
Våren 2021

KYRK -
KLOCKAN

Äntligen 
egen 
hållplats!
Visst har 753:ans buss 
även tidigare stannat 
utanför Stensjökyrkan 
men då hette hållplatsen 
Muraregatan. I samband 
med att hållplatsen 
byggdes om lyckades 
vår organist Birgitta 
Landgren övertyga 
kommunen om att 
Stensjökyrkan var 
något mer känd och 
kommunen lyssnade! 
Så det blev ett namnbyte 
och om det får dig att 
hitta till Stensjökyrkan 
så blir vi ännu gladare!
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Retreatdagar i Få-
gelbergskyrkan
Välkommen till vårens två retreatdagar i 
Fågelbergskyrkan! Lördagen den 13 mars 
kl 09:00-16:00 och lördagen den 8 maj kl 
09:00-16:00 kan vi ta emot 6 deltagare per 
gång för en corona-anpassad Retreatdag 
med stillhet, tideböner, bibelmeditation och 
möjlighet till samtal. Anmälan krävs för att 
vi skall kunna planera måltiderna, särskilt 
nu under rådande corona-restriktioner.
Ledare 13 mars: Christian Josefsson och 
Solveig Fylling Nygaard. Anmälan senast 
måndag 8 mars.
Ledare 8 maj: Solveig F. Nygaard och Klas 
Hermansson. Anmälan senast måndag 3 
maj.
Pris: 100 kr per retreat, med möjlighet för 
behovsprövad prisreduktion. Inkluderar 
lunch och fika. Anmäl dig till Solveig Fyl-
ling Nygaard (0738-520431, e-post: 
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se). 
OBS! Var tydlig med vilken av de två retre-
aterna du anmäler dig till, och ifall du har 
några matallergier etc. Adress Fågelbergs-
kyrkan: Östra Falkgatan 9, Mölndal.

Bönekurs!
Välkommen att gå en bönekurs i Stensjö-
kyrkan nu i vår! Under 8 veckor bjuder vi in 
till fika, undervisning och samtal om bön. Vi 
ses onsdagar kl. 19:00-ca 20:30 under peri-
oden 7 april – 26 maj. Är du nybörjare eller 
van bedjare? Spelar ingen roll, kursen är för 
alla som är nyfikna på bön, och som vill lära 
sig mer, samtala och testa! Vi kommer att 
utgå från Alpha Sveriges undervisningsma-
terial (för mer info gå till https://bonekur-
sen.se/om/). Kursen utgår från Herrens Bön, 
Vår Fader, och med den som utgångspunkt 
får vi tillsammans upptäcka olika sätt att be. 
Kom gärna med på veckomässan i Sten-
sjökyrkan kl. 18:30 ifall du har möjlighet, 
så börjar vi bönekursen med kvällsfika vid 
mässans slut kl. 19.
Senast den 25 mars kan du anmäla dig till 
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se. Ing-
en avgift, men fikat kostar 20:-/gång eller 
150:- för hela kursen för den som har råd 
att betala, annars bjuder vi.

Hemgrupper
Hejsan, längtar du efter gemenskap i ett lite 
mindre sammanhang där det finns plats för 
att prata om tro kring en öppen Bibel, dela 
livet med varandra och be för varandra? 
Varför inte hänga med i en hemgrupp i Sten-
sjöns församling?
Vi tittar på möjligheterna och behoven för 
att starta hemgrupper i Stensjöns församling 
till hösten, och vill gärna att just du tar kon-
takt ifall du tycker detta låter intressant och 
vill veta mer! OBS! Detta är en intressean-
mälan och ingen bindande anmälan. I början 
på hösten kommer vi bjuda in till en kväll 
där vi kommer prata om vad en hemgrupp 
är och låta oss inspirera och även ”prova på” 
lite, och man kommer även kunna anmäla 
sig till en hemgrupp då ifall där finns till-
räckligt intresse. Genom att ta kontakt redan 
nu om du är intresserad är du med att ge oss 
ett underlag för vidare planering. Kontakta 
Joel Göranson, Anna Sophia Bonde eller 
Solveig F Nygaard (kontaktuppgifter: se 
sista sidan).

Kvinnogruppen
Kvinnogruppen i Stensjön är en öppen 
samtalsgrupp för kvinnor som träffas i 
församlingssalen i Stensjökyrkan varannan 
tisdag 18:30-20:30 och delar liv, tankar och 
lite fika med varandra.

OBS! Under januari och februari kan vi på 
grund av coronarestriktioner inte träffas som 
vanligt, utan vårens första kvinnogrupps-
träff kommer bli tisdag 9 mars. Vi kan för 
tillfället inte ta emot nya i gruppen förrän 
coronaläget har ändrat sig lite, fast ifall du 
är intresserad av att hänga med så ta gärna 
kontakt med Solveig Nygaard (kontaktupp-
gifter sista sidan), så får du veta så snart vi 
öppnar upp gruppen igen för nya.

Unga Vuxna
Är du mellan 18 och 30 år och längtar efter 
en kristen gemenskap med andra unga 
vuxna? Då kan du hänga med på Mölndals 
pastorats Unga Vuxna-träffar! Vi träffas kl 
13:00 - 16:30 i Hägnet i Fässbergs försam-
lingshem ungefär varannan söndag under 
våren.
Vi kommer ha trevligt, dela tankar om livet 
och tron och be lite för varandra, och också 
dyka in i någon bibeltext tillsammans. Och 
där finns såklart också utrymme för förslag 
på andra saker vi kan göra tillsammans!
OBS! Kan vi inte träffas på grund av coro-
narestriktioner så träffas vi 16:00-18:00 på 
Zoom istället! Och någon fin vårdag är vi 
kanske utomhus. För närmare info kontakta 
Solveig Fylling Nygaard – se kontaktupp-
gifter sista sidan!

Datum för våren (OBS! Ta kontakt för att 
veta om vi träffas på Zoom kl 16:00 eller 
kan träffas utomhus kl 13:00!): 14 februa-
ri, 28 februari, 14 mars, 11 april, 25 april. 9 
maj, 30 maj – sommaravslutning.

Mansgruppen
I motsats till övriga grupper på den här si-
dan är mansgruppen inte konfessionell utan 
öppen för alla oavsett livsåskådning. Alltså 
ingen bön eller andakt utan fokus ligger på 
att lyssna till våra egna och andras ”livsnära 
berättelser” där vi talar om det som berört 
oss på djupet. Kontakta Stefan Risenfors för 
mer information!

Ge en gåva till ACT Svenska kyrkans fasteinsamling 
(fd Lutherhjälpen) – enklast genom att swisha QR-koden till 
vänster, eller swish nr 900 12 23 eller genom bankgiro 900-1223

Under fastetiden (18/2-3/4) kommer vi att webbsända morgon-
böner från Stensjökyrkan varje vardagsmorgon kl 08.30. 
Morgonbönerna följer den förenklade ordning för tidebönen 
Laudes som föreningen Kompass använder och tar ca 
20 minuter. Du hittar videosändningen av tidebönerna på  

www.facebook.com/stensjonsforsamling och du når dem även 
om du inte själv har Facebook. Du kan köpa ett eget häfte med 
tidebönerna för 40 kr i Stensjökyrkan så att du själv kan följa 
med. Utöver dessa tideböner och gudstjänsterna erbjuder vi 
många andra former för fördjupning – se nedan och nästa sida!

Fastetid - vill du gå på djupet??
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Den Stora Berättel-
sen - bibelskola
I vår zoomar vi in de gammaltestamentli-
ga profeterna och vi gör det på Zoom! Är 
du intresserad av att hänga på? Hör av dig 
till Anna Sophia Bonde. Föreläsare den 
här terminen: Anna Sophia, Carl Sjögren 
och Tony Larsdal.
Tid: måndagar 18.30

8/2 Jesaja – profeten och hans samtid
22/2 Jesaja – profeten och framtiden
1/3 Amos, Hosea, Mika – några ex-

empel på profetiskt patos
8/3 Jeremia – dom och tröst i skön 

förening
15/3 Obadja, Nahum – små profeter – 

finns de?
22/3 Habackuk, Sefanja – om rättfär-

dighet genom tron
29/3 profetism idag – finns den?
12/4 Hesekiel, del 1 –  om vad folk vill 

höra och vad de behöver höra
19/4 Hesekiel, del 2 – tröst i bedrö-

velsen
26/4 Daniel – om att tjäna Gud i för-

skingringen
3/5 Haggaj – var sak har sin tid

10/5 Sakarja – om kungen på åsnan
17/5 Malaki – om början på slutet och 

slutet på början…

Om det blir förändrade 
Coronarestriktioner?
Vaccinationerna har nu kommit igång och 
myndigheternas utfästelser säger att vi alla 
ska vara vaccinerade före Midsommar. 
Det kan därmed komma att bli föränd-
ringar i Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och regeringens tillämpning 
av den nya pandemilagen. I detta läge blir 
det problem med tryckt information som 
gäller hela våren. Har man e-post så är det 
allra smidigast att få redan på om och när 
vi öppnar upp våra gudstjänster genom att 
abonnera på vårt veckobrev. Maila bara
stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
och skriv VECKOBREV i rubrikraden 
så får du ett mail varje vecka med upp-
daterad information tills du mailar igen 
och skriver avsluta veckobrev på samma 
rubrikrad. 

Men om man saknar
dator med e-post?
Ja, då finns två alternativ – affischtavlan 
ute på Gunnebogatan och vår nya elek-
troniska anslagstavla (bild till höger) vid 
Stensjökyrkans entré där vi publicerar 
det aktuella veckobrevet dygnet runt.

Samtalsmottagning 
för unga
Mölndals pastorat erbjuder stödsam-
tal för åldersgruppen 14-25 år i Fågel-
bergskyrkan. Kontakta sjukhusdiakon 
och leg. psykoterapeut Sara Ivarsson 
via mail: sara.ivarsson@svenskakyrkan.
se och boka tid. Sara har arbetat mycket 
med stöd vid kriser och sorg men sam-
talen kan också handla om mycket an-
nat - det är ju mycket man som ung ska 
hantera på vägen in i vuxenlivet, då kan 
det vara gott att prata med någon vuxen. 
Du får vara kristen men du måste inte 
utan samtalsmottagningen är till för alla 
unga med särskild inriktning på boende 
i Mölndal och Kållered. Samtalen är av-
giftsfria men vi kan inte erbjuda några 
längre terapier utan enbart ett eller flera 
stödsamtal där du också kan få hjälp att 
hitta rätt för ev. ytterligare hjälp bland 
de resurser som samhället och kyrkan 
erbjuder.

Temakvällar 
Tre tisdagar kl 18.30 i Stensjökyrkan – 
anmäl till Stefan Risenfors om du vill 
vara en av de 8 åhörarna på plats. För 
övriga gäller direktsändning med möj-
lighet till kommentarer på Facebook.

2/3 Svartas situation i Sverige - mu-
sik & samtal med Aurelia Dey  

16/3 Tro i tvivlets tid - kulturjourna-
list Erik Schüldt berättar om 
sin egen trosvandring 

27/4 Personligt vittnesmål från 
Förintelsen - Juliusz Brze-
zinski hamnade två år gammal 
med sina föräldrar och mor-
föräldrar i Warszawas getto… 
Ett skakande vittnesmål om en 
katastrof vi aldrig får glömma!

Fastetiden i 
Stensjökyrkan
Under fastetiden 18 feb -1 april bjuder 
vi igen in till Tidebön i Stensjökyrkan. 
Denna gång blir det Morgonbön/Lau-
des 08:30 varje vardag. Den kommer 
live-sändas på Stensjöns facebooksida 
eftersom vi bara får vara max 8 personer 
i lokalen samtidigt. Vill du vara med på 
plats kan du anmäla dig till Solveig el-
ler Kristin. Är det svårt att följa med live 
på nätet eller att ta dig hit? Ha din egen 
bönestund hemma 08:30. Vi ber då sam-
tidigt här och inkluderar dig i våra böner!

Köp eller låna gärna en tidegärd i kyrkan 
och häng med på Morgonbön/Laudes 
hemma, så ber vi tillsammans!  Pris för 
tidegärd kr 40,-

Klockan 12 varje vardag kommer vi 
stanna upp där vi är för att be Herrens 
bön: Vår Fader.  Vi vill uppmuntra dig 
att göra det samma, ge dig själv lite 
”andrum” klockan 12 mitt i din vardag 
och be Herrens bön samtidigt med oss!

På eftermiddagen varje vardag kommer 
vi i personalen i församlingen be för oli-
ka böneämnen. Vi tar gärna emot person-
liga böneämnen som ni kan mejla eller 
texta till Solveig Fylling Nygaard eller 
Kristin Watrous (se sista sidan för kon-
taktdetaljer)

Vi kommer även under fastetiden sända 
två lovsångsgudstjänster live via Sten-
sjöns facebooksida, fredag 26 feb och 
fredag 26 mars, kl 19:30.

Varmt välkommen även till veckomäs-
sorna i Stensjökyrkan onsdagar kl 18:30 
som fortgår som vanligt under fastetiden. 
Där tar vi emot max 8 på plats fram tills 
restriktionerna ändras. Anmälan till Ste-
fan Risenfors (se sista sidan för kontakt-
uppgifter)

Känner du det vore gott att prata med 
någon? Prästerna finns tillgängliga för 
samtal och bikt under fastetiden som 
annars. Församlingsteolog Solveig finns 
även tillgänglig för samtal, i mån av tid 
och kapacitet.

Stensjöträffen och 
Fågelbergsträffen
Båda träffarna är tills vidare inställda pga 
pandemin men det finns fortsatt möjlighet 
att köpa matlåda kl 12.30 på onsdagar i Sten-
sjöyrkan och samma tid på torsdagar i Få-
gelbergskyrkan. Vid middagsbönen kl 12.00 
(webbsänd) finns det möjlighet för 8 perso-
ner att vara på plats i kyrkan.
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Om färger i kyrkan 
och skogen
Jag har en liten skog bakom mitt hus. El-
ler, ”jag” och ”jag”; det är ju knappast min 
skog, men jag kan gå i den närhelst jag vill. 
En bra sak med att gå i skogen, vilket man 
noterar – om inte förr – när barnen är små, 
är att stigar är något annat än vägar. Barn – 
och kanske man själv också – blir betydligt 
mer sällan uttråkade på skogsstigar än när 
de kommenderas att ta sig fram på asfal-
terade gångbanor. Skogsstigar slingrar sig, 
det går upp och ner och när som helst kan 
det komma en dunge 
träd som för en stund 
skymmer sikten, man 
måste följa stigen och 
kan inte kräva någon 
framförhållning när 
det gäller överblick 
eller fullständig in-
formation om vart 
den går. Stigen låter 
mig ana äventyret. 
Att det skulle vara 
möjligt att, bakom 
nästa krök, mitt i var-
dagligheten stöta på 
Snusmumriken, Ma-
dicken eller faunen 
Tumnus. Skogens mörkgröna är sagans och 
äventyrets färg, vilket korresponderar bra 

till kyrkans gröna som representerar växt 
och mognad, på livets vandring.

Det är just så med kyrkans år; det slingrar 
sig i ett landskap som visserligen kan kän-
nas vagt bekant men som, på grund av års-
tidernas skiftningar och hur jag själv har det 
vid olika tidpunkter då jag är ute och vand-
rar, ändå alltid är nytt, ett möjligt äventyr. 
När detta nummer av Kyrkklockan kommer 
ut är vi inne i fastan, den tid i kyrkoåret som 
är extra lågmäld och meditativ. Men det är 
inte en planlös stillhet, den har en riktning. 
Precis som jag kan titta på en karta över mitt 
lilla skogsparti och få koll på hur stigarna 
går så kan jag lära mig om kyrkoåret och 
periodernas olika karaktär. Det kan vara in-
tressant och lärorikt. Men det är inte samma 
sak att studera en karta som att själv vara ute 
i terrängen. 

Fastetiden är inte bara en tid då liturgin 
varvar ner; det är också en förberedelsetid. 
Vad är det som förbereds? Jo, det är ju den 
fest som kyrkan kallar påsk. Det är då Gud 
åstadkommer det omöjliga: dör och uppstår 
– för världens skull. Ja, för all del: att dö är 
ju inte omöjligt; det kan hända den bäste. 
Men kyrkan menar på fullt allvar att Gud 
besegrar döden, kämpar mot den som mot 
en fiende, och övervinner den. Det där kan 
man behöva fundera länge på för att kun-
na smälta och ta till sig. Fastan i kyrkan är 
fyrtio dagar lång, efter mönster från Gamla 
testamentet, då Israels folk vandrade i ök-

nen i fyrtio år och efter berättelsen i Nya 
testamentet om hur Jesus efter sitt dop var i 
öknen i fyrtio dagar. Färgen i kyrkan under 
fastetiden är lila, det märks på prästens klä-
der och de textilier som hänger på predikstol 
och altare. Lila är eftertänksamhetens färg, 

färgen som försäkrar oss det vi kanske inte 
alltid vågar tro: att vi skulle kunna komma 
närmare sanningen, lära oss något, om Gud, 
världen och oss själva. Ja, mer än så: att det 
är möjligt att, mitt i ett liv som stundtals är 
väldigt komplicerat och svårt att reda ut, 
komma till ett personligt möte med Gud.

Såhär sjunger vi i en av de psalmer som 
passar bra i fastetid: 

I tjänargestalt kom Ordet till oss och 
försonade allt. Steg ner i vår skuld och 
vårt lidandes djup och älskade världen 
tillbaka till Gud. Det brustna blev helt 
i hans kärlek till oss, på Golgota kors. 
(SvPs 62:2)
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Om detta under berättar skogen. Vintern 
kan verka lång och obeveklig. Knopparna 
på lövträd och buskar ser så tillknäppta ut, 
så otillgängliga. Tallar och granar är vis-
serligen gröna men det är den gröna nyans 
som vetter åt brunt och svart, avlägsen den 
lime- eller lindblomsfärg man i sitt hjärta 
längtar efter men ännu inte vågar tro på. De 
mörka nyanserna präglar tillvaron, både för 
en själv och för världen i stort. Man kan bli 
trött på allt det bruna, hur skulle det kunna 
”älskas tillbaka till Gud”? Man kan frestas 
tänka på vintern som en ”död” period. Och 
går man hem och tittar på sina nerklippta 
pelargoner så är inte det någon upplyftan-
de syn; de ser så outsägligt trista ut. Men 
blomsterkännarna lovar mig att när tiden är 
inne så kommer den där musgrå, ointressan-
ta, taniga stammen att börja skifta i mint-
grönt. Att detta händer varje år kan fresta en 
att ta hela processen för given. Men tänk om 
det varje år är ett under och att Gud, genom 
det som händer i naturen, vill berätta något 
viktigt för oss om tillvaron och om vårt, ditt 
och mitt, liv.

Såhär heter det i en annan sång: 

Vila i din väntan/stilla mötet sker./All 
din stora längtan/Herren hör och ser./
Våga vänta tryggt:/snart har dagen 
grytt./Våren visar vägen:/Gud gör all-
ting nytt./Genom din ångest, när allt är 
svårt,/delar Gud din smärta/och all din 
gråt. (SvPs 205:1)

Det skulle dessutom kunna vara så att 
man i pandemitid mer än vanligt såhär 
års känner sig som en sån där nerklippt 
pelargon. Det händer inte mycket. Man har 
inte tro för att det ska hända något vidare. 
Men om Gud är Gud och det som kyrkan 
berättar om under fasta och påsk faktiskt 
stämmer, då är inte det där musgrå, trista en 
återvändsgränd; då kan jag våga förvänta att 
Gud i sin tid ska göra något bra av mig och 
av världshistorien, precis som Han varje år 
låter våren och växtligheten komma tillbaka 
efter viloperioden. Det som såg dött ut var 
inte utlämnat åt sitt öde; det var ett tillfälle 
för mig att i en svår tid ropa ”hjälp!” och för 
Gud att visa mig sin kärlek. Det kan bli som 

Tomas Tranströmer skriver i en dikt:

Som barnet somnar in med skräck 
lyssnande till hjärtats tunga steg.                     
Långt, långt tills morgonen sätter 
strålarna i låsen  
och mörkrets dörrar öppnar sig.

(ur dikten Kyrie, ur samlingen Hemligheter 
på vägen, 1958)

Vi har ingen överblick över hur länge det 
dröjer innan ”morgonen sätter strålarna i 
låsen”, men kyrkans lila färg kanske kan 
hjälpa oss att vänta? Försöker jag på ett 
fromt sätt tala om för dig att du behöver 
pandemin? Nej, men det kan bli en tid då du 
och Gud kan bli vänner. Perioden av tämli-
gen likgiltig distans är förbi. När mycket av 
det som vi vanligtvis har runt omkring oss 
som är tryggt och trevligt, när det försvinner 
– då blir det lite som i kyrkan under faste-
tiden; i stillheten kan Gud tala. Inte så att 
Han är svårflörtad, men vi kanske nu mer än 
annars har bättre förutsättningar att lyssna?

Anna Sophia Bonde
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Konfirmander och ungdomsverksamhet 

Det började ju så bra …
med vårt gemensamma konfirmandläger på Åh stiftsgård i 
september 2020 för Stensjöns tre konfirmandgrupper (Bilder).  
Coronarestiktionerna var lättade och vi kunde nästan umgås 
som vanligt. Men så kom den fruktade Andra Vågen och res-
triktionerna skärptes, resor fick ställas in, max 8 i grupperna, 
munskydd på o s v. Det blev inte som vi hade tänkt oss pga. 
pandemin och nu är det två årgångar konfirmander som drab-
bats av inställda resor och provisoriska upplägg. Med all sanno-
likhet blir inte heller årets Taizéresa genomförbar. 

…men Ungdomsgruppen…
… fortsätter att samlas på torsdagskvällarna kl. 18.00-21.00 i 
Fågelbergskyrkan. Under våra träffar fikar vi, gör en rolig ak-
tivitet och avslutar med en kort andakt. Kom som du är och 
känn dig mer än välkommen, så gör vi UG tillsammans. För att 
se aktuellt program kolla in vårt instagramkonto @stensjonsug
eller kontakta Kristin Watrous. Tel. 0738520472. Du som är 
född 2007 får i maj inbjudan till konfirmandundervisning där vi 
erbjuder samma varianter som detta läsår: Aktivistkonfa, Läger-
grupp och Konfa Active.
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Stensjökyrkan
Ädelstenarna, åk F-2, onsdagar kl. 
14:00-15:30. Vi gör bibeldrama eller lyssnar 
på bibelberättelser, äter mellanmål, pysslar, 
leker och ibland bakar vi. 

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

Söndagsskola Stensjökyrkan söndagar 
kl. 10.00. Alla barn som kommer till hög-
mässan på söndagar är välkomna att vara 
med i söndagsskola. Vi läser ur barnbibeln, 
leker och pysslar. Ingen anmälan krävs. 
OBS Söndagsskolan är vilande i väntan på 
att coronarestriktionerna ska lätta! 

Fågelbergskyrkan 

Himlastoff och barnkör, åk 1-2, 
tisdagar kl. 14.00-15.30 / F-klass 15.00-
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 an-
dra. Från kl. 14.00 finns det mellanmål fram-
dukat och kl. 14.30 - 15.15 är det körövning.

Kompisklubben, åk 3-5, torsdagar kl. 
14:30-16:30. Vi lär oss om Bibeln genom 
drama och film, äter mellanmål, pysslar och 
leker. I gruppen lägger vi stor vikt vid att 
vara goda kompisar.

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

Kör i coronatider
När detta nummer av Kyrkklockan ska 
gå till tryck är det svårt att säga något om 
körverksamheten i Stensjökyrkan resten av 
terminen. Just nu avstår många vuxna från 
körsång, däremot är nästan alla barn och 
ungdomar igång i sina körer. Flick-, Pojk- 
och Barnkören är delade i totalt 6 grupper. 
Ungdomskören, som inte har så många 
medlemmar, övar i 1 grupp. Några vux-
na körsångare övar i mindre grupper. Alla 
körövningar sker med stora avstånd mellan 
sångarna. Nedan anges ORDINARIE tider 
för Stensjökyrkans körer. I nuläget är det 
lite annorlunda, men så snart coronasitua-
tionen tillåter går vi tillbaka till de vanliga 
tiderna. Du får gärna höra av dig till mig om 
du är intresserad av att vara med!  
Birgitta Landgren, tel. 0738-520466, birgit-
ta.landgren@svenskakyrkan.se 

Medlemmar i Kyrkokören delar ut en liten ”välkommen till världen-present” till alla familjer med nyfödda!

Musik i Fågelbergskyrkan
Konsertverksamheten ”Musik på f9” drar igång! Lördagsmusiken 
med den 10-veckorskonsertsatsning som vi gjorde i höstas blev 
snabbt populär. Det har känts viktigt att vi i kyrkan ger möjlighet 
för våra frilansande musiker att få dela sin musikaliska gåva när så 
mycket läggs på is. I dessa tider är det kanske mer viktigt än nå-
gonsin att få mötas och dela kristen tro, konst och musik. Tre webbsändningar:
27/3 kl 16 – Americana med My Dear Companion: Lea-Marie Sittler, gitarr/sång;   
Hannah Shermis, banjo/sång; Agnes Åhlund, cittra/sång.
24/4  kl 16 - Petter Pankinahos kvartett - nutida jazz
8/5  kl 16 - I wonder as I wander, två storögda luffare traskar på livets väg. 
Solveig F. Nygaard, sång, klaviatur mm; Sveinung Nygaard, gitarrer mm

Långfredagen 2 april kl 16 – webbsändning:
Bachkantat BWV nr 199 Mein Herze schwimmt im Blut
Joel Bergström, orgel; Elisabeth Feldt, sopran samt stråkkvartett

Korsvandring på Långfredagen
Vi möts kl 12.30 vid Stensjökyrkans entré och vandrar med korset mot Fågelbergskyr-
kan. Är vi fler än åtta deltagare kommer vi att gå i mindre grupper. Vandringen avslutas 
kl 15 utanför Fågelbergskyrkan med en kortare gudstjänst kring texten om Jesu begrav-
ning. Till denna gudstjänst, som även webbsänds, är också de välkomna som inte varit 
med på vandringen. Anna Sophia Bonde leder korsvandringen

Öppen förskola 0-6 år
Stensjökyrkan onsdagar kl. 10-12 (Gunnebogatan 18)
Fågelbergskyrkan måndagar kl. 10-12 (Östra Falkgatan 9)

Barn i åldern 0-6 år med vuxet sällskap. Kl. 11.00 är det sångsamling.
Det går att köpa smörgås, kaffe, för 10 kr och det finns möjlighet att värma mat till 
barnen i vårt kök. Vi går efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar 

emot max 8 personer tills vi får nya besked. Varmt välkomna!

Barnverksamhet Musik

Medlemmar i 
Kyrkokören 
delar ut en liten 
”välkommen till 
världen-present” 
till alla familjer 
med nyfödda!

Körer i Stensjökyrkan
Välkomna både gamla och nya körsång-
are! Vi är många, totalt ca 150 körsånga-
re som sjunger i Stensjökyrkan, men det 
finns plats för fler. Se nedan vilken kör 
som passar dig! Kontakta gärna 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.
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). 
Tisd. 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?
Det är svårt att i dagsläget meddela något 
om kommande musikgudstjänster. Kanske 
får vi uppleva musik på plats när våren 
kommer? När vi är framme i tiden ”mellan 
hägg och syren” hoppas vi kunna lyssna till:

Sönd. 30 maj kl.18

Mellan Hägg och Sirén
När naturen är som vackrast spelar Linus 
Landgren svensk orgelmusik av bl.a. Gustaf 
Hägg och Yngve Sirén.



FAKTA OM FÖRSAMLINGEN
Stensjöns församling, med ca 7000 medlem-
mar, är Svenska kyrkans lokalförsamling 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. Stensjöns, Fässbergs och 
Kållereds församlingar bildar Mölndals 
pastorat. Carl Sjögren är kyrkoherde i 
pastoratet. Församlingsexpeditionen ligger 
i Fässbergs församlingshem, norr om Fäss-
bergs 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.bergström@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 om annat ej anges: Stefan Risenfors
Foto Sara Ivarsson sid 3 Mölndals pastorat
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Tryck   Grafisk Support Dahlberg AB
Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
slutet av maj  OGV (Om Gud Vill)

Mässa varje onsdag!
Varje onsdag kl 18.30 i Stensjökyrkan 
– max 8 deltagare – anmälan till Stefan 
Risenfors (ej 31/3)

Församlingsexpedition
Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal
Exp.tid: mån-fre kl. 09-12.00, 12.45-14.30

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

Gudstjänster våren 2021
De webbsända gudstjänsterna hittar du på www.facebook.com/stensjonsforsamling
(Du måste inte själv ha Facebook) Pga. Coronaläget kan det senare i vår bli fler öppna 
gudstjänster – följ ev förändringar genom att prenumerera på vårt digitala veckobrev: 
maila stefan.risenfors@svenskakyrkan.se och skriv VECKOBREV på rubrikraden!

FEBRUARI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
21 1:a sönd i fastan

Prövningens stund
10 Webbsänd gudstjänst

Bonde 
16 Mässa - obs anmälan*

Bonde 

28 2:a sönd i fastan
Den kämpande tron

10 Webbsänd gudstjänst
Göranson 

16 Mässa - obs anmälan*
Göranson 

MARS Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
7 3:e sönd i fastan

Kampen mot ondskan.
10 Webbsänd gudstjänst

Risenfors 
16 Mässa - obs anmälan*

Risenfors 

14 Midfastosöndagen
Livets bröd

10 Webbsänd gudstjänst
Göranson 

16 Mässa - obs anmälan*
Göranson 

21 Marie Bebådelsed.
Guds mäktiga verk

10 Webbsänd gudstjänst
Carl Sjögren 

16 Mässa - obs anmälan*
Carl Sjögren 

28 Palmsöndagen
Vägen till korset

10 Webbsänd gudstjänst
Bonde 

16 Mässa - obs anmälan*
Bonde 

APRIL Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1 Skärtorsdagen

Det nya förbundet
19 Skärtorsdagsmässa, Bonde  

Obs anmälan* men även webbsänd.
2 Långfredagen

Korset
10

12.30

Långfredagsgtj Bonde 
Anmälan*  även webb.
Korsvandring**

15 Vid Jesu grav, Bonde 
Korsvandringen slutar 
utanför kyrkan med webb-
sänd andakt

4 Påskdagen
Kristus är uppstånden

10 Webbsänd gudstjänst
Risenfors 

16 Mässa - obs anmälan*
Risenfors 

5 Annandag Påsk
Möte m d uppståndne

10 Webbsänd gudstjänst
Bonde 

11 2:a sönd i påsktiden
Påskens vittnen

10 Webbsänd gudstjänst 
Göranson

16 Mässa - obs anmälan*
Göranson 

18 3:e sönd i påsktiden
Den gode herden

10 Webbsänd gudstjänst
Risenfors

16 Mässa - obs anmälan*
Risenfors

25 4:e sön i påsktiden
Vägen till livet

10 Webbsänd gudstjänst
Bonde 

16 Mässa - obs anmälan*
Bonde 

MAJ Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
2 5:e sönd i påsktiden

Att växa i tro
10 Webbsänd gudstjänst

Carl Sjögren 
16 Mässa - obs anmälan*

Carl Sjögren 

8 lördag 11 Webbsänd konfirmation – Lägergruppen, Göranson
9 Bönsöndagen

Bönen
10 Webbsänd gudstjänst

Göranson 
16 Mässa - obs anmälan*

Göranson 

13 Kr. Himmelsfärds d
Herre över allting

07 Gökotta Gunnebo 
Bonde 

16 Söndagen före pingst
Hjälparen kommer

10 Webbsänd gudstjänst
Bonde 

16 Mässa - obs anmälan*
Bonde 

23 Pingstdagen
Den heliga Anden

10 Webbsänd gudstjänst
Risenfors 

16 Mässa - obs anmälan*
Risenfors

24 Annandag Pingst 
Andens vind öv. värld.

20 Webbsänd pingstandakt
Risenfors 

29 lördag 11 Webbsänd konfirmation, Aktivistkonfirmander, Risenfors
30 Hel. Trefaldighets d

Fader, Son & Ande
10 Webbsänd gudstjänst

Risenfors 
16 Mässa - obs anmälan*

Risenfors

JUNI Stensjökyrkan Musikgudstjänst i Stensjö-
kyrkan 30/5 kl 18 om corona-
reglerna tillåter det – se sid 7!

6 1:a sön e trefaldighet
Vårt dop

10 Webbsänd gudstjänst
Bonde 

* anmäl deltagande genom mail eller telefon till tjänstgörande präst!  
** läs mer om korsvandringen på Långfredagen på sid 7!


