
Sommaren 2021

KYRK -
KLOCKAN

Vem stal banderollen?
Så här såg Stensjökyrkan ut dagen före Aktivistkonfirmandernas 
konfirmation den 29 maj. Dagen efter, på konfirmationsdagen, var 
den högra banderollen borta. Någon hade uppenbarligen tagit den 
under natten. Det är egentligen ointressant vem som tog banderol-
len, det intressanta är varför. Beror det på att det där nämns de 
fyra områden som konfirmanderna skulle presentera på sin kon-
firmation: Rättvisefrågor, HBTQ+, feminism och klimatfrågor? 
Det är kanske det mest troliga motivet till stölden för det är frågor 
som kan uppfattas som kontroversiella. Någon blir provocerad och 
plockar bort den anstötliga banderollen. Däremot tog ingen bort 
banderollen med bibelcitatet Tro utan gärningar är död. Likaså 
fick stora banderollen med det mer allmänna EN BÄTTRE VÄRLD 
ÄR MÖJLIG hänga kvar. Och kanske finner vi där ett budskap som 

någon vill rikta till oss i kyrkan – tala gärna vackert om kärlek men 
bli inte konkreta! Tala om fred men ifrågasätt inte svensk vapenex-
port o.s.v. Jag håller med om att kyrkan inte får bli en åsiktsgemen-
skap för vi är olika och tycker olika i massor av frågor. Man kan 
nämligen dra olika konkreta slutsatser av Evangeliet. Konfirman-
derna och jag tyckte också olika i vissa frågor men både de och jag 
måste ha rätt att argumentera för vår uppfattning, bl.a. med hjälp 
av bibeltexter. Så ser det ut i kyrkan numera och du är välkommen 
att vara med i samtalet men också i kampen! För hur skulle EN 
BÄTTRE VÄRLD kunna skapas om vi inte får vara konkreta, lika 
konkreta som Jesus!

Stefan Risenfors, församlingsherde
(En av redovisningarna hittar du på sid 4 – om klimatfrågan)
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Dopet rent 
praktiskt
Många har skjutit upp dop av 
nyfödda under Corona-pande-
min, man ville ju samla många 
för att ta emot släktens nya 
medlem, men det fick vi ju inte 
pga. restriktionerna. Men nu i 
sommar lättas reglerna och det 
blir möjligt att samlas igen i 
större grupper och då är det 
fritt fram för dop med upp till 
50 deltagare i kyrkan. Ännu 
fler om dopet är utomhus på 
en tillräckligt stor plats!

Man kan döpas i valfri ålder. 
Allra helst döper vi i Stensjö-
kyrkans högmässa kl 10 på 
söndagarna. Under termins-
tid finns då ofta en barnkör 
på plats som sjunger en väl-
komstsång till den nya med-
lemmen i kyrkan. Men vi 
döper också kl 12 på sönda-
garna i Stensjökyrkan eller kl 
11, 13 eller 15 på lördagarna 
i Stensjökyrkan eller Fågel-

bergskyrkan. Ni kan döpa i en exklusiv 
dopgudstjänst för bara er familj eller till-
sammans med flera barn. I vissa fall kan 
vi också döpa på andra platser: Kanske 
utanför Gunnebo Brostuga som vi hyr 
under sommaren? Kanske på en udde 
i Stensjön? Kanske i er egen trädgård?  
Kanske på en segelbåt med horisonten 
som altartavla? Möjligheterna är många 
och vi är särskilt flexibla när det gäller 
er som tvingats uppskjuta dopen pga. 
pandemin. Ni bokar tid och plats genom 
att ringa 031-761 93 00, så hör vi av oss 
för att boka ett dopsamtal där vi går ige-
nom ordningen och teologin bakom do-
pet. Har du frågor är du välkommen att 
kontakt någon av oss präster – du hittar 
kontaktuppgifter på sista sidan!

Stefan Risenfors

Bilden ovan visar Stensjökyrkans dop-
funt i form av en dopkälla med rinnande 
vatten under våra dopgudstjänster. Bred-
vid står ett dopträd där vi hänger upp de 
Taizékors som vi ger alla vi döper (det är 
namnetiketterna som lyser vita i trädet). 
Korsen får först hänga i trädet till nästa 
Kyndelsmässodag så att församlingen 
får tillfälle att påminnas om och be för 
sina nydöpta. Därefter inbjuds ni komma 
och hämta ert dopkors.

Dop 
– varför då?
Det är sällan nu man hör de förnumstiga or-
den ”det finns inget dåligt väder, det finns 
bara dåliga kläder” men i likhet med många 
andra gamla ordspråk så ligger det något i 
iakttagelsen. Därför faller det ofta på för-
äldrarnas lott att vara lite tjatiga om sådana 
saker som regnjackor och gummistövlar, så-
dant som en åttaåring inte av sig själv skulle 
prioritera. 

Jag tänker ofta på den metaforen i samband 
med dopet. Dopet är, som kyrkan ser det, ett 
sätt att se till att man är rätt klädd inför det 
oförutsägbara äventyr som är livet. Det är 
mycket som kan hända; ingen av oss är ga-
ranterad livet som en enda lång picknick en 
solig dag i vackra omgivningar. Vi får livet, 
vi kan inte köpa det, ens på Amazon. Som 
föräldrar kan vi skicka med våra barn myck-
et – kärlek, omvårdnad, mat, kläder, trygg-
het och gemenskap – men vi kan inte (hur 
gärna vi än skulle vilja!) till fullo försäkra 
oss mot det faktum att livet är omöjligt att 
kontrollera. Goda gener, god ekonomi, sta-
bil familjesituation – det räcker långt, men 
inte ens dessa presenter utgör någon garanti 
för ett bekymmersfritt liv. 

Bibeln berättar att den här världen har en ar-
kitekt, Någon som ville att allt skulle bli till, 
Någon som skapat varje människa. Om det-
ta stämmer så ligger det i vårt DNA att höra 
ihop med denne Någon. Han vill visa oss 
sin kärlek och längtar också efter att vi ska 
svara an. Men även om Gud skapade värl-
den god (1 Mos 1:31) så hände något som 
ändrade förutsättningarna. Man kan säga att 
ett virus sipprade in i världen – och varifrån 
det kom har människor funderat sig gråhå-
riga över, ända sedan dess. Varför finns det 
ondska i världen? Varför lider människor? 
Om Gud är god – varför skulle min mam-
ma behöva dö i cancer? Och även om vi 
inte räknar med Gud så vet vi att världen 
är oförutsägbar, att människans möjligheter 
till kontroll inte är fullständiga. 

Därför erbjuder kyrkan dopet. Människan är 
inte sig själv nog; vi behöver hjälp utifrån. 
Och Gud sände den hjälpen som är alla sen-
tida superhjältars förebild: Jesus. Såhär står 
det i den vers som ofta kallas ”Lilla Bibeln”: 
Ty så älskade Gud världen att han gav den 
sin enfödde Son, för att var och en som tror 
på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

Med andra ord: vi behöver rätt kläder för 
att ta oss från mysiga Fylke genom mörka 

Mordor, en vandring som J R R Tolkiens 
stora romansvit Sagan om ringen berättar 
om. Vi kanske, med Frodo och de andra, 
hade önskat att kunna vara kvar i Fylke-
myset. Men om myset är hotat? Då måste 
man ge sig ut. Alla som döps får ett ljus, 
som påminnelse om Jesus som säger om sig 
själv: Jag är världens ljus. Vi är kallade att 
ge oss ut, att vara ljus där det är mörkt. Då 
behöver vi bra kläder på oss!

I dopet läggs vi i Guds händer – Gud lovar 
att aldrig lämna oss. Vi får luta oss mot Ho-
nom som dog för oss och det kan vi göra 
alla dagar, både de glada dagarna och de 
sorgliga, jobbiga dagarna. Kläderna håller, 
impregnerade som de är med Guds sigill. 
Varje dag får vi krypa upp i Guds knä och 
säga tack, be om hjälp, säga förlåt för det 
vi gjorde fel. Vi ger Gud våra slitna kläder 
och får nya tillbaka: strukna, hela, hållbara. 
Varje dag, om och om igen. Inte som belö-
ning för att vi varit snälla, utan för att Han, 
precis som Aslan i C S Lewis Narniaböcker, 
är god. Och de där kläderna som vi får i do-
pet, de håller genom livet, genom döden och 
vidare mot nya äventyr. Fortsättning följer. 
Det är som det heter i slutet på den sjunde 
Narniaboken: för oss är det här slutet på 
alla historierna, och vi kan ärligen säga att 
de alla levde lyckliga hädanefter. Men för 
dem var det bara början på den riktiga his-
torien.

Anna Sophia Bonde
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Höstens 
temakvällar...

Är inte färdigplanerade men några är redan 
bokade, varav ett par som vi tvingades 
skjuta upp pga. Corona. Vi börjar med 
två kvällar inför kyrkovalet 19/9. Skriv in 
dessa kvällar i din kalender, alltid 18.30-
20.00 i Stensjökyrkan.

7/9 Partipolitik i kyrkan?  
Debatt inför kyrkovalet 19/9 
mellan Amanda Carlshamre, 
gruppledare för POSK som är 
största politiskt obundna gruppen i 
kyrkomötet och Ulf Bjereld, som 
är professor i statsvetenskap och 
kandidat för socialdemokraterna i 
kyrkovalet.

14/9 Lokal kyrkovalsdebatt mellan 
grupperingarna inför val till kyrko-
fullmäktige i Mölndal.

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

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

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

Ung vuxen?
Är du mellan 18 och 35? Då är du 
välkommen att hänga med på Unga Vux-
na-gängets vandringshelg 11-13 juni! Det 
handlar om god gemenskap, frisk luft och 
lagom vandringstakt, och kanske även något 
tänkvärt att ta med sig. Vi kommer att vand-
ra lagom lokalt, så man kan hänga på  en 
dags-sträcka eller hela helgen. Har du inte 
varit med i Unga Vuxna-gänget förut? Ingen 
problem, du är varmt välkommen att hänga 
med, och lära känna fler! För mer info: ta 
kontakt med Solveig F Nygaard (kontakt-
uppgifter på sista sidan).

Hemgrupper
Välkommen till Kick off för hemgrupper!  

Kanske längtar du efter gemenskap i ett lite 
mindre sammanhang där det finns plats att 
prata om tro kring en öppen Bibel, be för 
och dela livet med varandra? 23 september 
kl 18-20.30 möts vi i Stensjökyrkan inför 
höstens uppstart av hemgrupper i försam-
lingen. Har du lust att vara med? Hör av dig 
till Joel, Anna Sophia eller Solveig (kon-
taktuppgifter finns längst bak i tidningen).

Retreatdagar i 
Fågelbergskyrkan 
hösten 2021!
Lördagen den 25 september och lörda-
gen den 4 december kl 09:00-17:00 kan vi 
ta emot 7-12 deltagare (beroende av coro-
na-läget) för retreatdag med stillhet, tidebö-
ner, bibelmeditation, mässa och möjlighet 
till samtal. Anmälan krävs för att vi skall 
kunna planera måltiderna.

Ledare 25 september: Anna Sophia Bonde 
och Solveig Fylling Nygaard. Ledare 4 de-
cember är inte bestämd än. Anmälan senast 
onsdag 15 september (inför 25 september) 
och 24 november (inför 4 december).

Pris: 150 kr, med möjlighet för behovsprö-
vad prisreduktion. Inkluderar lunch och 
mackfika.

Anmäl dig till Solveig Fylling Nygaard 
0738-520431, e-post: solveig.f.nygaard@
svenskakyrkan.se. Vänligen ge besked när 
du anmäler dig ifall du har några mataller-
gier etc. eller något annat vi behöver veta. 
Adress Fågelbergskyrkan: Östra Falkgatan 
9, 431 33 Mölndal

Stensjöträffen och 
Fågelbergsträffen... 
... fortsätter hela sommaren!. Det handlar 
om öppna träffar för pensionärer och andra 
daglediga onsdagar kl 12 i Stensjökyrkan 
och torsdagar kl 12 i Fågelbergskyrkan.
12.00 Middagsbön 
12.30 Lätt smörgåslunch och umgänge 
fram till 14.00. Välkommen!

Veckomässa 
i Stensjökyrkan varje onsdag kl 18.30

Mässa med 
miniretreat
… har vi kallat timmarna mellan 
klockan 16 och 19 i Fågelbergskyrkan 
under ett antal söndagar.
Vi är många idag som känner oss 
trötta och slitna och som längtar efter 
en stunds kravlös stillhet, att få tid att 
bara-vara.  
I Miniretreaten får vi chans att hinna 
ikapp livet och att öppna oss för till-
varons Mening, Skönhet och Helighet 
– Gud.
Miniretreaten inbjuder till frihet – det 
är ett ”smörgåsbord” i två spår, där du 
själv väljer att vara med på det som 
känns givande.

Spår 1     Spår 2
16:00 - 
16:45

Meditativ mässa

16:45 - 
17:15

En stund 
för dig 
själv

Gudomlig 
läsning 
16:45-
17:4517:15 - 

17:45
Rörelse 
och stillhet  

18.00 - 
18:45

Tyst inre 
bön

Tyst inre 
bön

18:45 - 
19:15

Fika Fika

Biskopsvisitation
Ursprungligen var 
biskopens besök i 
Mölndals pastorat 
planerat till maj 
2020 men pga. 
Corona har vi fått 
uppskjuta visita-
tionen två gånger. 
Men nu hoppas vi 
att den kan bli av 
i september. 

Den offentliga delen av visitationen utgörs 
av After Work med biskop Susanne Rapp-
mann i Fässbergs kyrka onsdag 8/9 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 
biskop 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. Allt under förutsättning att 
aviserade lättnader i Coronarestriktionerna 
inte ändras!

Kyrkoval 19/9!
Mer info i nästa nummer.

(Foto. 
Kristin Lidell)
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Vad är klimatångest?
Klimatexperten Petter Lydén definierar fe-
nomenet: “Det är den känsla av oro som 
människor känner över miljöförstöringens 
effekter på klimatet och ofta över sin egen 
roll i en ohållbar livsstil.” Detta kan sena-
re yttra sig i form av olika typer av mental 
ohälsa, t.ex. depression eller panikångest.

Varför just unga?
Varför är det just ungdomar som mår dåligt 
över miljöförstöringen? Jo, flera studier vi-
sar att det är på grund av att de helt enkelt 
är oroliga för sin framtid. Det är vi ungdo-
mar som kommer tvingas leva i och ta hand 
om konsekvenserna av miljöförstöringen! 
Om inte vi, så våra barn och definitivt de-
ras avkomma. Under tiden vuxna lugnt kan 
vandra omkring på jorden vetandes att deras 
liv inte påverkas direkt av klimatföränd-
ringarna, måste vi unga förutom att oroa 
oss över framtida yrkesval, identitet, sko-
la och det kommande vuxenlivet räkna in 
denna oundvikliga tragedi i vårt planerande, 
något som orsakar ökad stress och ångest. 
Samma studier visar även att vi inte har sär-
skilt stor tillit till dagens makthavare angå-
ende den här frågan, och att sannolikheten 
är stor att omvärlden fortsätter nedför den 
här miljömässigt självdestruktiva spiralen 
och det finns en risk att framtiden inte ens 
blir av. 

Hur påverkas vi?
Vi påverkas av klimatförändringarna på 
många olika sätt. Den ökande medeltem-
peraturen leder till att polarisarna i norr 
och syd smälter. När polarisarna smälter 
stiger havsytan drastiskt vilket leder till att 
områden som är låglänta och kustområden 
har större risk att bli översvämmade. Det 
obehagliga är att det inte längre endast rör 
sig om en risk, utan redan har inträffat på 
ställen i världen. T.ex. försvann enligt Ny 
Teknik 2016 fem stycken öar under Stilla 
Havets yta, och enligt Expressen ytterliga-
re tre 2018. Ytterligare liknande händelser 
har säkerligen inträffat. Hittills har lycklig-
tvis ingen av öarna varit bebodda, men fors-
kare som Patrick Nunn menar att samma 
sak kommer att hända New Orleans, Los 
Angeles och SAMTLIGA kuststäder om vi 
inte agerar NU. 

Samma källa hävdar även att havsnivån, 
även om vi genast tog till åtgärder för att 
minska koldioxidutsläppen, skulle stiga 
med ca en meter mot slutet av seklet. Tänk 
då vad som händer om vi inte gör någonting 
alls! Till de som påstår att det inte är finansi-
ellt värt det - överväg den ekonomiska kort-
slutningen som kommer att inträffa om kust-
städer som dessa försvinner och drar med 
sig all sin viktiga infrastruktur i fallet. Detta 
är dock bara ett exempel på konsekvenser. 

Vi tar oss en titt här hemma. Stora delar av 
Europa lever ett behagligt liv, men om vi 
inte förändrar det nuvarande läget kommer 
de norra delarna av Europa utsättas för mer 
extremt väder, alltså naturkatastrofer som 
cykloner samt tsunamis, som i sin tur leder 
till förstöring av infrastruktur samt allvar-
liga översvämningar. Under tiden kommer 
den södra delen av Europa drabbas allt mer 
av värmeböljor, vilket leder till sämre skör-
dar vilket kan resultera i sämre ekonomi och 
i värsta fall svält. Värmeböljan gör även, 
som vi kan se i modern tid, att skogsbränder 
bryter ut och att torka uppstår. Av Europas 
städer kommer 4 av 5 att drabbas av båda 
konsekvenserna

Hur kan vi förändra 
detta?
Vad kan du göra för att leva mer klimat-
smart? Istället för att köpa kläder från fast 
fashion kan du handla second hand. Vid 
inköp av nya kläder kan man även tänka 
på att köpa i butik hellre än att beställa on-
line eftersom om man inte är nöjd och vill 
lämna tillbaka plagget skickas det inte fram 
och tillbaka. Genom att köpa fairtrade och 
ekologiskt är maten dels inte besprutad med 
farliga ämnen, och personerna som jobbar 
med fairtrade-märkta råvaror har bättre ar-
betsvillkor. Kött är bra att köpa lokalprodu-
cerat så att man vet att djuren haft det bra 
och köttet har inte blivit transporterat med 
till exempel flygplan eller båt. Det bästa 
vore om all mat var lokalproducerad. Ris är 
exempel på en råvara som fraktas lång väg, 
och därför bör undvikas i viss mån. Om du 
ska till jobbet eller skolan är det ett bättre 
alternativ att cykla eller åka kollektivt till 
din destination än att köra bil och åka taxi. 
Tänk även på att återvinna dina sopor! 

Intervjuer
I samband med vårt läger 
på Helsjöns folkhögskola 
intervjuade vi några slump-
vis utvalda i Horred. Intervjuerna hittar ni 
genom denna QR-kod:

Vad säger Bibeln?
I Ps 8 står det: När jag ser din himmel, 
som dina fingrar format, månen och 
stjärnorna du fäste där, vad är en männ-
iska att du tänker på henne, en dödlig att 
du tar dig an honom? Du gjorde honom 
nästan till en gud, med ära och härlighet 
krönte du honom. Du lät honom härska 
över dina verk, allt lade du under hans 
fötter: får och oxar, all boskap, och 
markens vilda djur, himlens fåglar och 
havets fiskar, allt som vandrar havets 
stigar. ”Härska” kan misstolkas till att vi 
kan behandla djur och natur som vi vill.

Profeten Hosea (4:1.3) talar om att natu-
ren drabbas av folkets synd: Hör Herrens 
ord, Israels folk! Herren väcker talan 
mot landets invånare, ty ingen trofasthet 
och ingen kärlek och ingen kunskap om 
Gud finns i landet … Därför sörjer lan-
det, alla som bor där tynar bort, också 
markens djur och himlens fåglar, och fis-
karna i havet dör.

Jesus talar i Bergspredikan om Guds om-
sorg om sin skapelse: Se på ängens liljor 
hur de växer. De arbetar inte och spinner 
inte. Men jag säger er att inte ens Salomo 
i all sin prakt var klädd som en av dem. 
Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset” 
… (Matt. 6:30)

Hela aktivistkonfirmandernas tidning 
finns att  köpa i Stensjökyrkan för 10 
kr – går till EFI- Fadder - stöd till ut-
satta barn i Rumänien.

Dagens ungdomars 
största stress Av aktivistkonfirmanderna: 
Vilja Eldh, Philip Rödén, Ellinor Johansson & Stella Fallenius

Enligt en undersökning av WWF oroar sig 80% av Sveriges 
ungdomar för klimatförändringarna. Var fjärde får ont i magen eller känner sig olyckliga vid tanken på miljöförstö-
ringen. Vad beror ångesten på? Vad kan vi göra för att ändra det faktumet? Vi undersöker saken.
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Aktiviteter vid stensjön 
för barn och ungdomar

LEK
BAD

MINIGOLF
KANOT GO GEMENSKAP

Tisdag, onsdag, torsdag 
kl. 10-13  
v. 27-30 (6/7- 29/7)

Välkomna!
För att vara med på aktiviteterna 
utan vårdnadshavare behöver du 
vara 9 år och uppåt och ha telefon- 
nummer till en kontaktperson. 

Vägbeskrivning: infart John Halls väg 
mot Gunnebo, förbi badstranden och 
över bron. Busslinje 753, 
hållplats Gunnebo Park.

SOMMARKYRKA 

I BROSTUGAN

FÖR DIG FÖR DIG 
MELLAN MELLAN 
8-13 ÅR8-13 ÅR

Redan över   
100 anmälda till 
årets konfirmand 
grupper! 
Anmäl dig snarast – det finns fortfarande 
platser i några av grupperna! Välkommen 
till ett minnesvärt och spännande år! 
Fässbergs och Stensjöns församlingar pre-
senterar följande konfirmationsalternativ 
för ungdomar födda 2007 eller tidigare:

AKTIVISTKONFA  
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. En 
resa till Berlin på påsklovet 2022 ingår.

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

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

KONFA ACTIVE 
En grupp i regi av Stensjöns fördsamling 
med tre läger samt träffar en torsdagskväll 
per månad med klättring, beachvolley, 
vandring, bowling, äventyrsbana m.m. 

LÄGERKONFA 
En grupp i regi av Stensjöns församling där 
fokus ligger på fyra helgläger under året. 

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

SÄRSKOLEKONFIRMATION 
En grupp i regi av Annedals församling  
som i 40 år arbetat med grupper för 
ungdomar med intellektuella funktions- 
nedsättningar.

Sommarkyrka på Gunnebo

Anmäl dig 
direkt på nätet: 

svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation
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Musikcaféer
(Observera – i år i Stensjökyrkan)

6/7 Sommarens höga visa
Martin Bagge sjunger Harry Martinson, 
Evert Taube, C M Bellman & Elisabeth 
Hermodsson
(Foto: Håkan Berg)

27/7  Musik i 
sommarkväll 
Pop & visor från nu och 
då med Musikduo  
Anna & Jesper.

20/7  Musik för fiol och sång 
Amelie Evmark  & Annie Gunnarsson. Det kommer bjudas på modern klassisk 
musik tillsammans med svenska visor och folkmusik. Årets nyhet är ett nyskrivet 
verk för två fioler, komponerat av slagverkaren och kompositören Daniel Berg.  

(Foto: Evelina Grönlund)

Foto: Uppgift saknas

13/7 ”Till den som 
vill oss nära”  
Duo Isa Holmgren och Antti Lähdesmäki 
spelar nya tolkningar av nordiska koraler 
och skandinavisk folkmusik. Musiken är 
en kombination av traditionella låtar och fri 
improvisation: Lähdesmäki – som har sin 
bakgrund i jazz – har utforskat hur han kan 
använda piano, orgel och dragspel på ett 
okonventionellt sätt för att stötta förmed-
lingen av traditionella, bekanta melodier och 
texter. Holmgren på sin sida har fördjupat sig 
i förhållandet mellan skandinavisk folkmusik 
och koraler och har gjort arrangemang av 
koraler med ornamentik specifik till området 
melodin kommer från.
 (Fotograf: självporträtt)
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Körer i 
Stensjökyrkan
När detta nummer av Kyrkklockan ska gå 
till tryck är det fortfarande svårt att säga 
något säkert om körverksamheten i Sten-
sjökyrkan när höstterminen börjar, men 
jag hoppas att vi kan starta med ordinarie 
tider v.35.  Nästan alla barn och ungdomar 
har sjungit hela vårterminen i flera mindre 
körgrupper. Några vuxna körsångare har 
sjungit i tre små grupper den här terminen. 
Alla repetitioner har skett med stora avstånd 
mellan sångarna.
Nedan anges ordinarie tider för Stensjö-
kyrkans körer. Du får gärna höra av dig till 
mig om du är intresserad av att vara med! 
Välkommen!  / Birgitta Landgren, 
tel. 0738-520466, 
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se 
Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2). 
Onsdagar kl.16.30–17.30. Start 1 sept.                             
Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2). 
Tisdagar kl.14.30–15.30. Start 31 aug.

Barnkören (fr. åk 3 t.o.m. åk 5). 
Tisd. kl.15.45–16.45. Start 31 aug.

Ungdomskören (åk 6 och uppåt) 
Tisdagar kl.17-18. Start 31 aug. 

Lilla Kyrkokören (vuxna, damkör) 
Torsdagar i udda veckor kl.19.00–20.30. 
Start 2 sept.

Stensjöns Kyrkokör (vuxna) 
Onsd. kl.19.00–21.15. Start 1 sept.

Körer i 
Fågelbergskyrkan 
Himlastoff och barnkör, åk 1-2, tisdagar 
kl. 14.15-16.30 Vi gör bibeldrama eller 
lyssnar på bibelberättelser, pysslar, leker 
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.
En söndag i månaden, kl. 16.00 sjunger 
barnen på Messy Church, familjegudstjänst 
med aktivitet, i Fågelbergskyrkan.  

Barnverksamhet i 
Fågelbergskyrkan
Kompisklubben, åk 3-5, torsdagar kl. 
14:30-16:30. Vi lär oss om Bibelns berät-
telser genom drama och film, äter mellan-
mål, pysslar och leker. I gruppen lägger vi 
stor vikt vid att vara goda kompisar.
Öppen förskola 
Måndagar kl. 10-12 i Fågelbergskyrkan.
Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med 
vuxet sällskap. Vi ses i Fågelbergskyrkans 
barnlokal . Kl. 11.00 är det sångsamling. 
Det går att köpa fika, smörgås, kaffe, för 
10 kr.

Barnverksamhet i 
Stensjökyrkan
Öppen förskola onsdagar kl. 10-12
Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med vux-
et sällskap. Vi ses i Stensjökyrkans barnlo-
kal. Kl. 11.00 är det sångsamling. Det går 
att köpa fika, smörgås, kaffe, för 10 kr. 

Ädelstenarna, åk F-2, onsdagar 
kl. 14:00-15:30. Vi gör bibeldrama eller 
lyssnar på bibelberättelser. Vi äter mellan-
mål, pysslar, leker och ibland bakar vi. 

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

Söndagsskola Stensjökyrkan söndagar kl. 
10.00. Alla barn som kommer till Stensjö-
kyrkan på Högmässa på söndagar är väl-
komna att vara med i söndagsskolan.  
Vi läser ur barnbibeln, leker och pysslar.
Ingen anmälan krävs.  

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

Musik & barnverksamhet
OBS all nedanstående verksamhet har sommaruppehåll fram till höstterminens början men det går bra att anmäla sig redan nu!

Efter Corona-uppehållet hoppas vi kunna använda Messy Church-vagnen  igen inför 
Messy Church i Fågelbergskyrkan den 12 september...

Ibland är det extra roligt att vara körledare. 
Som när man får ett så här fint tackbrev från 
sångare i Flickkören



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
Vik komm. Ingegerd Blom 0702-92 8642

E-post: blom.i@outlook.com 
Vik komm. Lars Persson 031-761 93 00 (vx)

E-post: lars.persson@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
Kyrkomusiker Ida Andersson 0738-520473

E-post: ida.andersson@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 nederst sid 4 och 
sid 6 överst: uppgift saknas
Foto om annat ej anges: Stefan Risenfors
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Tryck   Grafisk Support Dahlberg AB

Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
slutet av augusti  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

JUNI Stensjökyrkan
13 2 sönd e. trefaldighet

Kallelsen till Guds rike
10 Högmässa

Risenfors 
20 3 sönd e trefaldighet

Förlorad & återfunnen
10 Högmässa

Göranson Musikcaféer 
Varje tisdag i juli kl 18.30 
-20.00.  Denna sommar sam-
las vi i Stensjökyrkan pga. 
grävarbeten vid Gunnebo 
Brostuga. Läs mer på sid 6!

6/7 Sommarens höga visa
Martin Bagge sjunger 
Martinson, Taube, Bellman 
& Hermodsson

13/7 - Antti och Isa – jazz-
piano & sång

20/7 - Musikduo Annie & 
Amelie - musik för fiol och 
sång

27/7 - Pop & visor från nu 
och då - Musikduo Anna & 
Jesper

Veckomässa 
varje onsdag hela somma-
ren kl 18.30 i Stensjökyr-
kan.

26 Midsommardagen
Skapelsen

10 Gudstjänst
Risenfors

27 Johannes Döparens d.
Den Högstes profet

10 Högmässa
Bonde

JULI Stensjökyrkan
4 Apostladagen

Sänd mig
10 Högmässa

Göranson
11 6 sönd e trefaldighet

Efterföljelse
10 Högmässa

Göranson
18 Kristi förklarings dag

Jesus förhärligad
10 Högmässa

Ingegerd Blom**
25 8 sönd e trefaldighet

Andlig klarsyn
10 Högmässa

Ingegerd Blom**

AUGUSTI Stensjökyrkan
1 9 sönd e trefaldighet

Goda förvaltare
10 Högmässa

Ingegerd Blom**
8 10 sönd e trefaldighet

Nådens gåvor
10 Högmässa

Ingegerd Blom**
15 11 sönd e trefaldighet

Tro och liv
10 Högmässa

Bonde
22 12 sönd e trefaldighet

Friheten i Kristus
10 Högmässa

Göranson
29 13 sönd e trefaldighet

Medmänniskan
10 Högmässa

Risenfors

SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
5 14 sönd e trefaldighet

Enheten i Kristus
10 Familjegudstjänst 

Bonde. Barnkören
16 Meditativ mässa* 

Christian Josefsson
12 15 sönd e trefaldighet

Ett är nödvändigt
11

18

Högmässa  med länk från 
visitationshögmässa* i Fäss-
bergs kyrka
Musikgudstjänst  med 
Margareta Fagman, Thomas 
Simson, Anna Fallström m fl

16 Messy Church
Risenfors. Fågelbergskyr-
kans barnkör & -grupper

.

Gudstjänster sommaren 2021
Nu öppnar vi! Äntligen lättas Corona-restriktionerna och vi får ta in upp 
till 50 personer i Stensjökyrkan. Det innebär att vi under sommaren inte 
har några webbsändningar för alla är nu välkomna att vara på plats i 
våra kyrkor och församlingshem. Vi räknar med att det enbart är vid mu-
sikcaféerna vi riskerar att tangera maxantalet 50 personer, så kom i tid!  

Välkommen! Vi har saknat dig!

* läs mer på sid 3! 

** Ingegerd Blom är pensionerad präst, tidigare 
komminister i Fässberg och kontraktsprost. Hon 
är tillsammans med Lars Persson, pensionerad 
kyrkoherde och kontraktsprost, vikarierande präst 
i församlingen under perioden 12/7- 8/8. Lars 
tjänstgör endast på tisdagar.


