Sommaren 2018

KYRK KLOCKAN

Maskrosorna står där de står, så självklara i dikesrenen medan Volvon flyger förbi.
Hur är det med dig? Rusar du fram? Låt sommaren ge dig en gnutta stillsamt
maskrosliv, så du hinner ikapp dig själv och kanske Gud hinner i fatt dig!
Läs om sommarens alla gudstjänster och musikcaféer, och en lång intervju med en
solcellsentusiast!

En molnpredikan från 4:e söndagen i Påsktiden
Jesus sade: ”En kort tid och ni ser mig inte
längre, ännu en kort tid och ni skall se mig
igen.” (Joh 16:16)Så började evangeliet och
med de orden har Jesus också beskrivit den
kanske enda lek som förenar föräldrar i alla
tider och alla kulturer. Det handlar om en lek
med små, små barn, nästan nyfödda – tittut-leken! Mamma eller pappa sätter händerna
framför ansiktet och så tar de bort händerna
och säger tittut!
Jesus försöker förbereda sina lärjungar på vad
som ska hända – han kommer att tas ifrån dem,
han kommer att arresteras, torteras, avrättas
och begravas. Men han är utom synhåll bara
sådär 40 timmar – så länge låg Jesus i graven
innan han uppstod och åter kom inom synhåll.
Tittut-leken lär vara viktig för små barn för det
är så de lär sig att pappa och mamma kan vara
närvarande fast de inte syns och då räcker det
att skrika lite för att de ska komma. Från att
ha varit inne i mammas kropp är det ju ändå
en rätt dramatisk separation vi utsätts för när
vi föds – att plötsligt befinna sig utanför det
där varma omslutande där man vaggats under
9 månader.
Livet som kristen påminner lite om det där. Vi
tror ju att vi på något sätt kommer från Gud.
Vårt naturliga tillstånd är det som beskrivs i
Bibelns första kapitel med berättelsen om
Edens lustgård där människan levde i obruten kontakt med Gud – omsluten, innesluten
– ungefär som i en livmoder. Ja, kanske ska
vi uppfatta paradisberättelsen som en beskrivning av en kosmisk livmoder där vi alla har
vårt ursprung. Men så kastas vi ut i ett jordeliv
där Gud emellanåt gömmer sig ungefär som
mamma eller pappa kan göra. Men så tittar
Gud fram igen, glimtvis i små korta benådade
ögonblick. Ögonblick av total lycka, ögonblick av klarhet, ögonblick då man plötsligt
har en känsla av att man förstår vad allting går
ut på.
För dina föräldrar gissar jag att din födelse
var ett sådant benådat ögonblick och om du
själv är förälder så har du kanske själv upplevt
det där att Gud tittar fram just på BB. Det kan
också handla om andra benådade ögonblick - i
musiken, i naturen, i en gudstjänst, i ett samtal, i en försoning som du slutat hoppas på.
Ögonblick då Gud tittar fram och ropar Tittut!
Men däremellan då? Mellan de där glesa ögonblicken av att Gud tittar fram – var finns Gud
då? Och varför kan inte Gud vara lika synlig
hela tiden?
Gud är faktiskt närvarande hela tiden – ungefär som solen. Och kanske kan just solen fungera som en möjlig bild i det här sammanhanget
för vi vet ju att solen hela tiden skiner däruppe. Också mulna dagar vet vi att solen finns
där ovanför molnen, så solen leker också tittut
med oss. Och jag tror inte att vi skulle vilja
ha det annorlunda. För de där molnen som
skymmer solen har ju faktiskt också en funk-
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tion. Förutom att de ska lindra solljuset för allt
levande som inte tål obegränsade mängder sol,
så ska de också transportera vatten från haven
upp på land där molnen vattnar jorden så att
den blir bördig.
Tänk dig en tillvaro utan moln där solen skulle lysa från en klarblå himmel varenda dag!
Inga sjöar skulle finnas för de fylls ju av regnet
som kommer från molnen. Då skulle vi snart
alla leva i en öken med små gröna plättar dit
vi lyckats forsla avsaltat havsvatten för bevattning. Ja, vi skulle inte leva så länge ö h t för
under de förutsättningarna skulle allt levande
utom fiskarna snart vara utrotat. Så tacka Gud
för molnen – för denna makalösa anordning
som ständigt flyttar vattnet dit det behövs.
Tänk om vi på motsvarande sätt kunde tacka
Gud för de stunder då vi upplever Gud som
frånvarande! -Var var du då när jag behövde
dig som allra mest, då när jag ropade i förtvivlan till dig och bara möttes av mitt eget eko?!
Så kan vi ropa och så har människor ropat under tusentals år. Bibeln är full av de ropen, t
o m från Jesus själv när han hänger på korset och ropar Min Gud, min Gud, varför har
du övergivit mig? Eller ta Moder Teresa som
mötte Gud i sin ungdom men under de sista 50
åren av sitt liv upplevde hon aldrig mer någon
kontakt med Gud. Ändå arbetade hon vidare i
den tjänst som Gud hade sänt henne - att hjälpa de sjuka och döende i Calcutta och på andra
platser. Hon fortsatte att be, hon fortsatte att
ropa men enligt hennes själasörjares efterlämnade anteckningar så upplevde hon aldrig mer
något svar från Gud. Tänk dig att fortsätta leva
under ett tätt molntäcke under 50 år och ändå
aldrig sluta tro på solen!
Kanske finns Jesu rop på korset där som ett
tecken för oss. Jesus har på något sätt heliggjort också Guds frånvaro genom att han har
varit också där. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus sjunger vi i en gammal läsarsång och kanske var det precis det som Moder Teresa upplevde – att Jesus ändå fanns där
under alla åren, men gömd bland skuggorna.
Vad det handlar om är ju att ständigt påminna sig om de där glimtarna av gudomligt solsken som man ändå upplevt. Att vårda de där
gudomliga tittut-tillfällena, bevara dem i sitt
minne, kanske återberätta dem för andra. Det
är ju så det judiska folket har gjort i alla år och
den händelse de särskilt har vårdat på det sättet är befrielsen ur slaveriet i Egypten. Gång
på gång återkommer den där frasen i Gamla
testamentet: Förtvivla inte - kom ihåg hur Gud
en gång räddade oss i Egypten och ledde oss
till det utlovade landet!
På det sättet vårdar judarna fortfarande sitt gudomliga tittut-tillfälle och du och jag är kal�lade att göra samma sak med våra tittut-tillfällen. För vi kan faktiskt välja att definiera oss
utifrån de tillfällena! Har du en gång sett solen
så kan du inte glömma den – du vet att den
finns där uppe bakom molnen.

Men nu har jag ändå inte svarat på frågan jag
ställde för en stund sedan. Jag pratade ju om
de välsignade molnen och frågade: Tänk om
vi på motsvarande sätt kunde tacka Gud för de
stunder då vi upplever Gud som frånvarande!?
Alltså inte bara försöka minnas den påtagliga
Gudsnärvaron utan t o m kunna tacka Gud för
att Gud ibland döljer sig för oss. På samma sätt
som molnen gör så mycket nytta i det fördolda
trots att vi kanske förbannar dem på badstranden. Kan Guds frånvaro, eller rättare sagt vår
upplevelse av Guds frånvaro på motsvarande
sätt vara bra för oss?
Ja, jag tror faktiskt det. Obegränsad tillgång till
något tror jag aldrig är bra för oss människor.
För inte så länge sen kom det ju forskningsresultat som hävdade att våra hjärnor utvecklades mer om vi regelbundet upplevde hunger.
Och jag anar att det på motsvarande sätt är bra
för oss människor med perioder av upplevd
andlig torka. Vi behöver sakna, vi behöver
längta – andlig övermättnad får oss att förtvina – det är den andliga hungern som håller oss
andligt levande.
Vi kan också se det i vår omvärld. Betraktar
vi kulturlivet så vore det väldigt mycket fattigare utan alla dessa hel- och halvneurotiska
konstnärer som ständigt jagade en undflyende
Gud. Tänk bara på Ingmar Bergman och hans
ständiga brottning med Guds tystnad – utan de
där dämonerna hade vi bara haft ytterligare en
dussinregissör i underhållningsbranschen.
Säga vad man vill om upplevelsen av Guds
frånvaro men den har på många sätt berikat vår
kultur och tvingat oss att gå på djupet mycket
mer än om vi alla hade levt i ständig andlig
övermättnad. Molnen som gör att Gud kommer utom synhåll är kanske trots allt precis
lika livsnödvändiga som de vanliga molnen.
Men sen finns det en fråga kvar: Om du upplever Gud som frånvarande så kan det ju också
vara så att det inte är Gud utan du själv som
gått och gömt dig. Ungefär som när Adam och
Eva har ätit av den förbjudna frukten i Edens
lustgård och när Gud kommer och letar efter
dem så gömmer de sig och Gud ropar: Adam,
var är du?
Kanske är detta en tidlös skildring av det psykologiska fenomen vi kallar skam. Skam kan
ju beskrivas som oförsonad skuld som fått ligga och ruttna i någon undanskymd vrå. Skulden som säger Du har gjort fel har då övergått till skam som säger Du ÄR fel! Och när
jag är fel så vågar jag inte ens komma och be
om förlåtelse, då gömmer jag mig precis som
Adam och Eva. Men den försoning som Jesus
erbjuder oss är större än både skuld och skam
– så våga dig då ut i ljuset – ljuset som strålar
ut från Påskens Mirakel! För har du tänkt på
en sak - också molniga dagar är faktiskt fyllda
av ljus, ett mycket mjukare och mer förlåtande
ljus! AMEN
Stefan Risenfors, församlingsherde

Musikcafé vid Gunnebo Brostuga varje tisdag i juli månad kl 18-20
olsken!
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3 juli Inget nonsens, bara jazz

10 juli Från solglimt till regndagar

17 juli Taube i sommarkväll

24 juli Musik och dikt i sommartid

Bandet Quatsch spelar standardjazz och eget. Axel Almqvist, Jakob
Ulmestrand, Johan Åkesson, Leo Bengmark och Elias Fridolfsson.

Välkände visartisten Martin Bagge sjunger sånger av Evert Taube.
Bellman och Harry Martinsson får också plats i programmet.

En musikalisk resa via den svenska musikskattens pop- och
vislåtar. Musikduo Anna & Jesper, sång och piano.

Margareta Fagman läser egna dikter. Musik med Anders Norberg,
violin. Daniel Norberg, saxofon. Birgitta Landgren, piano

Man kan gå in i en kyrka
men man kan också gå ut

i en katedral!

31 juli Edith Piaf

– Ida Andersson & Lowe Pettersson
I den franska vissångerskan Edith Piafs liv möts styrkan och sårbarheten, den överväldigande lyckan och den bottenlösa sorgen.

Nytt för i år är att våra vandrande pilgrimsgudstjänster i
Gunneboparken flyttas till onsdagar kl 18.30–20.00. Vi startar vid Brostugan och går 1-2
km och firar gudstjänst på några olika stationer längs vägen.
Gudstjänsterna firas en gång per månad under sommaren
och varje gudstjänst firas i samarbete mellan två olika församlingar där den ena ansvarar för predikan och den andra
ansvarar för musik och allt övrigt. Vilka datum det handlar
om ser du på sista sidan och där framgår också vilka församlingar som samarbetar den aktuella onsdagen.
Välkommen – barnvagn och hund utgör inget hinder!
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Välkommen t

TEMA MILJÖ!
Bengt Bern är civilingenjör med inriktning
på teknik och elektronik, bosatt i Kikås och
har ett brinnande intresse för solceller. Stefan Risenfors intervjuar här Bengt i syfte att
få fler att inspireras till egna insatser för att
bekämpa en hotande klimatkris.
På bilden ser vi din villa på Alkegatan i
Kikås med solceller på taket. Här ser vi
bara 15 av de totalt 39 panelerna, de flesta
är på andra sidan taket. Men kan du börja
med att berätta varför du satsade på solceller?
Jag har bergvärme sedan tidigare med en
total årlig energiförbrukning på ca 10 000
kWh. Det är inte särskilt mycket, så ekonomin var inte avgörande utan det var helt
enkelt ett sätt för mig att göra en egen insats
för miljön. Jag ser den globala uppvärmningen som det allra största miljöhotet för
närvarande och här kunde jag göra en egen
insats. Mitt teknikintresse hade givetvis
också betydelse i sammanhanget och när jag
dessutom sparar ca 10 000 kr per år på att
vara miljövän så gör det ju inte saken sämre.
Beskriv din solcellsanläggning rent tekniskt!
Den omfattar totalt 39 seriekopplade paneler på vardera 300 watt vilket ger en total
effekt på 11,7 kW vid ideala förhållanden.
Jag lät installera den i augusti 2016 och sedan dess har jag inte betalt ett öre för el utöver den fasta nätkostnaden. Installationen
kostade totalt ca 150 000 kr men då gavs
ett statsbidrag på 20 % på totalsumman så
min kostnad blev 120 000 kr. Sedan januari
2018 är statsbidraget 30 % vilket har medfört att den privata solcellsutbyggnaden har
tredubblats jämfört med tidigare år. Anläggningen producerar likström som måste omvandlas till 220 volt växelström och det sker
i en växelriktare och kostnaden för den var
ca 25 000 inom min totalkostnad.
Hur mycket påverkas effektiviteten i
solcellerna av takvinkel och takets väderstreck?
Det är givetvis bäst med ett tak som är riktat åt söder och den ideala taklutningen för
solceller är ca 40 graders lutning. Mitt tak är
riktat åt väster och öster och min bedömning
är att jag därmed tappar ca 20 % i effektivitet jämfört med om alla solpanelerna satt på
ett södertak. Jag får ut ca 9500 kWh per år
och med södertak borde det ha varit 11700
kWh.
Nu är det ju så att solen står högst på
sommaren medan vårt värmebehov är
störst på vintern när det är som mörkast.
Hur löser man det?
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Jag får under sommaren ett elöverskott som
jag säljer till mitt elbolag och sen köper jag
från samma elbolag under vintern. Genom
ett statsbidrag i form av skatteavdrag på ca
60 öre per kWh kan jag köpa för samma
pris som jag säljer. För att detta ska fungera
krävs att nätbolaget kommer och byter ut
min elmätare mot en som mäter åt båda
hållen och det skötte Mölndal Energi både
snabbt och smidigt.
Hur driftssäkert är solcellssystemet?
Jag har 25 års garanti på solpanelerna och 5
års garanti på den dyra växelriktaren. Det är
den som har kortast livslängd men den beräknas ändå hålla 10-15 år. När det gäller
solpaneler finns det anläggningar som hittills fungerat i 30-40 år.
Hur är det med underhåll?
Inget som helst underhåll behövs.
Utvecklingen går ju framåt och solceller-

na kostar idag än femtedel jämfört med
priset för 10 år sedan. Hur vet jag att det
inte blir ännu billigare framöver och kanske cellerna blir ännu mer effektiva?
Dagens kiselbaserade solceller har en verkningsgrad på ca 20 %, alltså omvandlas en
femtedel av den instrålade solenergin till elström. Visst kan man tänka sig att man hittar
nya effektivare celler men förmodligen har
de då ett mycket högre pris. Det som skulle
kunna påverka priserna 20-30% neråt är om
EU:s skyddstullar mot Kina togs bort men
så lär inte ske av hänsyn till den inhemska
solcellsproduktionen i Europa. Jag tror
att det är rätt tid att installera solceller nu,
särskilt med det generösa statsbidraget på
30 %.
Finns det några särskilda problem och risker med solcellsanläggningar?
Själva investeringen kan ju vara ett problem
för somliga även om man tjänar in kostnaden på 11-12 år. Annars är skugga det störs-

till Solsidan!

Klimathotet

När detta skrivs i slutet av maj 2018 har
vi rekordtemperaturer i Sverige, till helgen väntas uppåt 29 grader i Västsverige. Så mycket sommar hade vi inte på
hela sommarhalvåret 2017! Samtidigt
hade vi en extremt kall vår i mars och
april. Stora variationer, alltså. Enstaka
sådana kan givetvis vara helt slumpmässiga men på senare år har klimatforskare
kunnat konstatera förändringar som inte
följer de normala vädervariationerna
utan utgör mer långsiktiga förändringar
av klimatet.
En bov i dramat är halten koldioxid i atmosfären, där höga halter skapar en sk
växthuseffekt som skapar en långsiktig
uppvärmning av jorden. När det gäller
koldioxidhalten skriver Nationalencyklopedin: Dagens nivå (av koldioxid)
är därmed den högsta under de senaste
800 000 åren, och förmodligen även
under de senaste 20 miljoner åren.

(Drönarfoto: Kjell Johansson, Hönö)
ta problemet rent tekniskt – eftersom solpanelerna är seriekopplade räcker det att en
panel skuggas av ett träd eller en flaggstång
för att hela anläggningen ska påverkas. Placeringen är alltså viktig.
Måste man lägga solpanelerna ovanpå ett
befintligt tak – finns det inga integrerade
lösningar där solpanelerna utgör själva
yttertaket?
Jo, det finns sådana lösningar och de kan
vara aktuella vid nybygge men den tekniken
är dyr och fortfarande i sin linda och inget
jag skulle rekommendera idag.
Vad är då första steget om man vill satsa
på solceller?
Börja med att gå in på
kommunens solcellskarta där du kan se
förutsättningarna för
just din fastighet – du

hittar den på www.molndalenergi.se. Ansök
därefter hos Länsstyrelsen om installationsbidraget för den handläggningen kan ta ett
bra tag. Du hittar ansökningshandlingar
om du söker på Länsstyrelsens hemsida. Ta
därefter in offerter från några olika företag.
Bygglov behövs inte så länge solpanelerna
följer takets lutning och inte sticker ut. Själva installationen går på ett par dagar och bör
utföras av fackmän.
Alla församlingsbor som vill veta mer
är välkomna att kontakta mig via e-post
bengt@bern.se och vi har också en lokal Facebookgrupp här på Kikås. Den heter ”Solceller på berget” och där är nya medlemmar
välkomna.
Allmänna tips angående solceller kan man
hitta på nätet. En opartisk och bra hemsida
är Bengtsvillablogg.se (en annan Bengt!)
men det finns många forum om man vill ha
mer information.
Intervju: Stefan Risenfors

Det är här frågan om mänskliga aktiviteters betydelse kommer in i bilden.
97% av alla klimatforskare menar idag
att mänskliga aktiviteter som förbränning av fossila bränslen har ett tydligt
samband med den extremt höga koldioxidhalten och därmed också med den
globala uppvärmningen. Det aktuella
FN-målet är att begränsa den globala
temperaturhöjningen till 2 grader men
då krävs kraftfulla åtgärder. Samtidigt
förnekar några av världens mäktigaste,
bl a president Trump, att klimatförändringarna har mänskliga orsaker och då
blir det ännu svårare att åstadkomma
förändring.
Det vi kan göra är att försöka påverka
politikerna detta valår. Men vi kan också försöka reducera vårt eget ekologiska fotavtryck. Vill du veta hur mycket
eller hur lite miljöbov du är, kan du t
ex googla på Klimatkalkylator för då får
du upp Världsnaturfondens kalkylator
för ditt ekologiska fotavtryck.
Något som gör stor skillnad är hur vi
värmer upp våra bostäder, och som du
ser i intervjun kan man göra en hel del.
En annan viktig faktor är våra flygresor
som är extremt skadliga ur klimatsynpunkt. Naturskyddsföreningen skriver
t ex: En resa till Thailand för en enda
person ger lika mycket utsläpp som en
genomsnittlig personbil ger under ett
helt år (cirka två ton).
Är det då rimligt att just flygbränsle är
helt skattebefriat…? Är det då rimligt
att miljöförstörande flyg är billigare än
miljövänligt tåg även på korta sträckor?
Stefan Risenfors, församlingsherde
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Barn- och Ungdomsverksamhet
Fågelbergskyrkan
Himlastoff
I höst kommer vi att samverka med barnkörerna Fågelungarna och Påfåglarna.
Vi kommer att ha andakt, leka, pyssla och
sjunga m.m. Gruppen är för barn i årskurs
F-2. Barnen är med på Messy Church som
är en gudstjänst med speciellt fokus på
barn, samt medverkar i musikal och andra
projekt. Tisdagar kl. 14.00 hämtar vi barnen på Rävekärrsskolan och sedan hämtas
barnen i kyrkan av er föräldrar någon gång
mellan 15.45 och 17.00. Höstterminen
börjar 28/8 och avslutas 11/12.
Öppna förskolan Barn från 0-6 år med
vuxet sällskap är välkomna. Vi samtalar,
leker och har en sångsamling. Det går att
köpa fika (smörgås, kaffe) för 10 kr. Det
går även att köpa lunch kl 12.20 för 50 kr.
Torsdagar kl 10-12. Höstterminen börjar
30/8.

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar
om tro, ser på film, leker, bakar, hittar på
skoj, äter mellanmål mm. Torsdagar kl
15.00-17.00. Höstterminen börjar 30/8
och avslutas 13/12.

Stensjökyrkan
Ädelstenarna

En grupp för barn i årskurs F-2. Vi har
andakt, sjunger, bakar, leker och pysslar
m.m. Måndagar kl. 14-16. Höstterminen
börjar 27/8 och avslutas 10/12.

Kompisklubben

En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar
om tro, ser på film, leker, bakar, hittar på
skoj, äter mellanmål mm. Onsdagar kl
15.00–17.00. Höstterminen börjar med
uppstart tillsammans med gruppen Gott
och Blandat (åk 6-7). den 29/8 16.00–
18.00 och fortsätter sedan varje onsdag
från 5/9 till 12/12 kl.15-17.

Öppna förskolan

Barn från 0-6 år med vuxet sällskap är
välkomna. Vi samtalar, leker och har en
sångsamling. Det går att köpa fika (smörgås, kaffe) för 10 kr. Det går även att köpa
lunch kl 12.20 för 50 kr. Onsd. kl 10-12.
Start: 29/8

Söndagsskola

Alla barn som kommer till Stensjökyrkan på Högmässa kl 10 på söndagar kan
vara med. Vi läser ur barnbibeln, leker och
pysslar. Höstterminen startar 26/8.

Anmälan barnverksamhet - anmäl genom att maila till:

ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se. Ange verksamhet, barnets namn, personnummer,
ev. allergier, telefonnummer samt mailadress till vårdnadshavare. Alla grupper utom
Öppna förskolan och Söndagsskolan har uppehåll under skollovet v. 44.
Ulrica Kardborn, 0738-520464. Barnpedagog Stensjökyrkan/Fågelbergskyrkan

UngdomsGruppen

Gott &blandat

Varmt välkommen till UngdomsGruppen i
Stensjöns församling!

Vad ska du göra till hösten? Du kanske svarar
gå i skola, idrotta, hänga
med kompisar, spela
datorspel. Man kanske
skulle kunna säga lite
Gott & Blandat?! Gott
& Blandat är för er i
årskurs 6-7. Det är en grupp som kommer
träffas jämna veckor på tisdagar kl 17-19.

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 med, 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!
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Vi kommer att hitta på allt möjligt roligt
och även få tid att prata om livet och tron.

Upptakt 25-26/8: Bönedygn i Fågelbergskyrkan. Uppstart 30/8

Om inget annat sägs så ses vi i Stensjökyrkan på nedervåningen 29/8 för uppstart
med grillning och lekar (OBS onsdag 1618) Tisdagsträffarna startar 18/9 och då är
tiden alltså 17-19 vilket gäller hela terminen. Vid intresse maila:

Karl Åberg, ungdomsledare, - se kontaktuppgifter på sista sidan

karl.aberg@svenskakyrkan.se
för mer information och anmälan.

Konfirmand
2018-19

VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED
MINNEN FÖR LIVET!

Nu bjuder vi in dig som är född 2004 till
möjligheten att konfirmeras! Över 100 är
redan anmälda men det är fortfarande möjligt att anmäla sig via hemsidan:
svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation
Varje år säger mängder med 15-åringar att
konfirmationen är det bästa de gjort. Vi
hoppas att du ska känna samma sak!
Fässbergs, Kållereds och Stensjöns församlingar har ett brett utbud av olika konfirmandgrupper. Du är välkommen att anmäla
dig till det alternativ som passar dig bäst utifrån tid, plats och innehåll, oavsett vilken
församling du tillhör. I en del av grupperna
är det begränsat antal platser, så anmäl dig
i god tid. Hör av dig om du har frågor, och
välkommen med din anmälan!

Utmaningskonfirmation, Kållered

Är du nyfiken på att utmana dig själv? Gillar
du spännande upplevelser?

Lägerkonfirmation, Stensjön

Under fyra läger är vi på Helsjön och njuter
av go gemenskap, roliga kvällar och spännande undervisning.

E-konfa

Ny unik konfirmandkurs! Huvuddelen av
konfaundervisningen sker via din dator/telefon.

Äventyrskonfirmand, Stensjön

Ett alternativ för dig som gillar utomhusliv
och äventyr.

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Särskolekonfirmation, Annedal. För personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Skidgruppen, Fässberg

Kombinerar konfirmation med en veckas
skidåkning i Idre.

Italiengruppen, Fässberg

Följ med på en oförglömlig resa! Upplev
Italien under konfirmationstiden.

Berlinkonfirmand Kållered

Vi reser till Berlin och besöker ett av koncentrationslägren. Vi omfamnar också
världsstaden Berlin.

Sommargruppen, Fässberg

Här kombineras den ordinarie konfaläsningen med en veckas segling på skuta.

Nyfiken på Jesus?

Kör är hälsa övar med Ida Andersson som körledare och
Edo Bumba som ackompanjatör. (Foto: Jenny Hovlind)

Körer i Stensjökyrkan Körer i FågelbergsDet finns över 140 körsångare i Stensjökyrkan och vi vill gärna bli fler! Alla kö- kyrkan
rer medverkar i gudstjänster några gånger
varje termin. Alla körer gör också någon
resa, har läger eller kördag minst en gång
om året. Här följer en kort presentation av
de olika grupperna:

Pojkkören består av 13 pojkar. Pojkar från 5 år är välkomna till kören, åldersgränsen uppåt är t.o.m. årskurs 2. Vi
sjunger, leker och avslutar med att läsa ur
barnbibeln. Kom gärna och hälsa på!
Onsdagar kl 16.30-17.30. Start 29 aug.
Flickkören består av 24 flickor. Vi
sjunger, leker och läser precis som i Pojkkören. Tisdagar kl.14.30–15.30. Start 28 aug.

Kör är Hälsa

Tycker du om att sjunga men vet inte riktigt om du kan? Då kan Kör är Hälsa vara
något för dig!
Kör är Hälsa träffas på onsdagar i Fågelbergskyrkan kl. 15.00- 16.30 och sjunger
enkla sånger från olika genrer. Kören jobbar med grundläggande sångteknik men
fokuserar framförallt på sångens välgörande effekter på hela människan. Ca 1 gång/
månad förgyller kören Fågelbergskyrkans
gudstjänster, men gör även andra projekt
tillsammans. I höst finns frilansmusiker
Edo Bumba med som körledare och extra
musiker. Startdatum: 29 augusti.

Barnkören är en kör för både flickor Fågelungarna
och pojkar, för närvarande 15 barn. Vi har
ett läger i kyrkan i okt. och liksom andra
körer sjunger vi mycket vid Advent, Lucia
och Jul. Ålder: åk 3-5, tisdagar kl.15.45–
16.45. Start 28 aug.

Ungdomskören – för dig som går i

åk 6 och uppåt. Nu är vi 11 i kören och vi
vill gärna bli fler! Nästan alla går på högstadiet, men äldre ungdomar är också välkomna! Vi sjunger för det mesta 2-stämmigt; Taizésånger, lite gospel, klassiskt
mm. Tisd.17.15–18.15. Start 28 aug.

Lilla Kyrkokören

– en vuxenkör
för dig som kanske inte sjungit så mycket
förut eller som inte hinner satsa så mycket
tid på kören. Just nu är vi en damkör med
12 medlemmar och vi vill också gärna bli
fler. Vi sjunger mest 2-stämmigt, sopran
och alt. Ålder: vuxna, varannan torsdag
(udda veckor) kl.19–20.30. Start 30 aug.

Kyrkokören är kyrkans största kör
med över 60 medlemmar. En vuxenkör
med blandade stämmor, ovanligt många
män: 14 basar och 7 tenorer! Kören sjunger blandad repertoar i stora och mindre
verk. Onsd. 19–21.15. Start 29 aug.
Du är välkommen till den kör som passar
dig! Kontakta Birgitta Landgren, birgitta.
landgren@svenskakyrkan.se
eller tel. 031-761 94 66.

(För dig som går i förskoleklass)
Tisdagar kl. 14.15- 14.45

Påfåglarna

(åk 1-2) Tisdagar 14.45- 15.15
(Fågelungarna och Påfåglarna samverkar med Himlastoff. Se sid 6!)

Ny kör för årskurs 3-6

Tisdagar kl. 15.45 - 16.30. Startdatum: 28
augusti.
Anmälan och information gällande samtliga körer i Fågelbergskyrkan till körledare
Ida Andersson: 031- 761 94 73

Välkommen
Carl som ny
kyrkoherde!

1 september tillträder nuvarande
domprosten i Skara,
Carl Sjögren, kyrkoherdetjänsten i
Mölndal, som efterträdare till nuvarande biskopen Susanne
Rappmann. Carl kommer att tas emot i
högmässan i Stensjökyrkan kl 10 den 23
september. (Fässbergs kyrka är då stängd
för renovering som beräknas pågå till
april 2019)

I höst kommer vi att starta en Alphakurs. Lite
kortfattat är Alpha en grundkurs i kristen tro
som riktar sig till dig som är nyfiken och vill
utforska den kristna tron lite närmare eller
för dig som vill växa i tron. Under ca 10
veckor kommer vi att ses måndagskvällar i
Fågelbergskyrkan kl 18–20.30 med start den
24/9. Ett gemensamt kvällsfika inleder varje
kväll varefter ett undervisningspass följer
och sedan diskussion i smågrupper. Fundera
på om du själv vill gå denna kurs eller om
du har en vän eller granne som skulle kunna
vara intresserad. Det kommer även att behövas frivilliga som hjälper till med fika eller
som vill fungera som samtalsledare.
Om du är intresserad av att gå kursen eller
av att hjälpa till, kontakta Joel Göranson –
se kontaktuppgifter på sista sidan!

Förbön i gudstjänster

Under våren har vi ett par gånger erbjudit
personlig förbön i gudstjänsten i samband
med nattvard. Då det visat sig vara mycket
uppskattat kommer vi under hösten att erbjuda detta regelbundet. Vi skulle även vilja
starta en förbönsgrupp med frivilliga från
församlingen som vill vara med som förebedjare, kanske en söndag i månaden. Om
du skulle vilja prova på detta, hör då av dig
till Joel Göranson - se kontaktuppgifter på
sista sidan!

Bönedygn i Fågelbergskyrkan 25-26/8

“Be ständigt” - 1Thess 4:17
Vad är bön?
Bön är gemenskap med Gud, det är ett samtal, ett slags andning.
Bibeln talar om bönen som något viktigt
för vår vardag, något som kan stärka, något
som kan ge tröst och som kan förvandla
omständigheter. Man kan be i stillhet, men
också tillsammans. Jesus säger att ”där två
eller tre är samlade i Mitt Namn där är Jag
mitt ibland dem”. Vi hoppas att vi ska vara
ännu fler än så detta dygn, och vi tror att Jesus kommer att möta oss, tala till oss och
att våra böner kommer att göra skillnad.
För församlingen och för Mölndal, för våra
medmänniskor men också för oss själva.
Under dygnet 25-26/8 kommer Fågelbergskyrkan att fyllas av bön, och vi får praktisera
och lära oss mer om att “Be ständigt”. Spara
datumet och hör av dig till Karl Åberg on
du vill veta mer. Se kontaktuppgifter på sista
sidan!
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Gudstjänster sommar 2018
JUNI

2 Lördag

Stensjökyrkan

Övrigt

10, 13, 16 Konfirmationer: Imberg/Karl Åberg/Birgitta Landgren
Kl 10 Rafiki, kl 13 Timon, kl 16 Pumba (3 olika grupper)

3 1 sönd e. trefaldighet
Vårt dop
10 2 sönd e. trefaldighet
Kallelsen till Guds rike

10 Högmässa, Imberg
Konfirmanderna medv.
10 Högmässa, Mörk
Jan-Olof Persson, dragspel

13 Onsdag

18.30 Pilgrimsgudstjänst*
Start:Gunnebo Brostuga
Predikan: Bifrostkyrkan
Musik: Frälsningsarmén

17 3 sönd e trefaldighet
Förlorad & återfunnen

10 Högmässa
Risenfors

23 Midsommardagen
Skapelsen

10 Högmässa
Göranson

24 Johannes Döparens d.
Den Högstes profet

10 Högmässa, Risenfors
Elin Landgren sång/flöjt

JULI

1 Apostladagen
Sänd mig

14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet

Stensjökyrkan
10 Högmässa
Risenfors

Församlingsexpedition
Övrigt
14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet
18 Musikcafé i Brostugan*

10 Högmässa
Risenfors

10 Tisdag

18 Musikcafé i Brostugan*

11 Onsdag

15 Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

18.30 Pilgrimsgudstjänst*
Start:Gunnebo Brostuga
Predikan: M. Mörk
Musik: Bifrostkyrkan.
10 Högmässa
Mörk

14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet

17 Tisdag
22 8 sönd e trefaldighet
Andlig klarsyn

18 Musikcafé i Brostugan*
10 Högmässa, Mörk
Kantorns jazzkvartett

24 Tisdag
29 9 sönd e trefaldighet
Goda förvaltare

18 Musikcafé i Brostugan*
10 Högmässa, Imberg.
David Hedenrud, sång

14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet

31 Tisdag

AUGUSTI

18 Musikcafé i Brostugan*

Stensjökyrkan

5 10 sönd e trefaldighet
Nådens gåvor

10 Högmässa
Göranson

12 11 sönd e trefaldighet
Tro och liv

10 Högmässa
Göranson

15 Onsdag

Övrigt
14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet
18.30 Pilgrimsgudstjänst*
Start: Gunnebo Brostuga
Predikan: Frälsn.armén
Musik: Pingstkyrkan

19 12 sönd e trefaldighet
Friheten i Kristus

10 Högmässa, Risenfors
Yrla jazztrio

Bönedygn i Fågelbergskyrkan
25-26 augusti – se sid 7!

26 13 sönd e trefaldighet
Medmänniskan

10 Högmässa, Imberg
Sara Lindblad, viola

14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet

SEPTEMBER

2 14 sönd e trefaldighet
Enheten i Kristus

Stensjökyrkan

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 ICA-Lyan) i Rävekärrsområdet i södra delen av församlingen. Fr.o.m.
2014 är vi tillsammans med Fässbergs och Kållereds församlingar en del av Mölndals pastorat. 1 september tillträder Carl Sjögren som ny
kyrkoherde i pastoratet. Församlingsexpeditionen ligger i Fässbergs församlingshem – strax
norr om kyrkan.

14.30 Gudstjänst på
Lackarebäckshemmet

3 Tisdag
8 6 sönd e trefaldighet
Efterföljelse

FAKTA OM FÖRSAMLINGEN

Övrigt

11 Ekumenisk gudstjänst i
Pingstkyrkan, Baazgatan 9

* Se sid 3!
Varje onsdag kl 12 i Stensjökyrkan hela sommaren – andakt, smörgåslunch och samvaro.
Varje torsdag kl 12 i Fågelbergskyrkan hela sommaren – andakt, smörgåslunch och samvaro

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
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensjon

Stensjökyrkan

Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal
Fax 031-746 48 11
Församlingsherde Stefan Risenfors 761 94 61
E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
Komminister Johannes Imberg 0738-520463
E-post: johannes.imberg@svenskakyrkan.se
Komminister Marianne Mörk
761 94 16
E-post: marianne.mork@svenskakyrkan.se
Past.adj. Joel Göranson
761 93 80
E-post: joel.goranson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Birgitta Landgren 761 94 66
E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusik. Ida Andersson
761 94 73
E-post: ida.andersson@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare Karl Åberg
0738-520472
E-post: karl.aberg@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn
761 94 64
E-post: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmäst. Sven Martinsson
761 94 74
E-post: sven.martinsson@svenskakyrkan.se
Personalens semestrar (ungefärligt)
Stefan v 28-32, 35. Johannes v 24-29.
Marianne 25-27, 31-32. Joel v 27-29, 33.
Birgitta v 24-29, 31. Ida v 25, 32-33.
Ulrica v 28-32. Karl v 25-26, 29-30.
Sven v 26-27, 30-32.

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal
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