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Ungefär hälften av de konfirmander och ledare som var med 
på  uppstartslägret inför årets tre konfirmandgrupper.



2

Stensjöns församling har under många år haft te-
makvällar utifrån tanken att den kristna tron rör 
HELA livet. Vi började redan i februari 1990 i 
Fågelbergskyrkan med ett samtal mellan två kän-
da svenskar som börjat som naturvetenskapligt 
motiverade ateister men blivit kristna: den pen-
sionerade biskopen Bo Giertz och för-fattaren 
Gunnar Edman (bild ovan). Ett år senare hade 
vi rubriken: Klassamhället – finns det kvar? där 
journalisten Janne Josefsson ledde ett samtal 
med bred politisk bredd – allt från Moderaterna 
till KPML(r) var företrädda. Därefter dök det upp 
temakvällar några gånger per år under många år 
och fr.o.m. 2015 har vi erbjudit regelbundna te-
makvällar i Stensjökyrkan och för att några ska 
nostalgiskt minnas (och andra sörja över vad de 
missat) kommer här hela raden. 
Stefan Risenfors, församlingsherde

2015
1/9 Hur mycket får en gammal människa 

kosta? – Ove Dröscher, ordf i Vård- och 
omsorgsnämnden i Mölndal

8/9 Klostret på Kumlafängelset 
 – fd fängelsepräst Truls Bernhold  
22/9 Finns Mölndal? 
 – Jonas Ransgård, kommunalråd i 

Göteborg
29/9 Allt utom Quick 
 – Göran Lambertz, justitieråd
6/10 Hur mår barn? – Henrik Orrbeck, BRIS
13/10 Rysk syn på rysk utrikespolitik del I
 – Johan Öberg - fd kulturattaché i Moskva
20/10 - Suicidprevention i Väst 
 – Else-Marie Törnberg
27/10 Kristna i Syrien
 – riksdagsman Robert Hannah
3/11 Hur religiösa är svenskarna ... 

egentligen? – professor David Thurfjell
17/11 Människorätt för ofödda 
 – Annette Westöö om abortfrågan
24/11 Alla dessa skilsmässor… 
 – familjeterapeut Kristoffer Nyman
1/12 30 grader i februari - Livet genom 

en TV-serie – Anders Weidemann, 
manusförfattare

8/12 Sverigedemokraterna 
 – Tobias Hellström, talesman för Sd i 

Mölndal

2016
2/2 Islamismen i förorterna – Gun Holmertz
16/2 Rysk syn på rysk utrikespolitik del II
 – Attaché Dinara Shaydullina från ryska 

generalkonsulatet i Göteborg
1/3 Hejdå skam! Välkommen livet! – Hasse 

Jonsson om barndom med övergrepp
15/3 Gamla testamentet på 60 minuter, 
 J Imberg
29/3 Istället för pappmuggen – Andreas 

Samuelsson om hjälp till självhjälp i 
Rumänien

12/4 Sverige och NATO – Tomas Magnusson, 
tidigare ordf i International Peace Bureau

26/4 Mölndals nya centrum
 – stadsbyggnadschef Björn Marklund
20/9 Kyrka & Kultur 
 – Irma Schulz från Katarina församling
11/10 Tro & Förnuft 
 – Bengt Inghammar och Thomas Simson
1/11 Våra drömmar med professorn och 

drömgruppsledaren Anders Omstedt
22/11 Hur trasigt kan ett land bli? (Syrien)
 – frilansjournalist Joakim Medin

2017
10/1 Grisar och bönor som 

förändringsagenter – Niklas Wennberg
17/1 Svensk vapenexport – KG Hammar
7/2 Att ta emot nyanlända – Mölndals stad
28/2 Löparen som lät livet komma ikapp 
 – Marcus Torgeby
21/3 Vad händer i förorterna och varför? 
 – prof. Ove Sernhede
11/4 Ungdomars psykiska ohälsa 
 – psykiatriöverläkare Suzanne Ågård
17/10 Juridisk och moralisk rätt – fd domaren 

Anders Stendahl & Mikael Risenfors
14/11 Diplomaten som blev munk 
 – Hans Gunnar Andén
27/11 Mission och Minne – konstnär Helga 

Härenstam om mormors fotoalbum
28/11 Porr skapar övergrepp – repr fr 

Kvinnojourernas riksförbund (ROKS)

2018
30/1 Operation SMILE – dr Jan Lilja om 

gomspaltsoperationer i tredje världen.
20/2 Filosofiska argument för kristen tro 
 – teol. dr. Martin Lembke, Lunds 

Universitet
6/3 Bortom rimligt tvivel – domstolarnas 

bevisprövning - fd chefsrådman Anders 
Stendahl

27/3 Peter Lemarc i samtal med Stefan 
Risenfors om sina låttexter

25/9 Möt vår nye kyrkoherde – Carl Sjögren
2/10 Präster i litteraturen – Eva Fjellander
16/10 Samtal om och med Gud – Thomas 

Simson i samtal med Stefan Risenfors
13/11 Riksdagsvalet – vad hände? 
 – professor Marie Demker
27/11 Smärtans alkemister 
 – Katarina Laundy, psykolog

2019
12/3 Den judiska Försoningsdagen 
 – poeten Karin Brygger

26/3 Är du kär? – filosof Bengt Brülde
16/4 Ängeln från Malmskillnadsgatan
 – Elise Lindqvist
23/4 De kristna och judarna 
 – Göran Larsson och Peter Landgren
Tro i skönlitteraturen –  A S Bonde (3 ggr)
8/10 Civilkurage i vardagen – samtal m polis
5/11 Dokumenterade mirakel
 – Micael Grenholm
26/11 Filosofen Nicolaus Cusanus – Per Starke
10/12 Klimatkrisen 
 – Docent Daniel Johansson från Chalmers

2020
14/1 45 år som ickevåldsaktivist 
 – Jörgen Johansen 
17/1 Det omätbaras renässans
 – Jonna Bornemark 
28/1 Thailandssvenskarna 
 – frilansjournalisten Joakim Medin
11/2 Arabvåren 2011 och sedan...?
 – Islamologen Jan Hjärpe
25/2 Att vara tonårsförälder 
 – psykologen Alf B Svensson 
22/9 Ofrivillig ensamhet 
 – Malin Lindroth som skrivit romanen 

Nuckan
20/10 Känsla och förnuft i teatern
 – Kent Jönsson 

2021
19/1 Vad gör sociala medier med oss? 
 – journalisten Emanuel Karlsten
2/2 Att vara ortodox i Sverige 
 – Mikael & Frida Fälthammar
2/3 Svartas situation i Sverige 
 – musik & samtal med Aurelia Dey  
27/4 Personligt vittnesmål från Förintelsen 
 – Juliusz Brzezinski
7/9 Partipolitik i kyrkan? 
 – Amanda Carlshamre och Uf Bjereld
14/9 Lokal kyrkovalsdebatt
21/9 Att vara mamma till Ulle (föddes med 

Downs syndrom) Elisabeth Sandlund
28/9 Tro och vetenskap i harmoni – är det 

möjligt? – docent Ivar Gustavsson.
26/10 Tro i tvivlets tid 
 – kulturjournalist Erik Schüldt
16/11 Teodicéproblemet i litteraturen
 – Anna Sophia Bonde
7/12 Fallet med det försvunna liket 
 – Martin Lokrantz om Jesu uppståndelse
14/12 Den svenska värdegrundens dilemma
 – biskop em Lennart Koskinen. 

2022
Serien från 14/12 om Svenska Värderingar 
rymmer ytterligare 9 temakvällar våren 2022 
inför riksdagsvalet 11 september, med besök 
av Gustav Fridolin, Fredrick Federley, Julia 
Kronlid, Ann Heberlein, Per Landgren, Ulf 
Bjereld, Sven-Eric Liedman och Nadim Gha-
zale. Dessutom ytterligare några kvällar på andra 
teman under våren. Du kan läsa mer om vårens 
kvällar på nästa sida och en del av det passerade 
kan du hitta på Youtube om du söker på Stensjö-
kyrkan. 

87 temakvällar – varför?
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Efterlysning:
dopminne!
Vi vill uppmärksamma dopet och vad det 
innebär och planerar därför till nästa vår 
en utställning i Stensjökyrkan med männ-
iskors minnen kring dop. Kanske har du 
hemma en dopdräkt med flera generatio-
ners namn inbroderat? Skicka in dina bil-
der och berättelser till Anna Sophia Bon-
de (kontaktuppg. på sid 8)

Skärtorsdagsvandring
På Skärtorsdagen samlas vi från de olika 
kyrkorna i Mölndal för en bönevandring. 
Syftet är att be för Mölndal, dess 
människor och institutioner. Vi samlas 
vid Bifrostkyrkan kl 12 och avslutar vid 
Frälsningsarmén (vid Mölndals bro) kl 
14. Varmt välkommen att vara med! För 
mer info, kontakta Anna Sophia Bonde.

Swisha en gåva till ACT’ s fastekampanj:

Temakvällar
Efter den inledande temakvällen med 
Lennart Koskinen 14/12 på temat Den 
svenska värdegrundens dilemma fortsat-
te vår serie om Svenska Värderingar i 
början av året med besök av Gustav Fri-
dolin 25/1 och Fredrick Federley 1/2. I 
skrivande stund (4/2) ser vi fram emot en 
extrainsatt temakväll 15/2 med anledning 
av protesterna mot Federleys besök men 
dessförinnan ett annat tema 8/2 med fo-
kus på utbrändhet. När församlingsbladet 
utkommer ska också Julia Kronlid ha be-
sökt oss 22/2. Observera att du kan ta del 
av alla dessa kvällar i efterhand på Youtu-
be – sök: Stensjökyrkan! De återstående 
temakvällarna om Svenska Värderingar 
är då följande tisdagar kl 18.30:

NY 
för-
sam-
lings-
herde
Eftersom Ste-
fan Risenfors 
går i pension 
i sommar har 
kyrkorådet utsett Anna Sophia Bonde till 
ny församlingsherde (dvs arbetsledare) i 
Stensjöns församling fr.o.m. 1 juni. Anna 
Sophia har tjänstgjort i församlingen sedan 
hösten 2019. Kyrkorådet har beslutat att 
Anna Sophias nuvarande tjänst ska åter-
besättas och rekrytering av ny präst på den 
tjänsten sker under våren. Stefan kommer 
att avtackas i samband med högmässan den 
12 juni i Stensjökyrkan.

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)
Vi börjar kl 12 i kyrkan med andakt och 
därefter blir det måltid. Programmet ligger 
kl 13-14 . Ansv: Anna Sophia Bonde 
3/3 Finska krigsbarn i Sverige under 

Andra världskriget – Pentti Käppi, 
historielärare, berättar

10/3 Om brott och trygghet  
- kommunpolis Linda Bergvall

17/3 Det finaste av Libanon  
- Anna Lund Znait

24/3 Svenska kyrkans miljöarbete 
- Ida Andersson 

31/3 Mat och prat
7/4 Harry Martinson. Från sockenbarn 

till nobelpristagare – Gunnel-Ma-
ria Palmqvist 

14/4 Mat och prat
21/4 Mat och prat
28/4 Glasblåsarna och musiken 

 - Christin Haggren 
5/5 Mat och prat
12/5 Ulrica sjunger med oss
19/5 Våravslutning
25/5 (Onsdag) Resa m. Stensjöträffen 

Stensjöträffen 
(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan
Vi börjar kl 12 i kyrkan med andakt och 
därefter blir det måltid. Programmet ligger 
kl 13-14 . Ansv: Anna Sophia Bonde 
2/3 Operasångerskan Birgit Finnilä  

- Joel Göranson om sin mormor
9/3 Från gravallvarligt till dödskul nr 

2 - Lennart Palm 
16/3 Boktips från Mölndals Bibliotek
23/3 Om brott och trygghet  

- kommunpolis Linda Bergvall 
30/3 Bakom kulisserna – en murvel be-

rättar - Kristian Risenfors 
6/4 Krisarbetet kring explosionen på 

Husargatan - Jonas Pramwall
13/4 Sjörövarvisa eller dödspsalm samt 

andra Mölndalsvisor 
– Lars Gahrn sjunger och berättar

20/4 Vilken uppståndelse för min skull! 
Påskpsalmer med Birgitta 

27/4 Framtidsfullmakt - Sara Hellman 
från Fjällmans begravningsbyrå 

4/5 Psalmer och sånger om våren – 
med Birgitta

11/5 Finska krigsbarn i Sverige under 
Andra världskriget – Pentti Käppi

18/5 Stefan summerar 32 år i Stensjön
25/5 Resa

Träffarna är öppna för alla! 
Lunchen kostar 60 kr på båda träffarna 

och terminskort kostar 500 kr.

Bibelskola: Psaltaren 
Fågelbergskyrkan måndagar 18.30
28/2 Tacksägelsepsalmer – från indivi-

dens perspektiv - Anna Sophia
7/3 Psaltaren i ljuset av påsken 

- Peter Halldorf
14/3 Guds frånvaro (?) i Psaltaren 

 – Tony Larsdal
21/3 Vi sjunger Psaltaren – några ex. 

på hur Psaltaren sjungits genom 
kyrkans historia – Carl Sjögren

28/3 Hämndpsalmer – Anna Sophia
4/4 Klagopsalmer - Eva Marie Bränn-

ström, pastor i Bifrostkyrkan
11/4 Psaltaren i konsten och litteraturen 

– Anna Sophia
25/4 Botpsalmer - Tony Larsdal
2/5 Sionspsalmer - Solveig F Nygaard
9/5 Förtröstanspsalmer  - J. Göranson
16/5 Kungapsalmer – Ran Muchtar
23/5 Våravslutning

8/3 Ann Heberlein som valt rubriken: 
En liberalkonservativ teologi

22/3 Per Landgren som valt rubriken: 
Värderingar eller värden? Om 
kristen etik och naturrätt

29/3 Ulf Bjereld som valt rubriken: 
Individualism eller gemenskap?

5/4 Sven-Eric Liedman som valt rub-
riken: Frihet och jämlikhet – kan 
de förenas?

19/4 Nadim Ghazale: Erfarenheter 
från en flykting som blivit polis 

26/4 Debatt om svensk flyktingpolitik 
mellan Matilda Brink Larsen från 
Agape och Adam Cwejman från 
GP:s ledarredaktion

3/5 EFI Fadder – om hjälparbete i 
Rumänien – läs mer på sid 6!

Bara ett tips! Eftersom det varit så mycket uppmärksamhet kring en av våra 
temakvällar om Svenska värderingar har en liten pärla som inte hör till den serien kommit 
i skymundan -  nämligen temakvällen 8/2 då Ann-Christine Bergström talade på temat 
”Vägen tillbaka från utbrändhet” – titta i efterhand på Youtube – sök: Stensjökyrkan
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Språkcafé i Fågel-
bergskyrkan
Onsdagar kl. 16.00-18.00 Vi tränar svens-
ka genom att sjunga tillsammans, samtala, 
och vi hjälps åt med SFI-läxor. Läxhjälp i 
barnlokalen för barn åk 1-6. Vill du vara 
med som volontär? Kontakta Ida Andersson 
0738-520 473

Korsvandring
Efter Långfredagsgudstjänsten kl 11 i Sten-
sjökyrkan 15/4 vandrar vi med ett stort trä-
kors mot Fågelbergskyrkan. Vid ett antal 
stationer stannar vi till inför Jesu ord på 
korset och slutar med att ansluta till guds-
tjänsten kl 15 i Fågelbergskyrkan som firas 
till minne av Jesu begravning. Du kan delta 
i gudstjänsten eller komma direkt till en en-
kel lunchsoppa kl 12.00 Vandringen börjar 
kl 13.00.

I slutet av dagen – alla är människor
En utställning om papperslösa flyktingar i Sverige
I slutet av dagen – alla är människor. Så heter utställningen som hänger i Stensjökyrkans 
församlingssal t.o.m. april månad. Det handlar om bilder och texter om papperslösa flyk-
tingars situation och utsatthet i Sverige idag. I slutet av utställningsperioden – tisdagen 
den 26 april kl 18.30– kommer vi att ha en debattkväll på temat Svensk flyktingpoli-
tik. Deltagare är Adam Cwejman från Göteborgs-Postens ledarredaktion och Matilda 
Brink-Larsen som är av de drivande krafterna bakom organisationen Agape som arbetar 
med stöd till papperslösa. En oerhört angelägen temakväll om den fråga som kan komma 
att dominera valrörelsen 2022! 

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!

Bilder från 2021 års korsvandring mellan Stensjökyrkan och Fågelbergskyrkan – då med 
Coronaavstånd. Även i år hoppas vi på ekumeniskt deltagande från de olika kyrkorna och 
samfunden i Mölndal. Vi går från Stensjökyrkan kl. 13 på Långfredagen.

Älgen Fure, som annars bor i Furulunds- 
kyrkan, var på besök i Stensjökyrkan på 
familjegudstjänsten 6/2.  
(Foto: Stellan Hasselblad)

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

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

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 sångsamling. Det går att köpa 
fika, smörgås, kaffe, för 10 kr. 

Fågelbergskyrkan 

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

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

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

Barnverksamhet
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Coronapandemin
skulle ha lett till 
stor isolering, om 
vi inte hade haft de 
digitala möjlighe-
terna att ses, utby-
ta tankar och fira 
gudstjänst. Kanske 
skulle man kunna 

tro, att fysiska möten därefter hade mist sin 
betydelse. När det återigen blev tillåtet att 
hålla gudstjänster med större församlingar, 
skyndade dock alla att återigen infinna sig 
i kyrkan, och ingen tycks sakna de digitala 
gudstjänsterna, även om man allmänt fö-
refaller vara nöjd och tacksam för att man 
hade dem, när man inte hade något annat. 
Vi behöver komma samman. Detta tycks 
vara ett medfött behov. Människan är ska-
pad för samvaro med andra människor och 
även med djuren. Vi människor lever upp 
tillsammans med andra och styrks av andra. 
Är man ensam, är det lätt gjort, att tron tynar 
och försvagas. I värsta fall kan den dö. 

Lars Gahrn, församlingsrådet

”De lyssnar inte på oss”, 
sa de mest högljudda 
kritikerna av Folkhälso-
myndighetens och re-
geringens Covidstrategi. 
Jag lärde av detta att be-
tydelsen av det påståen-
det också kunde skrivas 
”Vi får inte bestämma!”

Jag lärde också att steget att utnämna sig 
själv till expert, pseudoepidemiolog och 
”förståsigpåare” var mycket kort, nästan 
inget alls. Fritt fram för tvärsäkra och i det 
närmaste totalt okunniga, om än välformu-
lerade analyser.

Jag hörde lärda män och kvinnor som uttalar 
sig med akademisk precision i sammanhang 
de behärskar till fullo, nu uttala sig med 
samma höga svansföring i ett ämne de inte 
alls behärskade. Statsvetare, författare och 
filmproducenter, ishockeyspelare och pro-
fessorer i de mest skilda ämnen. Vana att bli 
lyssnade på och respekterade.

Det skapade oro. Det splittrade.

Hur kan då gemene man fatta beslut, göra 
mogna överväganden, välja sida i en kon-
flikt, ta ställning i en komplicerad fråga, 
utan att vara ”expert” i tider av tvärsäkerhet, 
polarisering och aggressiv retorik?

En bra fråga. Vet inte om det finns ett bra 
svar. 

Det har jag kvar att lära.

Thomas Simson, församlingsmedlem

Tack för det Corona!
Nä, det är inget 
skämt. Jag som ty-
pisk storstadsbo 
som älskar stadens 
puls, caféer, restau-
ranger, bio mm, var 
plötsligt tvungen att 
tänka om. För att 
inte ledas ihjäl i den 
sociala isoleringen, började vi umgås i natu-
ren istället.

Långa vandringar, kaffe och macka, korv-
grillning. Det finns något fint med att sam-
las kring lägerelden, med vibbar från våra 
förfäder långt tillbaka i tiden. Att samlas 
runt elden, gammal som ung. Lyssna till hur 
det sprakar och knäpper. Drömma sig bort 
och samtidigt berätta historier för varandra. 
5-åringen filosoferar om livet och döden och 
säger till sin farfar på tal om att vi alla ska 
dö: ”men då ses vi i himlen ”, utan krusi-
duller…

Så även om Corona har varit besvärligt, kan 
jag ändå glädjas åt att återupptäcka naturens 
helande krafter i sällskap med nära och kära.  

Jan Danielski, mansgruppen

Vad har jag lärt mig 
från covid-19?
Under de två senas-
te åren har jag, som 
många andra, gått 
miste om många 
saker, men jag har 
även lärt mig myck-
et. Rent faktamäs-
sigt har jag lärt mig 
mer om sjukdomar, 
vaccin och immun-
försvar. Jag har även lärt känna mig själv 
mer. Med ett nedstängt samhälle var det 
ofta svårt att komma på något att göra en 
ledig dag. Jag har upptäckt hur kul det är att 
baka, pussla och lägga patienser. En annan 
sak som vi i min familj har lärt oss är hur 
man kan träffas på nya sätt som korvgrill-
ning eller picknick. Det är lika kul att träffas 
oavsett var man är. Fördelen med att vara 
ute är att man slipper städa och får njuta av 
vår fina natur. Genom pandemin har jag lärt 
mig att saker inte alltid blir som man tänkt 
sig, som julen 2020. Vi öppnade julklappar 
med mormor och morfar digitalt, klart att 
jag ville träffa dem men det här var också 
mysigt och till skillnad från alla andra jular 
som smälter ihop till en, sticker julen 2020 
ut. Pandemin har varit tuff för alla men den 
har också lärt oss mycket. 

Frida Wildt-Persson, ordf. i Svenska Kyr-
kans Unga i Stensjöns församling

Har den sista Coronavågen dragit förbi?

Vågar vi 
hoppas?
Har vi lärt 

oss något?
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Internationella 
gruppen
Besök från EFI Fadder
Camilla Liljeqvist från organisationen 
EFI Fadder besöker oss på temakväll 
i Stensjökyrkan tisdag 3 maj kl 18:30 
och berättar om arbetet hon och hennes 
man gör i Marghita, Rumänien. Sten-
sjöns församling stödjer detta arbetet på 
olika sätt, och vill du veta mer innan du 
kommer så kolla in infovideos på htt-
ps://efifadder.se/media/ eller bloggen: 
https://liljeqvistcamilla.blogspot.com/

ACT’s fastekampanj
Under kampanjen som pågår från Fast-
lagssöndagen till Palmsöndagen, samlar 
vi in pengar till Act Svenska kyrkan - för 
allas rätt till ett värdigt liv. Kom och 
hämta bössor i kyrkorna, köp ljus eller 
andra produkter som kommer att ligga 
framme under fastan, eller swisha (900 
1223) en gåva. Några kollekter under 
fastan kommer gå till ACT.

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

Mansgruppen
Varannan onsdag i Glasbergsskolan – info: 
Stefan Risenfors

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).

Mässa med 
Miniretreat 
I samarbete med Fässbergs församling bju-
der vi in till Mässa med Miniretreat, öppen 
för alla åldrar, kl 16.00 i Fågelbergskyrkan 
söndagarna 6 mars, 3 april och 1 maj (www.
svenskakyrkan.se/molndal/miniretreat). 
 Du kan komma enbart till mässan, enbart 
till Miniretreaten kl 16.45, eller till båda kl 
16.00-19.00. Ingen anmälan krävs! 
För info kontakt Solveig Fylling Nygaard 
(se sista sidan) eller Christian Josefsson:
0738 520437 christian.josefsson@
svenskakyrkan.se 

Retreatdag i Fågel-
bergskyrkan 14 maj
Välkommen till Retreatdag med pilgrims-
tema i Fågelbergskyrkan 09:00-16:00 lör-
dag 14 maj 2022. Man kommer även få 
möjlighet att vara med på en kort vandring 
under dagen med något tema ur den eku-
meniska pilgrimsrörelsen Pilgrims Walk 
for Future’s bok. För mer info om Pilgrims 
Walk for Future-rörelsen, kolla https://
walkforfuture.se/ Medverkande: Solveig 
Fylling Nygaard, Christian Josefsson och 
Ida Andersson. Avgift inkl. lunch, fika och 
anteckningsbok: 150:- Behovsanpassad 
rabatt kan erbjudas. För info & anmälan: 
Solveig Fylling Nygaard (se sista sidan), 
vänligen meddela eventuellt behov av spe-
cialkost. Retreatdagen avslutas med musik 
av vokalgruppen Åkervinda kl 16:00, öp-
pen för alla (se s 7).

Fastekampanjen
Act Svenska kyrkan (fd Lutherhjäl-
pen) har som tema för årets insamling: 
UNDER SAMMA HIMMEL. Du kan 
ge ett bidrag genom swish: 900 1223

Anders och Camilla Liljeqvist som 2021 
tog över som EFI Fadder’ s utsända i 
Marghita, Rumänien.

Bönerytm under 
fastan 3/3 - 14/4
Under fastetiden kommer vi mötas till 
morgonbön kl 08:30 varje vardag i Sten-
sjökyrkan, öppet för alla. Har du inte möj-
lighet att vara med fysiskt är du välkom-
men att be hemma själv samma tid och på 
så sätt vara med i gemenskapen. Vi kom-
mer oftast att använda tidegärdshäfte som 
går att köpa i kyrkan för kr 40,- eller låna 
under fastetiden. Vi tar även emot böne-
ämnen som vi kommer be för en gång i 
veckan. kontakta Anna Sophia Bonde el-
ler Solveig Fylling Nygaard. Under fastan 
kommer vi även ha som särskilt fokus den 
förföljda kyrkan i världen. För info om 
deras dagliga böneämnen, kolla in https://
www.open-doors.se/be Be även gärna för 
ACTs fastekampanj under fastetiden.

Ungdomsgruppen
UG fortsätter att träffas på torsdagskvällar kl 
18.00 i Fågelbergskyrkan samt till Late Night 
Church en fredagskväll i månaden. Se vidare 
på Instagram: @stensjonsug eller kontakta 
Kristin Watrous – se sid 8!

Pilgrims Walk for 
Future
Under sommar och höst 2021 vandrade den 
ekumeniska pilgrimsrörelsen Pilgrims Walk 
for Future mellan Vadstena och Glasgow. 
Syftet med vandringen var att uppmärk-
samma jordens klimatnödläge och peka på 
vikten av att företag, organisationer, kyrkor 
och enskilda sätter sig i rörelse mot ett mer 
hållbart liv. Vi vill hålla rörelsen levande och 
varannan lördag (ca) träffas vi för att vand-
ra, be och utifrån Pilgrims Walk for Futures 
bok samtala kring vad en omställning kan 
innebära för vårt eget liv. Samling utanför 
Fågelbergskyrkan och varje vandring tar ca 
1 timme. Ingen anmälan behövs. Följande 
lördagar kl 09.30: 5/3, 19/3, 2/4, 30/4, 14/5. 
Info: Ida Andersson.

Taizé 30/7 – 8/8
Sedan 1996 har Stensjöns församling 
erbjudit resor till kommuniteten Taizé i 
södra Frankrike för ungdomar 15-29 år. 
Resan har gjort stort intryck på många – 
utöver möten med ungdomar från andra 
kulturer innehåller veckan en skön bland-
ning av lekar, skratt, samtal och storslag-
na stunder av stillhet. Kostnad: 2200 kr 
vid anmälan senast 15 mars 2022, där-
efter 2500 kr. Sista anmälningsdag är 1 
maj. Samtliga priser gäller för dig som är 
medlem i SKU (Svenska Kyrkans Unga). 
Medlemskapet är gratis och kan ordnas 
vid anmälan. Är man inte medlem kostar 
resan 3500 kr. Info: Kristin Watrous.
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Lördag 19 mars kl 16 

Go Bach to sleep
Go Bach to Sleep är ett vilo- och lyssnings-
koncept för orgel med relaterade klaverin-
strument med tyngdpunkt på J.S. Bachs mu-
sik. Hugo von Horn, orgel och piano.

Onsdag 13 april kl. 19.00 

Musik i stilla veckan
Cantores Hilares bjuder på ett axplock av 
all den vackra körmusik som finns kompo-
nerad för passionstiden.

Lördag 14 maj kl 16

Åkervinda
Den prisbelönta och tidigare grammisnomi-
nerade vokalgruppen Åkervinda bjuder på 
uppfriskande, eterisk och förtrollande nord-
isk folksång med inslag av jazzharmonik 
och improvisation.

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. 14.00-15.30

Mölndals Kammarkör
På bilden nedan medverkar de med julsång-
er på Jul i Kvarnbyn. På Annandag Pingst 
6/6 återkommer de något mindre påpälsade 
och med något annorlunda repertoar i Sten-
sjökyrkan kl 20.30. Vi har senarelagt så att 
ni kan hinna lyssna även på Samuel Ljung-
bladh i Fässbergs kyrka lite tidigare samma 
kväll

Musik i Stensjökyrkan
Söndagar kl 18 om inget annat anges

6/3 - Kör och marimba
Stensjökyrkans Ungdomskör och Lilla 
Kyrkokören möter Daniel Berg, slagverk 
och Johannes Landgren, orgel och piano.

13/3 - Bara Barock
Stensjöns kyrkokör med musik av Bach, 
Buxtehude m.fl. Stråkkvartett: Anders Nor-
berg och Hans Lindström, violin, Andrine 
Bendixen-Mangs, viola, Petra Hellquist, 
cello.

3/4 - Vi kan dela
Stensjökyrkans Flick-, Pojk- och Barnkör 
sjunger om att dela med sig. Insamling till 
ACT, fastekampanjen.

1/5 - Sköna maj, välkommen!
Vi sjunger psalmer och sånger om våren 
tillsammans med Stensjöns Kyrkokör.

22/5 - Gläd dig över livet!
Barnkören och Ungdomskören sjunger sitt 
program inför körresan till Tyskland.

6/6 kl 20.30 Annandag Pingst
Musikgudstjänst med Mölndals Kammar-
kör under ledning av Fredrik Berglund. 
Präst: Stefan Risenfors

Daniel Berg vid ett tidigare besök. Han 
återkommer tillsammans med Johannes Land-
gren  redan 6/3

Körer i Stensjökyrkan
Välkomna både gamla och nya körsång-
are! Se nedan vilken kör som passar dig. 
Kontakta Birgitta Landgren, tel. 0738-
520466 birgitta.landgren@svenskakyr-
kan.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, damkör) 
Torsdagar i udda veckor kl.19.00–20.30.

Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsd. kl.19.00-21.15.

Musik i Fågelbergskyrkan

Vokalgruppen Åkervinda kommer till Fågelbergskyrkan lördag 14 maj 
Fr. v: Iris Bergcrantz, Linda Bergström, Elin Andersson och Agnes Åhlund.



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 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

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
Barnpedagog Ulrica Kardborn 0738-520464

E-post: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Vik barnped. Anna Lund Znait 0738-520311

E-post: annalund.znait@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
Porträttfoto sid 5 Privat
Foto A & C Liljeqvist sid 6 EFI Fadder
Foto sid 7 Åkervinda Nadja Hallström
Foto om annat ej anges: Stefan Risenfors
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Tryck   At Print / At Event
Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
början av juni  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

Gudstjänster våren 2022
MARS Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan

6 1:a söndagen i fastan
Prövningens stund

10

18

Högmässa, Göranson 
Barnkören, Pojkkören
Musikgudstjänst*

16 Mässa m. miniretreat*
Christian Josefsson

13 2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron

10

18

Familjegudstjänst
Bonde . Flickkören
Musikgudstjänst*

19 Lördag 16 Go Bach to sleep*

20 3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan

10 Högmässa, Risenfors
Hanna Bendz, cello

16 MeSsy cHuRch
Risenfors. Barnkörerna

27 J Marie Bebådelsedag
Guds mäktiga verk

10 Högmässa, Bonde
Ungdomskören

APRIL Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
3 5:e söndagen i fastan

Försonaren
10

18

Högmässa, Risenfors
Sara Lindblad, viola
Musikgudstjänst*

16 Mässa m. miniretreat*
Christian Josefsson

10 Palmsöndagen 
Vägen till korset

10 Högmässa, Göranson
Bo Haraldsson, gitarr

13 Onsdag 19 Musik i Stilla Veckan*

14 Skärtorsdagen
Det nya förbundet

19 Skärtorsdagsmässa, Bonde
Lilla Kyrkokören

15 Långfredagen
Korset

11

13

Långfredagsgudstj.
Bonde. Kyrkokören
Korsvandring**

15 Vid Jesu grav, Bonde
Hanna Bendz, cello

16 Påskafton
Genom död till liv

23.30 Mässa, Göranson Sång: 
Now & Then. Trumpet.

17 Påskdagen
Kristus är uppstånden

10 Högmässa, Risenfors
Stensjökyrkans körer, An-
nika Lang, trumpet

18 Annandag Påsk
Möte m. d. uppståndne

10 Gudstjänst, Bonde 
Gloria Kahindo, sång

24 2:a sönd. i påsktiden
Påskens vittnen

10 Högmässa, Göranson
Soft & Swing - jazz

MAJ Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1 3:e sönd. i påsktiden

Den gode herden
10

18

Högmässa, Risenfors
Ungdomskören
Musikgudstjänst*

16 Mässa m. miniretreat*
Christian Josefsson

8 4:e sönd. i påsktiden
Vägen till livet

10 Familjegudstjänst, Carl Sjögren
Flickkören och Pojkkören

14 Lördag 16 Musikgudstjänst*

15 5:e sönd. i påsktiden
Att växa i tro

10 Högmässa, Risenfors
Solveig & Sveinung

16 MeSsy cHuRch
Göranson. Barnkörerna

22 Bönsöndagen
Bönen

10
18

Högmässa, Bonde. Flickkören och Pojkkören
Musikgudstjänst*

26 Kristi himmelsfärds d
Herre över allting

07
11
13

Gökotta i Gunneboparken, Bonde 
Konfirmation Aktivistgruppen, Risenfors 
Konfirmation Lägerkonfirmander, Göranson

29 Söndagen före Pingst
Hjälparen kommer

10 Högmässa, Risenfors
Vokaltrion Titania

JUNI Stensjökyrkan
5 Pingstdagen

Den heliga Anden
10 Högmässa, Göranson

Lilla Kyrkokören
6 Annandag Pingst

Andens vind öv världen
20.30 Musikgudstjänst*, Risenfors. 

Mölndals Kammarkör
12 Heliga trefaldighets d

Gud – Fader, Son & Ande
10 Högmässa, Risenfors (Avskedspredikan - pension)

Kyrkokören

* Läs mer på sid 7!   

Onsdagar 18.30– veckomässa i Stensjökyrkan (ej 13/4, 25/5, 8/6)


