
Hösten 2021

KYRK -
KLOCKAN

Kyrkoval 19 september

Rätt eller fel med partipolitik i kyrkan?
Inför kyrkovalet 19/9 kommer Amanda Carlshamre och Ulf Bjereld att diskutera partipolitik i 

kyrkan på en temakväll i Stensjökyrkan den 7 september kl 18.30. Läs mer på sid 2!

Övrigt innehåll: - Fritt fram för upp till 100 deltagare i våra gudstjänster!
 - Biskopsvisitation i september.
	 -	Temakvällar	med	Elisabeth	Sandlund,	Stina	Oscarson,	Erik	Schüldt	m	fl.
 - Bibelskolan Den Stora Berättelsen fokuserar Paulus.
	 -	150	konfirmander	anmälda	–	enstaka	platser	kvar.
 - Kvinnogrupp,  Mansgrupp, Unga Vuxna, Ungdomsgrupp, Retreater...
 - Vi startar hemgrupper. 
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Kandidaterna presenteras som 
de själva valt att presentera sig 
på valsedlarna:

Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna
1. Jan-Erik Lindström
2. Pernilla Övermark
3. Solveig Hallin
4. Jonny Blomgren. 
5. Elisabeth Andersson
6. Hans-Evert Renérius
7. Carina Ekedahl
8. Birgitta Evans
9. Ingemar Malmberg
10. Henrik Sörensson
11. Karin Vedlin
12. Birgitta Johansson
13. Viktor Andersson. 
14. Gun Kristiansson
15. Hasse Nygren. 
16. Jan Herbertsson
17. Royne Borgvall. 
18. Marie-Louise Lindholm
19. Ove Dröscher

Fria Liberaler 
i Sv k:an, FISK 
1 Catharina Benzel,  lärare i 

hem- och konsumentkunskap, 
Kåll 

2 Maria Aminoff , doktorand, 
Fässb 

3 Christer Wetterling, 
företagare, Fässb 

4 Anita Svenheden, ekonom, 
Sten.

Kristdemokrater 
i Sv k:an 
1 Joakim Bengtsson Mölndal. 

säljare. 
2 Lars-Gunnar Pålsson 

Mölndal, präst. 
3 André Zeidan Kåll, leg 

fysioterapeut. 
4 Marcus Bengtsson Kåll, 

diakon. 
5 Eva Lena Ekholm Mölndal, 

företagare

Miljöpartister 
i Sv k:an, De Gröna 
1. Staffan Bjerrhede Kåll. 
2. Kennet Wallengren Sten.
3. Annika Bjerrhede Kåll. 
4. Marianne Halonen Fässb. 
5. Hans Lundin Kåll 
6. Gunilla Arneström Fässb

Partipolitiskt Obundna 
i Sv k:an, POSK
1. Eva Forssell Aronsson 60 år, 

professor/sjukhusfysiker, Fässb. 
2. Stellan Hasselblad 76 år, 

kyrkväktare em, Sten. 
3. Gunnar Lindskog 83 år, prost, 

Fässb 
4. Margareta Eklund Jimar 

rektor, Kåll 75 år 
5. Kerstin Efraimsson 71 år 
6. Lars Ramboldt 77 år, Sten. 
7. Eva Rangmar, 69 år, klockare, 

Fässb
8. Stefan Caplan, 56 år, 

gymnasielärare, Sten.
9. Mats Holstein, 58 år, miljö- 

och Hälsoskyddsinspektör, 
Fässb. 

10. Anna Mattsson, 62 år, 
kommunikatör, Fässb. 

11. Mats Ohlson, 61 år, 
sjukhuskemist, Sten. 

12. Helena Sörquist, 54 år, LSS-
handläggare/socialsekreterare, 
Fässb. 

13. Lars Erik Karlsson, 68 år, 
pensionär, Fässb. 

14. Bodil Lindqvist, 71 år, 
pensionär, Sten. 

15. Magnus Knutson, 71 år, civ.
ing., Fässb.

16. Carina Enerfalk, 62 år, aukt. 
med. fotterapeut, Fässb. 

17. Magnus Widfeldt, 64 år, civ. 
ing, Sten. 

18. Eva Ånhammar Karlsson, 64 
år, leg. psykolog/diakon, Fässb. 

19. Gilbert Lundgren, 82 år, tekn. 
lic, Fässb. 

20. Anders Akutsu Hedenrud, 44 
år, ingenjör, Fässb. 

21. Inger Andersson, 60 år, div.
arb, Fässb. 

22. Rolf Claesson, 78 år, Sten.
23. Elisabeth Rangmar, 35 år, 

administrativ samordnare, 
Fässb. 

24. Johan Lundin, 56 år, arkitekt, 
Fässb. 

25. Karin Olsson Victor, 78 år, 
pensionär, Fässb. 

26. Lena Hasselblad, 74 år, 
adjunkt, Sten. 

27. Lars Karlsson, 74 år, Fässb.
28. Kerstin Lundgren, 79 år, 

pensionär, Fässb. 
29. Lars Gahrn, 67 år, antikvarie/

filosofie	doktor,	Sten.	
30. Alice Nordström, 24 år, egen 

företagare, Fässb. 

31. Bengt Enerfalk, 63 år, 
försäljningsingenjör, Fässb.

32. Märta Johansson, 89 år, 
pensionär, Sten. 

33. Margareta Hedenrud, 79 år, 
leg. psykolog, Fässb.

34. Dick Bergström, 56 år, 
gymnasielär, Kåll. 

35. Ulla Hermansson,73 år, 
frilansare, Fässb. 

36. Jenny Odälv, 48 år, diakon, 
Sten. 

37. Bo Hedenrud, 80 år, leg. 
läkare, Fässb. 

38. Kristine Holmberg, 62 år, 
materialhanterare, Kåll. 

39. Leif Jenemalm, 68 år, 
pensionär, Sten. 

40. Maj Edberg Petersson, 85 år, 
Fässb. 

41. Kerstin Bodén Engdahl, 72 år, 
Fässb. 

42. Dan Aronsson, 65 år, 
civilingenjör, Fässb. 

43. Britta Nilsson, 82 år, Fässb

Sverigedemokraterna 
1. Kjell-Åke Jönsson 67, 

pensionär
2. Martin Linder-Lood 29, 

elektriker 
3. Jan Jacobsson 79, pensionär 
4. Marie Andreasson 47, 

maskinoperatör

Vänstern i Sv k:an 
1. Marie Lindqvist 50 år, 

habiliteringsassistent 
2. Ronny Lindqvist 73 år, 

skolvaktmästare

FÖRKORTNINGAR: 
Fässb = Fässbergs församling, 
Kåll = Kållereds församling, 
Sten = Stensjöns församling

Kyrkovalet
Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval. I Sv k:an är 
det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. 
Svenska kyrkans organisation är demokratiskt uppbyggd och be-
roende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara 
med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyr-
kans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer 
som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och 
framtid.  I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet 
att styra kyrkan de kommande fyra åren. Det handlar om tre val 
för	Sv	k:ans	olika	nivåer	–	direkta	val	sker	till	kyrkofullmäktige 

i Mölndals pastorat (Sv k:an i Mölndal), till stiftsfullmäktige i 
Göteborgs stift och till kyrkomötet på den nationella nivån. För 
att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska 
vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en för-
samling i Sverige. Här nedan ser du alla de lokala kandidater-
na i ett av de tre valen – valet till kyrkofullmäktige i Mölndal. 
Mer information får du i Mölndals-Posten 26/8 samt på våra två 
temakvällar i Stensjökyrkan 7/9 och 14/9 som du kan läsa mer 
om nedan. 
På sista sidan i Kyrkklockan ser du röstningstider 19/9

(mer information ges i Mölndals-Postens valbilaga 26 aug 
där du får presentationer av samtliga nomineringsgrupper 
samt information om förtidsröstning mm)

Två temakvällar i Stensjö-
kyrkan om kyrkovalet 
Båda kvällarna kommer att sändas direkt och i efterhand 
via församlingens Facebook-sida (går att se även för dig 
som saknar FB): facebook.se/stensjonsforsamling 
Men givetvis är det mer givande att vara på plats i kyrkan 
och vi har plats för coronasäkrat deltagande för upp till 100 
personer. 

Tisdag 7/9 18.30 Partipolitik i kyrkovalet?
Amanda Carlshamre (foto framsidan), ordförande för 
POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan möter Ulf 
Bjereld (foto framsidan), professor i statsvetenskap och 
fd ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. 
Amanda sitter i kyrkomötet och kandiderar för en ny peri-
od. Ulf kandiderar också till kyrkomötet. Socialdemokra-
terna är den största gruppen i kyrkomötet och har 76 leda-
möter. POSK är näst största grupp och har 42 ledamöter. 
Temat är: Är det rätt eller fel att politiska partier ställer upp 
i kyrkovalet? Debatten leds av församlingsherde Stefan 
Risenfors.

Tisdag 14/9 kl 18.30
Lokal valdebatt för Mölndal
Som du ser av listorna till vänster är det sex nominerings-
grupper som ställer upp i valet till Kyrkofullmäktige i 
Mölndals pastorat. Alla grupperna har inbjudits att skicka 
en representant till denna valdebatt som leds av försam-
lingsherde Stefan Risenfors.

Här hittar du kandidater till alla tre valen:
www.kandidatvisning.svenskakyrkan.se
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Temakvällar
Tisdagar 18.30-20.00 i Stensjökyrkan 
utom 19/10 då vi börjar redan kl 18.00.

7/9 Partipolitik i kyrkan?  
Se föregående sida!

14/9 Lokal kyrkovalsdebatt  
Se föregående sida!

21/9 Att vara mamma till Ulle!
Elisabeth Sandlund från tidningen 
Dagen är mamma till Ulle som 
föddes med Downs syndrom.

28/9 Tro och vetenskap i harmoni - är 
det möjligt? - Ivar Gustavsson, 
pensionerad docent vid Chalmers

19/10 Konsten att tala med sina me-
ningsmotståndare. Temakväll 
med Stina Oscarson	–	teaterre-
gissör, dramatiker, författare och 
samhällsdebattör. (OBS 18.00)

26/10 Tro i tvivlets tid - kulturjournalist 
Erik Schüldt berättar om sin egen 
trosvandring

16/11 En god Gud och lidandet i värl-
den - om teodicéproblemet i litte-
raturen - Anna Sophia Bonde

Bibelskolan 
Den stora berättelsen startar igen 6/9 och 
har hösten 2021 temat Paulus brev

I höst tar Mölndals pastorats bibelskola sig 
an Paulus som brevskrivare. Vilka skrev han 
till? Varför är han ofta så upprörd? Vilka 
ämnen ligger honom varmast om hjärtat? Vi 
hälsar såväl gamla som nya medlemmar väl-
komna och kräver inga speciella förkunska-
per; dock är en viss läskunnighet önskvärd, 
liksom	 nyfikenhet	 på	 de	 bibliska	 texterna.	
Vi möts i Fågelbergskyrkan i Rävekärr på 
måndagskvällar kl 18.30, adress: Östra 
Falkgatan 9. Kontakt: Anna Sophia Bonde

Biskopsvisitation
Ursprungligen 
var biskopens 
besök i Mölndals 
pastorat planerat 
till maj 2020 men 
pga. Corona har 
vi fått uppskjuta 
visitationen två 
gånger. Men nu 
blir den äntligen 
av i september. 

Den offentliga delen av visitationen utgörs 
av After Work med biskop Susanne Rapp-
mann i Fässbergs kyrka torsdag 9/9 kl 
18.00 med mingel, snittar och dryck. Ming-
let avslutas med orgelmusik kl. 18.45 och 
följs sedan av ett föredrag av biskopen kl. 
19:00 och därefter mässa kl. 20.00 med bi-
skop Susanne. 

På söndag 12/9	firar	vi	högmässa	i	Stensjö-
kyrkan kl 11 men tar via storbild del av pre-
dikan och visitationsstämma av kontrakts-
prost Mattias Algotsson vid högmässan i 
Fässbergs kyrka. 

Apologetiska kvällar
28/9, 16/11 och 7/12 ägnas våra temakvällar 
denna	höst	åt	livets	stora	filosofiska	frågor.	
Se spalten till vänster där de två första pre-
senteras!

En dag om sorg
23 okt i Fässbergs kyrka   Tid: 9.30-15.00
Föreläsning av Marie Pervik från Sjuk-
huskyrkan i Kungälv om När livet brister, 
samtal, musik och god mat. För info, kon-
takta Anna Sophia Bonde.

Välkommen Hugo!
Under två pandemiter-
miner har Joel Berg-
ström tillsammans 
med Elisabeth Feldt 
vikarierat för Ida An-
dersson som musiker i 
Fågelbergskyrkan. Eli-

sabeth är kvar under hösten men Joel ersätts 
30/8 av Hugo von Horn som här presente-
rar sig:

Jag föddes 1995 i Lund men har bott i olika 
delar av världen som Afrika och Jamaica. 
Anledningen till att jag bott utomlands är att 
mina föräldrar jobbade i dessa länder; pap-
pa som läkare och mamma jobbade för väl-
görenhetsorganisationer som UNICEF bl.a. 
Det var i Uganda som jag först tog pianolek-
tioner som femåring. Jag spelade piano och 
tog	lektioner,	men	det	var	först	när	jag	flyt-
tade till Tanzania som jag tog pianospelet på 
allvar.	När	vi	flyttade	tillbaka	till	Lund	2007	
fortsatte jag mina pianostudier men upp-
täckte också orgeln som sedan blivit mitt 
huvudinstrument. Under utbildningen, först 
till kantor och sedan till organist, blev jag 
också alltmer intresserad av komposition 

Hösten 2017 påbörjade jag min organistut-
bildning på Musikhögskolan i Göteborg, 
och	 fick	 min	 organistexamen	 2020.	 För	
närvarande studerar jag sista året på master-
programmet på Musikhögskolan men till-
träder också 30/8 som organist på halvtid i 
Fågelbergskyrkan.

Träffarna
Stensjöträffen på onsdagar i Stensjökyrkan 
och Fågelbergsträffen på torsdagar i Fågel-
bergskyrkan. Vi börjar kl 12 i kyrkan med 
andakt och därefter blir det måltid. Progra-
met ligger kl 13-14 och några är hittills fast-
ställda	–	se	nedan!	Ansvarig: Anna Sophia 
Bonde tel 0738-520475. 

1/9 Vi delar sommarminnen
8/9 Carina Etander-Rimborg: 

Glimtar från kyrkopolitiken
15/9 Ignatius av Loyola – en makalös 

militär! Stefan Risenfors berättar
22/9 Hugo v Horn spelar och berättar 

om Ludwig van Beethoven
29/9 Caroline Bergagård, Hela 

Människan, berättar om 
Kaffekvarnen -  kafé för utsatta i 
Kvarnbyn.

6/10 Tro, hopp och kärlek - musik och 
lyrik i skön harmoni, av Susanne 
Petersson och Ingmari Dalin 
(sång, piano och gitarr)

13/10 Anna Sophia & Birgitta sjunger 
och berättar om Göte Strandsjö 
och hans musik 

(Foto. 
Kristin Lidell)

Tröst av Inger Karlberg 
på Råda kyrkogård.
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På bilden ser du förra årets Aktivistgrupp 
och just den varianten har ökat med 50% 
inför det kommande läsåret. Totalt är det ca 
150	anmälda	konfirmander!	Följande	grup-
per erbjuder vi tillsammans med Fässbergs 
församling.	 De	 flesta	 av	 grupperna	 är	 nu	
fulltecknade men du kan ställa dig i kö för 
plats vid ev avhopp.

AKTIVISTKONFA – enstaka platser
En grupp i regi av Stensjöns församling 
för dig som är trött på enbart vackert prat 
om mänskliga rättigheter och allas lika 
värde, som istället vill se praktisk handling. 
Träffar ca varannan måndagskväll i Sten-
sjökyrkan. En resa till Berlin på påsklovet 
2022 ingår.

GOTLANDSKONFA- fulltecknad
- en grupp i regi av Fässbergs församling 
där en resa till Gotland på påsklovet 2022 
utgör höjdpunkten.

IDREKONFA - fulltecknad
En grupp i regi av Fässbergs församling 
med samling en lördag per månad samt en 
skidresa till Idre 3-7 januari 2022.

KONFA ACTIVE - fulltecknad
En grupp i regi av Stensjöns församling 
med tre läger samt träffar en torsdagskväll 
per månad med klättring, beachvolley, 
vandring, bowling, äventyrsbana m.m.
 
LÄGERKONFA - fulltecknad
En grupp i regi av Stensjöns församling där 
fokus ligger på fyra helgläger under året. 

SOMMARKONFA	–	några platser kvar 
En grupp i regi av Fässbergs församling 
där fokus ligger på ett långt läger vecka 
25-27.

SÄRSKOLEKONFIRMATION – kan fin-
nas platser kvar
En grupp i regi av Annedals församling 
som i 40 år arbetat med grupper för
ungdomar med intellektuella funktionsned-
sättningar.

Anmäl dig snarast direkt på nätet: 
svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation

Ungdomsgruppen 
i Stensjöns församling
UG som vänder sig till ungdomar födda 
2007 eller tidigare samlas på torsdagar kl 
18.30-21.00 i Fågelbergskyrkan. Start 26/8. 
För att se aktuellt program kolla in vårt 
instagramkonto @stensjonsug Kontakta 
ungdomspedagog Kristin Watrous om du 
vill	veta	mer	–	tel	0738-520472,	
kristin.watrous@svenskakyrkan.se

Veckomässa
Varje onsdag kl 18.30 i Stensjökyrkan. En 
liten enkel nattvardsgudstjänst på en halv-
timma. 

Bilden på nästa 
sida...
Några hästar galopperar över ängen ner 
mot Rådasjön. En liten påminnelse om 
hur vackert och fridfullt det är på just den 
lilla plätt på jorden där vi råkat hamna. 
Den	 10	 oktober	 firar	 vi	 Tacksägelseda-
gen med familjegudstjänst kl 10 i Sten-
sjökyrkan och därefter den grammisno-
minerade folkmusikgruppen Åkervinda 
kl 16 i Fågelbergskyrkan och Romans 
Svenska Messan med kyrkokören kl 18 
i Stensjökyrkan . Temat är lovsång och 
tacksamhet och vi som råkat hamna här 
har så oändligt mycket att vara tacksam-
ma för. En tacksamhet som kan uttryckas 
i varje gudstjänst hela kyrkoåret.

        Från en ballong 
   ser du nya pers-
 pektiv. En liknande 
 upplevelse kan 
 konfirmandtiden 
   ge dig, så ta 
     chansen!

Född 2007?
Hög tid att anmäla sig till någon av våra konfirmandgrupper!
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Hemgrupper
Det	 är	 härligt	 att	 vi	 återigen	 får	fira	 guds-
tjänst tillsammans! För att också stärka den 
lilla gemenskapen inbjuder Stensjön för-
samling till en Kick-off-kväll för hemgrup-
per torsdagen den 23 september kl 18.00-
20:30.	 Det	 blir	 fika,	 samtal,	 bön	 och	 lite	
input om hur vi tänker kring hemgrupper.

Vet du redan innan att du tänker komma? 
Ge gärna en signal till oss senast tisdag 21 
september så vi kan beräkna tillräckligt med 
fika,	även	om	det	går	jättebra	att	i	sista	mi-
nuten komma på att ta med sig en kompis 
eller två! Varmt välkommen!

Tycker du det låter som en spännande utma-
ning att även vara med och leda en sådan 
hemgrupp? Ta gärna kontakt för mer info 
om detta. Kontakta Anna Sophia Bonde, 
Joel Göranson eller Solveig F Nygaard (se 
kontaktuppgifter på sista sidan). Du kan läsa 
mer vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/molndal/nyheter/
vill-du-vara-med-i-en-hemgrupp

Mässa med miniretreat
I samarbete med Fässbergs församling bju-
der vi några söndagar under terminen in till 
Mässa med miniretreat kl 16:00 i Fågel-
bergskyrkan, öppen för alla åldrar (www.
svenskakyrkan.se/molndal/miniretreat). 
Du kan komma enbart till mässan, enbart 
till miniretreaten kl 16.45 eller till båda kl 
16.00–19.00.	 Ingen	anmälan	krävs!	Datum	
hittar du på sista sidan

Kvinnogruppen
Kvinnogruppen i Stensjön är en öppen 
samtalsgrupp för kvinnor som träffas i för-
samlingssalen i Stensjökyrkan varannan 
onsdag 18:30-20:30 och delar liv, ofärdiga 
eller	genomtänkta	tankar,	och	lite	fika	med	
varandra.  Nu har vi äntligen möjlighet att 
kunna öppna upp för nya, och du är varmt 
välkommen att ta kontakt med Solveig F 
Nygaard (kontaktuppg. sista sidan) för mer 
information. Träffar: 1/9, 22/9, 6/10, 20/10, 
3/11, 17/11, 1/12, 15/12

Unga Vuxna
Är du mellan 18 och 30 år och längtar efter 
en kristen gemenskap med andra unga 
vuxna? Då kan du hänga med på Mölndals 
pastorats Unga Vuxna-träffar!

Vi träffas första gången i höst kl 13:00 i 
Ungdomslokalen i Fågelbergskyrkan sön-
dagen den 5 september och möts ungefär 
varannan vecka under hösten. Ta med egen 
lunch,	 där	 kommer	 att	finnas	kaffe	och	 te.	
Vi kommer att umgås och dela tankar om 
livet och tron och be lite för varandra, och 
även under terminens gång få input om bön 
genom 24-7-rörelsen och Alphas videose-
rie	 (www.bonekursen.se).	Det	finns	 såklart	
också utrymme för förslag på andra aktivi-
teter. För mer info kontakta Solveig Fylling 
Nygaard (kontaktuppgifter på sista sidan). 
Tid: 13:00-15:45. Träffar under hösten: 5/9, 
26/9, 3/10, 17/10, 31/10, 21/11, 5/12

Retreatdagar i 
Fågelbergskyrkan 

Lördagarna 25/9 &  
4/12 kl 09-17 kan 
vi ta emot 7-12 del-
tagare (beroende 
av corona-läget)
för retreatdag med 
stillhet, tideböner, 
bibelmeditation, 
mässa och möjlig-

het till samtal. Anmälan krävs för att vi skall 
kunna planera måltiderna.

Ledare 25/9: Anna Sophia Bonde och Sol-
veig Fylling Nygaard. Ledare 4/12 är inte 
bestämd än. Anmälan senast 15/9 (inför 
25/9) och 24/11 (inför 4/12. Pris: 150 kr, 
med möjlighet för behovsprövad reduktion. 
Inkluderar	lunch	och	mackfika.

Anmäl dig till Solveig Fylling Nygaard 
(kontaktuppgifter på sista sidan). Vänligen 
ge besked när du anmäler dig ifall du har 
några matallergier etc. eller något annat vi 
behöver veta. 

Tack alla utdelare!
Vi lyckades samla knappt hälften av våra 
församlingsbladsutdelare. Så på bilden ser 
du 17 av våra totalt 42 ideella utdelare. Fyra 
gånger per år delar de ut Kyrkklockan till 
drygt 5000 hushåll i östra Mölndal. Men vi 
behöver	 bli	 fler	 utdelare	 eftersom	 försam-
lingen växer. Det är tack vare dessa ideella 
som vi helt kan undvika reklam i Kyrkklock-
an. För om vi skulle anlita professionella 
utdelare skulle vi inte klara det ekonomiskt 
utan reklamintäkter. 
Kan du tänka dig en promenad på ett par 
timmar i östra Mölndal fyra gånger per år, 
utan att binda dig, så är du välkommen att 
höra av dig till mig! /Stefan Risenfors

Mansgruppen
Varannan vecka i Glasbergsskolan, öppen 
för alla män. Info: Stefan Risenfors

Internationellt
Kontaktperson: Solveig Fylling Ny-
gaard, tel 0738-520431, e-post: sol-
veig.f.nygaard@svenskakyrkan.se

Open Doors
Stensjön församling stödjer Open 
Doors Sverige som hjälper kristna 
över hela världen som upplever för-
följelse. I anknytning till högmässan 
söndagen den 24 oktober kommer en 
representant från Open Doors berätta 
från arbetet. Inkomsten från kyrkkaf-
fet kommer gå till Open Doors. Kom 
och bli engagerad och inspirerad! 

Gillar du adventspyssel? 
Lördagen den 13 november 14:00-18:00 
möts vi i Fågelbergskyrkan för att pyss-
la,	fika	och	lära	mer	om	ACT,	Svenska	
kyrkans internationella arbetes julkam-
panj.	Inkomsten	från	fikat	(kr	40,-	),	och	
det vi producerar under dagen och säljer 
under advent, går till ACT.Anmälan se-
nast tisdag 9 november till Solveig F Ny-
gaard, kontaktuppgifter på sista sidan. 
Vill du hjälpa till på julpysseldagen? Vi 
är tacksamma för hjälp och bra idéer!. 

Jul i Kvarnbyn
Stensjön församling kommer vara 
närvarande på Jul i Kvarnbyn 1a Ad-
vents-helgen. Vill du vara med att t.ex. 
samla in julklappar till behövande eller 
sälja ljus för ACT? Kontakta Stefan 
Risenfors (kontaktuppgifter, se sista si-
dan)

Internationella gruppen
Har du ett internationellt engagemang? 
Vill du vara engagerad i Stensjöns för-
samlings Internationella grupp?  Kon-
takta Solveig F Nygaard!
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Stensjökyrkan
(Viss osäkerhet med Stensjökyrkans grupper 
inför hösten pga. delvis vakant pedagog-
tjänst.)
Ädelstenarna, åk F-2, onsdagar kl. 14:00-
15:30. Vi gör bibeldrama eller lyssnar på bi-
belberättelser, äter mellanmål, pysslar, leker 
och ibland bakar vi. 

Gott o Blandat,	 åk	 3–5,	 onsdagar	 kl.	
15:30-17:00. Vi lär oss om Bibelns berättel-
ser	genom	drama	eller	film,	äter	mellanmål,	
leker, spelar spel, pysslar m.m.  

Söndagsskola Stensjökyrkan söndagar 
kl. 10.00. Under högmässan i Stensjökyr-
kan Vi läser ur barnbibeln, leker och pysslar. 
Ingen anmälan krävs. 

Öppen förskola, onsdagar kl. 10-12
Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med vuxet 
sällskap. Vi ses i Stensjökyrkans barnlokal. 
Kl.	 11	 sångsamling.	Det	 går	 att	 köpa	fika,	
smörgås, kaffe, för 10 kr. 

Fågelbergskyrkan 

Himlastoff och barnkör, åk F-3, tis-
dagar kl. 14.15-16.30 Vi gör bibeldrama 
eller lyssnar på bibelberättelser, pysslar, le-
ker och har fruktstund. Bland aktiviteterna 
ingår även att sjunga i barnkör. 

Sångfåglarna, åk 3-6, tisdagar kl. 14.30 
–	15.15	.	En	kör	för	dig	som	och	älskar	att	
sjunga. Du får lära dig nya sånger och upp-
täcka glädjen att sjunga tillsammans med 
andra.	 Från	 kl.	 14.00	 finns	 det	 mellanmål	
framdukat och kl. 14.30 -15.15 är det kör-
övning.

Kompisklubben, åk 3-6, måndagar kl. 
14:30-16:30. Vi lär oss om Bibeln genom 
drama	och	film,	äter	mellanmål,	pysslar	och	
leker. I gruppen lägger vi stor vikt vid att 
vara goda kompisar.

Öppen förskola, måndagar kl. 10-12
Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med vux-
et sällskap. Samma program som i Stensjön 
–	se	spalten	till	vänster.

Anmäl till barngrupperna
genom att kontakta barnpedagog Ulrica Kardborn: 0738-520464 ulrica.kardborn@

svenskakyrkan.se eller via hemsidan vid respektive barngrupp.

Barnverksamhet Musik 
Söndagar kl 18 i Stensjökyrkan 

om inget annat anges
12/9 - Nu vänder sommaren sitt 
blad. Dikt och ton i sensommartid. 
Margareta Fagman läser egna dikter. 
Musik av och med Thomas Simson. 
Anna Fallström, sång. Grupp ur 
Stensjöns Kyrkokör

26/9 - I närheten. Blandad musik 
med några som bor i närheten: Martin 
Björklund, sång; Annika Lang, trumpet; 
Sara	Lindblad,	viola;	Mats	Norén,	flöjt;	
Maria Germundsson, horn; Johannes & 
Birgitta Landgren, orgel & piano.

10/10 - En svensk klassiker. 
Svenska Messan av Roman framförs 
av Stensjöns Kyrkokör, solister och 
orkester. Dirigent: Birgitta Landgren.

18/10 kl 20.00 – obs måndag! 
Mölndals Kammarkör – 
Höstmusik som skaver och bär. En 
konsert med nyskriven körmusik blandat 
med vackra höstvisor och klassisk 
körlyrik. 

Lörd. 6 nov. kl.18 i Kikås kapell
Minnesgudstjänst
Meditativ musik i Allhelgonatid. Anders 
Norberg, violin. Birgitta Landgren, orgel 
och piano.

7/11 - Faurés Requiem
Varbergs Kammarkör framför 
Faurés Requiem. Sångsolister samt 
instrumentalister på violin, cello, harpa 
och orgel. Dirigent: Johannes Landgren.

21/11 - Av nåd
Kören Göteborg a Cappella i en 
musikgudstjänst om förtvivlan, hopp och 
förtröstan. Dirigent: Solvieg Ågren.

Körer i Stensjökyrkan
Stensjökyrkans körer startar igen 
i v.35. Välkomna både gamla och 
nya körsångare! Se nedan vilken kör 
som passar dig. Kontakta Birgitta, 
tel. 0738-520466 birgitta.landgren@
svenskakyrkan.se 
Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2). 
Onsdagar kl.16.30-17.30.
Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 
2). Tisdagar kl.14.30-15.30. 
Barnkören (fr. åk 3 t.o.m. åk 5).  
Tisdagar. kl.15.45-16.45.
Ungdomskören (åk 6 och uppåt) 
Tisdagar kl.17-18.
Lilla Kyrkokören (vuxna, f.n. damkör) 
Torsdagar	i	udda	veckor	kl.19.00–20.30.
Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsd. kl.19.00-21.15.



FAKTA OM FÖRSAMLINGEN
Stensjöns församling, med ca 7000 medlem-
mar, är Svenska kyrkans lokalförsamling i 
östra Mölndal (öster om E6). Vi har två kyr-
kor: Stensjökyrkan (byggd 1974, utbyggd 
1984 och 2005) ligger utmed Gunnebogatan 
i norra delen av församlingen. Fågelbergs-
kyrkan (byggd 1984) ligger på Östra Falk-
gatan, en tvärgata till Fågelbergsgatan (bak-
om ICA-Lyan) i Rävekärrsområdet i södra 
delen av församlingen. Stensjöns, Fässbergs 
och Kållereds församlingar bildar Mölndals 
pastorat. Carl Sjögren är kyrkoherde. För-
samlingsexpeditionen ligger  i Fässbergs 
församlingshem, norr om Fässbergs kyrka.

Stensjökyrkan 
Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal
Församl.herde Stefan Risenfors 0738-520461

E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se

Komm Anna Sophia Bonde  0738 520475
E-post: annasophia.bonde@svenskakyrkan.se

Komminister Joel Göranson 0738-520377
E-post: joel.goranson@svenskakyrkan.se

Teolog Solveig Fylling Nygaard 0738-520431
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se

Diakon Inger Awenlöf 0738-520320
inger.awenlof@svenskakyrkan.se

Kyrkomusik. Birgitta Landgren 0738-520466
E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se

Vik kyrkomus. Hugo von Horn 0738-520473
E-post: hugo.vonhorn@svenskakyrkan.se

Vik. kyrkomus. Elisabeth Feldt 0738-520327
E-post: elisabeth.feldt@sveskakyrkan.se

Barnpedagog Ulrica Kardborn 0738-520464
E-post: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se

Ungdomsped.  Kristin Watrous 0738-520472
E-post: kristin.watrous@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmäst. Erik Skansholm 0738-520474
E-post: erik.skansholm@svenskakyrkan.se

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal  

Red. & ansvarig utgivare Stefan Risenfors
Foto framsida, fr v: Magnus Aronson
 Johan Wingborg
Foto om annat ej anges: Stefan Risenfors
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Produktion At Print / At Event
Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
slutet av november OGV (Om Gud Vill)

Församlingsexpedition
Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal
Exp.tid: mån-fre kl 09-12, 12.45- 14.30 

Telefon:  031-761 93 00
E-post:
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensjon

SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
5 14 sönd e trefaldighet

Enheten i Kristus
10 Familjegudstjänst

Bonde. Barnkören
16 Mässa m. miniretreat* 

Christian Josefsson
12 15 sönd e trefaldighet

Ett är nödvändigt
11 Högmässa, Bonde. 

Grupp ur Kyrkokören. 
Predikan & visitations-
stämma**** via stor 
bildskärm av kontrakts-
prost Mattias  Algotsson

16 Messy Church- familje-
gudstjänst, Risenfors

18 Musikgudstjänst***

19 16 sönd e trefaldighet
Döden och livet

10 Kommenterad högm** 
Göranson/Risenfors
Ungdomskören
Kyrkoval, rösta kl 11-20

Kyrkoval 
–	du	kan	rösta	i	Fågel-
bergskyrkan kl 12-18

26 17 sönd e trefaldighet
Rik inför Gud

10

18

Högmässa, Bonde
Pojkkören
Musikgudstjänst***

16 Musikgudstj: Beetho-
ven, Bach & jazz - Hugo 
v. Horn, piano & orgel

OKTOBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
3 Den hel. Mikaels dag

Änglarna
10 Högmässa

Risenfors
16 Mässa m. miniretreat*

Christian Josefsson
10 Tacksägelsedagen

Lovsång
10

18

Familjegtj, Göranson. 
Flick-, Pojk- o Barnkör
Musikgudstjänst***

16 Musikgudstj. – folk-
musik med   Åkervinda 
(www.akervinda.com)

17 20 sönd e trefaldighet
Att leva tillsammans

10 Högmässa, Bonde. L:a 
Kyrkokör & Ungd.kör

19 Ekumenisk mässa i 
Fässbergs kyrka

18 måndag 20 Musikgudstjänst***

24 21 sönd e trefaldighet
Samhällsansvar

10 Högmässa, Bonde
Flickkören

16 Messy Church- familje-
gudstjänst, Risenfors

31 22 sönd e trefaldighet
Frälsningen

10 Högmässa
Risenfors

16 Mässa m. miniretreat*
Christian Josefsson

NOVEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
6 Alla Helgons dag

Helgonen
11 Gudstjänst i Kikås 

kapell, Risenfors 
Ungdomskören

18 Minnesgudstjänst i 
Kikås kapell, Risenfors

7 Sönd e. alla helgons d.
Vårt evighetshopp

10

18

Familjegtj, Göranson. 
Flick- och Pojkkören
Musikgudstjänst***

14 Sön. f. domssöndagen
Vaksamhet och väntan

10 Högmässa, Bonde
Barnkören och Lilla 
Kyrkokören

16 Messy Church- familje-
gudstjänst, Risenfors

21 Domssöndagen
Kristi återkomst

10

18

Högmässa, Bonde
Kyrkokören
Musikgudstjänst***

28 1 sönd i advent
Ett nådens år

10 Högmässa
Bonde/Görans./Risenf.
Stensjökyrkans körer

16 Mässa m. miniretreat*
Christian Josefsson

Gudstjänster mm hösten 2021

* Läs mer om Mässa med miniretreat  på sid 6! Christian Josefsson är präst i Fässbergs församling 
och är tillsammans med Carina Göranson (musiker i Fässberg) och Solveig F Nygaard ansvarig 
för Mässa med miniretreat.

** Kommenterad högmässa	19/9	riktar	sig	såväl	till	våra	nya	konfirmander	som	till	alla	andra,	
både	till	dig	som	sällan	besökt	någon	gudstjänst	och	till	dig	som	är	van	gudstjänstfirare	men	ändå	
undrar över varför vi gör som vi gör i högmässan. Det handlar om en högmässa som avbryts ett 
antal gånger för kommentarer och förklaringar.
*** Läs om Stensjökyrkans musikgudstjänster på sid 7!
**** Se hela programmet för biskopsvisitationen på sid 2

Onsdagar kl 18.30: veckomässa i Stensjökyrkan - Jämna veckor leder Stefan 
Risenfors dessa gudstjänster och udda veckor tjänstgör Anna Sophia Bonde.


