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Får Jesus
plats i din
sommar?

Får Jesus plats i din sommar?

Tack Ellen och
välkommen Ulrica!
Ellen Klasson har vikarierat på vår barnpedagogtjänst under två terminer men tänker
nu utbilda sig till förskollärare. Tack för ett
mycket gott arbete Ellen och lycka till med
fortsatta studier! Samtidigt välkomnar vi
Ulrica Kardborn som ny ordinarie barnpedagog – en mycket kvalificerad sådan – se
nedan! Ulrica tillträder tjänsten 14 augusti
och presenterar sig här nedan.
Stefan Risenfors, församlingsherde

Det är ju så lätt att han hamnar i oskärpa när
alla rutinerna ställs på ända. Det finns ju så
mycket annat som hamnar i fokus när man är
ledig och vädret lockar till utomhusaktiviteter som trädgård, bad, båt och sommarstuga.
Men alla har inte trädgård, båt eller sommarstuga och för somliga minskar möjligheterna till umgänge och sociala kontakter under
sommarmånaderna när ”alla” andra är bortresta på semester.
Nu kan man tycka att det är lättare att känna
igen Jesus i en maskros än i en liten löjlig
plastfigur och i så fall ligger ju skärpan i
bilden ovan helt rätt. Om naturen är den miljö där du har lättast att uppleva andakt och
förundran så kan vi rekommendera våra pilgrimsgudstjänster som i juni genomförs varje söndag kl 16 i Gunneboparken. Parollen
är: ”Man kan gå in i en kyrka men man kan
också gå ut i en katedral!”
För de flesta kännetecknas sommarmånaderna av att rutiner bryts, man är mer ledig
än annars och mer utomhus. För den som är
aktiv i kyrkan under övriga året kan sommaren innebära att Jesus hamnar mer i bakgrunden just genom att den kyrkliga verksamheten i flera avseenden har sommaruppehåll.
För dig som inte besöker kyrkan under övriga året kan det bli tvärtom. Du får plötsligt
tid att stanna upp och reflektera över dina
livsval och prioriteringar. Samtidigt är risken att sommaren förvandlas till ett hetsigt
fritidsprojekt där man ska hinna uppleva så
mycket som möjligt nu när man äntligen har
semester. Semesterresor, badutflykter, grillfester, släktträffar och verandabyggen. ”Det
finns alltid något att göra!” påstår byggvaruhandeln i sin reklam och visst är det skönt
att få jobba praktiskt om man annars sitter på
kontor. Men resultatet kan bli att sommaren
blir minst lika prestationsinriktad som övriga året.
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Frågan vi behöver ställa oss inför sommar
och semester är vad vi behöver allra mest.
Kanske är det de där gemensamma familjeutflykterna för en familj som annars är så
splittrad i sina olika aktiviteter. Kanske är
det att träffa en släkt som är utspridd över
landet eller besöka en gammal mamma på ett
äldreboende någonstans långt borta.
Men det handlar också om vad du behöver
allra mest för egen del. Kan det vara att få
tillfälle till att stanna upp och få tid till den
där eftertanken som inte ryms i det vardagliga springet? Kanske stanna till vid någon
sommaröppen medeltidskyrka och bara sit-

ta ner en stund i tystnaden. Fundera över de
nötta kyrkbänkarna och de människor som
för hundratals år sedan satt här och överlämnade sina liv till en högre makt i en tro som
gav dem en riktning och ett mål för sina liv.
Fundera över vilken riktning mitt eget liv har
tagit. Var det jag som tog ut den riktningen
genom medvetna val eller blev det bara som
det blev?
Kanske fastnar din blick på ett krucifix i
koret i den gamla kyrkan. Så obegripligt! I
2000 år har miljoner människor upplevt något slags trygghet i mötet med en avrättad
upprorsman. Vem var han och vad ville han?
Kan han verkligen ha något slags relevans
för en modern utbildad nutidsmänniska som
jag? Där i det svala dunklet under medeltidsvalven kan du hitta en tråd att börja nysta i…
Stefan Risenfors, församlingsherde

Hej!
Jag heter Ulrica
Kardborn och i höst
kommer jag att börja
arbeta som barnpedagog i Stensjökyrkan och Fågelbergskyrkan. Det ska bli
väldigt spännande
och kul! Jag är 47 år, är gift och har två
barn. Jag är uppväxt i ett litet samhälle i
Värmland, men bor sedan 1990 i Göteborg.
Jag är utbildad lärare i musik och svenska
men har främst arbetat som klasslärare i
alla ämnen för barn i åldrarna 7-10 år. På
fritiden gillar jag att vara i naturen, promenera, åka skidor och att åka ut med vår båt.
Jag har även ett stort intresse för trädgård.
Musik och sång är något jag älskar och har
sysslat med sedan jag var liten. Jag sjunger
bl.a. i en kammarkör och spelar piano och
gitarr.
Det ska bli spännande att få arbeta med
barn i en annan miljö och plats än i skolan,
samt att få dela med mig av min kristna
tro. Det är med glädje jag tar mig an uppgiften och jag ser fram emot att få träffa de
olika barngrupperna i verksamheten. Det
är viktigt för mig att skapa en god gemenskap och ett gott klimat där alla känner sig
sedda.
Ha en skön sommar och hoppas att vi ses
till hösten!
Ulrica Kardborn

Ellen säger hej då till barngrupperna men
till hösten samlas vi igen med Ulrica som
barnledare.

Barnverksamhet

Anmälan till samtliga barngrupper sker till
vår nya barnpedagog Ulrica. Hon börjar
först 14/8 men det går bra att e-posta redan
nu till: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Har du frågor om grupperna kan du vända
dig till vår ungdomspräst Johannes Imberg.

Stensjökyrkan
Wild Kids är en grupp för alla barn i årskurs
F- 2. Var? I Stensjökyrkans barnlokal. När?
På måndagar kl 14.00- 16.00. Vad gör vi?
Bibeläventyr, leker, skapar, bakar och sjunger mm. Wild Kids medverkar ibland i Stensjöns gudstjänster.

Född 2003?
- Klart du ska bli konfirmand!
Välkommen att anmäla dig till våra konfirmandgrupper! I Stensjön erbjuder vi
Bollen i spel och Äventyrskonfirmand, men det går också att anmäla sig till de
grupper som finns i Fässberg och Kållered.
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 – johannes.imberg@svenskakyrkan.se tel 0738-520463

Öppen förskola välkomnar alla barn från
0-6 år med vuxet sällskap. Vi träffas varje
onsdag kl 10-12 i Stensjökyrkans barnlokal.
Vi leker, busar, pratar och sjunger sånger
mm. Sångstunden börjar ca kl 11.00. Fika
(macka, kaka, kaffe) går att köpa för 10 kr.
Det går även att äta lunch vid kl 12, 50 kr
(anmäl dig gärna till lunchen när du kommer). Varmt välkommen!
Kompisklubben Stensjön är för er som går
årskurs 3-5. Var? I Stensjökyrkans barnlokal. När? Torsdagar kl 15.00-17.00
Vad gör vi? Bibeläventyr, fikar, leker, sjunger, pysslar, skapar, bakar och pratar om livet
mm

Fågelbergskyrkan
TUFF (Tro och Undervisning Full Fart)
vänder sig till alla barn i årskurs F-2. Var?
I Fågelbergskyrkan. När? Varje tisdag kl
14.00-15.30. Vad gör vi? Vi fikar, leker,
sjunger, bakar, läser ur Barnens bibel, pratar
och skapar.

Nytt inför hösten!

I samarbete med Annedals församling erbjuder vi också
särskild konfirmandkurs för särskoleelever.

Kompisklubben Fågelberg för er i årskurs
3-5. När? Varje onsdag kl 15.30- 17.30. Var?
I Fågelbergskyrkan. Vad gör vi? Bibeläventyr, fikar, leker, sjunger, pysslar, skapar, bakar, pratar om livet mm.
Gott & Blandat för er i årskurs 6-7. Det här
är en grupp som kommer att samlas varannan vecka där vi hittar på både gott och
blandat så som bowling, film, lekar mm.Vi
tror att Gott & Blandat kommer att bli en
fantastisk grupp med många möjligheter! Vi
kommer växa både i gemenskap med varandra men också i oss själva. Håll utkik i
brevlådan för mer info.
Kontaktperson: Karl Åberg,
karl.aberg@svenskakyrkan.se.
Tel: 0738-52 04 72

Om du är äldre och missade konfirmationen när du var
15 så kan vi erbjuda en skräddarsydd variant för dig
oavsett hur gammal du är. Gemensamt för alla alternativ
är att vi erbjuder en grundkurs i kristen tro och möjlighet att samtala om allt mellan himmel och jord med en
viss dragning åt det himmelska…
I Kyrkklockans vinternummer
uppmanade vi församlingsbor att ta emot nyanlända
som inneboende. Gensvaret
uteblev. Däremot har ungdomsgruppen lyckats väl med
sitt projekt med matlagning
tillsammans med nyanlända
från Afghanistan.
Vi fortsätter i höst.

Integrationsarbetet fortsätter!
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Varför reser vi med våra grupper?
På bilden ser ni Kyrkokören som ibland gör lite längre
resor – i maj var det Oslo som var resmålet med bl.a.
den här lilla sångövningen på Oslooperans tak – så nu
kan 50 körsångare i sitt CV skriva att de har sjungit på
Oslooperan! Några veckor tidigare var det Barnkören
och Ungdomskören som besökte Tyskland – en resa
som genomförs vartannat år. Men det är inte bara kö4

rerna som emellanåt lämnar Mölndal, detsamma gäller
konfirmanderna med sina läger, våra äldre med en årlig
utflyktsdag och så givetvis resan med våra ungdomar
till klostret Taizé i Frankrike - en resa som vi i augusti
genomför för 21:a året i sträck. Anledningen till alla
dessa resor är inte bara att det är spännande att möta
nya miljöer utan också att det betyder så mycket för en

grupp att resa tillsammans – gemenskapen fördjupas,
man lär känna nya medlemmar i gruppen och de där
stillsamma kvällssamtalen på vandrarhem, i tält och
kring lägereldar har en tendens att bli lite friare och
öppnare än vardagens samtal där vi är mer eller mindre
fast i våra roller och rollförväntningar. I ingen av våra
grupper är resandet obligatoriskt men det ger mycket

åt dem som har lust och möjlighet att resa med, och det
ger mycket åt församlingen med grupper där medlemmarna delar så många gemensamma upplevelser.
Stefan Risenfors, församlingsherde
(Foto: Peter Olovsson)
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Utsatt läge?
Vår församlingsdiakoni är bl.a. till för att ge
socialt stöd till församlingsbor som befinner
sig i en pressad situation. Det finns också
fondmedel att söka om svårigheterna är av
ekonomisk art. Kontakta diakon Anna Merkander för samtal och information.

Förbönsgrupp
Vi vill starta en förbönsgrupp. Gruppen
kommer att träffas för att förbereda söndagens förbön och be tillsammans. Du som är
nyfiken på bön och vill vara med och be och
förbereda förbönen i gudstjänsten, hör av
dig till Anna Merkander.

Se och tala film!
Fem Filmkvällar under hösten med start 12
september kl 18.30-21. Att något inträffar
som spetsar till livet och tillvaron löper
som en röd tråd genom höstens filmer.
Första filmen är ”Bland män och får” en
isländsk film av Grimur Hákonarson från
2016, 1 timme och 28 min. Två bröder,
fårbönder, tillika grannar har i över 40 år
vägrat tala med varandra. Men så händer
något bland fåren och bröderna tvingas till
kontakt och samarbete. Samtalsledare är
Anna Merkander.

Gud är
död…
eller?
Det handlar om
”gatuprataren”
utanför Stensjökyrkan och dess
budskap. Vi har
fått många positiva reaktioner
på budskap som
Du är fin och Allt blir bra. Men också negativa som när det under hela påskafton stod:
Gud är död! Jag vet att det är en provocerande formulering men det var också meningen. För vi hade just i kyrkoåret genomlevt
Jesu korsfästelse och död och för en kristen
gäller sanningen: Jesus = Gud. Alltså var
Gud död! Visserligen temporärt men ändå!
Och det är ju detta som är påskens grundläggande budskap: att döden är besegrad,
övervunnen. Inte längre definitiv utan just
temporär, övergående. Den påsktron tål att
både leva och dö på!
Stefan Risenfors, församlingsherde
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Stensjöträffen och Fågelbergsträffen fortsätter hela sommaren!
Onsdagar kl 12 respektive torsdagar kl 12 fortsätter vi att samlas varje vecka hela sommaren i Stensjökyrkan respektive Fågelbergskyrkan. Vi inleder med en andakt i kyrkan och
därefter blir det en lättare smörgåslunch och samvaro. Programverksamheten och den mer
ambitiösa lunchmaten återkommer i september så lika många som på terminsavslutningen
på bilden ovan lär vi inte bli i sommar, men behovet av gemenskap kan vara minst lika stort
under sommaren. Välkommen!

Temakvällarna

Kulturkvällar

Till hösten fortsätter vi med våra temakvällar på tisdagar i Stensjökyrkan. Någon gång
per månad kan du räkna med spännande
gäster men bara en kväll är hittills fastställd:
17 oktober kommer fd justitiekanslern och
fd ledamoten i Högsta Domstolen Göran
Lambertz. Den här gången i ett samtal om
moralisk och juridisk rätt med juridikstudenten och aktivisten Mikael Risenfors som
hörde till de fem aktivister som blev fällda i
domstol efter att ha suttit i marschvägen för
nazistdemonstrationen i Jönköping 1 maj
2014.

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 kulturlivet har en förmåga
att formulera livsfrågor som kyrkan behöver
- vi som ofta har så bråttom till svaren. 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.

Kyrkoval 17/9
Nu är det dags igen att välja representanter
för de kommande tre åren i våra församlingsråd, kyrkoråd, stiftsfullmäktige och
kyrkomöte. Lokalt i Mölndal är det fem
nomineringslistor som ställer upp: Folkpartister i Sv k:an (FISK), Miljöpartiet,
Partipolitiskt obundna i Sv k:an (POSK),
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Förutom att rösta kan du också
själv ställa upp som kandidat i vårt lokala
församlingsråd – det räcker att någon föreslår dig vid nomineringsmötet i Stensjökyrkan 22/10. Mer information kommer i nästa
nummer av Kyrkklockan.

Tack Andreas!

Andreas Jansson har haft ansvar för musiklivet i Fågelbergskyrkan sedan hösten 2013
men tillträder en organisttjänst i Ljungskile
församling nu i sommar. Tack Andreas för
dina insatser i församlingen – inte minst för
arbetet med två nya körer: Fågelungarna
och Kör är hälsa! Du blir saknad av många!
Rekrytering av efterträdare pågår.
Stefan Risenfors, församlingsherde

Musik
Stensjökyrkans körer

Välkomna både gamla och nya körsång
are! Se nedan vilken kör som passar dig.
Kontakta Birgitta Landgren, 031-7619466
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se

Barnkören och
Ungdomskören på
Tysklandsresa i maj

Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2)
Onsdagar kl.16.30-17.30. Start 30 aug.
Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2)
Tisdagar kl.14.30-15.30. Start 29 aug.
Barnkören (fr.o.m. åk 3 t.o.m. åk 5)
Tisdagar kl.15.45-16.45. Start 29 aug.
Ungdomskören (åk 6 och uppåt)
Tisdagar kl.17.15-18.15. Start 29 aug.
Lilla Kyrkokören (vuxna, för närvarande damkör)Varannan torsdag (udda
veckor) kl.19.00-20.30. Start 31 aug.

(Foto: Fredrik Svensson)

Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsdagar kl.19.00-21.15. Start 23 aug.

(Foto: Fredrik Svensson)

Musikcafé vid Brostugan fyra tisdagar i juli kl 18
4/7 Lätt blandat
med Klas Westerdahl, keyboard och
P-H Ahlgren, bas

11/7 Gamla kända låtar - Mölndals Dragspelsklubb
spelar och leder allsång. (Foto R-M Hedén)
18/7 Bandet Quatsch spelar standardjazz och egna låtar:

Axel Almqvist, Joel Andreasson, Hjalmar Ljungberg, Jakob
Ulmestrand och Leo Bengmark
(Foto:privat)

25/7 Kajsa Johansson och Pernilla Nilsson
– sång, piano, dragspel, gitarr och cello (Foto: privat)
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Gudstjänster sommar 2017
JUNI

Stensjökyrkan

Pilgrimsgudstjänst

4 Pingstdagen
Den heliga Anden

10

Högmässa, Rappmann
Lommebôs

16

Pilgrimsgudstjänst**
Merkander

5 Annandag Pingst
Andens vind öv världen

20

Pingstmeditation
Merkander

11 Hel. trefaldighets dag
Gud-Fader, Son & Ande

10

Högmässa, Imberg
Kören Sonora

16

Pilgrimsgudstjänst**
Merkander

18 1 sönd eft. trefaldighet
Vårt dop

10

Högmässa
Imberg

16

Pilgrimsgudstjänst**
Merkander

24 Midsommardagen
Skapelsen

10

Högmässogudstjänst
Merkander
Grupp ur Kyrkokören

25 Johannes Döparens d.
Den Högstes profet

10

Högmässa
Imberg

16

Pilgrimsgudstjänst**
Tidefors / Merkander

JULI

Stensjökyrkan

1 lördag

11 Konfirmationsgudstj.
Imberg & Karl Åberg

2 3 sönd e trefaldighet
Förlorad & återfunnen

10 Högmässa
Imberg

9 4 sönd e trefaldighet
Att inte döma

10 Högmässa
Risenfors

16 Apostladagen
Sänd mig

10 Högmässa
Risenfors

23 6 sönd e trefaldighet
Efterföljelse

10 Högmässa, Susanne
Olbing Johansson

30 Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

10 Högmässa
Risenfors

AUGUSTI

Stensjökyrkan

6 8 sönd e trefaldighet
Andlig klarsyn

10

Högmässa
Risenfors

13 9 sönd e trefaldighet
Goda förvaltare

10

Högmässa
Risenfors

20 10 sönd e trefaldighet
Nådens gåvor

10

Högmässa, Imberg
Gottsunda Soul-children

27 11 sönd e trefaldighet
Tro och liv
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KOMMENTERAD
högmässa***Risenfors/
Imberg. Kyrkokören

Musikcaféer*

Inga pilgrimsgudstjänster i juli
månad men däremot fyra musik
caféer på tisdagar vid Brostugan
på Gunnebo (t. h. efter bron).
4/7 kl 18 Klas Westerdahl,
keyboard och P-H Ahlgren, bas.
11/7 kl 18 Mölndals Dragspels
klubb spelar och leder allsång
18/7 kl 18 Quatsch - standard
jazz och egna låtar.
25/7 kl 18 Kajsa Johansson och
Pernilla Nilsson: Sång, piano,
dragspel, gitarr och cello.

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.

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

Telefon:

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

* Se föregående uppslag!
** En dryg km vandring med fem stationer i Gunneboparken – söndagens evangelium, predikan,
bön och psalmsång. Start kl 16.00 vid Brostugan omedelbart efter Gunnebo Bro.
*** En gudstjänst där vi förklarar varje del av högmässan.

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
761 93 80
E-post: anna.merkander@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Birgitta Landgren 761 94 66
E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Vik kyrkomusiker Linus Landgren 761 94 73
(Vikarierar 3/7 – 13/8)
Ungdomsledare Karl Åberg
0738-520472
E-post: karl.aberg@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn
(Nyanställd – börjar 14/8)
761 94 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

Musikcaféerna i juli hålls utanför Brostugan tisdagar kl 18.00. Vi serverar varmkorv i pausen och
avslutar ca 19.30 med kort andakt. Samtliga medverkande presenteras på sid 7! Välkommen!

Det går utmärkt att ta med hund
på pilgrimsgudstjänsterna. Om
barnvagnar är med anpassar vi
vandringen till dem.
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