att det inte längre kommer
lika många ensamkommande ungdomar till Sverige. Din ansökan om att
bli fadder är därför varmt välkommen!
Som fadder har du inget ansvar för
juridiska eller ekonomiska processer,
utan är helt enkelt en social kontakt
som erbjuder ungdomen omsorg, nya
kontaktytor och erfarenhet av ett hem.
För att lära känna varandra tror vi att
man behöver träffas minst en gång i
månaden. Läs mer och anmäl gärna
ditt intresse att bli fadder på
www.raddningsmissionen.se/verksamhet/bli-fadder

Tack Anna & välkommen Katarina!

Vår diakon Anna Merkander har fått ny
tjänst som diakon i Lundby församling och
kommer därför att sluta 17/9. Tack för dina
insatser i församlingen – många kommer att
sakna dig! Avtackningen blir i samband med
högmässan 17/9.
Under hösten kommer Katarina Wendsjö
att arbeta 20% inom församlingsdiakonin
i väntan på att diakontjänsten återbesätts
alternativt ersätts med en tredje prästtjänst
med diakonal inriktning. Det som talar för
den senare varianten är bl a att vårt ungdoms- och konfirmandarbete vuxit rejält de
senaste åren och då räcker det helt enkelt
inte med två präster.
Stefan Risenfors, församlingsherde

Lackarebäckshemmet

– snart gudstjänst varje söndag
men vi behöver volontärer!
T o m september månad fortsätter vi tillsammans med Bifrostkyrkan, Pingstkyrkan och
Frälsningsarmén att fira gudstjänst varannan
torsdag men fr.o.m. oktober börjar vi med
gudstjänst varje söndag kl 14.30. Hälften av
gångerna under ledning av någon av ”frikyrkorna” och hälften av gångerna är det Stensjöns församling som ansvarar. Om det är
för tidigt med högmässan kl 10 har du alltså
här ett alternativ lite senare på dagen! Vi behöver också volontärer som kan komma kl
14.00 och hjälpa de äldre att ta sig till kyrksalen – hör av dig till Stefan Risenfors om
du kan tänka dig att göra en insats!

Träffar för
daglediga

Stensjöträffen kl 12 på onsdagar och Fågelbergsträffen kl 12 på torsdagar fortsätter
med andakt, lunch och program varje vecka
under hela hösten. Du finner hela programmet på sid 3 men här vill vi bara uppmärksamma er på de två andra beståndsdelarna:
Middagsbönen kl 12, oftast med tydlig kyrkoårskoppling, kan fungera som en liten
själslig andningspaus i veckan för er som
är daglediga. Lunchen för 50 kr (billigast
i stan?) eller hela terminen för 550 kr (billigast i Västra Götaland?) är rejäl och näringsrik.
Välkommen!

Diakonigruppen

Diakonigruppen
samlas
under
hösten kl 13.00-15.00 följande måndagar i
Fågelbergskyrkan: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10,
6/11, 20/11 och 4/12. Diakonigruppen är det
närmaste vi kommer äldre tiders syföreningar – en kravlös plats för samvaro och samtal.
För frågor – kontakta Birgitta Gudmundsson
tel 031-27 89 37.

Gudstjänstgrupper i
Stensjökyrkan

Sedan tiotalet år har vi gudstjänstgrupper
som tillsammans med tjänstgörande präst
förbereder och genomför Stensjökyrkans
högmässor. Det är ett dussintal frivilliga i
fyra grupper som turas om att tjänstgöra.
Tjänstgöringen kan inskränka sig till uppgiftsfördelning via e-post under veckan
och sedan tjänstgöring kl 09-12 ungefär en
söndag per månad. Det handlar om ansvar
för textläsning, välkomnande, förbön, kollektupptagning och kyrkkaffe men också
samtal med präst om söndagens texter. Det
sistnämnda får du om du deltar i någon av
de grupper som väljer att samlas kl 17.40
på onsdagar. Hör av dig till Stefan Risenfors
om du är intresserad eller har frågor! Vi behöver bli fler!

Kulturkvällar

Stensjöns församling har under många år
genomfört kulturkvällar med besök på teater, bio och opera med efterföljande samtal.
Bakgrunden är förutom gemenskapsaspekten vår övertygelse att kulturen har mycket
att bidra med när det gäller det existentiella
samtalet. Fyra kulturkvällar är planerade inför hösten och vintern och du kan anmäla
dig redan nu:
13/10 Utvandrarna på Stadsteatern. Pris:
250 kr, anmälan senast 7/9.
23/11 Stjärnornas tröst på Stadsteaterns
källarscen. Pris: 230 kr.
10/1 2018 Fantomen på Operan på GöteborgsOperan.
13/1 2018 Gösta Berlings saga på
Stadsteatern. Pris: 250 kr.
Frågor och anmälan till församlingens kulturombud Anne-Marie Larsson tel
031-272930.
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Kyrkovalet 2005 försökte vi skapa lite karnevalsstämning genom att köra runt med den här lastbilen i Mölndal – smyckad
med bilder på de då aktuella kandidaterna, en kyrkoVAL på taket och ett mindre jazzband på flaket. Det gick sådär med
karnevalsstämningen… I år hoppas vi att ni röstar utan kyrkoVAL!

Kyrkoval 17
september

Kyrkovalet genomförs 17/9 och avser val
till tre nivåer: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Du som är medlem
kan rösta i Stensjökyrkan kl 12-20 eller i
Fågelbergskyrkan kl 13-16 samt 17-18. Alla
röstberättigade kommer att få röstkort, information om förtidsröstning etc i separat
brev. Efter högmässan 22/10 sker nominering till Stensjöns församlingsråd – du kan
då föreslå kandidater (som ska vara tillfrågade) till församlingsrådet vilket senare i
höst utses av kyrkofullmäktige.

Kandidater till Mölndals
kyrkofullmäktige

Här följer listan på kandidater från de fem
nomineringsgrupper som ställer upp. De
presenteras exakt som de olika grupperna
valt att presentera sina kandidater:

Socialdemokraterna

1. Jan-Erik Lindström
2. Gun Kristiansson
3. Ingemar Malmberg
4. Birgitta Johansson
5. Harri Ikonen
6. Elisabeth Andersson
7. Jonny Blomgren
8. Marie-Louise Lindholm
9. Royne Borgvall
10. Jan Herbertsson
11. Hasse Nygren
12. Bengt Odlöv
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13. Pernilla Övermark
14. Karin Vedlin
15. Ove Dröscher
16. Helen Ljungström
17. Sarah Hallin
18. Lars-Erik Möse
19. Solveig Hallin

Fria Liberaler i Svenska kyrkan
1. Nicolai Slotte, 31 år,
		
projektledare, Bifrost
2. Carina Ekedahl, 49 år,
		
grundskollärare, Balltorp
3. Catharina Benzel, 54 år,
		
hemkunskapslärare, Kållered
4. Christer Wetterling, 64 år,
		
företagare, Toltorpsdalen
5. Anita Svenheden, 79 år,
		
redovisningsekonom, Stensjön

Miljöpartiet

1. Staffan Bjerrhede
2. Laila Åkerberg
3. Ramon Berntsson
4. Marianne Halonen
5. Hans Sternlycke

Partipolitisk Obundna i Sv k:an

1. Eva Forssell Aronsson, 1961, Fässberg
2. Stellan Hasselblad, 1944, Stensjön
3. Gunnar Lindskog, 1937, Fässberg
4. Margareta Eklund Jimar, 1946, Kåll.
5. Kerstin Efraimsson, 1949, Fässberg
6. Lars Ramboldt, 1943, Stensjön
7. Eva Rangmar, 1951, Fässberg
8. Stefan Caplan, 1965, Stensjön
9. Mats Holstein, 1963, Fässberg
10. Katarina Wendsjö, 1957, Stensjön
11. Lars Erik Karlsson, 1953, Fässberg
12. Jenny Odälv, 1973, Stensjön
13. Magnus Knutson, 1949, Fässberg

14. Magnus Widfeldt, 1957, Stensjön
15. Gilbert Lundgren, 1938, Fässberg
16. Rolf Claesson, 1943, Stensjön
17. Ann-Christine Ungberg, 1946, Fässb.
18. Lars Karlsson, 1946, Fässberg
19. Märta Johansson, 1932, Stensjön
20. Dick Bergström, 1964, Kållered
21. Margareta Hedenrud, 1941, Fässberg
22. Inger Andersson, 1960, Fässberg
23. Kristine Holmberg, 1958, Kållered
24. Veronica Johansson, 1988, Fässberg/
Stensjön
25. Anders Akutsu Hedenrud, 1976,
Fässberg
26. Bodil Lindqvist, 1950, Stensjön
27. Kerstin Lundgren, 1941, Fässberg
28. Malin Pajunen, 1987, Fässberg
29. Mats Ohlson, 1960, Stensjön
30. Torbjörn Olsson, 1993, Fässberg
31. Margareta Kristina Milocco, 1940,
Fässberg
32. Joel Bergström, 1994, Kållered
33. Ulla Hermansson, 1947, Fässberg
34. Bo Hedenrud, 1940, Fässberg
35. Lena Hasselblad, 1947, Stensjön
36. Karin Olsson Victor, 1942, Fässberg
37. Kerstin Bodén Engdahl, 1949, Fässb.
38. Maj Edberg Petersson, 1936, Fässberg
39. Leif Jenemalm, 1953, Stensjön
40. Mayvor Ferm, 1939, Fässberg
41. Anneli Skoglund, 1947, Fässberg
42. Rose-Marie Persson, 1932, Fässberg
43. Lillebill Ekman, 1930, Fässberg
44. Birgit Hansson, 1927, Fässberg
45. Margareta Lindskog, 1938, Fässberg
46. Britta Nilsson, 1939, Fässberg

Sverigedemokraterna

1. Kjell-Åke Jönsson, 64, pensionär
2. Per Erik Söderlund, 73, chaufför

Musik

Fågelbergskyrkans
körer

Musik i Stensjökyrkan

Kör är Hälsa

i samarr. med Sensus

Söndag 17 september kl.18
Septembervisor & andra bra låtar

Mölndals Kammarkör bjuder in till en
kvällskonsert, där du som lyssnare får vara
i musiken och där vi sjunger oss in i skymningen. Dirigent: Fredrik Berglund..

Söndag 8 oktober kl.18
Ellington and more

Stensjöns Kyrkokör och Lilla Kyrkokören
möter Håkan Lewin, altsax och Johannes
Landgren, orgel och piano. Musik av bl.a.
Duke Ellington, ur hans Sacred Concerts.

Lörd. 4 nov. kl.18 i Kikås kapell
Musik i Allhelgonatid

Minnesgudstjänst med meditativ musik.
Anders Norberg, violin. Birgitta Landgren,
piano och orgel.

Sönd. 19 november kl.18
Cherubinis Requiem

Stensjöns Kyrkokör och orkester.

Onsd. 13 december kl.18
Lucia!

Stensjökyrkans Flick-, Pojk. Barn- och
Ungdomskör i ett långt luciatåg.

Sönd. 17 december kl.18
Sjung in julen!

Vi sjunger julsånger tillsammans med Stensjökyrkans körer.

Stensjökyrkans körer

Välkomna både gamla och nya körsångare! Se nedan vilken kör som passar dig. Kontakta Birgitta Landgren,
031-761 94 66
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2)
Onsdagar kl.16.30-17.30. Start 30/8.
Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2)
Tisdagar kl.14.30-15.30. Start 29/8.
Barnkören (fr.o.m. åk 3 t.o.m. åk 5)
Tisdagar kl.15.45-16.45. Start 29/8.
Ungdomskören (åk 6 och uppåt)
Tisdagar kl.17.15-18.15. Start 29/8.
Lilla Kyrkokören (vuxna, för närvarande damkör)Varannan torsdag (udda
veckor) kl.19.00-20.30. Start 31/8.
Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsdagar kl.19.00-21.15. Start 23/8.

Foto: Gustaf Hagström

Musikervikarie i Fågelbergskyrkan
Under hösten rekryterar vi ny kyrkomusiker
till Fågelbergskyrkan efter Andreas Jansson. I glappet tills ny musiker kan tillträda
har vi en mycket kvalificerad vikarie: Samuel Lundback 26 år från Jönköping. Samuel är utbildad organist vid Musikhögskolan
i Göteborg och fortsatte därefter med att ta
en masterexamen i orgel. Har vikarierat som
organist under ett antal år i Kållered, Backa
och Jönköping. Frilansar som konsertorganist och ackompanjatör samt är kompositör. Samuel tjänstgör på halvtid under september och oktober med ev förlängning.
Välkommen Samuel!
Stefan Risenfors, församlingsherde
NYTT FÖR HÖSTEN:

Familjegudstjänster

Under ett antal år har vi enbart firat högmässa på söndagsförmiddagarna i Stensjökyrkan. Det är en gudstjänstordning
som är anpassad för vuxna men vi har
försökt bereda plats för barnfamiljerna
genom att erbjuda söndagsskola/barnpassning varje söndag under terminstid.
Samtidigt har vi saknat de familjegudstjänster vi hade tidigare med mer
än 100 deltagare varje gång och därför
återinför vi nu familjegudstjänst några
gånger per termin. Alltså en gudstjänst
där barnen är vår primära målgrupp,
där massor av barn medverkar genom
körsång etc. och där allting sker på barnens villkor.
Så särskilt välkommen med barn och
barnbarn (eller kanske grannens barn)
följande söndagar kl 10: 24/9, 15/10
samt 19/11. Men fortfarande har
vi söndagsskola i alla högmässorna och dessutom Messy Church i
Fågelbergskyrkan som du kan läsa mer
om i spalten till höger.

Vill du sjunga i kör på dagtid, enkla sånger från olika genrer, med fokus på att det
ska vara roligt och hälsosamt att sjunga.
Vi är många som sjunger redan men vi
har plats för fler. Vi övar på onsdagar kl
15.00 – 16.30, med paus för fika. Du är
välkommen även då terminen satt igång.
Ingen kostnad. Plats: Fågelbergskyrkan.
Start: 6/9. Anmälan: Samuel Lundback
tel 0735-743400

Fågelungarna

En barnkör i åldrarna 6-9 år, vi övar onsdagar och hämtar på Rävekärrsskolan ca
13.30, bjuder på mellanmål, sjunger och
leker, och lämnar sedan tillbaka igen till
ca 14.50. Barnen utvecklar sin egen röst,
samarbetsförmåga, och att sjunga tillsammans med andra, samt träffar kompisar över klassgränserna. Nya medlemmar är välkomna även efter terminsstart.
Barnen medverkar med sång vid Messy
Church några gånger per termin. Ingen
kostnad. Plats: Fågelbergskyrkan. Start:
6/9. Anmäl dig till:
Samuel Lundback tel 0735-743400

Messy Church

Välbesökta gudstjänster i Fågelbergskyrkan
med något för hela familjen! Gudstjänsterna är fulla av rörelse, sång och drama. Efter
gudstjänsten bjuds det på korv med bröd
samt något roligt program. Programmet
kan innehålla allt ifrån trolleri, tävlingar,
tårtbakning och hoppborg med gratis popcorn. Varmt välkommen kl. 16:00-17:30 i
Fågelbergskyrkan, den 17/9, 15/10, 12/11
och 10/12!

Verkstadsgudstjänst

Ett spännande koncept som innebär att alla
som vill är med och tillsammans snickrar
ihop gudstjänsten som vi sedan firar. Alla är
välkomna kl. 13:30 till Fågelbergskyrkan,
då inleder vi med lunch. Därefter startar ett
samtal om hur vi önskar dagens gudstjänst.
Med hjälp av spontana idéer och valbara alternativ sätter vi ihop den gudstjänst som vi
sedan firar kl. 16:00-16:45. Möjligheterna
är oändliga, och vi har roligt under tiden!
Varmt välkommen kl. 13:30 den 3/9, 1/10,
29/10 och 26/11 om du vill vara med och
bygga ihop gudstjänsten. Eller kom till Fågelbergskyrkan kl. 16:00 samma dag, om du
vill delta i den gudstjänst som blir resultatet
av vårt snickrande. Hör av dig till Johannes
Imberg, 0738-520463 eller
johannes.imberg@svenskakyrkan.se
om du har frågor.
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Gudstjänster hösten 2017
27 11 sönd e trefaldighet
Tro och liv

10 Kommenterad högmässa, Risenfors/Imberg. Kyrkokören.
Vi förklarar högmässan – inte bara för konfirmander!

SEPTEMBER Stensjökyrkan
3 12 sönd e trefaldighet
Friheten i Kristus

10 13 sönd e trefaldighet
Medmänniskan
17 14 sönd e trefaldighet
Enheten i Kristus

Kyrkoval
17SEP2017

24 15 sönd e trefaldighet
Ett är nödvändigt

OKTOBER

Fågelbergskyrkan
16 Verkstadsgudstjänst*

10 Högmässa, Risenfors
Barnkören, Ungd.kören

Imberg

10 Ekumenisk högmässa* Medverkande från Mölndals alla
församlingar, bl a Frälsningsarméns Musikkår och Sten
sjöns Kyrkokör. Predikant:Gunnar Ånskog, sjukhuskyrkan.
10 Högmässa, Risenfors
16 Messy Church*, Imberg
Barn- o Ungd.kör, Lilla
Kyrkoval genomförs**
Kyrkokören, Kyrkoval**
18 Mölndals kammarkör*
10 Familjegudstjänst
Risenfors. Flick- o Pojkkören

Stensjökyrkan

Fågelbergskyrkan

FAKTA OM FÖRSAMLINGEN
Stensjöns församling, med ca 7000 medlemmar, är Svenska kyrkans lokalförsamling i
östra Mölndal (öster om E6). Vi har två kyrkor:
Stensjökyrkan (byggd 1974, utbyggd 1984
och 2005) ligger utmed Gunnebogatan i norra
delen av församlingen. Fågelbergskyrkan
(byggd 1984) ligger på Östra Falkgatan som är
en tvärgata till Fågelbergsgatan (bakom ICALyan) i Rävekärrsområdet i södra delen av
församlingen.
Fr.o.m. 2014 är vi tillsammans med Fässbergs
och Kållereds församlingar en del av Mölndals
pastorat där Susanne Rappmann är kyrkoherde.
Församlingsexpeditionen ligger i Fässbergs
församlingshem – strax norr om kyrkan.

1 Den hel. Mikaels dag

10 Högmässa
Imberg
10 Högmässa, Rappmann
Ungdomskören
18 Ellington and more*

16 Verkstadsgudstjänst*

Församlingsexpedition

15 18 sönd e trefaldighet

10 Familjegudstjänst
Imberg Flick-, Pojk- o
Barnkören

16 Messy Church*

Telefon:

22 19 sönd e trefaldighet

10 Högmässa, Risenfors Sara Lindblad, viola
Nominering till församlingsråd**
18 Luthermusik Fässbergs k:a

29 20 sönd e trefaldighet

10 Högmässa, Imberg
Soft & Swing – jazz

Änglarna
8 Tacksägelsedagen
Lovsång

Att lyssna i tro

Trons kraft

Att leva tillsammans

NOVEMBER Stensjökyrkan

Imberg

Imberg Fågelungarna

16 Verkstadsgudstjänst*
Imberg Kör är Hälsa

Fågelbergskyrkan
18 Minnesgudstjänst i Kikås

4 Alla helgons dag

11 Högmässogudstjänst i
Kikås kapell, Risenfors
Lilla Kyrkokören

5 Sönd e Alla helgons d

10 Högmässa, Risenfors. Grupp
ur Kyrkokören & Lommebös

Helgonen

Vårt evighetshopp

11 lördag

16 Luthers Ungar – musikal i
och 18 Fässbergs kyrka

12 22 sönd e trefaldighet

10 Högmässa, Imberg
Konfirmandgrupp medv.

19 Sön. f. domssöndagen

10 Familjegtj, Risenfors
Flick- o Pojkkören
18 Cherubinis Requiem*

26 Domssöndagen

10 Högmässa, Risenfors
Konfirmandgrupp medv.

Frälsningen

Vaksamhet och väntan

Kristi återkomst

DECEMBER
3 1 söndagen i advent
Ett nådens år

kapell, Risenfors
Anders Norberg, violin

Stensjökyrkan

16 Messy Church*
Imberg

16 Verkstadsgudstjänst*
Risenfors

Fågelbergskyrkan

10 Högmässa
Imberg/Risenfors.
Stensjökyrkans körer;
Paul Spjuth, trumpet.

16 Messy Church*

10 Högmässa, Imberg
Konfirmandgrupp medv.

13 onsdag

18 Luciafirande med barn-
körerna och Ungdomskören

17 3 söndagen i advent

10 Högmässa, Risenfors. Sonora
18 Sjung in julen!*

Bana väg för Herren

* se sid 7
** läs mer om kyrkovalet på sid 6!

031-761 93 00

E-post:
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Fax: 031-776 54 53
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/stensjon

Stensjökyrkan

Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal

Fax 031-746 48 11

Komminister Stefan Risenfors
761 94 61
E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
Komminister Johannes Imberg 0738-520463
E-post: johannes.imberg@svenskakyrkan.se
Diakon Anna Merkander (t.o.m. 17/9) 761 93 80
E-post: anna.merkander@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Birgitta Landgren 761 94 66
E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Vik kyrkomusiker
Samuel Lundback
0735-74 34 00
E-post: lundback_91@hotmail.com
Ungdomsledare Karl Åberg
0738-520472
E-post: karl.aberg@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn 0738-52 04 64
E-post:ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmäst. Sven Martinsson
761 94 74
E-post: sven.martinsson @svenskakyrkan.se

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal

10 2 söndagen i advent
Guds rike är nära

Terrakottagatan 3B
431 42 Mölndal
Expeditionstid: mån-fre kl 09-14.30
(lunchstängt 12.00-12.45)

Veckomässa i Stensjökyrkan varje
onsdag kl 18.30 fr.o.m. 6/9 t.o.m 6/12

Imberg

Kyrkoval
17SEP2017
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