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Hej alla i Stensjöns församling!
Jag heter Christian Josefsson och har
fått den stora förmånen att få bli er
nye präst. Jag har nyss fyllt 50 år och
är gift med Margaretha som också
är präst (fast i Landvetter) och vi har
två pojkar som är 10 och 12 år. På
fritiden gillar jag att vandra i naturen,
både ensam och med familjen. Att läsa
och lyssna på musik gillar jag också
– gärna soulmusik!

Några av er har kanske träffat mig
redan? De sista två åren har jag näm-
ligen arbetat som präst ett stenkast
från Stensjön - i Fässbergs församling!

Jag är väldigt intresserad av det som
kallas kristen spiritualitet – det vill
säga hur vi lever vår tro och hur vi kan
möta Gud och oss själva. Jag tror att
nutidsmänniskan behöver låga trös-
klar till fördjupning.

Själv har jag hittat denna fördjupning
i några av kyrkans tidlösa källor: Pil-
grimsvandring, retreat, kristen djup-
meditation och meditativ bibelläsning
(Lectio Divina) – och jag har en läng-
tan efter att tillsammans med andra
skapa miljöer i kyrkan där vi kan möta
Jesus Kristus.

Det känns både roligt och spännande
att få komma till Stensjön som er nye
präst! Jag ser mycket fram emot att få
möta er i samband med gudstjänster,
vandringar eller rätt och slätt över en
kopp kaffe.

Och vad kan vara bättre än att avsluta
denna presentation med ett av mina
favoritord från Bibeln – från Frälsaren
själv, där Jesus säger till oss:

Jag är vinstocken, ni är grenarna.
Om någon är kvar i mig bär han rik
frukt: utan mig kan ni ingenting
göra. (Johannes 15:5)

Pax et bonum (Frid och allt gott)!

Christian
Josefsson
– ny präst i Stensjöns
församling

Så sammanfattade en amerikansk
komiker sin känsla inför Ryss-

lands invasion av Ukraina. Det verkar
onekligen som vi gått från ett undan-
tagstillstånd till ett annat. Och ändå, i
skrivande stund är trädgården fylld av
glad fågelsång och solen skiner så frid-
fullt och vänligt in genom fönstret.
Det är märkligt att så mycket skönhet
och så mycket mörker kan existera
samtidigt. Och ändå är det så tillvaron
är, hela tiden; en dag som är underbar
för mig kan medföra ett jobbigt läkar-
besked för någon annan. Vi vet sällan
hur dem vi passerar på gatan har det,
eller ens våra grannar. I bästa fall är det
som Tomas Tranströmer skriver i sin
dikt C-dur: Alla log bakom uppfällda
kragar.

Även Stensjöns församling präglas
denna tid av kontraster. Mycket är sig
likt: gudstjänst firas, musik, barn, bön,
samtalsgrupper och bibelstudier fort-
sätter som vanligt. Men aldrig förr har
Stefan Risenfors efter 32 års trogen
tjänstgöring gått i pension. Jag, som
fått förtroendet att efterträda honom,
har vissa saker att glädja mig åt; till
exempel får jag som alltid i hemlighet
längtat efter att bli ledarskribent skriva
den här texten. Å andra sidan har jag
vant mig vid att få se upp till Stefan:
hans predikokonst, hans bildning,
humor och oefterhärmliga ledarstil.
Amerikanerna lär ha sagt om Carl Bildt
att han var en medium sized dog with a
big dog attitude. Stefan, å sin sida, är

Jag njöt verkligen av de fem

minuterna mellan covid och

Tredje världskriget.

en stor personlighet som inte skryter.
Ett innerligt tack, Stefan, för allt du gett
under dessa många år. Eller, snarare:
tack Gud för allt du gett genom Stefan!
Stefan avtackas i gudstjänsten 12 juni.

Denna förändringens tid innebär
också att Stensjön fått en ny präst,
Christian Josefsson. Varmt välkommen
Christian! Christian välkomnas i guds-
tjänsten 4 september. Joel Göranson
har fått ny tjänst och lämnar oss efter
sommaren. Stort tack, Joel, för allt du
betytt under dina år här i Stensjön! Joel
säger hejdå på sidan 5 och avtackas i
gudstjänsten 21 augusti.

Om vad det innebär att Jesus besegrat
mörkret sjunger vi om i en vårpsalm.
Med de orden vill jag önska er alla Guds
välsignelse och en glad sommar:

Vi i honom återfår
allt som gick förlorat.
Paradiset nu för oss
öppnar sina portar.
Inget svärd!
Från död till liv
kallas vi att leva i
alla somrars sommar.
(SvPs 517:4)

Anna Sophia Bonde
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Ungefär 32 år i Stensjöns församling
blev det, i princip hela mitt aktiva

prästliv med undantag för 1992–94 då
jag var biskopsadjunkt på stiftskansliet.
Jag är mycket tacksam för de här åren och
har egentligen aldrig sneglat på andra
tjänster under åren i Stensjön. 28 av åren
har jag varit chef som kyrkoherde eller
församlingsherde och somliga menar att
chefer inte ska sitta på sina tjänster så
länge. Jag inser också risken i att fastna
i sina egna hjulspår men tror att fördelarna
med långa relationer i många fall ändå
överväger - relationer hinner fördjupas,
sår hinner läkas och förtroenden hinner
byggas.

Men nu tror jag att det är mycket värde-
fullt för församlingen att få en ny för-
samlingsherde och det är med ett stort
mått av tillit jag överlämnar rodret till
Anna Sophia Bonde. Anna Sophia har
andra gåvor än jag och jag hoppas att de
gåvorna får uttryck i en balans mellan

Hej då!

även burit mig genom omtanke och
förböner. Tack också till alla församlings-
bor jag mött inför alla dessa dop, konfir-
mationer, vigslar och begravningar. Som
gett mig förtroenden, som argumenterat
mot mig eller med mig och som gjort livet
lite mer levande! Största tacket vill jag
ändå rikta till min fru som emellanåt fått
bära en alltför stor börda därhemma p.g.a.
mitt ibland lite överdrivna engagemang i
församlingsarbetet.

Stefan Risenfors

kontinuitet och förändring i församlings-
livet under de närmaste åren. Jag lovar att
inte lägga mig i!

Även om tacksamhet är mitt domi-
nerande känsloläge när jag lämnar finns
det givetvis också anledning att rannsaka
sig efter alla dessa år. Misstag jag gjort,
människor jag kan ha försummat eller
sårat eller kanske inte ens lagt märke till i
mitt stundom alltför höga tempo. Då är det
skönt att få vila i den nåd som utgör
grunden för allt kyrkligt arbete, men sam-
tidigt vill jag här be om förlåtelse till alla
som kan ha drabbats av min framfart.

Det är spännande att som pensionär gå ut
i en ny fas i livet för även om kallelsen och
ämbetet är livslångt så är tjänsten som
församlingspräst en tillvaro som ofrån-
komligen blir en integrerad del av hela ens
liv, åtminstone i min tolkning av det.
Så det är klart att pensioneringen blir en
stor förändring som jag ännu inte kan
överblicka och just det gör det spännande.

Åren i Stensjön kommer jag att bära med
mig så länge jag lever och ett stort tack till
alla som burit upp församlingslivet och

Resebrev från
Ukraina
Oktober 2021: Jag sitter i en lägenhet på
åttonde våningen med utsikt rakt ner på
grannen - den kinesiska ambassaden - och
googlar kristna församlingar. ”Kyiv Jewish
Messianic Congregation” dyker upp, en
kristen judisk församling med hemsida och
info-videos på engelska! Många ukrainare
känner sig osäkra på engelska, eller kan
ingen engelska alls. Än. Men denna för-
samling ser ut att ha simultanöversättning
på sina gudstjänster. Jag testar!

Min man och jag har åkt till Kyiv för att
stanna i ca 2 månader. Sveinung jobbar
med olika projekt och reser runt i landet,
och jag skriver uppsats och försöker lära
känna stad, kultur, människor och spår-
vagnssystem. Och nu hamnar jag alltså i en
fascinerande församling vars gudstjänster
tar mellan 4 och 5 timmar… och försam-
lingen dansar och sjunger utan uppehåll de
första 2! Mycket glädje och energi. Och
kärleksfulla människor. Denna blir vår
församling under tiden vi är där.

Chernihiv är en liten stad norr om Kyiv,
nära vitryska gränsen. Vår goda vän Olena
är glad eftersom deras borgmästare har
investerat mycket pengar i renovering av
hus och parker. Nu har staden blivit så fin!
En hel lördag visar hennes mamma oss hur

man tovar fingerdockor av färgglad ull.
Jag gör en rödbrun räv. Senare fikas det på
ett kafé vid namn ”Fika”. Chernihivbon
är stolt över sitt skandinaviska arv från
vikingatiden. Och över sina vackra orto-
doxa kyrkor.

24 februari 2022: Chernihiv visar sig ligga
mitt i ryssarnas invasionslinje från Belarus
till Kyiv. Först kommer missilerna. ”Vill ni
försöka ta er hit till Sverige?” undrar jag
på WhatsApp. ”Vi stannar,” skriver Olena.
Sen bombas det. Dag och natt. Staden
omringas och områden kring staden
mineras. Olena, hennes man, mamma och
hunden lyckas till slut fly i sin bil. Efter 8
dagar på delvis minerade vägar, anländer
de till Ivano-Frankovsk i västra Ukraina.

26 februari trotsar församlingsborna i
KJMC varningar om sprängning av broar i
staden och möts till gudsjänst, som sänds
på nätet som vanligt. De dansar och
sjunger. Ber innerligt för sitt land och för
sina fiender. Alla når oskadda fram och

tillbaka. Efter detta har de fortsatt träffas.
Fortfarande 2 timmar dans och sång.
Fortfarande kärleksfull gemenskap. De
stödjer och uppmuntrar varandra och oss
som följer dem på nätet från hela världen.
De berättar om folk som blivit mirakulöst
friska. Om bagaren som på märkligt vis
alltid får det mjöl som behövs för att
baka bröd varje morgon till nödlidande.
Om mannen som generöst ger av det lilla
han har i plånboken, och efteråt upptäcker
att han på märkligt vis har mer kvar
i plånboken efteråt, än innan han gav!
När stadsdelarna Bucha och Irpin befrias
är de på plats med kärlek och nödhjälp.
Och denna församling är inte den enda,
tvärtom. Några ger sitt liv, som diakonen
i en församling i en av de andra städerna
som dödades sittande på sin cykel, på väg
för att dela ut en hjälpsändning. Andra
undviker missiler i sista sekund.

Mitt i krigens fasa finns kärleken. Och
den kärleken ges utrymme i bräckliga
människor som ger av det lilla de har. Detta
är också en del av Ukrainas berättelse.
Olena stannar i Ukraina, ger av det hon har
för att hjälpa, mitt i sitt eget lidande, och
hoppas snart åka tillbaka till Chernihiv.
Men många andra har kommit hit.
Kommer de möta kärlek här? Och kommer
vi låta dem påverka oss, vidga våra hjärtan?

Solveig F Nygaard, församlingsteolog
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Vad tror du att du kommer att sakna
mest från herdeskapet?

- Kanske den enorma omväxlingen i
jobbet, alla utmaningarna, spännande
möten med människor i viktiga bryt-
punkter i deras liv... och så givetvis tjôtet
på förmiddagsfikat i personalrummet.

Nämn en höjdpunkt under dessa år,
något som gjorde dig särskilt glad!

- Det har hänt mig ett antal gånger,
t ex när jag cyklat hem från ett dopsamtal
eller ett begravningssamtal, att jag fått en
helt spontan lyckokänsla över det jag just
varit med om. Oftast har det handlat om
tillfällen då mötet blivit ett verkligt Möte
där vi nått fram till varandra på det där
lite magiska sättet som i sällsynta fall
inträffar. Tillfällen då jag känt en verkligt
djup meningsfullhet i min prästtjänst och
en tacksamhet över att jag faktiskt får
ägna mitt yrkesliv åt det som är det allra
viktigaste för mig.

Vad ser du fram emot att
ägna dig åt nu?

- Barn, barnbarn, paddling, skogs-
vandringar, fotografering, skönlitteratur
och så hoppas jag få möjlighet att för-
djupa ett par gamla engagemang: retreat-
rörelsen och fredsrörelsen. Jag vill först
göra en rejäl paus i ”prästeriet” för att få
lite distans, men på sikt kan jag tänka
mig att tjänstgöra som vikarie fast efter-
som nästan hela mitt prästliv varit i
Mölndal är det kanske dags att uppleva
andra miljöer, andra traditioner och
fromhetsriktningar och det finns ju plat-
ser i Sverige där prästbristen just nu är
skriande.

Sverige har förändrats ganska
mycket under de här 32 åren.
Vi har fått många nya medborgare
från många olika delar av världen.
Ändå är Svenska kyrkan
fortfarande ganska mycket en
”monokultur”, alltså en vit
medelklasskyrka. Vad borde kyrkan
göra (som kanske ännu inte görs)
för att möta behoven i en ny tid?

- Mölndal är ett gammalt brukssamhälle
från början, en arbetarstad centrerad
kring industrierna vid Mölndalsån och
dess forsar, och flera gånger (t ex i år) då
1 maj inträffat på en söndag har jag
försökt fokusera temat ”kyrkan och arbet-

Frågor: Anna Sophia Bonde
Svar: Stefan Risenfors

arklassen” men intresset har inte brukat
vara så stort och det beror möjligen på att
församlingen under det senaste halv-
seklet genomgått en rätt extrem klass-
resa. Anledningen är att området är så
attraktivt så att bostadspriserna skjutit i
höjden så idag krävs god ekonomi för
att bo i östra Mölndal. Detta skapar en
olycklig bostadssegregation eftersom
långt ifrån alla har råd att bo här.
Stensjön blir därför mer och mer en
församling befolkad av medelklass och
övre medelklass och då är det denna
grupp som är vår målgrupp utifrån det
geografiska församlingsbegrepp som vi
har i Svenska kyrkan. Många är också
akademiker och därför har jag valt att
rikta t ex våra temakvällar mot det som
jag tror kan intressera den gruppen.
Jag skulle önska en mer socioekonomiskt
blandad församling med t ex fler invand-
rare och då krävs det åtgärder i form av
t ex fler hyresrätter men då är vi inne på
politiska beslut.

Har du något råd till mig som din
efterträdare?

� Unna dig och församlingen att du åker
på retreat varje år, minst fyra dygn!

� Tappa inte bort familjen och vännerna
för man kan verkligen bli uppslukad av
alla utmaningarna i församlingsarbetet
– jag har nog tidvis blivit det alltför

mycket.

� Lär dig älska det som borde vara
Svenska kyrkans adelsmärke: våra in-
bördes olikheter! Det var ju OLIKA lem-
mar i samma kropp vi skulle vara enligt
1 Kor 12.

� Nynna dagligen på FC Liverpools
supporterlåt: “You´ll never walk alone”
som en påminnelse om att du alltid har
Jesus vid din sida.

� Våga chansa – ta risker i din tjänst!
För faller du så faller du i Någons armar!

� Strunta i mina och andras råd om ditt
hjärta och samvete säger något annat

– våga lita på den helige Andes ledning
och var inte rädd för att gå mot
strömmen!

Först den oundvikliga sportfrågan:
såhär efter 32 år som präst i
Stensjön, hur känns det att gå på
sommarlov?

- Det känns spännande! Som försam-
lingspräst blir man nog mer än de flesta
integrerad i sin yrkesroll och själv har jag
dessutom fastnat i självbilden att jag är
den unge prästen i Stensjön, för det har
jag alltid varit! Att mina kolleger numera
är typ hälften så gamla har jag liksom
inte riktigt tagit in. Jag vet inte men jag
hoppas att den här förträngningsmek-
anismen när det gäller min egen ålder kan
ha något slags positiv effekt på min syn på
mig själv som pensionär för jag känner
mig inte färdig i något avseende. I vilket
fall är det spännande att se ifall det
dyker upp någon ny Stefan när jag inte
längre har den här yrkesplattformen, fast
prästämbetet och kallelsen bär jag med
mig så länge jag lever!

Frågor till en
tidigare
församlingsherde
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kommer troligen det nya
bostadsområdet Nya Forsåker att
vara på plats. Beskriv din vision av
Stensjöns församling om 10 år när
det gäller det kyrkliga arbetet – du
behöver bara vara halvt realistisk!

- Jag tror att demografin om 10 år
kommer att vara mer blandad och att
församlingen behöver planera för det.
Många inflyttade innebär många nya
människor som behöver nya rottrådar
och gemenskap. I sina bästa stunder är
den kristna församlingen en utökad
familj, där många får plats och där
mångas gåvor kommer i bruk. Försam-
lingen behöver kunna erbjuda både god
gemenskap, möjlighet att växa i tron
och lätta vägar in i volontäruppgifter.
Folkhemssverige kommer med stor sann-
olikhet under de närmsta decennierna
framåt att alltmer behöva civilsamhällets
aktiva bidrag. Pastoratet har redan ett
offensivt diakonalt arbete som jag tror
kommer att fortsatt behövas, också i östra
delen av Mölndal. Jag vill se ett ökat
samarbete kyrkorna emellan, med ”Hela
människan” och gärna mer med komm-
unen. Jag skulle gärna se ett samarbete
med någon vårdgivare och erbjuda (t ex i
Fågelbergskyrkan) samtalsstöd för barn
och ungdomar med psykisk ohälsa.

Frågor: Stefan Risenfors
Svar: Anna Sophia Bonde

Frågor till en
blivande
församlingsherde
Du har nu jobbat nästan tre år som
präst i Stensjöns församling – hur
skulle du beskriva församlingen om
du jämför med de församlingar där
du tidigare arbetat – är det något
som sticker ut?

- Jag har tidigare mestadels jobbat i
landsbygdsförsamlingar. På landet finns
det ofta ett stort engagemang för kyrkan
som kulturbärare men det är inte lika
självklart att fira gudstjänst varje söndag.
I Stensjön gläder jag mig åt att söndagen
verkligen är en festdag då många möts
– samtidigt som det händer mycket i våra
kyrkor även de andra dagarna i veckan.
En tydlig sak som präglar Stensjöns
församling är de många akademikerna
– och ifall någon trodde att läkare
generellt sett är agnostiker så kan östra
Mölndal uppvisa många exempel på
motsatsen! Dessutom gillar jag mycket att
Stensjön inte riktigt passar in i de vanliga
kyrkliga ”boxarna”. Att vara med i
Stensjön är inte att köpa ett visst, kyrkligt
paket. Här finns en gudstjänst med stabil
förankring i traditionen och en försam-
ling med en påtaglig förväntan på Gud.
Dessutom finns det ett stort socialt
engagemang och intresse för kultur och
samhällsfrågor. Detta är förstås inget
nytt! Under många sekler nu har kyrkans
uppdrag sammanfattats i de två orden
ora et labora, bön och arbete.

Uppdraget som församlingsherde,
dvs arbetsledare i församlingen
– vilka förväntningar respektive
farhågor har du inför uppdraget?

- Jag kan utan omsvep erkänna att jag
bävar inför att ersätta dig, Stefan, som
varit en så självklar ledare här under så
många år. Men jag gissar att det klokaste
jag kan göra är att vara tacksam för att
få axla en så välburen mantel och jag
hoppas kunna fortsätta arbeta i den goda
tradition du förmedlat. Det finns en härlig
gudstjänstordning, många roliga männ-
iskor, hängivna bedjare, skarpa fråge-
ställare och en öppenhet inför både Guds
Ord och den tid vi lever i.

Något jag funderar mycket på inför
framtiden är förstås Svenska kyrkans roll
i en mångkulturell och ”mångkyrklig”
omvärld. Hur ska kyrkan kunna behålla
sin integritet och sin särprägel? Hur
kommer en förändrad ekonomi att på-
verka? Hur kan vi välkomna nya svenskar
in i vår gemenskap och, inte minst, vad
kan vi lära av dem? Vittnesbörd från
andra delar av världen visar att det är när
kyrkan är modig och tydlig som hon
växer.

Av de uppdrag du haft under dina
år i församlingen måste du rimligen
släppa en del för att få utrymme för
arbetsledaruppdraget – vad är du
särskilt angelägen om att behålla i
din nya tjänst?

- När jag kom till Mölndal fick jag i
uppdrag av kyrkoherde Carl Sjögren att
starta en bibelskola som nu är inne på sitt
tredje år och är ständigt stimulerande.
Den vill jag gärna fortsätta ha ansvar för
och utveckla. För övrigt vill jag fortsätta
ha många gudstjänster och finnas med i
församlingens dagliga liv. Jag har också
ett gott öga till ett av dina skötebarn,
Stefan: temakvällarna! Jag skulle gärna
vilja fortsätta att upplåta Stensjökyrkan
till spänstiga samtal om viktiga och
aktuella samhällsfrågor.

Det har hänt mycket i östra Mölndal
de senaste åren och om 10 år
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Konfa 2022
Sista anmälningsdagen

är 7 juni
- INFORMATION -
- ALTERNATIV -
- ANMÄLAN -

www.svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation

Barnverksamhet
Ytterligare information och
anmälan till barngrupperna:
Kontakta barnpedagog Ulrica
Kardborn ang. Fågelbergskyrkans
grupper och vik. barnpedagog
Anna Lund Znait ang. grupperna i
Stensjökyrkan
– se sista sidan för kontaktuppgifter!

Stensjökyrkan
Öppen förskola
onsdagar kl. 10-12. Ingen anmälan krävs.
Varmt välkomna alla barn 0-6 år,
med vuxet sällskap.
Vi ses i Stensjökyrkans barnlokal
Kl. 11.00 är det sångsamling.
Det går att köpa smörgås och kaffe
för 10 kr.

Söndagsskola Stensjökyrkan
söndagar kl. 10.00. Ingen anmälan krävs.
Alla barn som kommer till
Stensjökyrkan på högmässa på
söndagar är välkomna att vara med i
söndagsskolan. Vi läser ur
Barnbibeln, leker och pysslar.

Gott och blandat
åk 3–5, onsdagar kl. 15:30-17:00
Vi lär oss om Bibeln.
Vi äter mellanmål, leker, spelar spel
och pysslar m.m. Startar v.35

Byggarklubben
Barn 5-8 år, onsdagar 17.00-18.00
I höst drar vi igång Byggarklubben i
Stensjökyrkan. Vi leker, lär oss om
Bibeln och bygger i olika material,
t.ex. lego och duplo, järnväg, lera,
kartong eller återvinningsmaterial.
Startar v.35

Fågelbergskyrkan
Himlastoff och barnkör
Åk F-3, tisdagar kl. 14.15-16.30
Barnen sjunger i barnkör, lyssnar på
bibelberättelser, pysslar, leker och har
fruktstund. En söndag i månaden,
kl. 16.00 sjunger barnen på Messy
church, familjegudstjänst med
aktivitet, i Fågelbergskyrkan.
Startar v.35

Kompisklubben
åk 3-6, måndagar kl. 14.30-16.30
Vi lär oss om Bibelns berättelser, äter
mellanmål, pysslar och leker.
I gruppen lägger vi stor vikt vid att
vara goda kompisar. Startar v.35

Ungdoms-
verksamhet
Ungdomsgruppen drar igång igen
till hösten 1 sept.
Vi fortsätter att ses torsdagar
kl. 18-21 i Fågelbergskyrkan

Taizeresa 2022
Den 30 juli åker vi en vecka till Taize.
Mer info om resan ges på:
www.svenskakyrkan.se/molndal/resa-till-
taize-frankrike

Hela Människan arbetar för och
�llsammans med människor som
lever i en utsa� livssitua�on och
verkar för a� minska utanförskapet.

Kafé Kaffekvarnen, vid Mölndals bro,
söker nu volontärer.
Är du intresserad, maila
föreståndare Caroline Bergagård:
caroline.bergagard@helamänniskan.se

Ända sedan januari 2018 då jag kom
till Stensjöns församling som nyvigd

präst har jag stortrivts här. Detta har
varit en fantastisk församlingsmiljö att få
pröva mina vingar i, och det bästa sam-
manhang jag kunde få för att växa in
i ämbetsrollens ofta komplexa arbets-
uppgifter.
Den uppmuntran och kärlek jag fått
från både församlingsbor och kollegor
har betytt mycket för mig, inte minst när
jag befunnit mig på okänd mark för mig
eller när jag fått prova nya idéer och
visioner. Det förtroende som visats mig
här, alla samtal jag fått av olika slag,
skratt och tårar, bön- och gudstjänst-
gemenskaper m.m. är saker som bidrar
till att åren i Stensjöns församling kom-
mer att skina vackert i mitt minne.
Men precis som Bibeln säger, att ”Det
finns en tid för allt som sker under
himlen” (Pred 3:1), har tiden kommit för
mig att gå vidare. Eller rättare sagt ”gå
tillbaka”. För i september kommer jag att
ta över som präst i Öjersjökyrkan
(Anders-Petter Sjödin går i pension) som
är den församling som vår familj började
gå i när vi flyttade till Mölnlycke för åtta
år sedan. Det är en ung församling som
till stor del präglas av församlingsbygge
och evangelisation, vilket jag ser fram
emot att få gå in i.
Fram till dess kommer jag att tillåta mig
att sörja över allt och alla som jag måste
lämna och släppa taget om här, och det i
sig är ju ytterligare ett tecken på hur
mycket jag har uppskattat församlingen
och mina kollegor under dessa år. Jag
hoppas dock att vi kommer att ses i olika
sammanhang även i framtiden (kanske
genom samarbeten inom kontraktet?..).
Nu önskar jag er allt gott och Guds rika
välsignelser framöver!

Joel Göranson

STORT TACK FÖR
DESSA ÅR!

Sommarkyrka i
Brostugan

För barn mellan 8 och 13 år
Mån, tis, ons kl.10-13
veckorna 26 och 27
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Körer i Stensjökyrkan
Välkomna både gamla och nya
körsångare! Se nedan vilken kör som
passar dig. Kontakta 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 31 aug.

Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2)
Tisdagar kl.14.30-15.30. Start 30 aug.

Barnkören (fr. åk 3 t.o.m. åk 5)
Tisdagar. kl.15.45-16.45. Start 30 aug.

Ungdomskören (åk 6 och uppåt)
Tisdagar kl.17-18. Start 30 aug.

Lilla Kyrkokören (vuxna, damkör)
Torsdagar udda veckor kl.19.00–20.30.
Start 1 sept.

Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsd. kl.19.00-21.15. Start 24 aug.

Körer Fågelbergskyrkan
Barnkör (F-klass- åk 2) Tisdagar
kl. 14.30- 15.10 (ingår i Himlastoff)
Sångfåglarna (åk 3-6) tisdagar
kl. 15.30 – 16.15 . En kör för dig som
älskar att sjunga. Du får lära dig nya
sånger och upptäcka glädjen att sjunga
tillsammans med andra.

Kör är Hälsa (kör för daglediga vuxna)
onsdagar kl. 15.00-16.30

Musikgudstjänster

Måndag 6 juni kl. 17.00 Stensjökyrkan
En vind för fred och frihet
Musikgudstjänst med Mölndals kammarkör
under ledning av Fredrik Berglund

Musikcaféer i
Brostugan
Tisdagkvällar i juli kl. 18.30

Stensjöträffen &
Fågelbergsträffen
Onsdagar kl.12 i Stensjökyrkan och
Torsdagar kl. 12 i Fågelbergskyrkan.
Stensjöträffen och Fågelbergsträffen
fortsätter hela sommaren!
Öppna träffar för daglediga.
12.00 Middagsbön
12.30 Lätt smörgåslunch (30 kr)

Temakvällar
Vi fortsätter med program på tisdag-
kvällarna i Stensjökyrkan kl. 18.30
Först ut blir Ylva Floreman,
dokumentärfilmare och skribent:
Jag är inte död, jag är bara gammal
- om det goda (?) livet på ålderns höst
6 sept kl 18.30

Bibelskola
Måndagar kl. 18.30 i
Fågelbergskyrkan
Tema i höst: Johannesevangeliet
Startdatum: 12 september

Samtalsgrupper
Unga Vuxna
Är du ung vuxen, eller känner
någon ung vuxen i Mölndal som
letar meningsfull gemenskap, hör av
dig till Solveig Fylling Nygaard
(se kontaktdetaljer sista sidan).

Mansgruppen
Varannan onsdag i Glasbergsskolan –
info: Stefan Risenfors

Kvinnogruppen
Öppen samtalsgrupp för kvinnor
fortsätter onsdagar jämna veckor
under hösten i Stensjökyrkan och har
plats för fler! För mer info, kontakta
Solveig Fylling Nygaard (se sista
sidan).

Hemgrupper
Vill du vara med i en hemgrupp?
Dela livet och tron i vardagen? Vi har
två grupper igång, en i Stensjön och
en i Rävekärr. Är du intresserad
kontakta Solveig.

Internationella gruppen
Vill du ge ett bidrag till Ukraina men
vet inte riktigt hur? ACT Svenska
kyrkan och EFI Fadder hjälper
flyktingar vid ukrainska gränsen och i
Rumänien.

Swish till ACT: 900 1223.
Skriv AKUT i meddelandefältet.

Info EFI Fadder: http://www.efifadder.se
Swishnummer EFI Fadder: 123 900 4300

Välkommen att engagera dig i det
internationella arbetet, kontakta
Solveig.

Söndag 22 maj kl.18 Stensjökyrkan
Musikgudstjänst:
Svensk sommar!
Stensjökyrkans Barnkör och Ungdoms-
kör sjunger sitt program inför körresan
till Tyskland.

5 juli Stirner Acoustic
Syskonen Klara och Jonatan bjuder
på ett finstämt, poetiskt och
improvisatoriskt program.
Sång: Klara Stirner
Gitarr: Jonatan Stirner

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

19 juli Fornfela trio
Folkmusik med Fornfela Trio.
Såväl svängiga polskor som vackra
folkvisor utlovas.

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

Bild: Stefan Risenfors

Bild: Erja Lempinen

Bild: Johan Lundberg

Bild: Johanna Hafstad

Bild: Mölndals kammarkör

Bild: t.v. Ida Blychert
t.h. Ali Jehad
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JUNI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
5/6 Pingstdagen

Den heliga Anden
10.00 Högmässa, Göranson

Lilla kyrkokören

6/6 Annandag pingst
Andens vind över världen

17.00 Musikgudstjänst, Risenfors
Mölndals kammarkör

12/6 Heliga trefaldighets dag
Gud: Fader Son och Ande

10.00 Högmässa, Risenfors 10 (Avskedspredikar, pension)
Kyrkokören

18/6 11.00 Konfirmation, Göranson
Konfa active

19/6 1 sönd e. trefaldighet
Vårt dop

10.00 Högmässa, Bonde
Magdalena Sjöstrand, blockflöjt

25/6 Midsommardagen
Skapelsen

10.00 Gudstjänst, Bonde
Kyrkokören

26/6 Johannes döparens dag
Den högstes profet

10.00 Högmässa, Göranson
Joel Göranson, cello

JULI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
3/7 3 sönd e trefaldighet

Förlorad & återfunnen
10.00 Högmässa

Urban Olander*

10/7 4 sönd e trefaldighet
Fatt inte döma

10.00 Högmässa
Urban Olander*

17/7 Apostladagen
Sänd mig

10.00 Högmässa
Ingegerd Blom**

24/7 6 sönd e trefaldighet
Efterföljelse

10.00 Högmässa
Ingegerd Blom**

31/7 Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

10.00 Högmässa
Klas Hermanson***

AUGUSTI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
7/8 8 sönd e trefaldighet

Andlig klarsyn
10.00 Högmässa, Bonde

14/8 9 sönd e trefaldighet
Goda förvaltare

10.00 Högmässa, Bonde
Sara Lindblad, viola

21/8 10 sönd e trefaldighet
Nådens gåvor

10.00 Högmässa, Josefsson
Göranson avskedspredikar
Lena Ericsson, violin

28/8 11 sönd e trefaldighet
Tro och liv

10.00 Högmässa, Sjögren
välkomnande av ny församlingsherde Bonde
Kyrkokören

SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
4/9 12 sönd e trefaldighet

Frihet i Kristus
10.00 Högmässa m välkomnande

av Christian Josefsson
Barn- och Ungdomskören

16.00 Mässa med miniretreat
Christian Josefsson

11/9 13 sönd e trefaldighet
Medmänniskan

10.00 Familjegudstjänst
Flick- och Pojkkören

18/9 14 sönd e trefaldighet
Enheten i Kristus

11.00 OBS! Sammanlyst
högmässa i Fässberg
Bonde

16.00 Messy Church
Christian Josefsson

Gudstjänster Sommaren 2022

FAKTA OM FÖRSAMLINGEN
Stensjöns församling, med ca 7000 medl-
emmar, är Svenska kyrkans Lokalför-
samling i östra Mölndal (öster om E6).
Vi har två kyrkor: Stensjökyrkan (byggd
1974, utbyggd 1984 och 2005) ligger
utmed Gunnebogatan i norra delen av
församlingen. Fågelbergskyrkan (byggd
1984) ligger på Östra Falkgatan som är
en tvärgata till Fågelbergsgatan (bakom
ICA-Lyan) i Rävekärrsområdet i södra
delen av församlingen. Fr.o.m. 2014 är vi
tillsammans med Fässbergs och Kålle-
reds församlingar en del av Mölndals
pastorat. Sedan 1 september 2018 är
Carl Sjögren kyrkoherde i pastoratet.
Församlingsexpeditionen ligger i Fäss-
bergs församlingshem – strax norr om
Fässbergs kyrka.

Församlingsbladet ges ut av Stensjöns församling
och distribueras som samhällsinformation.
Redigering & Layout: Erik Skansholm
Ansvarig utgivare: Anna Sophia Bonde
Tryck: At Print / At Event, Göteborg 2022

Med reservation för
ev ändringar och tryckfel.

Stensjökyrkan
Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal

hemsida:
www.svenskakyrkan.se/stensjon
Facebook:
www.facebook.com/stensjonsforsamling

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

Telefon växel: 031-761 93 00
Epost expeditionen:
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsherde fr o m 220601
Anna Sophia Bonde 0738-520475
annasophia.bonde@svenskakyrkan.se

Komminister t o m 220831
Joel Göranson 0738-520377

joel.goranson@svenskakyrkan.se
Komminister fr o m 220808
Christian Josefsson 0738-520437
christian.josefsson@svenskakyrkan.se

Teolog
Solveig Fylling Nygaard 0738-520431

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

inger.awenlof@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Birgitta Landgren 0738-520466

birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker
Ida Andersson 0738-520473

ida.andersson@svenskakyrkan.se
Barnpedagog
Ulrica Kardborn 0738-520464

ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Vik. Barnpedagog
Anna Lund Znait 0738-520311

anna.lundznait@svenskakyrkan.se
Ungdomspedagog
Kristin Watrous 0738-520472

kristin.watrous@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare
Erik Skansholm 0738-520474

erik.skansholm@svenskakyrkan.se

Varje Onsdag:
Veckomässa i
Stensjökyrkan
kl 18.30

* Urban Olander är pensionerad kyrkoherde i Bollebygds församling.
** Ingegerd Blom är pensionerad präst, tidigare
komminister i Fässberg och kontraktsprost
*** Klas Hermanson är pensionerad sjukhuspräst som arbetet många år på
Mölndals Sjukhus. Som pensionär är han aktiv som frivillig medarbetare,
främst i Fässbergs församling.


