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Omslagsbild. Konfirmanddop i Stensjön

I detta nummer:
•	 Temakvällarna fortsätter – i höst med bl a Malin Lindroth, Stina 

Oscarsson och Eric Schüldt.
•	 Retreatdag i Fågelbergskyrkan.
•	 Sex nya medarbetare, varav en ordinarie.
•	 Vi fortsätter med corona-anpassat gudstjänstliv.
•	 Bibelskolan fortsätter – nu med Nya testamentet.
•	 Samtalsgrupp för efterlevande.
•	 Nytt integrationsprojekt med fokus på Kronogårdsgatan.
•	 Kyrkans egen musikskola drar igång.
•	 … och sen fortsätter vi med körerna, mansgruppen, kvinno-

gruppen, barnverksamheten, ungdomsgruppen och flera nya 
konfirmandgrupper
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Olof den (inte så) helige
Olof den helige kallas han. Norges natio-
nalhelgon och hela Nordens första och mest 
populära helgon. Han dog för nästan exakt 
1000 år sedan och det finns hundratals kyr-
kor i Norden men också i övriga Europa och 
ända bort i Ryssland som är byggda till hans 
minne. En av dem är Sankt Olofs kyrka på 
Österlen där den här bilden är tagen. Där är 
inte bara kyrkan utan hela byn uppkallad 
efter helgonet. 

Men vem var han då? Han avbildas, som på 
bilden, med en stridsyxa i höger hand och 
han var en brutal viking. En riktig huligan 
som plundrade i Mälaren och runt Östersjön 
samt längs  Danmarks kuster. Han passade 
även på att förstöra London Bridge när han 
hade vägarna förbi. Men så, i Normandie, 
blev han kristen. 1015 erövrade han genom 
våld kungakronan i Norge och påbörjade 
med stridsyxan i hand ett brutalt kristnan-
de av Norge. Han var en krigisk despot och 
hatades av folket som fördrev honom 1028. 
Två år senare återvände han med en svensk 
stödhär men stupade i Norges mest beröm-
da fältslag – slaget i Stiklestad 1030. Två 
år därefter blev han helgonförklarad och så 
började de fromma legenderna om honom 
spridas, den ena mer fantastisk än den an-
dra…

Vad skulle en modern motsvarighet vara? 
Kan vi tänka oss ett ryskt helgon vid namn 
Sankt Vladimir II (Putin) om hundra år? El-
ler den likaledes officiellt kristne Donald 
Trump som helgon efter några hundra år av 
kristen högerlobbyverksamhet…? 

Visst, vi kristna tror på förlåtelsen, men att 
bygga kyrkor och katedraler till minne av 
en brutal massmördare bara för att han med 
våld tvingade på ett land den kristna tron! 
Är inte det lite väl magstarkt? Vad skulle 
hans tusentals offer ha sagt? Och vad skulle 
Jesus ha sagt – han som valde den lidande 
kärlekens väg, han som uppmanade oss att 
sticka våra svärd i skidan och älska våra 
fiender …?

När man betraktar den kristna kyrkans his-
toria finns det oerhört mycket att skämmas 
över. Det hjälper inte att det bakom varje 
galen kristen despot funnits tusentals vanli-
ga enkla kyrkokristna som verkligen försökt 
omsätta Jesu kärlekslära i sina egna liv. Det 
hjälper inte för det är inte till deras minne 
kyrkorna är byggda och, förutom några un-
dantag, är det inte heller de som blivit hel-
gonförklarade!

Vid konfirmationen den 22/8  spelade Wil-
liam vid rollen som Ugglan på Arken i en 
underbar text av prästen Lars Collmar. Ugg-
lan är den vetenskaplige skeptikern på Ar-
ken och ifrågasätter drömmaren Åsnan som 
tycker sig minnas en tillvaro före Floden, en 
tillvaro med grönt gräs och varm jord. Så 

här säger Ugglan: Myter! Observera  hur 
en religion växer fram! Det är sådana som 
Åsnan som projicerar sina önskedrömmar 
på verkligheten, och så finns det alltid en 
massa lättledda individer med svag verklig-
hetsuppfattning och subsolid jaguppfattning 
som följer med…”

Visst ligger det något i vad Ugglan säger 
och ungefär samma sak säger moderna 
ateister som Richard Dawkins och Christer 
Sturmark. Jag tror inte heller på alla helgon-
legenderna om Olof men visst har tusentals 
”lättledda individer” okritiskt hyllat honom 
som Guds utsände. Och visst sker liknande 
bedrägerier också idag i den kristna trons 
namn. För religion är en så stark kraft att det 
kliar i fingrarna på många makthavare efter 
att få sina undersåtar att tro att det inte är 
kungens eller presidentens maktgalna dröm-

mar det handlar om utan en kamp för Gud 
och för Den Rena Lärans bevarande! Det 
var ju precis det inte bara kung Olof lyck-
ades med utan även svenska kungar som 
Gustav II Adolf som fick svenska dragoner  
att tro att de slogs för den rena lutherska lä-
ran mot katolikerna.

Men vad ska vi kristna då göra? Ska vi följa 
Ugglans råd och avsäga oss en tro som är 
så nerskitad efter 20 sekler att den i mång-
as ögon helt har förlorat kontakten med den 
Jesus man påstår sig följa? Eller är den helt 
motsatta slutsatsen det mest rimliga alterna-
tivet: att konstatera att en tro som överlevt 
2000 år av kyrklig och politisk misshandel 
måste vila på något mer och djupare än re-
ligiösa fantasier och människans omätliga 
behov av tröst! Den kristna tron hade för 
länge sedan varit förpassad till historiens 
skräpkammare om den bara hade varit ett 
människopåfund!

Men det finns en viktig lärdom att dra av 
denna något subjektiva men i allt för hög 
grad sanna kyrkohistoria. Den samman- 
fattas av Ylva Eggehorn i psalm 717 i den 
svenska psalmboken, där den första versen 
lyder:
Så kom du då till sist, du var en främling,
en mytgestalt som jag hört talas om.
Så många hade målat dina bilder
men det var bortom bilderna du kom.
Vi trodde du var användbar, till salu, 
vi skrev ditt namn på våra stridsbanér
vi byggde katedraler högt mot himlen
men du gick hela tiden längre ner.

Det vi kan lära oss är att den kristna tron för-
valtas av vanliga ofullkomliga människor 
som sätter sin prägel på en precis lika ofull-
komlig institution. Och redan Bibelns för-
fattare var medvetna om detta. Paulus skri-
ver: ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för 
att den väldiga kraften skall vara Guds och 
inte komma från oss” (2 Kor 4:7) Kristen 
tro handlar om att tro på Gud och inte på 
människor eller mänskliga institutioner! 

Men däremot finns det löften knutna till den 
ofullkomliga mänskliga institution som vi 
kallar Kyrka. Och då gäller det som gamle 
teaterchefen Per Lysander sa i en intervju i 
denna tidning en gång i tiden: ”Man kan inte 
institutionalisera liv men däremot glimmar 
det till av liv väl så ofta inom institutionerna 
som utanför dem”

Så våga försöket! Våga närma dig din för-
samling med dess ofullkomliga medlemmar 
och företrädare. Kanske kan det t.o.m. med 
bli så att en Gudomlig Nåd då blir ännu mer 
synlig mot en ofullkomlig bakgrund! En sak 
kan du vara säker på: du platsar bland oss 
ofullkomliga! Din egen ofullkomlighet kan 
rent av bli den allra mest användbara råva-
ran i det Gud vill göra med dig

Stefan Risenfors, församlingsherde
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Temakvällar i 
Stensjökyrkan
De flesta tisdagar kl 18.30–20.00
Vi tar in max 50 personer, vid 
fler än 20 flyttar vi in i kyr-
korummet!
1/9 Kvinnogrupp. Info: Solveig F 

Nygaard 0738-52 04 31 (Vi har 
även en mansgrupp – info: Stefan 
Risenfors)

8/9 Vad är kyrklig närvaro? 
Samtalskväll i Fässbergs för-
samlingshem med kyrkoherde 
Carl Sjögren m fl

15/9 Kvinnogrupp – se ovan!
22/9 Ensamhet

Malin Lindroth 
– författare till
den uppmärksam-
made romanen 
Nuckan mm
(Foto: Norstedts)

29/9 Kvinnogrupp – se ovan!
13/10 Kvinnogrupp – se ovan!
20/10

Konsten att tala med sina 
meningsmotståndare
Temakväll med Stina Oscar-
son – teaterregissör, dramatiker, 
författare och samhällsdebattör. 
Stina har bl a varit chef för Radio-
teatern och gett ut boken Tror du 
att du kan förändra världen utan 
att anstränga dig?  

27/10 Kvinnogrupp – se ovan!

17/11 Vägen tillbaka från 
utbrändhet 
Ann-Christine Bergström är 
läkare med egna erfarenheter

24/11 Kvinnogrupp – se ovan!

1/12 Erik Schüldt 
Kulturjournalist 
och program-
ledare för 
P2-programmet 
Text och musik 
med Erik Schüldt

För daglediga
I Stensjökyrkan startar vi 2/9 och i Fågelbergskyrkan 3/9. Träffarna inleds med andakt kl. 
12 i kyrkan, därefter lunch och samtal eller föredrag. Med anledning av covid 19 behöver 
vi sitta utspritt. I Stensjökyrkan kommer det finnas plats för 20 lunchgäster och i Få-
gelbergskyrkan 14 st. Blir det fler gäster kommer det att finnas möjlighet att ta med sig 
en lunchlåda hem. Om du önskar vegetariskt, laktos - eller glutenfritt - så hör av dig på 
måndagen innan så ordnar vi ett bra alternativ till dig. Ansvarig för träffar i Stensjökyrkan: 
Anna Sophia Bonde 0738-52 04 75 och för matlagning Marsida Mania 0737-85 05 90. 
Ansvarig för matlagning och träffar i Fågelbergskyrkan: Ulrica Kardborn 0738-52 04 64.  
Varmt välkomna!

Stensjöträffen 
(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)

2/9 Ta med ett sommarminne! Värd: 
Anna Sophia Bonde

9/9 Mat & Prat med Joel Bergström
16/9 Mat & Prat m Solveig F Nygaard
23/9 Önskepsalmer med Birgitta
30/9 Lars Gahrn minns Johan Ryhag
7/10 Mat & Prat med Stefan 
14/10 Mat & Prat m Anna Sophia
21/10 Mat & Prat m Solveig 
28/10 Mat & Prat med Stefan 
4/11 Orange psalmbok med Birgitta 
11/11 Mat & Prat med Erik Skansholm 
18/11 Mat & Prat med Stefan 
25/11 Önskemusik med Sven 

Martinsson 
2/12 Mat & Prat med Solveig

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)

3/9 Ta med ett sommarminne! Värd: 
Ulrica Kardborn

10/9 Mat & Prat med Stefan
17/9 Alice Kardborn om bakverk och 

bageriutbildning
24/9 Anna Sophia leder ett samtal om 

höstdikter. Ta gärna med!
1/10 Ta med ett minne från förr!     

Ulrica
8/10 Mat & Prat med Joel Göranson
15/10 Joel Bergström presenterar sig
22/10 Högläsning & samtal. Ulrica
29/10 Mat & Prat med Stefan
5/11 Önskemusik med Sven 

Martinsson
12/11 Mat & Prat med Joel Göranson
19/11 Mat & Prat med Erik Skansholm
26/11 Mat & Prat med Ulrica

Bibelskolan
Bibelskolan fortsätter i höst! Vi möts, coronaanpassat, i Fågelbergskyrkan på måndags-
kvällar kl 18.30-20.30. Vill du vara med på distans lägger vi (när så är möjligt) ut före-
dragen på www.sondaghelaveckan. Sök på Bibelskola Mölndal, Den stora berättelsen. 
Pastoratets bibelskola, Den stora berättelsen, fortsätter i höst in i Nya testamentet. 

7/9 Före gryningen: läget vid vår tideräknings början
14/9 De fyra evangelisterna – personlighet och stil
21/9 Jesus i Betlehem, Nasaret
28/9 Jesus i Galiléen
5/10 Jesus i Jerusalem - fasta, påsk, pingst
12/10 Apostlagärningarna kap 1-12, om Petrus
19/10 Apostlagärningarna kap 13-28, om Paulus
2/11 De tidiga kristna församlingarna
9/11 Paulus tanke om församlingen – del 1: individ - gemenskap
16/11 Paulus tanke om församlingen – del 2: tidiga stridsfrågor
23/11 Vad händer i Romarriket under första århundradet? Några glimtar
30/11 Hebréerbrevet: om att leva under förföljelse
7/12 Uppenbarelseboken I – om de sju församlingarna samt apokalyptiken som 

genre
14/12 Uppenbarelseboken II – Lammet och Lejonet

Medverkande: Liselotte J Andersson, Anna Sophia Bonde, Solveig Fylling Nygaard, 
Klas Hermansson, Johannes Imberg, Tony Larsdal och Linda Knutsson.

(Foto: Leopard förlag)
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Ungdomsgruppen
UG - ungdomsgruppen i Stensjöns församling 
träffas torsdagar kl 18.30-21.00 i Fågelbergs-
kyrkan förutom torsdagar innan lovsångsmässa 
9/10, 13/11 och 11/12. Under våra träffar har vi 
alltid tre element med. Fika, aktivitet och andakt. 
Kom som du är och känn dig mer än välkommen, 
så gör vi UG tillsammans. För att se aktuellt pro-
gram kolla in vårt instagramkonto @stensjonsug 
Ansvarig för Ungdomsgruppen är ungdomspeda-
gog Kristin Watrous och du hittar hennes kontakt-
uppgifter på sista sidan.

Ungdomsverksamhet

Konfirmandgrupper 2020-21
Det här läsåret genomför vi tre olika konfirmandkurser för ungdomar som är födda 2006. Vi har 
redan ett 50-tal anmälda men det finns fortfarande plats för fler om ni anmäler er tidigt i september 
och kan följa med på det gemensamma uppstartslägret 18-20 september.

Aktivistkonfa
En grupp för dig som är trött på enbart 
vackert prat om mänskliga rättigheter och 
allas lika värde, som istället vill se prak-
tisk handling. Kanske brinner du för något 
av följande ämnen: miljö/klimat, fred, dju-
rens rättigheter, global och lokal rättvisa, 
feminism, HBTQ-frågor, psykisk ohälsa, 
drogmissbruk, eller kanske något helt an-
nat? Huvudtanken med gruppen är inte bara 
att ge en bild av vad kristen tro är och hur 
kristen tro har påverkat samhällen tidigare, 
utan också att låta varje konfirmand välja 
varsitt eget område att fördjupa sig i. En av 
höjdpunkterna under året är givetvis resan 
till Berlin i maj.

Träffas: På tider som gruppen kommer 
överens om, vardagskväll eller veckoslut.
Var: I Stensjökyrkan (Gunnebogatan 18) 
eller Fågelbergskyrkan (Östra Falkg. 9).
Lägerdatum: 18-20 september (Åh, Ljung-
skile), 12-16 maj (Berlin).
Kostnad: Gratis.
Konfirmation: 29/5 2021.
Präst/info: Stefan Risenfors

Konfa Active
Klättring, beachvolley, vandring, bowling, 
äventyrsbana m.m. Under året kommer 
vi att prova på en hel del roliga aktivite-
ter tillsammans. Du behöver varken vara 
idrottsstjärna eller särskilt våghalsig för att 
haka på här. Det räcker gott att du gillar ge-
menskap och lekar samt är nyfiken på nya 
utmaningar. Vid varje tillfälle som vi träffas 
kommer vi dels att göra en aktivitet tillsam-
mans och dels att ha ett undervisningspass. 
Det senare knyter på ett eller annat sätt an 
till aktiviteten.

Träffas: En torsdag i månaden kl 16:30-
21:00.
Var: Fågelbergskyrkan eller annan på för-
hand angiven plats.
Lägerdatum: 18-20 september 2020 (Åh, 
Ljungskile), 14-18 juni 2021 (Stensjön).
Kostnad: Gratis.
Konfirmation: Lördag 19 juni, 
Präst/info: Joel Göranson

Lägerkonfirmation
Tycker du om att hänga med andra? Gillar 
du att prata till sent på kvällen? Funderar 
du på vad som är meningen med livet? 
Detta är gruppen för dig! Under fyra lä-
gerhelger är vi på en lägergård ungefär en 
timmes bussresa från Mölndal och njuter av 
go’ gemenskap, roliga aktiviteter, undervis-
ning, god mat och fina samtal. Det kommer 
att finnas utrymme för dina frågor och tan-
kar, aktiviteter för dina armar och ben samt 
kreativitet och allmänt skön lägerstämning.

Träffas: Fyra helgläger samt ett par enstaka 
träffar utöver dessa.
Var: Vi reser till Åh stiftsgård (Ljungskile) 
samt Helsjöns folkhögskola (Horred).
Lägerdatum: 18-20 september, 27-29 no-
vember, 5-7 februari, 30 april-2 maj.
Kostnad: Gratis.
Konfirmation: Lördag 8 maj, Stensjökyr-
kan.
Präst/info: Joel Göranson
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Internationella 
gruppen
Vill du vara med på att förändra värl-
den? Och vill du vara med att motivera 
människor för internationellt engagemang, 
rättvisefrågor, mission, fair trade, konkreta 
sätt att hjälpa? Eller har du kanske ett hjärta 
för dem som förföljs för sin tro? Då passar 
du i Internationella Gruppen i Stensjöns 
församling! Vi möts några gånger under ter-
minen och jobbar med dessa typer frågor i 
församlingen, uppmärksammar kampanjer 
och annat, och jobbar med att sprida info 
och engagemang. Och vi har plats för flera!
För med info, prata med 
Solveig – se kontaktuppg. sista sidan
Magnus - mcmwid@telia.com eller 
Stellan - stellan.hasselblad@gmail.com

Kvinnodag 24/10 
”Smaka och se att Gud är god” – en dag 
för reflektion och gemenskap. Lördag 24 
oktober kl 9-17 (drop in-frukost från 8.30) 
bjuder Stensjökyrkan in till Kvinnodag. Vi 
vill erbjuda en dag inför Herren, med under-
visning, promenad i fin natur, lovsång och 
möjlighet till personlig förbön. Ansvariga: 
Anna Sophia Bonde och Solveig Fylling 
Nygaard. Övriga medverkande: Rebecca 
Lenells  - grundare av Kreativ Tro  - kom-
mer för att uppmuntra oss att utforska nya 
sätt att be och läsa Bibeln. Vi får både lyssna 
och prova på!
Anmälan och frågor, senast 16 okt: 
annasophia.bonde@svenskakyrkan.se. 
Ange gärna om du har särskilda kost-
behov! Kostnad för dagen: 300 kr (med 
möjlighet till behovsprövad prisreduktion)

Kvinnogruppen
Gruppen är icke-konfessionell och öppen 
för alla oberoende av religionstillhörighet 
och livsåskådning, och tanken är att var och 
en skall få utrymme att tala om sina erfaren-
heter och tankar samt att lyssna och reflekte-
ra. Vi samlas helt anspråkslöst kring enkelt 
fika och egna livsnära berättelser! 
Vad samtalar vi om i kvinnogruppen? Allt 
vi möter i livet. Här ryms frågorna om min 
andliga resa, om att vara vänner, om växt 
och mognad, om bibeln, om tvivel och tro, 
om att våga vara sig själv, om att vara för-
älder, om att leva i nuet. Ingen tanke är för 
liten, för stor, för vanlig, konstig eller fel. 
Grunden är trygghet, tillit och vetskapen om 
att det jag säger stannar i gruppen. 
Vi träffas i församlingssalen i Stensjökyr-
kan ungefär varannan tisdag 18:30-20:30. 
Du hittar samtliga tillfällen under Tema-
kvällar på sid 3. Ansvarig för gruppen: Sol-
veig Fylling Nygaard, se kontaktuppgifter 
på sista sidan

Unga Vuxna-träffar
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! Vår första 
träff under höstterminen blir kl 13:00 i Häg-
net i Fässbergs församlingshem måndagen 
den 13 september och vi kommer mötas 
ungefär varannan vecka under hösten. Då 
kommer det att bli  lite mat, vi kommer att 
ha trevligt, kanske leka lite, dela tankar om 
livet och tron och be lite för varandra, och 
också dyka in i någon bibeltext tillsammans. 
För mer info kontakta Solveig Fylling Ny-
gaard - kontaktuppgifter på sista sidan!
Plats: Hägnet, Fässbergs församlingshem, 
Tid (om inget annat meddelas): 13.00 -ca 
16.00. Dagar: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 
6-8/11 (ev resa) 22/11, 6/12, ev 20/12. 

Leva vidare-grupp 
Har du förlorat en nära anhörig? Vill du vara 
med och samtala i en Leva vidare-grupp? 
Planerad start: senhösten 2020. För mer 
information kontakta Anna Sophia Bonde, 
komminister i Stensjön: 0738-520475.

Retreatdag
Välkommen till Retreatdag i Fågelbergskyr-
kan! Lördagen den 26 september kl 09:00-
18:30 kan vi ta emot 12 deltagare för en dag 
med stillhet, tideböner, bibelmeditation och 
möjlighet till samtal. Anmälan krävs för att 
vi skall kunna planera måltiderna, särskilt 
nu under rådande corona-restriktioner. Led-
are: Solveig Fylling Nygaard och Klas Her-
mansson. Pris: 100 kr, med möjlighet för 
behovsprövad prisreduktion. Anm. senast 
måndag 21 september till Solveig Nygaard 
(0738-520431), e-post:
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se
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Körer i Stensjökyrkan
Välkomna både gamla och nya körsångare! 
Vi är många, totalt ca 150 körsångare som 
sjunger i Stensjökyrkan, men det finns plats 
för fler. Se nedan vilken kör som passar dig! 
Alla körer startar v. 35. Kontakta gärna Bir-
gitta Landgren, tel. 031-761 94 66,
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

Musikgudstjänster i 
Stensjökyrkan
Sönd. 20 sept. kl.18
Som en solig söndag i september
Musik när sommar blir höst. Anna Fall-
ström, sång. Thomas Simson, piano. Birgit-
ta Landgren, orgel och piano. Präst: Anna 
Sophia Bonde.

Lörd. 31 okt kl. 16 och kl.18 i Ki-
kås kapell
Musik i Allhelgonatid
Minnesgudstjänster med meditativ musik. 
Bo Haraldsson, gitarr. Birgitta Landgren, 
orgel & piano. Präst: Anna Sophia Bonde.

Sönd. 8 nov. kl.18
Oh, for the wings
Musik av bl.a. Mendelssohn och Fauré. 
Helena Ek, sång. Johannes Landgren, orgel 
och piano.

Sönd. 15 nov. kl.18
Förväntan
Hoppfull musik i en mörk tid. Stensjökyr-
kans Ungdomskör och Lilla Kyrkokören 
under ledning av Birgitta Landgren.

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

Barnverksamhet i 
Stensjökyrkan
Öppen förskola
0-6 år, onsdagar kl.10-12
Varmt välkomna alla barn mellan 0-6 år, 
med vuxet sällskap. Vi ses i Stensjökyrkans 
barnlokal. Kl. 11.00 är det sångsamling. 
Det går att köpa fika, smörgås, kaffe, för 
10 kr och det finns möjlighet att värma mat 
till barnen i vårt kök. Ingen anmälan krävs. 
Höstlov v. 44

Ädelstenarna
åk F-2, onsdagar kl. 14:00-15:30
Vi gör bibeldrama eller lyssnar på bibelbe-
rättelser, pysslar, leker, bakar och äter mel-
lanmål. Höstterminen börjar 26/8 och slutar 
2/12. Höstlov v. 44

Gott o Blandat
åk 3–5, onsdagar kl. 15:30-17:00
Vi lär oss om Bibelns berättelser genom 
drama eller film. Vi leker, spelar spel m.m. 
Från kl. 15.15 finns det mellanmål att 
äta ifall man vill ha innan vi drar igång. 
Höstlov v. 44

Fredagshäng, åk 4-6
Vi pratar om tro, ser på film, spelar spel, 
och äter något gott tillsammans.  Kl. 15-17 
fredagarna 4/9, 25/9, 9/10, 30/10, 13/11, 
27/11, 11/12

Anmäl till barngrupperna i båda kyr-
korna genom att kontakta barnpedagog 
Ulrica Kardborn:
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se, 
0738-520464 eller via hemsidan vid 
respektive barngrupp.

Barnkörer och övrig 
barnverksamhet i 
Fågelbergskyrkan
Vikarierande körledare för barnkörerna i 
Fågelbergskyrkan är Elisabeth Feldt som 
presenteras på sid 7. Hör av er till henne 
med frågor om barnkörerna – kontaktupp-
gifter finns på sista sidan! Barnkörerna sam-
arbetar i vissa fall med barngrupperna och 
för dessa är barnpedagog Ulrica Kardborn 
ansvarig. 

Himlastoff händer på tisdagar kl. 14.30–
16.30 i Fågelbergskyrkan. Barnen blir 
hämtade på skolan kl. 14.30 efter skolans 
mellanmål. I Himlastoff lär vi känna Bibeln 
genom drama eller berättelser. Vi pysslar 
och leker och sjunger. 6-åringarnas sånglek 
kallar vi för Fågelungarna. Barnen i skolår 
1-2 har en egen kör och den kallar vi På-
fåglarna. Efter sången har vi en fruktstund 
och avslutar vid 16.30. Fågelungarna och 
Påfåglarna övar för att medverka i Messy 
Church en söndag eftermiddag i månaden. I 
december firar vi Lucia. Det är gratis att vara 
med men anmälan behövs. Höstlov v. 44

Sångfåglarna (åk 3-6)
Tisdagar kl.14:45-15:30. Sångfåglarna är 
en kör för dig som älskar att sjunga. Här får 
du lära dig nya sånger och upptäcka gläd-
jen att sjunga tillsammans med andra. Från 
kl. 14.20 finns det mellanmål för dem som 
vill och kl. 14.45 - 15.30 är det körövning. 
OBS! Höstlov v. 44

Kompisklubben (åk 3-5)
Torsdagar kl. 14:30-16:30
Vi lär oss om Bibelns berättelser genom 
drama och film, äter mellanmål och leker 
m.m. I gruppen lägger vi stor vikt vid att 
vara goda kompisar. Höstterminen börjar 
27/8 och slutar 3/12. Höstlov v. 44

Vuxenkörer i 
Fågelbergskyrkan
Kör är Hälsa ( - 100 år)
Onsdagar kl. 15.00 - 16.30 – med reserva-
tion – kan bli andra tider & former
Vikarierande körledare för Kör är hälsa 
samt gudstjänstmusiker i Fågelbergskyrkan 
är Joel Bergström som presenteras på sid 7, 
han skriver så här: Varmt välkomna att delta 
i Kör är Hälsa. Kör är Hälsa är en kör för 
daglediga som sjunger enkla sånger från 
olika genrer. En ”Våga sjunga-kör” för alla 
som vill sjunga! I höst kommer vi anpassa 
oss på grund av Corona-pandemin och hitta 
olika former som medlemmar är bekväma 
med och former enligt Svenska kyrkans re-
kommendationer för körsång

Projekt-kör för 18-30-åringar
Joel har också planer på en projekt-
kör inför Jul med särskilt fokus på 
18-30-åringar i samarbete med körle-
dare från Mölndals kulturskola. Det blir 
några få repetitioner under november 
och december för medverkan under de-
cember. Hör av dig till Joel om du är 
intresserad. Kontaktuppgifter hittar du 
på sista sidan. 

Musik & barnverksamhet
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Mölndals pastorats 
musikskola
Lo Bringeland leder kyrkans musikskola 
som startar i augusti då flera orgelelever 
börjar ta lektioner i alla tre församlingarna. 
Det finns dock fortfarande ett fåtal platser 
kvar om någon missat att anmäla sig. En 
inspirationsdag med orgeltema för barn och 
unga genomförs 19 september i Fässbergs 
kyrka med följande innehåll: 

•	 Tranan - en orgelsaga för barn i alla 
åldrar med Linus Landgren. 

•	 Synth möter orgel - workshop: för ung-
domar 12-20 år med Lo Bringeland och 
Joel Bergström. 

Inspirationsdagen är helt gratis och det 
bjuds även på fika under dagen. Info och 
anmälan på pastoratets hemsida: www.
svenskakyrkan.se/molndal

Mycket nytt på personalfronten!

Joel Bergström och Lo Bringeland 
(bilden) medverkar tillsammans med 
Linus Landgren på en inspirationsdag 
i Fässbergs kyrka 19/9 inför musik-
skolan

Musikervikarier i Fågelbergskyrkan
Vår kyrkomusiker i Fågelbergskyrkan, Ida Andersson, är föräldraledig under det ko-
mande året och då tar vi in två vikarier som delar på tjänsten: Joel Bergström tar över 
Kör är Hälsa samt tjänstgör i de flesta gudstjänsterna medan Elisabeth Feldt tar över 
barnkörerna på tisdagarna. 

Jag heter Joel Bergström och är upp-
vuxen i Kållered och bor i Tulebo. Jag 
är äldst i en syskonskara av fem, där vi 
alla spelar olika instrument. Själv började 
jag med fiol när jag var sex år och pia-
no när jag var åtta år och för sju år se-
dan började jag även med orgel. Jag har 
studerat musik vid Mölndals kultursko-
la, Hvitfeldtskas estetlinje, bott två år i 
USA och där gått på Juilliard School of 
Music Evening Division. Därefter ett år 
på musiklinjen i Helsjöns folkhögskola 
och vidare kandidatutbildning i kyrko-
musik vid HSM Göteborgs Universitet. 
Jag håller på med att avsluta mitt andra 
och avslutande år på Mastersprogrammet 
i Orgel och relaterade klaverinstrument 
vid Högskola för Scen och Musik, HSM, 
vid Göteborgs Universitet och samtidigt 
avsluta min Magisterutbildning i kördiri-
gering vid HSM.

Projekt Kronogårdsgatan
Jag heter Helen Björknert och bor i ett hus till-
sammans med vänner i Kållered. Jag är en inbiten 
smålänning som nu älskar att bo på västkusten! 
Jag är utbildad arbetsterapeut och har senaste 
tiden arbetat på daglig verksamhet i Rävekärr 
samt arbetat som församlingsvärd i Kållereds 
församling. I höst ska jag påbörja ett projekt i 
Fågelbergskyrkan med våffelcafé för daglediga 
och diakonala insatser för personer som bor vid 
Kronogårdsgatan. Jag ser fram emot en spännan-
de höst i Stensjöns & Kållereds församling. (Foto: 
Kristin Watrous)

Jag heter Elisabeth Feldt och under hös-
ten -20 och våren -21 kommer jag att fin-
nas med i Fågelbergskyrkan och ha hand 
om barnkörerna. Närmast kommer jag 
från ett föräldravikariat som organist i 
Tölö församling i Kungsbacka. Bredvid 
arbetet med barnkörer och begravning-
ar här i Stensjöns församling undervisar 
jag i sång på S:ta Elisabets folkhögskola 
och i egen studio. Jag arbetar också som 
klangutvecklare i Kungsbacka gosskör. 
Musikhögskoleutbildning fick jag i Gö-
teborg, Örebro och Piteå. Jag växte upp 
i Västergötlands inre men idag är västra 
Mölndal hemma sedan många år.

Utöver här presenterade har vi redan i 
förra numret presenterat vår enda ordinarie 
nyanställde: kyrkvaktmästare Erik Skans-
holm. Dessutom tillkommer Marsida Mania 
som tar över matlagning på Stensjöträffar



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 som är en tvärgata till Fågelbergsgatan 
(bakom ICA-Lyan) i Rävekärrsområdet i 
södra delen av församlingen. Fr.o.m. 2014 är 
vi tillsammans med Fässbergs och Kållereds 
församlingar en del av Mölndals pastorat. 
Sedan 1 september 2018 är Carl Sjögren 
kyrkoherde i pastoratet. Församlingsexpe-
ditionen ligger  i Fässbergs församlingshem 
– strax 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

E-post: solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se
Diakon Inger Awenlöf 0738-520320

E-post: inger.awenlof@svenskakyrkan.se
Kyrkomusik. Birgitta Landgren 0738-520466

E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Vik kyrkomus. Joel Bergström 0738-520473

E-post: joel.bergstrom@svenskakyrkan.se
Vik. kyrkomus. Elisabeth Feldt 0738-520327

E-post: elisabeth.feldt@svenskakyrkan.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 Erik Schüldt sid 3 Bo Håkansson/SVT
Foto om annat ej anges: Stefan Risenfors
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
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Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
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Församlingsexpedition
Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal
Exp.tid: mån-tors kl. 09-12.00, 13.00-14.30
Fredagar kl. 09.00-12.00

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

Varje onsdag hela hösten: veckomässa i Stensjökyrkan kl 18.30

Coronainformation***
Pga den pågående pandemin är nedan-
stående gudstjänstplan något preliminär 
eftersom vi inte vet om Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer kommer att 
ändras under hösten. Vi har utgått från att 
gränsen på max 50 personer i samma lokal 
finns kvar. Om vi blir fler hoppas vi kunna 
erbjuda ytterligare ett 20-tal plats på un-
dervåningen där vi, om vi får tekniken att 

fungera ordnar elektronisk över-föring av 
både ljud och bild. Vissa gudstjänster har vi 
dubblerat eftersom vi redan från början vet 
att vi blir fler än 50. Om du vill ha uppda-
terad information om bl.a. ev förändringar 
så kan du anäla dig till vårt elektroniska 
veckobrev: 
maila stefan.risenfors@svenskakyrkan.se 
och skriv Veckobrev i rubrikfältet så får du 
ett mail varje vecka så länge du önskar.

Gudstjänster mm hösten 2020

** Kommenterad högmässa 13/9 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 guds-
tjänstfirare men ändå undrar över varför vi 
gör som vi gör i högmässan. Det handlar 

om en högmässa som avbryts ett antal gång-
er för kommentarer och förklaringar. För 
att klara 50-gränsen dubblerar vi den här 
högmässan och har en gudstjänst kl 10 och 
en kl 12. Kyrkoherde Carl Sjögren står för 
kommentarerna vid båda gudstjänsterna. 

*** Om du trots våra åtgärder tvekar inför 
att komma till kyrkan så vill vi meddela  
att vi fortsätter att lägga ut predikan för 

avlyssning på Internet i efterhand: www.
sondaghelaveckan.se – sök: Stensjökyrkan

SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
6 13 sönd e trefaldighet

Medmänniskan
10 Familjegudstjänst 

Risenfors. Barnkören
16 Mässa

Bonde 

13 14 sönd e trefaldighet 
Enheten i Kristus

10

12

Kommenterad högmäs-
sa** Risenfors & Carl 
Sjögren
Kommenterad högmäs-
sa** Göranson & 
Carl Sjögren

16 Mässa
Risenfors

20 15 sönd e trefaldighet
Ett är nödvändigt

10

18

Högmässa, Bonde
Kyrkokören
Musikgudstjänst* 

16 Messy Church
Risenfors 

27 16 sönd e trefaldighet
Döden och livet

10 Högmässa, Risenfors
Pojkkören

16 Mässa
Risenfors 

OKTOBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
4 Den hel. Mikaels dag

Änglarna
10 Familjegudstjänst 

Göranson. Flickkören
16 Mässa

Göranson

11 Tacksägelsedagen
Lovsång

10 Högmässa, Bonde
Kyrkokören

16 Mässa
Bonde

18 19 sönd e trefaldighet
Trons kraft

10 Högmässa, Risenfors
Lilla Kyrkokören

16 Messy Church
Risenfors

25 20 sönd e trefaldighet
Att leva tillsammans

10 Högmässa
Göranson

16 Mässa
Göranson 

31 Alla Helgons dag
Helgonen

11 Gudstjänst i Kikås 
kapell, Göranson
Ungdomskören

16 
& 18

Minnesgudstjänst i 
Kikås kapell, Bonde
Bo Haraldsson, gitarr

NOVEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1 Sönd e. alla helgons d.

Vårt evighetshopp
10 Högmässa, Risenfors

Barnkören
16 Mässa 

Bonde 

8 22 sönd e trefaldighet
Frälsningen 

10

18

Familjegtj, Göranson
Flick- och Pojkkören
Musikgudstjänst*

16 Mässa
Bonde 

15 Sön. f. domssöndagen
Vaksamhet och väntan

10

18

Högmässa,Bonde
Kyrkokören
Musikgudstjänst* 

16 Messy Church
Risenfors 

22 Domssöndagen
Kristi återkomst

10 Högmässa, Risenfors
Brassensemble

16 Mässa
Göranson 

* se sid 6!


