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De flesta av oss som bläddrar i den 
här sommartidningen från Svenska 
kyrkan i Mölndal kommer i sommar 
någon gång gå in i en öppen kyrka.

På semesterresan, på landet, hem-
mavid när du såg att kyrkan är 
öppen. Vad är det som händer när vi 
går in där?

Några saker. Välj det som stämmer 
in på dig: 

Först kommer du till vapenhuset. Ett 
förberedande rum där något händer 
inombords. Dofter, färger och miljön 
talar förberedelse: Katedralens 
vapenhus är trångt, nästan som ett 
vindfång. Här kan du kränga av dig 
vapnen, försvarsmekanismerna. När 
du kommer in i kyrkorummet ska du 
inte behöva gå i svaromål, du är allt-
igenom älskad som du är.

Innanför vapenhuset öppnar sig 
rymderna, du kommer in i ett enda 
rum. Stanna på tröskeln, lämna kvar 
bitterheten och likgiltigheten utan-
för. Ta emot vad rummet berättar. 
När du står där på tröskeln kan du, 
tyst för dig själv och med egna ord, 
hälsa den Helige, Gud själv. Som 
vill använda sig av det du ser, hör, 
känner och doftar.

Gå långsamt mittgången fram. Var 
lyhörd för vad du tänker på och vad 
du känner. Försök ta in rummet allt-
eftersom du vandrar framåt. Livet är 
alltid i rörelse. Var fastnar blicken? 
Vart dras tankarna? Ser du spår av 
människors bön?

Väl inne i rummet kan du fästa 
blicken på det du blev mest nyfiken 

på i vandringen fram. Kanske ett spår 
av helgens gudstjänst? Kanske något 
som berättar om rummets historia 
och när människor tillbad levande 
Gud på samma plats där du nu står 
långt, långt tidigare? Vad betyder 
det att vara en länk i en månghund-
raårig kedja av människor som vand-
rat i samma rum? Kan du höra dem 
berätta genom väggarna? 

Säkert finns det en plats med spår 
av bön. Kanske en ljusbärare, ett litet 
altare, en uppslagen psalmbok. Sätt 
dig där. Just när du sitter där kan du 
öppna ditt inre som ett öppet rum 
för Jesus. Han är också i rörelse, han 
kommer emot dig med varm blick 
och öppen famn. 

Han kommer som till en öppen kyrka 
när han närmar sig. Varsamt går han 
dig till mötes, lyhört vill han lyssna till 
dina tankar. Enkelt vill han bo i dig. 

Som om han går in i en öppen kyrka.

Carl Sjögren
Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal

Som att gå in i enSom att gå in i en öppen kyrka
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Mötet: Stefan Risenfors går i pension.

Sommarprogram! En 
fullspäckad sommar 
vänar med musik, 
aktiviteter och nöjen.

En sommar för barn och 
ungdomar. 4
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Foto: Anna Karlsson, Bildbanken Ikon, Carina Etander Rimborg och pressbilder
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TID:  7 JUNI KL 19
VAD:  KYRKOFULLMÄKTIGE
PLATS:  FÄSSBERGS FÖRSAMLINGSHEM, TERRAKOTTAGATAN 3B

www.svenskakyrkan.se/molndal/kyrkofullmaktige

FEM SNABBA OM
SVENSKA KYRKAN MÖLNDAL 
2021
24 227  Gudstjänstdeltagare
 773  Gudstjänster
 166  Konfirmerade
 234  Döpta
 556 Körsångare

Hälsan sitter i 
halsen!
Att sjunga i kör är inte bara kul – det är bra för hälsan också! Välkommen till 
någon av alla körer som finns hos Svenska kyrkan Mölndal. 
Allt från "alla kan sjunga-körer" till körer med inträdesprov. 
Barn-, ungdom- och vuxenkörer. 
Du hittar alla körer med information om dagar och övningstider på
www.svenskakyrkan.se/molndal/korer

Redan i sommar kan du vara med och testa körsång i Fässbergs kyrka i som-
markören som träffas innan gudstjänsten, övar in några sånger och sedan 
medverkar i den efterföljande gudstjänsten. Se datum i kalendern.

Smultronställen i 
Svenska kyrkan Mölndal
Kyrkan är full av liv och aktiviteter i sommar! Här kommer lite insidetips 
vad som bör upplevas. Alla dagar och tider står i schemat i tidningen 
sidan 10-12 samt på vår webbsida. 
www.svenskakyrkan.se/molndal/kalender

Kyrkorna har öppet! Kyrkan är en historisk plats dit människor har 
sökt sig i århundraden för tröst, guidning och att beskåda arkitektiska 
mästerverk. Ta del av kyrkolokalen och Mölndals historia. Se öppettider 
i kalendern.
 
Kristen meditation. Finn lugn och en djupare kontakt med Gud, dina 
egna tankar och upplev ett semesterlugn i vardagen. 

Ökenmässa i Fässbergs kyrka. En mässa inspirerad av den orientaliskt 
kristna traditionen i Egypten och Syrien. Något utöver de vanliga.

Café stallet. Kom och fika intill Mölndals äldsta byggnad, Kållereds 
kyrka och få guidning av Staffan Bjerrhede. 

Musikcafé utanför Brostugan i Gunnebo. Njut av magisk musik i 
kvällsolen tisdagar i juli.

 28 011  medlemmar
  fördelade på
 16 787 Fässbergs församling
 4 389 Kållereds församling
 6 835 Stensjöns församling

KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER
Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för Svenska kyrkan i Mölndal. 
Fullmäktige beslutar bland annat om budget, årsredovining och mål och riktlinjer, 
Fullmäktiges sammanträden är offentliga - alla är välkomna att närvara.
Vid sammanträdet 7 juni kommer kyrkofullmäktige bland annat att besluta om 
bokslutet och verksamhetsuppföljning.

APELGÅRDENS KYRKA
KNÄCKEPILSVÄGEN 32, 428 37 KÅLLERED
Det finns 18 parkeringsplatser utanför kyrkan.
HÅLLPLATS Mor Annas väg, buss 755, 765.

FÅGELBERGSKYRKAN
ÖSTRA FALKGATAN 9, 431 33 MÖLNDAL
Det finns 18 parkeringsplatser vid kyrkan.
HÅLLPLATS Möbelgatan, buss 755, 761, 765. 
Rävekärrsgatan, buss 755, 761, 765.

FÄSSBERGS KAPELL
STUBBÅKERSGATAN 22, 431 44 MÖLNDAL
Det finns 55 parkeringsplatser vid kapellet.
HÅLLPLATS Jolen norra, buss 186, 751, 753.

FÄSSBERGS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM
TERRAKOTTAGATAN 3B, 431 42 MÖLNDAL
Det finns 11 parkeringsplatser vid kyrkan och 
minst 50 parkeringsplatser nedanför församlings-
hemmet.
HÅLLPLATS Fässbergsskolan, buss 25, 
Storgatan, buss 25, 751.

FÄSSBERGS MARIAGÅRD
PEDAGOGEN PARK
PRÄSTGÅRDSGATAN 26, 431 44 MÖLNDAL
Det finns 55 p-platser vid Fässbergs kapell.
HÅLLPLATS Jolen norra, buss 186, 751, 753.

KROKSLÄTTSKYRKAN
ÅBÄCKSGATAN 17, 431 67 MÖLNDAL
Det finns 5 parkeringsplatser vid kyrkan.
HÅLLPLATS Krokslätts torg, buss 86, 761. 
Spårvagn 2, 4. 

svenska kyrkan mölndal kansli
terrakottagatan 3b, 431 42 mölndal

öppet: mån-tor 9-12, 13-15 fre 9-12Hitta hit
KIKÅS KAPELL 
KIKSÅSLEDEN 4, 431 64 MÖLNDAL
Det finns 23 parkeringsplater utanför kapellet.
HÅLLPLATS Skyttegatan, buss 751,
Kikås buss Lila.

KÅLLEREDS FÖRSAMLINGSHEM
HAGABÄCKSLEDEN 9, 428 32 KÅLLERED
Det finns 20 parkeringsplatser vid torget.
HÅLLPLATS Kållereds station, buss 755, 761, 
765. Kållereds stn: Västtågen. Kungsbackapendeln.

KÅLLEREDS KYRKA
NORRA KYRKVÄGEN 16, 428 30 KÅLLERED
Det finns 30 parkeringsplatser vid kyrkan. 
HÅLLPLATS Västra kyrkvägen buss 755, 765. 
Kållereds station buss 755, 761. 
Kållereds station, Västtågen, Kungsbackapendeln.

LIVEREDS KAPELL
HÖGENVÄGEN 1, 428 30 KÅLLERED
Det finns 40 parkeringsplatser nedanför kapellet.
HÅLLPLATS Södra kyrkvägen, buss 755, 765.

STENSJÖKYRKAN
GUNNEBOGATAN 18, 431 66 MÖLNDAL
Det finns 37 parkeringsplatser bakom kyrkan.
HÅLLPLATS Stensjökyrkan, buss 753.

TOLTORPSKYRKAN
DALGÅNGSGATAN 2, 431 39 MÖLNDAL
Det finns 17 parkeringsplatser vid kyrkan.
HÅLLPLATS Dalgångsgatan buss 25, 753, 761.

telefon: 031-761 93 00
e-post: molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
webbsida: www.svenskakyrkan.se/molndal

Layout Carina Etander Rimborg.och Anna Karlsson. 

Foto: Tommy Hvitfeldt
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- "Sanningen ska göra er fria." Det 
är nog mitt favoritbibelcitat. Jag 
tror på att det finns en stor Sanning 
bakom alla de provisoriska delsan-
ningar som är allt vi når här i livet. 
I vår strävan efter Sanningen kan 
vi alla mötas, oavsett religion eller 
världsuppfattning. Vi ska också se 
alla ärliga sanningssökare som våra 
bundsförvanter för om ingen av 
oss nöjer sig med någon delsanning 
längs vägen kommer vi att mötas 
därframme någonstans!

Så säger Stefan när jag och min kollega 
Carina slår oss ner i den gråa soffan 
på Stefans arbetsrum i Stensjökyr-
kan för intervjun. Här har han arbe-
tat som präst i Stensjöns församling 
sedan 1987. Förutom ett uppehåll i 
tre år 1992-94, då han var biskopens 
adjunkt, har han varit i församlingen 
oavbrutet sedan 1987. Först som 
komminister och sedan, från 1994, 
som församlingens fjärde och siste 
kyrkoherde. 2014 lades Stensjöns 
församling ihop med Fässbergs och 
Kållereds församlingar och Stefan blev 
då församlingsherde. 

Totalt 32 år i församlingen blir det 
men nu är det dags för pension. Ni har 
kanske sett honom på sin motorcykel 
i pastoratet, lyssnat på någon av hans 
predikningar eller kanske haft honom 
som konfirmandpräst och sedan har 
att han kanske också döpt ditt barn. 
För det är inte alla som får möjligheten 
att växa och utvecklas tillsammans 
med en församling som Stefan har 
gjort.

Uppvuxen i en prästfamilj
Att bli präst har inte varit självklart, 
även om han är uppvuxen i en prästfa-
milj. Född i den lilla byn Töllsjö utanför 
Bollebygd kände ”alla” till prästfamil-
jen. Som tredje barnet av fyra var han 

den som gick in i rollen som prästson 
mer än sina syskon.

- På en så liten plats fanns det en viss 
förväntan på prästbarn säger Stefan,  
hur man ska bete sig och hur man ska 
vara. I detta fann jag, paradoxalt nog, 
en viss frihet. Jag kunde forma rollen 
till det jag själv ville. Jag bestämde 
mig till exempel för att inte spela fot-
bollsmatcher på söndagar som mina 
bröder gjorde, och det var okej för 
tränare och medspelare, för jag var ju 
prästbarn. 

- Detta gjorde också att jag inte själv-
klart identifierade mig med gruppen 
där jag befann mig. Detta har skapat 
en stark individualism hos mig, på gott 
och ont har jag lätt för att gå emot 
strömmen.

Att föra diskussion och samtal med 
dem som tänker annorlunda har 
Stefan haft med sig sen unga år.
- Min bästa vän i högstadiet var ateist 
säger han och skrattar.

Hur kommer det sig att du blev 
präst?
- När jag skulle välja gymnasium hade 
jag ingen aning om vad jag skulle välja. 
Så jag valde naturvetenskaplig linje 
som var den enda som höll alla vägar 
öppna. Under de tre åren på gymna-
siet växte prästkallelsen fram. Jag var 
med i en rastandaktsgrupp på Nils 
Ericsonsgymnasiet och någonstans 
här växte min kallelse mer och mer. 
När jag insåg att om jag kanske kan 
få arbeta heltid med det absolut vik-
tigaste i mitt liv, min tro, insåg jag att 
det var präst jag ville bli.

- I samma veva som jag gick ur gym-
nasiet gick min pappa bort. Som 19- 
åring påverkade det mig såklart, det 
är en känslig ålder och många stora 

frågor ska bollas. De kommande 
sju åren efter studenten var utsta-
kade. Efter ett år i Sjömanskyrkan 
med utlandsvistelse i Rotterdam och 
Gdynia och en sväng som vapenfri 
flygplatsbrandman i Skellefteå lan-
dade Stefan i Lund för att studera 
teologi.

Här träffade han, i Kristna student-
rörelsen sin fru, Signild, som han nu 
har fyra barn med. Ett av barnen går i 
pappas fotspår och arbetar som präst 
idag. Under sina år i Lund var han 
med och grundade en lokalgrupp för 
Kristna fredsrörelsen. Senare var han 
också med och startade en lokalgrupp 
för samma rörelse i Göteborg.

När vi sitter i soffan kommer vi hela 
tiden tillbaka till vikten av att inte vara 
rädd för konflikter. - De bästa svaren 
finns oftast i de mest korkade och 
hetsiga diskussioner, där hittar man 
guldkornen. Men inte i själva grälet 
utan efteråt, i haverikommissionen 
liksom säger Stefan.

Vad kommer du ta med dig från 
arbetslivet? 
- Jag tror att jag har fått en lite större 
ödmjukhet kring detta med kom-
munikation, hur svårt det är! I varje 
konflikt har de inblandade sin egen 
uppfattning och sanning, nästan som 
parallella verkligheter. Det har jag lärt 
mig, samt att alla inte är lika bekväma 
med konfrontationer eller ens åsikts-
skillnader. 

Präst och aktivist
Stefan har länge varit aktiv i form av 
demonstrationer och debatter. Han 
har gått i demonstrationer mot kärn-
kraft och noterar nu att socialdemo-
kraternas beslut om Nato-ansökan 
ironiskt nog tas exakt samma datum 
som den största fredsdemonstration 

STEFAN RISENFORS
Ålder: 65 år
Familj: Fru, fyra barn och fem 
barnbarn 
På fritden: Fota, retreatrörelsen, 
paddla och läsa 
Styrkor som präst: Ordet känns 
som de redskap jag är satt på 
jorden för att använda i kyrkan. 
Svagheter som präst: Tyvärr är 
jag lite av ansiktsblind. 
Favorit psalm: Alla av Olof Hart-
man tex psalmerna nr 90, 96, 62 
vers 2

han någonsin varit med om, fredsmö-
tet på Ullevi den 15 maj 1982 med 
många tusen deltagare. 

Han har tagit mängder av initia-
tiv genom åren och listan kan göras 
lång på lyckade och mindre lyckade 
nysatsningar. När han började som 
kyrkoherde 1994 hade han 28 för-
slag till nysatsningar kring utveck-
lingen av församlingen.

– De mottogs med blandad respons, 
säger Stefan och skrattar. – Jag 
kommer ihåg att jag bland annat ville 
ha en församlingsbuss som en rörlig 
kyrka för att komma ut närmare för-
samlingen. Sen hämtade jag inspi-
ration hos klosterväsendet och ville 
införa en församlingsregel. Om mun-
karna som lever så skyddat behöver 
regler, hur mycket behöver då inte vi 
det!? Tanken var att vem som helst 
skulle kunna anmäla sig till en gemen-
sam andlig rutin, till stöd för det inre 
livet. Men detta fick starkt mothugg 
från dåvarande kyrkorådsordföranden 
som såg det som att jag ville skapa 
något slags from elit inom försam-
lingen.

Vågar lyfta obekväma ämnen
År 1990 startade han temakväl-
lar i församlingen kring frågor som 
berör hela livet. Totalt har det blivit 
över 100 temakvällar med en rad 
kända och mindre kända ansikten 
som gäster. Församlingstidningen 
”Kyrkklockan” tog han över i slutet 
av 1980-talet och den har under 
åren blivit en ”bebis” som han sär-
skilt ömmat för. Idéerna och viljan 
att påverka och skapa förändring har 
alltid funnits där, och att låta tron ta 
sig uttryck i fler forum än gudstjäns-
terna. Det mesta väcker inte särskilt 
mycket uppståndelse men ett projekt 
sticker ut bland minnena.

"Sanningen ska   göra er fria"

Jo
ha

nn
es

ev
an

ge
lie

t 
8

:2
3

STEFANS SOMMARTIPS! 
Ut och paddla kajak i en svensk å! 
Det kommer du inte ångra
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- Det hade öppnat en porrklubb i 
de lokaler som nu är restaurang Roy 
under Mölndals Bro 2002. Vi stod 
utanför tillsammans med frikyrkorna 
och de politiska partierna och demon-
strerade med plakat under kvällarna 
när det var öppet. 

Samma år som klubben öppnade kom 
filmen Lilja 4 ever som handlar om 
sexhandel. Då fick Stefan idén att visa 
filmen under bron som utomhusbio, 
och genom filmen visa vad porrens 
kvinnosyn kan leda till.

Filmduken sattes upp under bron 
utanför entrén till porrklubben så 
alla kunder kunde se den. Visningen 
sattes till Långfredagen 2003 kl 24 
eftersom den dagen fokuserar lidan-
det vilket kändes symboliskt. Pressen 
hängde på låset när vi visade filmen 
och det var både radio och tidningar 
på plats. Det gav positiva reaktioner 
och öppnade för samtal kring ämnet.

Kyrkan som stabil klippa i en stor-
mig värld
Under de 32 år Stefan arbetat i Sten-
sjöns församling har kyrkan och värl-
den gått igenom en rad förändringar. 
Han har valt att stå kvar på sin post. 
Eftersom mycket byts ut i människors 
liv vill han vara en del av något mer 
stabilt och bygga långsiktiga relatio-
ner. 

- Församlingarna ser inte ut som 
de gjorde för 50 år sedan. Nu är 
människor mer rörliga, man flyttar 
runt från plats till plats. Jag har en del 
familjer där jag fått följa flera genera-
tioner vilket jag uppskattat. Jag tror 
på att skapa igenkänning i ramarna 
kring kyrkans verksamhet, som t ex i 
gudstjänsterna. Då skapas en trygg-
het och igenkänning för den som firar 
gudstjänst. Men i predikningarna bör 

det finnas möjligheter till att ta ut 
svängarna – där är förutsägbarheten 
vår främsta fiende!

- Jämför med fjällvandring! Om man 
följer den rösade leden kan man lätt ta 
avstickare och hitta tillbaka till leden. 
Då blir man mer frimodig än om man 
går helt bortom lederna.  

Efter ett tag kommer vi in på de lite 
djupare frågorna, kring tro och livet. 
Att vara kristen är i Sverige ofta något 
individuellt och privat, alltför privat. 

När det gäller kyrkliga traditio-
ner brukar Stefan lite skämtsamt 
beteckna sig som gammalkyrklig (r) 
(r som i revolutionär) eftersom han 
upplever sig grundad i den bibelcen-
trerade fromhet som kännetecknat 
stora delar av Göteborgs stift

Vad är Gudstro för dig?
- Att inse min rätta plats i univer-
sum, känna tillhörighet med trygghet 
i att mitt öde ligger någon annans 
händer. Här har retreatrörelsen och 
den ignatianska fromhetstraditionen 
varit viktiga för mig. Det handlar om 
att åtminstone någon gång per år ge 
rejält med tid för inre reflektion och 
för Gud. Att åka på retreat är att gå 
på upptäcktsfärd i sina inre landskap. 
Det första dagarna är en prövning 
men sen brukar det flyta upp saker jag 
burit på men inte vart medveten om.

När vacklar tron?
- Jag kan inte uppleva på allvar att jag 
någon gång tvivlat. Många har svårt 
att tvinga fram en tro. För mig är det 
snarare tvärtom, jag kan inte tvinga 
fram en otro. För mig är det så själv-
klart att Gud finns och att Jesus hör till 
detta gudomliga mysterium. Men att 
som präst ständigt prata om Gud är 
lite som att försöka placera ett hang-

"Sanningen ska   göra er fria"

Vad gör man på en andlig retreat? 
En typ av läger där du ges möjlig-
heten att söka kraft i tex naturen 
till stor del under tystnad. Dagarna 
innehåller andakter, meditation och 
måltider. Mellan de gemensamma 
aktiviteterna är det tyst och del-
tagarna får tid att fokusera på sig 
själv och sina tankar. De retrea-
ter som anordnas inom Svenska 
kyrkan bygger på den kristna tron. 

Här kan du hitta retreater som 
ordnas av Svenska kyrkan Möln-
dal och av andra församlingar
www.svenskakyrkan.se/
molndal/retreat

FE
M 

SNABBA

Påsk -Jul 
Te - Kaffe 

Bulle - Kakor 
 Kväll-Morgon 

 Hund-Katt

Dagen efter Stefan slutar planerar han att åka motorcykel 
ner mot Tyskland.

arfartyg i en besticklåda. Därför finns 
det enligt mig bara en enda verkligt 
sann dogm – Gud är alltid större! På 
kyrkolatin: Deus Semper Major!

Efter en så lång karriär, har du 
något minne där det inte blev som 
du tänkt dig?
- Ja, till exempel när jag svimmade på 
en gudstjänst. Det var första advent 
och jag skulle vara medhjälpare och 
dela ut nattvarden. Tidigare på mor-
gonen hade jag börjat få feber och 
tog några febernedsättare, detta var 
innan pandemin, och åker till kyrkan.
- När jag står med paténen (brödfa-
tet) märker jag hur det börjar svartna 
för ögonen. Det sista jag minns är att 
jag går ner på knä. Sedan vaknar jag på 
golvet med massa folk runt omkring 
mig. Det var lite speciellt.

Hur sammanfattats en karriär på 
35 år? 
Vi har pratat om hur allt började, men 
hur kommer det att sluta? Vi kommer 
att se Stefan i församlingen igen som 

gudstjänstdeltagare. Men han vill 
samtidigt hålla distans så att efter-
trädaren Anna Sophia Bonde verkligen 
känner full frihet. Det enda uppdrag 
han tänker behålla är mansgruppen på 
ideell basis.

Vad ska du göra nu när du bli pen-
sionär?
- Det första jag ska göra är att ta 
motorcykeln på färjan över till Kiel. 
Sen får vi se. Jag har inga speci-
fika resmål inplanerat, men det blir 
åtminstone något slags symboliskt 
uppbrott till något nytt. Att fortsätta 
med fredsarbete och retreatverk-
samhet hoppas jag också blir en del av 
pensionärstillvaron. Sen blir det nog 
att ta vara på den nya friheten genom 
att fotografera, paddla kanot, vandra, 
ta hand om barnbarn och läsa. Jag har 
faktiskt inget inplanerat de närmaste 
sex månaderna.

Text: Anna Karlsson
kommunikatör

Stefan Risenfors 

håller sin 

avskedspredikan den 

12 juni kl 10.00 i 

Stensjökyrkan



 

6                                                                              www.svenskakyrkan.se/molndal

Diakoni
Citata

Diakoni 
är att se 
varje 
människa

DIAKONI: 
Kyrkans sociala arbete 
och grundar sig i tron att 
Gud älskar alla

- Vi kan sitta här inne, snart börjar 
matdelningen och då är det full 
rulle. Inger Awenlöf Ehrstedt visar 
oss in i ett av samtalsrummen som 
diakoniverksamheten använder sig 
av. 

Det är tisdag strax efter lunch och 
Svenska kyrkan Mölndals matdelning 
ska strax dra i gång. Här får behö-
vande hjälp med matkassar tisdagar 
och fredagar, varannan vecka. Max-
taket är 40 hushåll att hjälpa och idag 
är alla platser fulla precis  vid varje till-
fälle. Matdelningen är en stor del av 
det diakonala arbetet i Mölndal sedan 
2019 då problemet med matfattiga 
uppmärksammas allt mer. 

Sen kom pandemin och verksam-
heten växte explosionsartat vecka 
för vecka. De dagar det är matdelning 
är det fullt fokus. Det gäller förbe-
redelser, utdelning och efterarbete. 
Att se till så att det finns volontärer, 
bemanning, märka upp korgarna, 
plocka fram saker. Listan är lång och 
har resulterat i ett otroligt välorgani-
serat system. Tillgång till mat är livs-
avgörande.

- För att få vara med på matdel-
ningen har man först samtal med 
det diakonala teamet och man måste 
bo eller vistas i Mölndal. Vi sitter ner 
och pratar om den aktuella livssitua-
tionen, de får visa någon typ av ID- 
handling. En inkomstutredning görs 
inte, vi har valt att lita på människors 
berättelser. Sen när man blivit god-
känd håller vi kontakt och skickar ut 
ett sms samma dag som maten delas 
ut och vilken tid som är tilldelad. Det 
har uppstått fina relationer i detta, 
vilket är viktigt säger hon och ler. 

I mötet med många människor och 
lika många berättelser gäller det att 
vara kritisk till en del som berättas. 
Men diakonerna väljer att lita på 
människors berättelser, trots att det 
finns de som försöker gå runt sys-
temet. Diakoniteamet gör bedöm-
ningar efter varje samtal och avgör 
om ansökan ska bli beviljad eller ej.

Vilka är det som söker hjälp från 
kyrkan?
-Jadu… säger Inger fundersamt. Vi 
möter alla möjliga i samhället, inte 
bara dem som är på flykt. Det är 
fattigpensionärer, kvotflyktingar, de 
som behöver ekonomiskt stöd där 
bidragen inte hjälper till, familjer, de 
med psykisk ohälsa och de med funk-
tionshinder. 

- Tack vare att vi har en bra grund att 
stå på klarar vi av när det sker ovän-
tade förändringar. Precis när vi tog 
oss ur den värsta Covidkrisen slog 
nästa katastrof till, Ukraina. På ons-
dagar är fokuset flyktingar. Då kan de 
komma och få basvaror såsom kläder, 
hygienartiklar och mat som folk 
skänkt till exempel genom "handla för 
andra", berättar Inger. Planerna är att 
ha i gång mottagningen för dem som 
flyr kriget i Ukraina fram till hösten. 

-Vi ser att behovet kommer finnas. 
Vi möter fortfarande människor som 
flydde krigen i Syrien, Irak och Afgha-
nistan 2015 som behöver hjälp. Så 
arbetet är långsiktigt säger hon.

Diakonala arbetet går på högvarv
Ukraina-krisen ja. Diakonerna och 
volontärernas arbete har verkligen 
betytt oerhört mycket för att hjälpa 
dem som flyr. Lite som spindlar i nätet 
ser de till att hjälpen kommer fram till 
de behövande. Engagemanget har 
varit enormt, både från allmänheten 
och näringslivet. Av det som kommer 
in skänks mycket till ukrainare, men 
också andra som tidigare sökt stöd 
av kyrkan då kyrkan alltid samlat in 
till de behövande. Rummen är fyllda 
med kläder som skänkts, det går hela 
vägen upp till taket på vissa ställen. 
Att organisera detta har varit en stor 
utmaning, rum har tömts för att göra 
plats för det som skänks.

-Mycket skickas till Sagåsen. Vi har 
även utdelning här i Fässberg och  
har anordnat gratis klädloppis säger 
Inger. Vissa grejer sparas, till exempel 
vinterjackor till kommande säsong. 
Om vi får in stora mängder av något 
som till exempel blöjor har vi delat 
med oss av detta till andra hjälpor-
ganisationer. Meningen är att det 
ska komma till behövande, inte samla 
damm. 

Och viktigt att påpeka är att vi abso-
lut inte säljer något vidare, det ska 
skänkas vidare. Vårt diakonala arbete 
stannar inte av i en kris utan expan-
derar säger Inger. De som kommer 
hit från Ukraina har varit i chock och 
behövt all hjälp de kan få. Jag vet inte 
hur stora mängder med underkläder, 
strumpor och hygienartiklar vi köpt 
in. Mycket av de insamlade pengarna 
har gått till basvaror och underkläder. 
Vi har ibland köpt mer specifika saker, 
som badtofflor att använda i gemen-
samma duschar på flyktinganlägg-
ningarna.
Vi har även stöttat kommunens 
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HÄR KAN DU BIDRA
Du kan ge en gåva vid enstaka till-
fällen eller regelbundet om du vill. 
Insamlade medel förvaltas av kyr-
korådet hos Svenska kyrkan Mölndal 
och går oavkortat till människor som 
bor eller vistas i Mölndal. Din gåva 
sätter du in på  Bankgiro 5344-7876 
märk inbetalningen ”Gåva till dia-
konalt stöd Mölndals pastorat” eller 
Swish 123 410 24 30 märk ”Gåva”.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
gavokonto

HUR LÅNGT RÄCKER PENGARNA?
Det krävs inga stora summor för att göra skillnad. Här är ett räkneexempel 
om du funderar på vad pengarna räcker till. 

En take away kaffe 50 kr = 3,5 lypsyl.
Ett par nya jeans 500 kr = 15 par strumpor.
Fredagspizzan ca 100 kr = Fredagsmys för 5 personer.
Tågresa Göteborg-Strömstad 180 kr  = 6 shampooflaskor.
Bulle 10 kr = 300 tops eller 150 st bomullspadds.

Diakoni 
är att se 
varje 
människa

JAG VILL BLI VOLONTÄR!
HUR GÖR JAG? 3 ENKLA STEG:
1.  Kontakta oss på molndals.diakoni@svenskakyrkan.se 
 så bestämmer vi ett möte och träffas. 
2.  Vid mötet pratar vi om olika uppgifter som finns och för att få bli  
 volontär behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
3.  Dags för att boka in en testomgång och se ifall det är så kul som  
 du tänkt dig.

Svenska kyrkan i Mölndal  erbjuder företag 
och privatpersoner att i ett samarbete få 
bidra till social hållbarhet genom att gå in 
som stolt samarbetspartner i vårt sociala 
hjälparbete, tillfälligt eller under en period.
Har du har produkter, tjänster eller eko-
nomiska förutsättningar som skulle kunna 
hjälpa Mölndals utsatta? 
Har du idéer som kanske kan verkställas? 
Du är hjärtligt välkommen för utvecklande 
samtal. Hjälp oss att hjälpa, för ett varmare 
Mölndal!

Hanna Esping Östlin
Samverkanskoordinator 
Diakonala teamet
0738 520 468
hanna.espingostlin@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/molndal/
help2help

ÖPPEN MOTTAGNING 
FÖR EKONOMISKT OCH SOCIALT 
STÖD
Onsdagar kl 13:30-15:30 i 
Fässbergs församlingshem, Terra-
kottagatan 3B. Ingen anmälan.

Välkommen att besöka vår drop 
in-mottagning där vi erbjuder 
socialt och i vissa fall ekono-
miskt stöd för dig som bor eller 
vistas i Mölndal. Mottagningen är 
gemensam för Fässbergs, Kålle-
reds och Stensjöns församlingar.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
ekonomisktochsocialtstod

ankomstboenden och köpt in ett 
playstation och leksaker till barnen. 

Hur många hushåll träffar ni i 
veckan? 
-Vi har drygt 165 hushåll inskrivna 
på våra matdelningar, 40 av dessa 
kommer vid varje tillfälle. Det innebär 
ungefär 550 enskilda personer, av 
dessa är 264 barn. Utöver det ger vi 
ut cirka tio akutkassar varje vecka till 
personer vi bedömer har akut hjälp-
behov berättar Inger. Hon fortsätter 
räkna upp.

-Till detta har vi mottagning en gång 
i veckan för människor på flykt från 
kriget i Ukraina. I snitt kommer det 
cirka 15 personer till den och vi stöt-
tar med mat, kläder och hygienartik-
lar. Många av dessa 15 personer har 
familjer så antalet personer vi stöttar 
är klart större. Vi erbjuder även stöds-
amtal, om behov och önskan finns. På 
Sagåsen ansvarar vi för utdelning av 
kläder och hygienartiklar tre gånger i 
veckan. Vid varje tillfälle kommer det 
40-90 personer varav de allra flesta 
är nyanlända.

Ett hinder har varit språket. Många 
som kommer från Ukraina talar ingen 
eller väldigt dålig engelska. Detta har 
vi löst med hjälp av en volontärtolk 
som har översatt samtalen och digi-
tala verktyg i form av olika appar och 
översättningssidor.

Att arbeta för en bättre värld
Med så många människor på flykt, 
hur har responsen varit från dem som 
tagit emot hjälp? 
-De som flytt kriget i Ukraina har 
varit oerhört tacksamma! Det har 
varit människor i chock, vi har haft 
tuffa men fina samtal och möten. Vi 
upplever även bland de andra som vi
hjälper att tacksamheten är enorm. 
Ofta vill de ge tillbaka genom att 
själva bli volontärer när de kommit på 
fötter. 
- Sen kan man ju fundera på om det 

ska vara så här 2022, att folk står i 
kö för att få mat, säger Inger med en 
djup suck. Matfattigdomen i Sverige 
är en fråga som behöver uppmärk-
sammas mer. För oss har det varit 
lite av en chock att så många behö-
ver hjälp där samhället inte räcker till, 
avslutar hon.

Och frågan har börjat lyftas. Svenska 
kyrkan i Mölndal arbetar ihop med 
Göteborgs stift och andra försam-
lingar för att bygga ett nätverk och 
lyfta frågan ihop. Biskop Susanne 
Rappmann har haft frukostmöte med 
politikerna som kretsade kring denna 
fråga. 

– Här samarbetar alla tre försam-
lingar i pastoratet väldigt bra och 
vi tar även emot hjälpsökande från 
Lindome, säger Inger. Det finns för-
väntningar från samhället att kyrkan 
ska hjälpa till i kriser, vilket vi gör. 
Det finns inte på kartan att vi inte 
skulle hjälpa, det är något vi gör året 
om oavsett om det är krig, pandemi 
eller någon annan personlig tragedi. 
Vi finns här för människor! Samhället 
klarar sig inte utan ideella organisa-
tioner som kyrkan.  

En livboj på ett stormigt hav 
Ofta är kyrkan den sista livbojen för 
många och diakoniverksamheten ser 
en ökning av dem som är i behov av 
hjälp när inkomsterna inte räcker till. 
De får ersättning från samhället men 
ofta är bidragen för låga. 

– Det finns en bild av att man bara 
vill ta och inte ge något tillbaka. Men 
denna bild har inte jag mött. Tvärt 
om, de frågar oss ofta om arbete 
eller om vi kan vara referenser när de 
söker jobb, berättar Inger.

Kyrkans diakoniarbete behövs för 
att samhället ska fungera och för att 
hjälpa de mest utsatta personerna. 
Det har varit en otroligt intensiv vår 
där alla dragit sitt strå till stacken. Nu 

ser vi fram emot en sommar och 
höst med en långsiktig plan att 
hjälpa dem från Ukraina.

Likt prästyrket är också diakon 
ett kall, här finns möjligheten att 
kombinera tro och socialt arbete. 
-Den kristna tron är grunden i 
allt vi gör och är en av sakerna 
som skilljer oss från socialtjäns-
ten. Vi hjälper människor för att 
vi tror, inte för att människor ska 
bli kristna. Alla kan söka hjälp hos 
oss. Vi gör ingen skillnad på religi-
onstillhörighet, kön, sexuell lägg-
ning och så vidare, säger Inger.

Det börjar bli dags för Inger att gå 
ut till verksamheten, två av volon-
tärerna är sjuka så all hjälp behövs. 
Vi avslutar samtalet kring vad som 
är det absolut roligast med hennes 
arbete. 

-Det roligaste och det svåraste 
går hand i hand, säger Inger allvar-
ligt. Samtalen som jag får ha med 
dem jag möter. Det är så mycket 
delande, jobbiga samtal och roliga 
samtal. Att se att det hårda arbe-
tet vi gjort leder till en förändring. 
Sen innefattar arbetet en hel del 
problemlösning, vi får tänka om 
hela tiden i den dagliga verksam-
heten. Då är jag tacksam över att 
vi har en stabil grund att stå på, 
säger hon och ler. 

Text: Anna Karlsson
kommunikatör
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Musik i kyrkan www.svenskakyrkan.se/molndal/musik
031 761 93 00

Reservation för ändringar och 
felskrivningar. Webbsidan ska alltid 
innehålla korrekt information.

27 MAJ
17:00-18:00 Fässbergs kyrka
Konsert - La Capella - även digital
Välrenommerad damkör från Upp-
sala Repertoaren vid vårens turné 
består av musik av bl a Ola Gjeilo, 
Sarah Quartel, Mia Makaroff
Kören leds av Tony Margeta som är
musiklärare och körpedagog. 

4 JUNI 
13:00-13:50 Fässbergs kyrka
Allsång med Fässbergskören, Tol-
torpskören och Må-bra kören under 
ledning av Karin Rosander. 
Ingen anmälan.

5 JUNI
19:00-20:00  Fässbergs kyrka
Konsert med Sonja Aldén - även digital
Fässbergs Vokalensemble och Sonja 
Aldén. Pianist Magnus Spångberg, 
Körledare Karin Rosander. 
Insläpp kl 18.00.

6 JUNI
17:00 -18:00  Stensjökyrkan
Musikgudstjänst "Andens vind över 
världen". 
Mölndals kammarkör medverkar 
under ledning av Fredrik Berglund

KÅLLEREDS KYRKA 
19:00-20:00
Musikkväll

28 JUNI 
"Musik från väldens alla hörn.  Ett 
varierande och inspirerande program 
med färgstark musik från olika länder 
framfört av studenter från The Music 
College Angered,  Göteborg
Medverkande: Aseman Mostafai, 
sångerska,låtskrivare. Angelica, musi-
ker. Ludvig Nordholm, åtskrivare, 
estradpoet

19 JULI
"Längtans dröm". fångar ögonblick, 
drömmar och verklighet. Sånger 
varvas med dikter och texter med 
temat tro, hopp och kärlek. 
Susanne Pettersson, sång, piano, 
Ingmari Dalin, sång, gitarr

2 AUGUSTI
"Från polska till koral - folkliga som-
martoner med Trinning" Egenskrivet 
material blandas med folkmusik från 
1700-talet och framåt.!
Trinning består av: Åsa Björkman, 
fiol, sång och gitarr. Anna Dahlgren, 
fiol, sång och kontrabas. Karin Sjö-
berg, fiol och sång. 

9 AUGUSTI
”1900-talet x3”. 
Ett program med musik av tre helt 
skilda tonsättare som alla verkade 
under 1900-talet, Stenhammar, 
Shostakovich och Piazzolla.
Göta Pianotrio består av Clara  Lind-
ström, violin. Elisabeth Nilsson, cello. 
Ruxanda Efros, piano

Kållereds kyrka, 
Norra kyrkvägen 16,  Kållered 
www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered

2 JULI
11:00-16:00 Fässbergs försam-
lingshem
En dag med musik och serieteckning
Skapande verksamhet för stora och 
små. Musikworkshop med Mama 
Gumbo som har rötterna i afrikansk 
musik, samt seriepedagogen Bianca 
Casco som guidar i hur vi berättar en 
historia i färgsprakande bilder med 
text. Vi fikar och umgås. 
Ingen anmälan. 

BROSTUGAN, GUNNEBO
18:00-20:00
Musikcafé

5 JULI
Stirner Acoustic - syskonen Klara 
(sång) och Jonatan (gitarr) bjuder på 
ett finstämt, poetiskt och improvi-
satoriskt program.

12 JULI
Vissångaren och skådespelaren Pär 
Sörman sjunger, spelar och berättar 
om Dan Anderssons liv och diktning.

19 JULI
Folkmusik med Fornfela Trio. Såväl 
svängiga polskor som vackra folkvi-
sor utlovas.

26 JULI
HYBRIS, en kväll med låtar från 
Tommy Körbergs repertoar, med 
Martin Björklund, Johannes Land-
gren och förhoppningsvis lite gäster.

Brostugan, Gunnebo slott
John Halls väg
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

24 JULI
19:00-20:00 Fässbergs kyrka
Sommarkonsert med Johan Stengård - även digital.
Andetag – en konsert för själen. med Johan Stengård, saxofon. 
George Keczán - flygel
Insläpp kl 18.00

FÄSSBERGS FÖRSAMLINGS-
HEM, STORA SALEN
11:00-13:00 
Sommarcafé med musikprogram

30 JUNI
11.30 ”Åstolpojkarna” härstam-
mande från Bohusläns ”pärla” bjuder 
på kända psalmer, läsarsånger och 
visor.

7 JULI
11.30 Papa Piders Jazzband

14 JULI
11.30 ”Se Gla Ut”, Pernilla Warberg 
sjunger från sitt nya album mamma 
Anne-Margret Warbergs barnvisor, 
bl a Min tand är lös. Pernilla Warberg, 
sång Georg Keczàn, piano.

21 JULI
11.30 ”Åh ljuva 60-tal”, ett somrigt 
program med Suzanne Rangstedt, 
sång och Bengt Magnusson, gitarr

28 JULI 
11.30 ”Sånger i vinden”, ett fint och 
vackert program med Karin Funk, 
sång och Ulf Esborn, piano

Fässbergs församlingshem
Stora salen
Terrakottagatan 3B
www.svenskakyrkan.se/molndal/fassberg

6 JUNI 
19:00-20:00  Fässbergs kyrka
Gospelkonsert - även digital
Med Samuel Ljungblahd, kören Voice, 
deltagare på gospelworkshopen, 
samt Anki och Magnus Spångberg. 
Insläpp kl 18.00.

ALLA KONSERTER ÄR GRATIS!

Adresser och hållplatser hittar du på sidan 3.
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Kriget i Ukraina förstör inte bara 
människors liv i landet självt. Det 
leder även till svåra konsekven-
ser för människor långt därifrån. 
På platser i världen som redan 
drabbats av torka befaras nu till 
exempel förvärrad matbrist. När 
klimatförändringar och coro-
napandemin fått den positiva 
utvecklingen i världen på fall behö-
ver vi fortsätta jobba för varaktig 
förändring för människor.

¬- Vi har alla fått se hur kriget i 
Ukraina förstör livet för ukrainarna 
själva. Men det står nu också klart 
att Mellanöstern och delar av Afrika 
riskerar brist på mat när vete från 
Ukraina och Ryssland inte kan expor-
teras, säger Erik Lysén, chef för Act 
Svenska kyrkan.

Både Afghanistan och Afrikas horn 
hade redan innan kriget i Ukraina 
bröt ut drabbats av torka i kombina-
tion med andra svårigheter. Margi-
nalerna är små där människor redan 

En hundradel för världen
lever på svältgränsen och miljontals 
barn riskerar nu undernäring bara på 
Afrikas horn.

Humanitärt och långsiktigt stöd
Act Svenska kyrkan jobbar humani-
tärt på Afrikas horn för att förhindra 
det allra värsta, men också lång-
siktigt för att människor ska kunna 
anpassa sitt jordbruk och hitta nya 
försörjningsmöjligheter när skör-
darna slår fel. Gåvor behövs inte 
bara för att stötta i akuta situationer 
utan också för att de inte ska uppstå 
i framtiden. 

I Afghanistan jobbar Act Svenska 
kyrkan för att befolkningen ska få 
tillgång till sjukvård och mer än 500 
hushåll stöttas ekonomiskt. I Syrien 
erbjuds människor bland annat psy-
kosocialt stöd och i Uganda får kvin-
nor möjlighet att öka makten över 
sina liv genom tillgång till kooperativ 
och finansiella tjänster. I Myanmar 
jobbar Act Svenska kyrkan för alla 
barns rätt till utbildning. Kort sagt 

Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan är Svenska 
kyrkans internationella 
bistånds- och utvecklingsverk-
samhet. Tillsammans med andra 
kyrkor, organisationer och frivil-
liga arbetar Act Svenska kyrkan 
långsiktigt mot fattigdom, för-
tryck och orättvisor och agerar 
snabbt vid katastrofer. Tack vare 
lokala samarbeten är arbetet 
effektivt och handlingskraf-
tigt. Tillsammans med modiga 
människor över hela världen 
kämpar vi för alla människors 
rätt till ett värdigt liv.

Foto: Sean Furlonger IKON
Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartners för att hjälpa barn att få en trygg skolgång, 
trots krig eller social utsatthet.

Minskat bistånd skulle ge stora 
konsekvenser
Redan innan kriget i Ukraina hade 
röster höjts för att det statliga 
svenska biståndet ska minska från 
1 procent av Sveriges bruttonatio-
nalinkomst (BNI) till exempelvis 0,7 
procent, men att det akuta humani-
tära biståndet ska förbli oförändrat. 
Just detta scenario innebär att den 
andra delen av biståndet - den som 
handlar om långsiktigt och förebyg-
gande stöd - måste minska med hela 
44 procent. Ett sådant betydande 
avdrag kan på en och samma gång få 
alla följande konsekvenser: *

I en tid av ökande hunger skulle en 
sådan minskning leda till att 1,1 mil-
joner människor skulle få svårare att 
säkra sin livsmedelsförsörjning.
I en tid då färre flickor går i skolan 
och barnäktenskap och könsstymp-
ning ökar skulle minskningen av 
Sveriges bistånd leda till att drygt 
4,7 miljoner tonåringar inte nås av 
information, att minst 15 000 färre 
flickor räddas från könsstympning 
och att fler än 800 färre lokalsam-
hällen åtar sig att utrota skadliga 
sedvänjor.
En sådan minskning skulle också leda 
till att drygt 2,2 miljoner människor 
förlorar möjligheten att få tillgång 
till rent vatten, att 8,6 miljoner 
människor förlorar möjligheten att få 
tillgång till toaletter, att 1 100 000 
barn inte skulle kunna gå i skolan, att 
6 392 000 skolböcker inte skulle 
tryckas, och att 1000 klassrum inte 
skulle byggas.
* Exempel framtagna av We Effect, 
PLAN international och Diakonia.

EN GÅVA FÖR VÄRLDEN
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För allas rätt till ett värdigt liv.  
Din gåva gör skillnad.

I en tid av krig, coronapandemi och 
klimatförändringar är behoven av gåvor 

större än någonsin. 

SWISHA TILL

900 1223

finns Act Svenska kyrkan på plats 
där det händer – och där behoven 
finns.

Nedskärningar i biståndet – en 
farlig trend
Coronapandemin har gjort att den 
tidigare positiva utvecklingen i värl-
den har stannat av och gått bakåt, 
och klimatförändringarna leder till 
oöversiktliga konsekvenser. Men när 
behoven är större än någonsin höjs 
samtidigt röster för att Sverige ska 
skära ned på det statliga biståndet, 
eller att det nödvändiga mottag-
andet av flyktingar från Ukraina i 
huvudsak ska betalas av bistånds-
budgeten, något som innebär mins-
kat bistånd till övriga världen.

- Det är viktigare än någonsin att 
Sverige står fast vid ett långsik-
tigt åtagande om ett generöst och 
modigt utvecklingssamarbete till 
stöd för människor i stor utsatthet, 
säger Erik Lysén.

Tillsammans med kyrkor och andra 
organisationer höjer Act Svenska 
kyrkan därför rösten för ett starkt 
bistånd och uppmanar Sverige att ge 
en hundradel för världen. Det är ett 
principiellt och långsiktigt åtagande 
för alla människors rätt till ett vär-
digt liv. Genom att bibehålla enpro-
centslöftet kan vi rädda liv. 

Men enbart offentlig finansiering 
räcker inte, vi måste alla bidra. För 
att göra skillnad behövs alla aktörer.
Tillsammans kämpar vi för alla 
människor rätt till ett värdigt liv. 

Act Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se/act

Swisha till Act Svenska kyrkan 
900 1223
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27 MAJ
10:00–13:00 Apelgårdens kyrkan 
Kyrkans Öppna förskola
Träffa andra föräldrar som är 
hemma med sitt/sina barn som är 
0-6 år. 

17:00-18:00 Fässbergs kyrka
Konsert - La Capella - även digital
Välrenommerad damkör från Upp-
sala. 

29 MAJ
SÖNDAG FÖRE PINGST
Hjälparen kommer
10.00-11.00 Stensjö-
kyrkan
Högmässa. Vokaltrion Titania med-
verkar

11.00-12.00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital). Carl Mart-
tala, oboe, medverkar.

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Högmässa

30 MAJ 
8.45-9:00 Fässbergs kyrka 
Morgonbön (Laudes )

9.00-9:30 Fässbergs kyrka 
Kristen djupmeditation 

12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön (Sext)

13:00-15:00 Fässbergs kyrka
Kvinnocafé. En mötesplats för 
kvinnor där det sker samtal om 
livet, fika och skapande aktiviteter. 
Här finns även möjlighet för dig som 
är ny i Sverige att träna svenska 
tillsammans.

31 MAJ
12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön (Sext)

18:00-20:20 Fässbergs försam-
lingshem. ”Reload”, en ungdoms-
grupp för skolans årskurs 7 och 
uppåt med fika, Jesus och gemen-
skap.

18:30-20:00 Stensjökyrkan
Temakväll - Hur är det att vara 
gammal i Mölndal i dag?

19:00-20:30 Tornrummet, Fäss-
bergs kyrka
Ekumenisk bönepromenad
Vill du vara med och be för Mölndal 
tillsammans med människor från 
olika församlingar i stan? Inför varje 
bönevandring tar vi gärna emot 
böneämnen som berör Mölndal och 
de som bor och arbetar där.

Juni
1 JUNI
8:45-9:00 Fässbergs kyrka
Morgonbön (Laudes )

10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18:00-20:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen
Skaparglädje
Välkommen till en öppen grupp och 
en skapande verksamhet. Enkel mat 
erbjuds till självkostnadspris.

18:30-19:00 Fässbergs kyrka
Mässa 

18:30-19:00 Stensjökyrkan
Veckomässa

19:00 - 21:00  Stensjökyrkan
Samtalsgrupp för kvinnor i alla 
åldrar. Gruppen är icke-konfessio-
nell och öppen för alla oberoende av 
religionstillhörighet och livsåskåd-
ning. 

19:00–21:30 Fässbergs försam-
lingshem, Hänget
Öppet för dig som är mellan 13 och 
25 år. Ingen anmälan.

19:15.- 20:15 Fässbergs kyrka
Tyst inre bön (Kristen meditation.)

2 JUNI
10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem
Torsdagscafé. Fika till självkostnads-
pris. 

12:00-13:00 Kållereds försam-
lingshem, Sopplunch i Matildasalen, 
kostnad 30 kronor.

13:00-14:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen. Program till 
efterrätten.

kl. 18:00 Fågelbergskyrkan
UG – ungdomsgruppen i Stensjön
En kväll för ungdomar i ålder 
14-25. 

3 JUNI
9:30-10:30 Brattåsgården
Samtal om livet och allt mellan 
himmel och jord. 

10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

4 JUNI MÖLNDALSDAGARNA
PINGSTAFTON
10:00-10:50 Fässbergs kyrka
Tornvandring för alla barn i 
Fässbergs kyrktorn! Alla får testa 
att ringa i kyrkklockorna. Ingen 
anmälan.

11:00-11:20 Fässbergs kyrka
Dockteater. En glad föreställning  
för hela familjen. Ingen anmälan. 

11:00-16:00 Fässbergs kyrka
Pizza. Utanför Fässbergs kyrka 
serveras vedugnsbakad napolitansk 
pizza.
 
11:20-12:00 Fässbergs kyrka
Skattjakt i kyrkan: Tillsammans 
upptäcker stor och liten kyrkans 
skatter med överraskningar, lek och 
skoj. Ingen anmälan.

12:00-14:00 Fässbergs kyrka
Hoppborg, hinderbanor, fiskedamm, 
varm korv med bröd och mycket 
annat skoj i backen rund Fässbergs 
kyrka. Ingen anmälan.

13:00-13:50 Fässbergs kyrka

Allsång med Fässbergskören, Tol-
torpskören och Må-bra kören under 
ledning av Karin Rosander. Ingen 
anmälan.

14:00-14:50 Fässbergs kyrka
Föredrag med Lars Gahrn: ”Socken 
blir stad” Fässberg och Mölndal i 
en föränderlig värld från 1922 och 
framåt. Ingen anmälan. 

15:00 & 15:30  Fässbergs kyrka
Guidning och visning av Fässbergs 
kyrka och kyrktorn, 30 minuter. 
Ingen anmälan.

5 JUNI MÖLNDALSDAGARNA
PINGSTDAGEN
Den heliga Anden
10.00-11.15
Stensjökyrkan
Högmässa. Lilla kyrkokören

11.00-12.00 Fässbergs kyrka
Jubileumsmässa (även digital). 
Söndagsklubben.

11:00-12:00 Livereds kapell
Ekumeniskt gudstjänst

13:00-13:30 Fässbergs kyrka
Parkurs i miniformat
Vill du testa på en friskvårskurs 
för parrelationer i miniformat, 30 
minuter? Kom själv eller med part-
ner. Inget behöver delas inför andra. 
Ingen anmälan.

15:00 & 15:30  Fässbergs kyrka
Guidning och visning av Fässbergs 
kyrka och kyrktorn, 30 minuter. 
Ingen anmälan.

19:00-20:00  Fässbergs kyrka
Konsert med Sonja Aldén
Fässbergs Vokalensemble och Sonja 
Aldén. Pianist Magnus Spångberg, 
Körledare Karin Rosander. Fri entré. 
Insläpp kl 18:00.

6 JUNI MÖLNDALSDAGARNA
ANNANDAG PINGST
Andens vind över världen
10:00-17:30 
Fässbergs kyrka
Gospelworkshop (anmä-
lan krävs, fullbokat) i Fässbergs 
kyrka under ledning av Anki och 
Magnus Spångberg. Alla deltagare 
i workshopen bildar en kör som 
medverkar på gospelkonserten kl. 
19:00.

17:00-18:00 Stensjökyrkan
Musikgudstjänst "Andens vind över 
världen". Mölndals kammarkör 
medverkar under ledning av Fredrik 
Berglund

19:00-20:00 Fässbergs kyrka
Gospelkonsert - även digital
Med Samuel Ljungblahd, 
kören Voice, deltagare på gos-
pelworkshopen, samt Anki och 
Magnus Spångberg. Fri entré. 
Insläpp kl 18:00.

7 JUNI
12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön 

18:00-20:20 Fässbergs försam-
lingshem. ”Reload”, en ungdoms-
grupp för skolans årskurs 7 och 
uppåt med fika, Jesus och gemen-
skap.

19:00-20:00 Fässbergs försam-
lingshem
Kyrkofullmäktige sammanträder. 
Mötet är offentligt. 

8 JUNI
8:45-9:00 Fässbergs kyrka
Morgonbön (Laudes )

10:00-13.00 Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18:30-19:00 Fässbergs kyrka
Mässa 

18:30-19:00 Stensjökyrkan
Veckomässa

19:00–21:30 Fässbergs försam-
lingshem, Hänget
Öppet för dig som är mellan 13 och 
25 år. Ingen anmälan. 

19:15.- 20:15 Fässbergs kyrka
Tyst inre bön (Kristen meditation).

9 JUNI
9:00, 10.00, 11.30, Fässbergs 
kyrka Kyrkråttan (50 min)
Upptäcktsfärd i Fässbergs kyrka för 
förskolans äldsta barn.
På ett lekfullt sätt får barnen lära 
sig hur starkt en kyrkorgel låter, hur 
ett dop kan gå till, vad prästen har 
för speciella kläder och mycket mer. 
Information och anmälan: 
jill.olandersson@svenskakyrkan.se, 
Tel. 0738-520420

10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem. Torsdagscafé. Fika till 
självkostnadspris. 

10 JUNI
9:00, 10.00, 11.30, Fässbergs 
kyrka Kyrkråttan (50 min)
Upptäcktsfärd i Fässbergs kyrka för 
förskolans äldsta barn.
På ett lekfullt sätt får barnen lära 
sig hur starkt en kyrkorgel låter, hur 
ett dop kan gå till, vad prästen har 
för speciella kläder och mycket mer. 
Information och anmälan: 
jill.olandersson@svenskakyrkan.se, 
Tel. 0738-520420

10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

SÖND 12 JUNI
HELIGA TREFALDIG-
HETS DAG
Gud - Fader, Son och Ande
10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa med Stefan Risenfors 
avskedspredikan. Kyrkokören.

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa

16:00-16:45 Toltorpskyrkan
Gudstjänst

18:00-19:00 Livereds kapell
Konsert med Karolinakören

13 JUNI
8.45-9:00 Fässbergs kyrka 
Laudes Morgonbön

9.00-9:30 Fässbergs kyrka 
Kristen djupmeditation

12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön

14 JUNI
12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön

18.30-19:30 Fässbergs kyrka 
Ökenmässa tillsammans med kom-
minuteten på Bjärka-Säby.

15 JUNI  
8:45-9:00 Fässbergs kyrka
Laudes - Morgonbön

10:00-13.00 Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18:30-19:00 Stensjökyrkan
Veckomässa

18:30-19:00 Fässbergs kyrka
Mässa

19:00–21:30 Fässbergs försam-
lingshem, Hänget
Öppet för dig som är mellan 13 och 
25 år. Ingen anmälan. 

19:15 - 20:15  Fässbergs kyrka
Tyst inre bön (Meditation)

16 JUNI TORSDAG
10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem
Torsdagscafé. Fika till självkostnads-
pris. 

13:00-15:00 Apelgårdens kyrka
Sommarfest. Smaka på årets nya 
potatisar, matjessill och jordgubbar. 
Njut av musik och gemenskap.Kost-
nad: 60 kr. Anmälan senast 7 juni till 
Christine Ahrendt 0738 520 373.

17 JUNI
10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

Reservation för ändringar och 
felskrivningar. Webbsidan ska alltid 
innehålla korrekt information.
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SÖND 19 JUNI
1:A SÖND EFTER
TREFALDIGHET
Vårt dop
10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa. Magdalena Sjöstrand, 
blockflöjt.

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa

20 JUNI
8.45-9:00 Fässbergs kyrka 
Laudes Morgonbön

9.00-9:30 Fässbergs kyrka 
Kristen djupmeditation

Sommarfritids 20-23 juni
09:30–16:00
”Sommarfritids i Mariagården 2022” 
vänder sig till barn som just avslutat 
årskurs 4-6 och som vill ha en 
meningsfull fritidssysselsättning i 
Midsommarveckan. Anmälan!
www.svenskakyrkan.se/molndal/
sommarfritids

12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön

21 JUNI
12.00-12:15 Fässbergs kyrka 
Middagsbön

22 JUNI
8:45-9:00  Fässbergs kyrka
Laudes - Morgonbön

10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18:30-19:00 Stensjökyrkan
Veckomässa

18:30-19:00 Fässbergs kyrka
Mässa

19:00–21:30 Fässbergs försam-
lingshem, Hänget
Öppet för dig som är mellan 13 och 
25 år. Ingen anmälan. 

19:15-20:15  Fässbergs kyrka
Tyst inre bön (Meditation)

23 JUNI
10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem
Torsdagscafé. Fika till självkostnads-
pris. 

24 JUNI MIDSOMMARAFTON
11:00-14:00 Fässbergs försam-
lingshem. Midsommarfirande med 
musik och mat Fässbergs försam-
lingshem.
11.00 Klä midsommarstången, göra 
kransar. Musikerna spelar sommar-
musik.
12.00 Reses midsommarstången, 
därefter dans och lekar. 
13.00 Bakelser, kaffe, te och saft
13.30 Andakt följt av fiskedamm
Ingen anmälan och dagen är kost-
nadsfri!

25 JUNI MIDSOMMARDAGEN 
Skapelsen
10:00-11:15 
Stensjökyrkan
Gudstjänst 

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

26 JUNI
DEN HELIGE 
JOHANNES 
DÖPARENS DAG
Den Högstes profet
10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa 

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa 

27 JUNI
10:00–13:00 Brostugan, Gunnebo 
slott. Sommarkyrka Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år. 

28 JUNI
10:00–13:00 Brostugan, Gunnebo 
slott. Sommarkyrka Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år.

19:00-20:00 Kållereds kyrka
Musikkväll. "Musik från väldens 
alla hörn. Musikstudenter från The 
Music Collage Angered.

29 JUNI
9:00-9:30  Fässbergs kyrka
Mässa

10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

10:00–13:00 Brostugan, Gunnebo 
slott. Sommarkyrka Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år.

19:00–21:30 Fässbergs försam-
lingshem, Hänget
Öppet för dig som är mellan 13 och 
25 år. Ingen anmälan.

30 JUNI
11:00-13:00 Fässbergs försam-
lingshem, Stora salen
Sommarcafé med musikprogram
11.30 ”Åstolpojkarna” härstam-
mande från Bohusläns ”pärla” bjuder 
på kända psalmer, läsarsånger och 
visor.

14:30-16:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen
Våffelcafé Njut av eftermiddagen i 
sommartid, med våffelfika i trevlig 
gemenskap. Kostnad: 20 kr

Juli 
1 JULI
10:00-13.00  Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola.

2 JULI
11:00-16:00  Fässbergs försam-
lingshem
En dag med musik och serieteckning
Skapande verksamhet för stora och 
små. Musikworkshop med Mama 
Gumbo som har rötterna i afrikansk 
musik, samt seriepedagogen Bianca 
Casco som guidar i hur vi berättar 
en historia i färgsprakande bilder 
med text. Vi fikar och umgås. Ingen 
anmälan. 

12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

3 JULI
3:E SÖND EFTER
TREFALDIGHET
Förlorad och återfunnen
10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Gudstjänst

12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

4 JULI
10:00–13:00 Brostugan, Gunnebo 
slott. Sommarkyrka Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år. 

5 JULI
10:00–13:00 Brostugan, Gunnebo 
slott. Sommarkyrka Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år. 

18:00–20:00 Brostugan, Gunnebo
Musikcafé Stirner Acoustic - sys-
konen Klara (sång) och Jonatan 
(gitarr) bjuder på ett finstämt, poe-
tiskt och improvisatoriskt program.

19:00–21:00 Kållereds kyrka
Kulturkväll med Staffan Bjerrhede 
och Inge Börjesson, Kållereds 
hembygdsförening. Fotovisning ur 
Gunnar och Daga Alanders samling 
av Kålleredfoton.

6 JULI
9:00-9:30 Fässbergs kyrka
Mässa 

10:00–13:00 Brostugan, Gunnebo 
slott. Sommarkyrka Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år. .

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa

19:00–21:30 Fässbergs försam-
lingshem, Hänget
Öppet för dig som är mellan 13 och 
25 år. Ingen anmälan.

7 JULI
11:00-13:00 Fässbergs försam-
lingshem, Stora salen 
Sommarcafé med musikprogram
11.30 Papa Piders Jazzband

12:00 – 12:30 Fågelbergskyrkan
Middagsbön

12:30–14:00  Fågelbergskyrkan
Fågelbergsträffen
Gemenskap och smörgåslunch

14:30-16:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen
Våffelcafé Njut av eftermiddagen i 
sommartid, med våffelfika i trevlig 
gemenskap. Kostnad: 20 kr

9 JULI
12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

10 JULI 
4:E SÖND EFTER 
TREFALDIGHET
Att inte döma
10:00-11:15 Stensjö-
kyrkan
Högmässa 

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa

12:00 – 15:00 Café Stallet vid 
Kållereds kyrka Öppet med möj-
lighet till guidad visning i Kållereds 
kyrka av Staffan Bjerrhede.

12 JULI
18:00–20:00 Brostugan, Gunnebo
Musikcafé Vissångaren och skåde-
spelaren Pär Sörman sjunger, spelar 
och berättar om Dan Anderssons liv 
och diktning.

19:00 – 21:00 Kållereds kyrka
Kulturkväll med Staffan Bjerrhede 
och Inge Börjesson, Kållereds hem-
bygdsförening. Kyrkogårdsvandring 
på Kållereds kyrkogård, Kaffeserve-
ring efteråt.

13 JULI
9:00-9:30 Fässbergs kyrka
Mässa 

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa

14 JULI
11:00-13:00 Fässbergs försam-
lingshem, Stora salen 
Sommarcafé med musikprogram
11.30 ” Se Gla Ut”, Pernilla Warberg 
sjunger från sitt nya album mamma 
Anne-Margret Warbergs barnvisor, 
bl a Min tand är lös. Pernilla War-
berg, sång Georg Keczàn, piano.

12:00 – 12:30 Fågelbergskyrkan
Middagsbön

12:30 – 14:00  Fågelbergskyrkan
Fågelbergsträffen
Gemenskap och smörgåslunch

16 JULI
12:00 – 15:00 Café Stallet vid 
Kållereds kyrka Öppet med möj-
lighet till guidad visning i Kållereds 
kyrka av Staffan Bjerrhede.

Kalendarium för sommaren
ALLA ADRESSER HITTAR DU PÅ SIDAN 2. www.svenskakyrkan.se/molndal/kalender

17 JULI 
APOSTLADAGEN
Sänd mig
9.30 - 12:00 
Fässbergs kyrka
Sommarkör Fässberg, alla välkomna.

10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa 

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Gudstjänst

12:00 – 15:00 Café Stallet vid 
Kållereds kyrka Öppet med möj-
lighet till guidad visning i Kållereds 
kyrka av Staffan Bjerrhede.

19 JULI
18:00–20:00 Brostugan, Gunnebo
Musikcafé Folkmusik med Fornfela 
Trio. Såväl svängiga polskor som 
vackra folkvisor utlovas.

19:00 - 20:00 Kållereds kyrka
Musikkväll. "Längtans dröm". 
Susanne Pettersson, sång, piano, 
Ingmari Dalin, sång, gitarr

20 JULI
9:00-9:30  Fässbergs kyrka
Mässa 

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa

21 JULI
11:00-13:00 Fässbergs försam-
lingshem, Stora salen 
Sommarcafé med musikprogram
11.30 ”Åh ljuva 60-tal”, ett somrigt 
program med Suzanne Rangstedt, 
sång och Bengt Magnusson, gitarr

12:00–12:30 Fågelbergskyrkan
Middagsbön

12:30–14:00  Fågelbergskyrkan
Fågelbergsträffen
Gemenskap och smörgåslunch

14:30-16:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen
Våffelcafé Njut av eftermiddagen i 
sommartid, med våffelfika i trevlig 
gemenskap. Kostnad: 20 kr

23 JULI
12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

24 JULI
6:E SÖND EFTER
TREFALDIGHET
Efterföljelse
10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa 

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa

12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

19:00-20:00 Fässbergs kyrka
Sommarkonsert Andetag – en 
konsert för själen. Även digital. Med 
Johan Stengård, saxofon. George 
Keczán - flygel

Reservation för ändringar och 
felskrivningar. Webbsidan ska alltid 
innehålla korrekt information.
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26 JULI
18:00–20:00 Brostugan, Gunnebo
Musikcafé . HYBRIS, en kväll med 
låtar från Tommy Körbergs reper-
toar, med Martin Björklund, Johan-
nes Landgren och förhoppningsvis 
lite gäster.

27 JULI
9:00-9:30 Fässbergs kyrka
Mässa 

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa

28 JULI 
11:00-13:00 Fässbergs försam-
lingshem, Stora salen 
Sommarcafé med musikprogram
11.30 ”Sånger i vinden”, ett fint och 
vackert program med Karin Funk, 
sång och Ulf Esborn, piano.

12:00–12:30 Fågelbergskyrkan
Middagsbön

12:30–14:00  Fågelbergskyrkan
Fågelbergsträffen
Gemenskap och smörgåslunch.

14:30-16:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen
Våffelcafé Njut av eftermiddagen i 
sommartid, med våffelfika i trevlig 
gemenskap. Kostnad: 20 kr

30 JULI
12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

31 JULI
KRISTI
FÖRKLARINGSDAG
Jesus förhärligad
9.30-12:00 Fässbergs kyrka
Sommarkör Fässberg, alla välkomna. 

10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa 

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Gudstjänst

12:00–15:00 Café Stallet vid Kål-
lereds kyrka Öppet med möjlighet 
till guidad visning i Kållereds kyrka 
av Staffan Bjerrhede.

FÄSSBERGS KYRKA 
TERRAKOTTAGATAN 3B
alltid öppen kl 11-13 på vardagar 
samt när det är verksamhet och 
gudstjänster. Möjlighet att titta in i 
kyrkan via Google view.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
fassbergs-kyrka

Augusti 
2 AUGUSTI
19:00-20:00 Kållereds kyrka
Musikkväll. "Från polska till koral - 
folkliga sommartoner med Trinning"

3 AUGUSTI
9:00-9:30 Fässbergs kyrka
Mässa 

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa.

4 AUGUSTI
10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem. Torsdagscafé. Fika till 
självkostnadspris. 

14:30-16:00 Kållereds försam-
lingshem, Matildasalen
Våffelcafé Njut av eftermiddagen i 
sommartid, med våffelfika i trevlig 
gemenskap. Kostnad: 20 kr

SÖNDAG 7 AUGUSTI 
8:E SÖND EFTER 
TREFALDIGHET
Andlig klarsyn
9.30-12:00 Fässbergs kyrka
Sommarkör Fässberg, alla välkomna

10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa

9 AUGUSTI
19:00-20:00 Kållereds kyrka
Musikkväll. "1900-talet x3" Göta 
Pianotrio.

10 AUGUSTI
9:00-9:30 Fässbergs kyrka
Mässa 

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa

11 AUGUSTI 
10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem. Torsdagscafé. Fika till 
självkostnadspris. 

13 AUGUSTI
11:00–16:00 Fässbergs försam-
lingshem
En dag för barnfamiljer Vi får besök 
av Clowner utan gränser. Dagen 
bjuder på lek, pyssel, musik och 
föreställning med Clowner utan 
gränser. Vi bjuder på lunch och fika. 
Ingen anmälan.

14 AUGUSTI 
9 SÖND. EFTER 
TREFALDIGHET
Goda förvaltare
9.30-12:00 
Fässbergs kyrka
Sommarkör Fässberg, alla välkomna.

10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Gudstjänst

15 AUGUSTI
13:00–15:00 Fässbergs kyrka
Kvinnocafé. En mötesplats för 
kvinnor där det sker samtal om 
livet, fika och skapande aktiviteter. 
Här finns även möjlighet för dig som 
är ny i Sverige att träna svenska 
tillsammans.

17 AUGUSTI
9:00-9:30 Fässbergs kyrka
Mässa 

12:00–13:00 Stensjökyrkan
Stensjöträffen, Andakt, gemenskap 
och smörgås.

18.30-19.00 Stensjökyrkan
Veckomässa.

18 AUGUSTI
10:00-12:00 Fässbergs försam-
lingshem. Torsdagscafé. Fika till 
självkostnadspris. 

21 AUGUSTI
10:E SÖND. EFTER 
TREFALDIGHET
Nådens gåvor
10:00-11:15 Stensjökyrkan
Högmässa

11:00-12:00 Fässbergs kyrka
Högmässa (även digital)

11:00-12:00 Kållereds kyrka
Mässa

KÅLLEREDS KYRKA
NORRA KYRKVÄGEN 16
är öppen när det är verksamhet och 
gudstjänster. Möjlighet att titta in i 
kyrkan via Google view.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
kallereds-kyrka

STENSJÖKYRKAN, 
GUNNEBOGATAN 18 
är öppen när det är verksamhet och 
gudstjänster och efter överens-
kommelse. Möjlighet att titta in i 
Stensjökyrkan via Google view.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
stensjokyrkan

Reservation för ändringar och 
felskrivningar. Webbsidan ska alltid 
innehålla korrekt information.
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1. Kasta pärlor för svin – Matteus 7:6
Jesus använder sig av denna metafor i Bergspredikan. 
Ordspråket används idag när man menar att man inte ska ödsla något 
värdefullt på någon som inte förstår värdet av det.

2. En ände med förskräckelse – Psaltaren 73:19
Från Psaltaren. Denna psalm beskriver hur Herren till slut kommer att störta 
de ogudaktiga i fördärvet, även om de har haft framgång under jordelivet. 
Ordspråket används när man befarar att något kommer att få ett olyckligt 
slut.

3. Att genomgå sitt elddop – Matteus 3:11, Lukas 3:16
Från berättelsen hur Johannes döparen döper människor i floden Jordan. Han 
säger åt dem att efter honom ska det komma en som döper dem i helig ande 
och eld, denne någon är Jesus. Ordspråket används i betydelsen att för första 
gången klara en svår uppgift.

4. Intet nytt under solen – Predikaren 1:9
Predikaren hör till vishetslitteraturen. Ordspråket används när vi inte utan 
vidare accepterar att någon säger sig komma med något nytt.

5. Roten till allt ont – 1:a Timoteusbrevet 6:9
Uttrycket förekommer i Paulus första brev till sin medarbetare Timoteus som 
han har lämnat kvar i staden Efesos för att leda den församling som har bild-
ats i staden. Ordspråket används när vi tycker oss se en grundläggande orsak 
till något som vi uppfattar som ont.

6. Skilja agnarna från vetet – Matteus 3:12 Lukas 3:17
Även här är det Johannes döparen som talar. Ordspråket används när man 
menar att man vill rensa bort något dåligt till förmån för det som är bra.

poddtips

PODDTIPS FÖR SOMMAREN:
TUNE IN 

Poddar, det finns en hel uppsjö av dem. Vi har fiskat upp olika poddar med religion, 
historia och tro i fokus att njuta av i hörlurarna i sommar. Finns där poddar finns.

Den folkkära podden som drivs av två historielärare, 
Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Det har en rad 
avsnitt kring kristendomen och Jesus bla avsnitt: nr 
173 ”Luthers reformation”och nr 135 ”Den historiske 
Jesus” 

TEOLOGISKA 
PODDAR 
Vad är en modern tro? 
Vem är egentilgen gud?  
Hur kan kan kristendo-
men komma in i mitt 
vardagliga liv? Med fokus 
på tro, filosofi, reflektion 
och människor - förlora 
dig i reflektioner kring 
meningen med livet. 
Kanske väcks tankar du 
inte trodde fanns? 

HISTORISKA PODDAR
Ett historiskt perspektiv på 
kritendomen genom åren. 
Lyssna på berättleser kring 
framsående peroner och 
hur kristendomen utvecklas 
genom åren.

En kristen poddcast 
om bibeln. Här får du 
möjlighet att utvecklas 
och växa i din tro.

DAGENS MÄNNISKA – 
En podd av tidningen Dagen. Drivs av journalisterna 
Malin Aronsson och Daniel Wistrand. Intervjuer med 
kända svenskar om yrkesval, liv och tro.

Fokus på människan och 
vår relation till myter och 
mysterier. Avsnitt 17 om 
kristendomen, 74 om 
gud och miniserie 79-85 
för att nämna några! 

Om barns frågor om den 
kristna tron. Med teo-
logen Martin Helgesson 
och unga gäster som 
står för frågorna.

Med prästen och inspi-
ratören Magnus Persson 
i samtal och möten 
med olika gäster från 
kyrkansvärld.

En podd om tro, hopp 
och kollegor i Svenska 
kyrkan. Häng med 
bakom kulisserna och 
upptäck kyrkans 
spänande värld. 

Drivs av På spåret 
vinnaren Cecilia Düringer.  
Lyssna på avnittet om 
heliga Brigittas livsöde, en 
av de mest inflytningsrika 
svenskar genom tiderna. 

Följ med på en resa från 
när kristendomen föds till 
att bli en världsreligion. 
Berättelsen består av 
två delar, avsnitt 17 del 
1 och avsnitt 25 del 2. 
Totalt är 3 timmar och 53 
minuter, perfekt för en 
dag dag på stranden.

LÄR AV DE BÄSTA I BRANSCHEN 

En podd på engelska 
Målet är att hjälpa 
människor uppleva bibeln 
som en enhetlighet som 
leder till ahemsida med 
animerade filmer blogg 
och mycket mer!

BARA 
ETT 

KLICK 
BORT 

Lyssna på ärkebiskopens podcast. I podcasten samtalar 
ärkebiskop Antje om existentiella frågor, kristen tro, 
och det goda samhället med en gäst. Podden är inne 
på sin 9e säsong så det finns en hel del 
fantastiska avsnitt att ta del av!

Dagliga böner när du 
behöver dom, perfekt i 
din ficka! 

Med Pontus Bäckström 
och Ludvig Lindelöf. Två 
präster pratar om kyrka, 
tro, samhälle, populär-
kultur och kanske lite 
politik.

HUR MÅNGA 
PODDAR FINNS 
DET I VÄRLDEN? 
I maj 2022 uppskattar 
man att det finns över 
2 miljoner poddar och 
64 miljoner avsnitt 
världen över. 

7. Sitt eget kött och blod – 1:a Mosebok 37:27
Jakobs älsklingsson hette Josef. Josefs bröder var så avundsjuka på honom 
att flera av dem ville döda honom. Men äldste brodern Ruben vill rädda sin lil-
lebrors liv och påpekade att de inte kunde döda Josef eftersom han var deras 
bror, deras eget kött. Ordspråket används när man vill understryka lojaliteten 
till de människor man är släkt med.

8. Störst av allt är kärleken – 1:a Korinthierbrevet 13:13
I Bibeln finns två brev som den missionerande aposteln Paulus skrev till den 
kristna församlingen i Korinth. I det första brevets trettonde kapitel prisar 
han kärleken.

9. Det är A och O – Uppenbarelseboken 1:8
I Johannes uppenbarelse. Ordspråket används när man vill sammanfatta 
något som varande det viktigaste och mest avgörande.

10. En läpparnas bekännelse – Jesaja 29:13
Här klagar profeten Jesaja över israeliterna som han tycker har vänt sig från 
Gud och bara ärar honom med ord, inte med sitt hjärta. Ordspråket används 
om människor som låtsas tycka något eller bekänna sig till en sak, men man 
förstår att de innerst inne har en annan åsikt.

11. En nagel i ögat – 4:e Mosebok 33:55
Gud talade till Moses och förklarade att när de kommer till Kanaans land 
måste israeliterna fördriva alla som bor där, annars skulle de som fick stanna 
kvar, bli till stort besvär för landets nya herrar. Ordspråket används idag när 
man vill påpeka att något är till förtret eller förargelse.

12. Se om sitt eget hus – Jesaja. 38:1
Profeten Jesaja ger råd åt den döende kung Hiskia i Juda rike och säger åt
honom att se om sitt hus. Ordspråket används när vi menar att man först och 
främst måste ta itu med sina egna viktiga angelägenheter.
Publicerad i Släkthistoria 11/2020
Källa https://slakthistoria.se/livet-forr/kultur/12-bibelord-som-blev-tale-
satt

Bibelord som 
blev ordspråk

Svenska språket består av en rad 
målande ordspråk och talesätt 
vi använder dagligen. Men vart 
kommer de ifrån egentligen? 
Många går att hämta i Bibeln, som 
under tusentals år har varit kom-
pass för hur människor ska leva.

Här bredvid kan du läsa om de 12 
populäraste som lever kvar idag, 
flera tusen år senare. 
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Sommar för 
barn och 
ungdom 
2022

"Den blomstertid nu kommer med lust och fägring 
stor. Du nalkas, ljuva sommar,
då gräs och gröda gror." 

Snart sjungs denna klassiska psalm 199 på nästan alla Sveriges skolav-
slutningar runt om i landet. Sången som symboliserar sol, ledighet och 
frihet. 

Med sommaren kommer även en rad aktiviteter för barnen här i kyrkan. 
Det kostar inget att delta och alla är välkommna. Barnen kommer umgås 
med utbildade pedagoger under aktiviteterna.

Den 4-6 juni är det Mölndalsdagarna! Då händer mycket roligt. Det 
kommer finnas möjlighet att gå upp i Fässbergs kyrkas torn om man vill 
och vågar. Det blir dockteater, pizza servering, skattjakt, hoppborg och 
massa roligt som ni inte vill missa! 

Sommarfritids finns i Fässbergs Mariagård, den aktiviteten kräver 
anmälan.
Det blir två olika temalördagar, varför inte komma och upptäcka musik 
med afrikanska influencer eller testa på att skapa egna serieteckningar? 
Det finns något för alla

Schemat hittar du här intill. Vi ses i sommar!

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/MOLNDAL/SOMMAR

Maj 
31 MAJ 
15:30-16:30 Fässbergs Mariagård 
Barnkörs Café
16:00-16:40 Fässbergs Mariagård 
Barnkören Pralinerna (5 år till åk 7) 

Juni
1 JUNI 
10:00-12:00 Apelgårdens kyrka
Baby öppet 

3 JUNI 
10:00–13:00  Apelgårdems kyrka
Kyrkans Öppna förskola 

4 JUNI 
www.svenskakyrkan.se/molndal/
jubileum
10:00 – 10:50 Fässbergs kyrka
Tornvandring i Fässbergs kyrktorn 
för alla barn. Alla får testa att ringa i 
kyrkklockorna. 

11:00-11:20 Fässbergs kyrka
Dockteater i Fässbergskyrka. En 
glad föreställning med dockteater! 
Fässbergs kyrka.

11:20-11:30 Bibelutdelning till 
alla Fässbergs församlings 4-åringar. 
Anmälan till Jill; 
jill.olandersson@svenskakyrkan.se

11:00-16:00 Fässbergs kyrka
Pizza Servering  Utanför Fässbergs 
kyrka serveras vedugnsbakad napo-
litansk pizza.

11:30-12:00 Fässbergs kyrka
Skattjakt i Fässbergs kyrka. Tillsam-
mans upptäcker stor och liten kyr-
kans skatter med överraskningar, lek 
och skoj. Alla barn välkomna! 

12:00-14:00 Fässbergs kyrka
Hoppborg, hinderbanor, varm korv 
med bröd och mycket annat skoj i 
backen runt Fässbergs kyrka. 

8 JUNI 
10:00-12:00 Apelgårdens kyrka 
Baby öppet 

9 & 10 JUNI   
9:00, 10.00, 11.30, Fässbergs 
kyrka Kyrkråttan (50 min)
Upptäcktsfärd i Fässbergs kyrka för 
förskolans äldsta barn.
På ett lekfullt sätt får barnen lära 
sig hur starkt en kyrkorgel låter, hur 
ett dop kan gå till, vad prästen har 
för speciella kläder och mycket mer. 
Information och anmälan: 
jill.olandersson@svenskakyrkan.se, 
Tel. 0738-520420

10 JUNI
10:00-13:00 Apelgårdens kyrka 
Kyrkans Öppna förskola

17 JUNI 
10:00-13:00 Apelgårdens kyrka 
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans  öppna förskola. 

20 & 23 JUNI
09:30 – 16:00 Mariagården 
sommarfritids årskurs 4-6 under 
midsommarveckan Det blir gemen-
skap, lek och mat. Vår verksamhet 
bygger på kristen grund men man 
behöver inte vara kristen för att vara 
med. Under veckan blir det aktivi-
teter både inne och ute – vi rättar 
oss efter vädret. Vi hoppas på en 
badutflykt och som avslutning åker 
vi till Upzone i Borås och klättrar i 
höghöjdsbanan. Det är gratis och du 
anmäler dig på vår hemsida. Endast 
20 platser!
www.svenskakyrkan.se/molndal/
sommarfritids

ÄR DU TONÅRING?
Det finns ungdomsgrupper öppna i sommar! In och kika på websidan för tid och 
plats.  www.svenskakyrkan.se/molndal/ungdom

RELOAD ungdomsgrupp för skolans årskurs 7 och uppåt. 
kl 18.00, Fässbergs församlingshem, Tisdag
HÄNGET öppet för dig mellan 13-25. 
kl 19.00, Fässbergs församlingshem, Onsdag
UG UNGDOMSGRUPP för dig mellan 14-25, Stensjön, 
kl 18.00, Fågelbergskyrkan, Onsdag

DET BÄSTA JAG GJORT!
Så brukar det låta när konfirmanderna får frågan "Hur var det att konfirmera 
sig? Att konfirmera sig är en once in a life time experience. Här får du träffa nya 
människor, umgås med kompisar, samtala om livet och åka på aktiviteter, läger 
och en resa i de inre. Världen är en tuff plats att navigera sig i, konfirmationen 
ger dig möjlighet att prata om de som kan kännas svårt men också det som är 
roligt i livet.

Anmälan för 2022-2023 är öppen! På hemsidan hittar du alla grupper, 
information och anmälan. 

www.svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation

FAKTA KONFIRMATION
I Fässberg, Kållered och Stensjön finns 
flera olika dagar och konfa-alternativ att 
välja mellan.
Anmäl dig snarast - det finns platser 
kvar i vissa grupper.

Mama Gumbo

Illustation av Bianca Casco

Clowner utan gränser 

22 JUNI 
10:00 -13:00 Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola 

27 & 29 JUNI 
10:00 – 13:00 måndag, tisdag och 
onsdag vecka 26 och 27. Sommar-
kyrka vid Gunnebo. Aktiviteter för 
barn och ungdomar 8-13 år. Bro-
stugan ligger vid Gunnebo Slott intill 
Stensjön, Christina Halls väg.
Närmsta busshållplats är Kristinedal, 
linje 753. Det blir aktiviteter såsom 
minigolf, lek, bad med mera.
För att vara med på aktiviteterna 
utan vårdnadshavare behöver du 
vara 8 år och uppåt och ha telefon-
nummer till en kontaktperson.

29 JUNI 
10:00 – 13:00 Apelgårdens kyrka 
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola

Juli
1 JULI 
10:00 -13:00 Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyrkans 
Öppna Förskola 

2 JULI 
10:00–13:00 Apelgårdens kyrka
Sommaröppet Babyöppet och Kyr-
kans Öppna förskola
11:00 – 16:00 En dag med musik 
och serieteckning. Skapande verk-
samhet för stora och små. Musik-
workshop med Mama Gumbo som 
har rötterna i afrikansk musik, samt 
seriepedagogen Bianca Casco som 
guidar i hur vi berättar en historia i 
färgsprakande bilder med text.

5 JULI 
18:00 Brostugan Gunnebo 
Sommakyrka. Aktiviteter för barn och 
ungdomar 8-13 år.

Augusti
13 AUGUSTI 
11:00 – 16:00 Fässbergs försam-
lingshem. En dag för alla barnfa-
miljer. Vi får besök av Clowner utan 
gränser. Dagen bjuder på lek, pyssel, 
musik och föreställningar. Vi bjuder 
på lunch och fika. Ingen anmälan 
krävs.

Reservation för ändringar och 
felskrivningar. Webbsidan ska alltid 
innehålla korrekt information.

Adresser och hållplatser hittar du på sidan 3.

www.svenskakyrkan.se/molndal/
barnochfamilj
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Namn: 

Adress:
Skicka in lösningen på korsordet senast 5 september till 
Korsord, Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal. Eller lämna in korsordet i Fässbergs församlinghem.
De bidrag som är rätt lösta och har inkommit den 5 september är med i utlottningen av en blomstercheck. 

Jag vill bli medlem  
i Svenska kyrkan
 
Du kan anmäla dig via länken nedan eller lämna/skicka in talongen till  
Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/MOLNDAL/BLI-MEDLEM

Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

E-post:

Ort/datum

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamhe-
ter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

• kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 
• läger, ungdomscaféer och andra mötesplatser för ungdomar
• hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
• gudstjänster för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
• gemenskapsträffar för äldre och ensamma
• jourhavande präst, som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då 

många andra resurser är stängda
• arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
• själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
• gratis eller subventionerad familjerådgivning 
• olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
• ett rikt musikliv med körer och musiker
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
• stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
• stöd till dem som sörjer
• stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället
• tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
• stöd till svenskar som befinner sig utomlands
• stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
• klimatarbete i Sverige och världen
• Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.
• du har dessutom rätt att rösta i kyrkovalet

BEHÖVER DU PRATA?

Ring 031-761 93 00 (vx) ank 3 Ring 031-761 93 00 (vx) ank 3 
och be att få tala med en präst och be att få tala med en präst 
eller diakon. eller diakon. 
www.svenskakyrkan.se/molndal/www.svenskakyrkan.se/molndal/
kontaktkontakt

Vill du prata med en medmänniska?
Vi lyssnar på dig!
Ring till SOS-telefonen 0771-800 
650 varje dag, året om, eller skriv 
till SOS-brevlådan. För dig mellan 
12 och 25 år finns även Nätvand-
rarchatten, tre kvällar i veckan.
www.svenskakyrkan.se/
kyrkans-sos
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4-6 juni 
Fässbergs kyrka

LÖRDAGEN DEN 4 JUNI 2022

10:00 Tornvandring i Fässbergs 
kyrktorn för alla barn. Alla får testa 
att ringa i kyrkklockorna. 
Ingen anmälan behövs. 

11:00–11:20 Dockteater i Fäss-
bergs kyrka.
Välkommen på en glad föreställning 
med dockteater!
Ingen anmälan behövs. 

11:20-11:30 Bibelutdelning till 
Fässbergs församlings 4-åringar. 
Anmälan behövs och görs till Jill 
Olandersson, rytmikpedagog: 
jill.olandersson@svenskakyrkan.se 
senast den 27 maj.

11:00–16:00 Pizzaservering
Utanför Fässbergs kyrka serveras 
vedugnsbakad napolitansk pizza 
mellan kl. 11:00-16:00. Välkommen 
hit för att smaka en bit!

11:30–12:00 Skattjakt i Fässbergs 
kyrka
Tillsammans upptäcker stor och liten 
kyrkans skatter med överraskningar, 
lek och skoj. 
Ingen anmälan behövs. 

12:00–14:00 Hoppborg, hinder-
banor
Hoppborg, hinderbanor, varm korv 
med bröd och mycket annat skoj i 
backen rund Fässbergs kyrka. 
Ingen anmälan behövs.

13:00–13:50 Allsång i kyrkan
Allsång med Fässbergskören, Tol-
torpskören och Må-bra kören under 
ledning av Karin Rosander. 
Ingen anmälan behövs. 

14:00–14:50 Föredrag med Lars 
Gahrn i Fässbergs kyrka. 
Socken blir stad – Fässberg och 
Mölndal i en föränderlig värld från 
1922 och framåt. Ett föredrag om 
Mölndals historia, Fässbergs kyrka 
och folket i Mölndal. Ingen anmälan. 

15:00 och 15:30  Guidning och vis-
ning av Fässbergs kyrka och kyrk-
torn. Guidningen tar 30 minuter. 
Ingen anmälan.

16:00–16:50 Fässbergs kyrka är 
öppen. Möjlighet att tända ett ljus, 
äta lite fika, prata med präst och 
lyssna på meditativ orgelmusik.

SÖNDAGEN DEN 5 JUNI 2022

11:00–12:10 Jubileumsmässa, 
Fässbergs kyrka, Mölndal 100 år - 
även digital
Fässbergskören, Söndagsklubben 
Präst: Johanna Risenfors Lindmark. 
Musiker: George Keczán. Diakon: 
Birgitta Sundahl. Präst: Carl Sjögren. 
Musiker: Karin Rosander, Carina 
Göransson. Pedagog: Jill Olanders-
son.

13:00–13:30 Parkurs i minifor-
mat, Fässbergs kyrka
Vill du testa på en friskvårskurs för 
parrelationer i miniformat? Välkom-
men till 30 spännande minuter! Kom 
själv eller med partner. Inget behö-
ver delas inför andra. Ingen anmälan.

13:30–15:00 Fässbergs kyrka är 
öppen
Möjlighet att tända ett ljus, äta lite 
fika, prata med präst och lyssna på 
meditativ orgelmusik.

15:00 och 15:30  Guidning och vis-
ning av Fässbergs kyrka och kyrk-
torn. Guidningen tar 30 minuter. 
Ingen anmälan.

19:00–20:00 Fässbergs kyrka 
Konsert Sonja Aldén- även digital
Välkommen till konsert med Fäss-
bergs Vokalensemble och Sonja 
Aldén. Pianist Magnus Spångberg, 
Körledare Karin Rosander. 
Insläpp kl 18:00.

gaia 18 oktober - 8 november 2022
Gaia är ett spektakulärt konstverk av den engelske 
konstnären Luke Jerram.

Gaia mäter sju meter i diameter och är skapat av bilder från 
NASA:s fotografier av jordytan. Konstverket ger besökaren 
möjlighet att se vår planet tredminensionellt svävande och 
långsamt roterande i rummet.

18 oktober - 8 november
Gaia kommer att vara installerad i Fässbergs kyrka under 
tiden 18 oktober - 8 november 2022, en exklusiv 
utställning i Sverige.
Mer information finns på
www.svenskakyrkan.se/molndal/gaia
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MÅNDAGEN DEN 6 JUNI 2022

10:00–17:30 Gospelworkshop i 
Fässbergs kyrka
FULLBOKAT! Vill du sjunga tillsam-
mans med Samuel Ljungblahd?
Välkommen till gospelworkshop i 
Fässbergs kyrka den 6 juni under led-
ning av Anki och Magnus Spångberg. 
Alla som anmäler sig till workshopen 
bildar en kör; noter och inspelade 
ljudfiler skickas ut några veckor i 
förväg. Kostnad för workshopen: 
200kr. Är du medlem i någon av 
Svenska kyrkan Mölndals körer 
(Fässberg, Kållered eller Stensjön) är 
det gratis. Tillsammans sätter vi ihop 
en riktigt stor kör som medverkar på 
gospelkonserten kl. 19:00.
ANMÄLAN KRÄVS! 

19:00–20:00  Fässbergs kyrka 
Gospelkonsert - även digital
Gospelkonsert med Samuel Ljung-
blahd, Kören Voice, deltagare på 
gospelworkshopen, samt Anki och 
Magnus Spångberg.
Insläpp kl 18:00.

www.svenskakyrkan.se/mölndal/jubileum

Lyssna på vacker musik i 
sommar. 
På sidan 8 hittar eller på 
websidan hittar du alla 
konserter.
www.svenskakyrkan.se/
molndal/musik

Fullt med sommaraktivite-
ter för barnen. På sidan 14 
eller på websidan hittar du 
mer information.
www.svenskakyrkan.se/
molndal/barnochfamilj

8 14


