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Stallet i Betlehem?
Nej, det var nog inte så här det såg ut. Inte 
tak av korrugerad plåt! Falu Rödfärg var 
ännu inte uppfunnen och knappast träväg-
gar för de byggde ju mest i sten i Israel. Om 
det nu ens var en byggnad, kanske bara en 
grotta? 
Men den här gamla ladan på en enslig gård 
långt ute i skogen kan kanske ändå ha något 
att säga inför julen 2020.

Brädorna
De lappade brädorna längst ner på väggarna 
får stå för de där blessyrerna vi fick under 
pandemi-året 2020. Såren, törnarna, rispor-
na, skadorna som hade eller inte alls hade 
något med Corona att göra. De går att laga. 
Men bara om du inser att de finns där och 
behöver lagas. Förnekar du dem så kommer 
de likt markfukten att sprida sig allt högre 
upp längs väggarna. Gud förmår läka och 
ett av Guds mest använda läkemedel kall-
las tid. Tiden läker inte alla sår, men väldigt 
många!

Dörrarna
Ladan har två dörrar och de får symbolisera 
att vi fått gåvan att kunna välja. För så är det 
faktiskt – den fria viljan som Gud gav oss 
är, trots möjligheten att välja fel, en gåva. 
För utan den fria viljan hade vi inte varit 
Människor utan fjärrstyrda robotar. Vi kan 

alltså välja som mellan två dörrar. Också 
inför den här julen kan vi välja:
– Vi kan välja mellan ännu en mat-, dryck- 
och prylfylla i kommersialismens tecken .. 
¨because I´m worth it” ELLER en jul där vi 
låter människorna stå i centrum. För det är 
vad som händer om vi låter Människosonen 
bli fokus, han den lille i krubban. Han vän-
der nämligen vår blick och vår kärlek mot 
andra människor, såväl våra närmaste som 
de mer avlägsna medmänniskorna som kan-
ske just detta pandemi-år mer än någonsin 
behöver känna sig inneslutna av mänsklig 
värme.
– Vi kan välja mellan att odla årets alla oför-
rätter och förbli dåliga förlorare ända in i 
kaklet som han Donald... ELLER välja att 
låta udda vara jämnt, välja att förlåta och 
försonas även om vi någonstans inom oss 
ändå inte helt kan släppa tanken på att det 
var vi som hade rätt…
– Vi kan välja mellan Kyrka och Köptem-
pel, mellan ännu en ljusslinga på Clas Ohl-
son ELLER några hundralappar till den där 
julisamlingen för världens fattigaste med 
Swishnumret 900 1223.

Stegen
Stegen på väggen blir smalare ju högre upp 
man kommer. Det får symbolisera att om 
våra liv går ut på att klättra till varje pris så 
kommer vi till sist att vara väldigt ensamma 
högst upp på den där stegen.

Den blå färgen
Den blå färgen på de båda dörrarna får 
vara Marias blå färg. Kanske inte konstigt 
att hon som kallas Himladrottningen ofta 
avbildas med blå mantel. I slutet av Ju-
levangeliet står det att Maria tog det som 
hänt ”till sitt hjärta och begrundade det”. 
Att begrunda! Kanske är det så vi allra 
bäst kan använda de sista dagarna på det 
märkliga året 2020. Ett riktigt skitår skulle 
många kanske säga med pandemi, reseför-
bud, restriktioner, besöksförbud och mass-
död. Ja, många bär på sorg och förlust efter 
det här året och nästan alla bär på en käns-
la av instängdhet och besvikelse efter allt 
det roliga som fick ställas in. Men vi som 
överlevde. Var det bara så att vi just över-
levde, stod ut? Eller fanns det fördolda gå-
vor också i detta år. Om 30 år kanske vi 
fått ett annat perspektiv på 2020 som året 
då klimatet något lite återhämtade sig och 
där föddes en tro på att den totala klimat-
katastrofen kanske ändå inte är helt ofrån-
komlig! På det privata planet upptäckte vi 
kanske att det faktiskt går att semestra på 
ett lite mer lågmält sätt. Kanske kommer vi 
att omvärdera det här året redan under jul-
dagarna om vi just ger oss tid att begrunda 
och fundera på de djupare effekterna av ett 
katastrofår som detta. Du finner också det 
mönstret i Julevangeliet: I en liten by, i en 
avkrok i landet, i ett smutsigt stall kan det 
allra mest underbara hända.

Stefan Risenfors, församlingsherde
Måndag-fredag under hela Advent:  webbsänd  morgonbön kl 08.30 och 

middagsbön kl 12.00 – www.svenskakyrkan.se/stensjon

Breaking news!
Just när Kyrkklockan var klar för tryck 
kom 16/11 nya betydligt strängare 
riktlinjer avseende Corona gällande 
från 24/11. I sista minuten måste vi 
stryka en del verksamhet och lägga 
om annan till digital. 
Leta efter gula markeringar i tidningen 
– de visar dessa förändringar och de 
gäller åtminstone t o m 21/12. 

För information om vad som gäller 
under Jul och därefter kan du anmäla 
dig till vårt veckobrev. Maila stefan.
risenfors@svenskakyrkan.se och skriv 
Veckobrev i rubrikraden!
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Biskopsvisitation
I början av februari 
hoppas vi kunna ge-
nomföra den biskops-
visitation som var 
planerad till maj 2020 
men som då stoppa-
des av Corona-pande-
min. Den offentliga 
delen av visitationen 
utgörs av After Work 
med biskop Susanne 

Rappmann i Fässbergs kyrka onsdag 3/2 
kl 18.00 med mingel, snittar och dryck. 
Minglet avslutas med orgelmusik kl. 18.45 
och följs sedan av ett föredrag av biskopen 
kl. 19:00 och därefter mässa kl. 20.00 med 
biskop Susanne. 

Söndag 7/2: familjegudstjänst i Stensjö-
kyrkan kl 10 men tar efteråt via storbild 
del av predikan och visitationsstämma av 
kontraktsprost Mattias Algotsson vid visita-
tionshögmässan i Fässbergs kyrka kl 11. 
 Allt preliminärt pga. Coronaläget!

Den stora 
reservationen
Ni som läser den här utgåvan av Kyrkklock-
an noggrant upptäcker att det lite varstans 
står reservation för ändringar och det är 
som vanligt Corona-smittan som spökar. 
Regionens samordnare för provtagning 
av covid-19 (och tillika utdelare av Kyrk-
klockan) Jan Kilhamn bekräftade i TV igår 
(11/11) att ett vaccin kan vara på gång i bör-
jan av nästa år. Men samtidigt skenar smitt-
spridningen just nu i vårt område och allt är 
fortfarande mycket osäkert för de närmaste 
månaderna. 

Som vi kunde ana kom det nya hårdare 
restriktioner 16/11 vilka bl a medförde att 
adventsgudstjänsterna endast förmedlas 
digitalt och via en mycket lokal FM-sänd-
ning på 87,5 MHz som når ut till Stensjö-
kyrkans parkering så där kan du lyssna i 
bilradio t ex kl 10 på söndag fm.

Det finns ett bra sätt att hålla sig uppdaterad 
om sena förändringar och det är genom att 
anmäla sig till församlingens elektroniska 
veckobrev. Maila till stefan.risenfors@
svenskakyrkan.se och skriv bara Vecko-
brev i rubrikraden så får du ett mail i slutet 
av varje vecka om vad som händer kom-
mande vecka i församlingen. 

Stefan Risenfors, församlingsherde

För daglediga
12.00 Andakt. 12.30 Lunch för 50 kr. 13.00 Program – se nedan!

P.g.a. de strängare Coronarestriktionerna från 24/11 inställer vi höstens återstående 
Stensjöträffar och Fågelbergsträffar. Däremot kan de som köpt terminskort komma 
och hämta matlådor kl 12.00 i respektive kyrka. Vi hoppas kunna starta igen i januari 
enligt den mer anspråkslösa form vi haft tidigare under hösten – se nedan! 

Samtalsmottagning 
för unga
Mölndals pastorat erbjuder kostnadsfria 
stödsamtal för åldersgruppen 14-25 år i 
Fågelbergskyrkan. Kontakta sjukhusdia-
kon 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.

(Foto. 
Kristin Lidell)

Stensjöträffen 
(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)

13/1 Mat & prat med Anna-Sophia
20/1 Mat & prat med Stefan
27/1 Mat & prat med Solveig
3/2 Mat & prat m Joel G
10/2 Önskepsalmer med Birgitta 
17/2 Mat & prat med Stefan

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)

14/1 Mat & prat med Ulrica 
21/1 Mat & prat med Anna Sophia
28/1 Mat & prat med Joel G
4/2 Mat & prat med Kristin 
11/2 Mat & prat med Solveig
18/2 Mat & prat med Stefan

Kyrkan öppen trots allt
Det är folksamlingar på mer än 8 personer vi ska undvika men vi vill fortfarande ha en 
öppen kyrka. Under hela Advent håller vi därför Stensjökyrkan öppen för samtal och 
enskild andakt måndag-fredag kl 09-18. Du kan boka tid för samtal med någon av oss 
– telefonnumren finner du på sista sidan! Fågelbergskyrkan är öppen på torsdagar kl 
09-15 och där kan du också boka samtal med någon av oss.
Vi vill också bjuda in till vår webbsända tidebön varje vardag 08:30 och 12.00 under 
perioden 23/11-18/12 på www.facebook.com/stensjonsforsamling eller på hemsidan. 
Vill du lättare följa med i tidebönen finns häftet att köpa eller låna i Stensjökyrkan. 

Temakvällar i 
Stensjökyrkan
Tisdagar kl 18.30–20.00
Reservation för ändringar pga Corona

12/1 Kvinnogrupp – Info: Solveig F.  
 Nygaard tel 0738-520431

19/1 Emanuel   
 Karlsten: 
 Vad gör sociala 
 medier med oss?
 (Foto: Stina  
 Stjernkvist)

26/1 Kvinnogrupp

2/2 

 Att vara ortodox i Sverige - en  
 utmanande möjlighet - Mikael  
 & Frida Fälthammar (Privat foto)

9/2 Kvinnogrupp

23/2 Stina Oscarson: 
 Att tala med
 sina menings-
 motståndare
 (Foto: Leopard  
 förlag)
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Anna Sophias 
frågespalt

Fråga: varför tycker man i 
kyrkan att det är viktigt att 
fira gudstjänst? Det verkar så 
tråkigt och obegripligt. / ”und-
rande”

Svar: Kära ”undrande”! Kanske ver-
kar det för dig lika märkligt att gå till 
gudstjänst som om du skulle gå hem 
till någon du inte känner på middag. 
Man skulle känna sig rätt obekväm i 
det läget! Och: vad skulle det vara bra 
för? Ändå menar kristna människor 
att gudstjänsten är ungefär som en 
middagsbjudning. Gud är värden och 
alla de som kommer till kyrkan är gäs-
ter. Nu i coronatid är detta kanske inte 
världens bästa bild, nu ska vi ju av-
stå från att umgås med varandra, men 
i allmänhet stämmer den ganska bra. 
Jag tycker om gudstjänsten för att den 
hjälper mig att lära känna både Gud 
och de andra gästerna bättre. Det är 
en ganska varierad fest: man sjunger, 
lär sig nya saker (Bibeln) man får till-
fälle till eftertanke (bön), man får gott 
humör och kraft av måltiden (nattvar-
den) inför den nya veckan som väntar. 

Det är fint att få träffa vänner, både 
gamla och sådana som man kanske 
ännu inte känner! Och även om vi är 
olika vet vi att vi har en viktig sak ge-
mensam: vi längtar efter att lära känna 
Gud bättre. Och det fiffiga är att när vi 
kommer samman så sprider sig Guds 
kärlek. En ”vanlig” middagsbjudning 
har ju ingen betydelse för den som 
inte är bjuden, men med gudstjänsten 
är tanken att dofterna från ”köket” 
sprider sig ut i världen och att det 
finns plats för alla som vill vara med. 
Närhelst kyrkklockorna ringer kan du 
tänka: det här är en inbjudan till mig! 

Anna Sophia Bonde

Julgåvor till behövande! 
Svenska kyrkan i Mölndal kommer i år att dela ut julklappskassar till behövande, vill du 
vara med och hjälpa till? Fram till och med 10 december går det bra att komma till Stensjö-
kyrkan och lämna till exempel strumpor, vantar och mössor samt leksaker och inte minst 
hygienprodukter så ser vi till att din gåva kommer ner till Fässbergs församlingshem, va-
rifrån utlämningen ska ske. Obs! Slå inte in julklapparna i presentpapper! Ställ inte kassar 
utanför kyrkan. Kyrkan är öppen 09-18 måndag till fredag. Varmt tack för din gåva!

Under 2021 fortsätter Mölndals pastorats bi-
belskola, nu med två fördjupningsområden. 
På våren kommer vi att studera de gammal-
testamentliga profeterna och till hösten läsa 
Paulus brev. Varmt välkommen att vara med, 
ny som gammal deltagare! Inga särskilda 
förkunskaper krävs utom möjligtvis nyfiken-
het på bibelordet! Vi möts på måndagskväl-
lar 18.30 i Fågelbergskyrkan. Föredragen 
spelas för det mesta in och läggs ut på 
www.sondaghelaveckan.se. 
För frågor kontakta: Anna Sophia Bonde

18/1 Hur jag lärde mig älska Bibeln –  
 kåseri av Anna Sophia Bonde

25/1 Introduktion till profetismen: 
 vad är det? Behövs profeter i kyrkan  
 idag?

1/2 Jona – den ofrivillige profeten

8/2 Jesaja, del 1 – profeten och 
 hans samtid

22/2 Jesaja, del 2 – profeten och 
 framtiden

Den stora berättelsen … fortsätter!
digitalt under december men förhoppningsvis kan vi samlas i januari)
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Anmäl till barngrupperna genom att kontakta barnpedagog Ulrica Kardborn:
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se, 0738-520464 
eller via hemsidan vid respektive barngrupp. 

UG – Ungdomsgruppen i Stensjöns församling

UG fikar efter beachvolleyboll på planen vid Stensjön (Foto: Kristin Watrous)

Barn- och ungdomsverksamhet
All gulmarkerad verksamhet är INSTÄLLD i december pga coronarestiktionerna – hoppas vi kan ses i januari!

Fågelbergskyrkan
 Himlastoff och barnkör
Åk F-2, tisdagar kl. 14.30-16.30
Barnen hämtas på skolan kl. 14.30 efter 
skolans mellanmål. Vi gör bibeldrama el-
ler lyssnar på bibelberättelser, pysslar, le-
ker och har  fruktstund. I Himlastoff ingår 
även att sjunga i barnkören. Höstterminen 
slutar 13/12 och vårterminen börjar 12/1. 
(För äldre barn, fr o m åk 3, hänvisar vi till 
Sångfåglarna - se blå ruta sid 7!) 

 Kompisklubben
Åk 3-5, torsdagar kl. 14:30-16:30
Vi lär oss om Bibelns berättelser genom 
drama och film, äter mellanmål och leker 
m.m. I gruppen lägger vi stor vikt vid att 
vara goda kompisar. Höstterminen slutar 
3/12 och vårterminen börjar 14/1. 

 Öppen förskola,
Föräldralediga med barn 0 – 6 år,  
måndagar kl. 10-12. 
Så länge Coronarestriktionerna gäller träf-
fas vi utomhus vid Fågelbergskyrkans par-
kering måndagar kl. 10. Sångstund och fika 
vid uppehåll. Vid regn kan vi ta en prome-
nad och samtala. Höstterminen slutar 13/12 
och vårterminen börjar 12/1 

 Våffelcafé för alla åldrar är tyvärr 
inställt tills vidare pga Coronasmittan.

Stensjökyrkan
 Öppen förskola 
Föräldralediga med barn 0 – 6 år, 
onsdagar kl.10-12
Så länge Coronarestriktionerna gäller träf-
fas vi utomhus vid Stensjökyrkans barn-
lokal onsdagar kl. 10. Sångstund och fika 
vid uppehåll. Vid regn kan vi ta en pro-
menad och samtala. Höstterminen slu-
tar 2/12 och vårterminen börjar 13/1.  
Varmt välkomna!

 Ädelstenarna
Åk F-2, onsdagar kl. 14:00-15:30
Vi gör bibeldrama eller lyssnar på bibelbe-
rättelser, pysslar, leker, bakar och äter mel-
lanmål. Höstterminen slutar 2/12 och vår-
terminen börjar 13/1.

 Gott o Blandat
Åk 3–5, onsdagar kl. 15:30-17:00
Vi lär oss om Bibelns berättelser genom 
drama eller film. Vi äter mellanmål, leker, 
spelar spel, pysslar m.m.  Höstterminen slu-
tar 2/12 och vårterminen börjar 13/1. 

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

 Ungdomsgruppen
UG träffas torsdagar, 18.30-21.00 i Fågel-
bergskyrkan. Obs. Vi startar v.3 igen efter 
jullovet. Vi hittar på roliga aktiviteter, dis-
kuterar olika ämnen, fikar och avslutar med 
en kort andakt.

Lovsångsmässa – en enklare mässa med 
mycket lovsång. Bjud med en vän eller kom 
som du är. För den som vill finns det möj-
lighet att fika både före och efter mässan. 
(Mässan pågår 19.30 – 20.45)

Lovsångsmässa 15 januari
19.00 Fika
19.30 Mässa
21.00 Efterhäng med fika
För mer info kontakta Kristin Watrous, 
ungdomspedagog 0738520472
Eller kolla in vår instagram @stensjonsug
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Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus 
en förordning om att hela världen skulle 
skattskrivas. Det var den första skattskriv-
ningen, och den hölls när Quirinius var 
ståthållare i Syrien. Alla gick då för att 
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till 
Davids hus, begav sig från Nasaret i Gali-
leen upp till Judeen, till Davids stad Bet-
lehem, för att skattskriva sig tillsammans 
med Maria, sin trolovade, som väntade sitt 
barn. Medan de befann sig där var tiden 
inne för henne att föda, och hon födde sin 
son, den förstfödde. Hon lindade honom 
och lade honom i en krubba, eftersom det 
inte fanns plats för dem inne i härbärget. 
I samma trakt låg några herdar ute och 
vaktade sin hjord om natten. Då stod 
Herrens ängel framför dem och Her-
rens härlighet lyste omkring dem, och 
de greps av stor förfäran. Men ängeln 
sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär 

bud till er om en stor glädje, en glädje för 
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt 
er i Davids stad, han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet för er: ni skall finna 
ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans 
med ängeln en stor himmelsk här som pri-
sade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jor-
den fred åt dem han har utvalt.” 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till 
himlen sade herdarna till varandra: ”Låt 
oss gå in till Betlehem och se det som har  
hänt och som Herren har låtit oss veta.” De 
skyndade i väg och fann Maria och Josef 
och det nyfödda barnet som låg i krubban. 

När de hade sett det berättade de vad som 
hade sagts till dem om detta barn. Alla 
som hörde det häpnade över vad herdarna 
sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och 
begrundade det. Och herdarna vände till-
baka och prisade och lovade Gud för vad 
de hade fått höra och se: allt var så som det 
hade sagts dem (Luk 2:1-20)

Vågar jag gå till kyrkan i jul?
Rubrikens fråga är kanske den fråga 
som många ställer sig så här års. Frå-
gan är befogad med tanke på den öka-
de smittspridningen av Coronaviruset 
i VG-regionen. På bilden ser du hur vi 
glesat ut kyrkbänkarna i Stensjökyrkan 
för att klara Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om minst en meter 
mellan besökarna. Vi har också genom-
fört en mängd andra åtgärder men efter 
de strängare Corona-reglerna från 24/11 
är de ändå inte tillräckliga och därför 
blir det under hela Adventstiden en-
bart digitala gudstjänster som du hit-
tar på Facebook: 
www.facebook.com/stensjonsforsamling
Det går också bra att titta utan tillgång 
till Facebook men då på församlingens 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensjon
Sändningen startar vid de gudstjänstti-
der som finns angivna på sista sidan.  

Drive-in-gudstjänst
På söndagarna kl 10 sänder vi guds-
tjänsten inte bara via webben utan även 
mycket lokalt på radio till bilparkering-
en för de allra mest försiktiga. Ställ dig 
bara på parkeringen och ställ in bilradi-
on på 87,5 MHz på FM-bandet

Nattvard hemma
Du kan kontakta någon av oss präster 
och be att vi kommer hem och firar natt-
vard (med viss distans) hemma hos dig.

Jul i gemenskap
Vi har planerat för ett julfirande för ensamstående för hela pastoratet i 
Fässbergs församlingshem på Julafton. Men i skrivande stund är det osä-
kert om vi kan genomföra detta pga den ökande Corona-smittan under 
senhösten. Som reservutväg, ifall restriktionerna kvarstår, kan vi tänka oss 
något slags utomhusarrangemang på julafton, kanske med eldkorgar utan 
trängsel utanför Stensjökyrkan och lite julmat på stående fot. Men, som 
sagt, vi vet inte än hur det blir. Hör av dig till diakon Inger Awenlöf, tel 
0738-520320 om du är intresserad av gemensamt julfirande i någon form.

Måndag-fredag under hela Advent:  webbsänd  morgonbön kl 08.30 och middagsbön kl 12.00 – www.svenskakyrkan.se/stensjon
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Musik i 
Stensjökyrkan
i samarr. med Sensus

 13/12 Lucia! - Inställt
 20/12 Sjung in julen!
 - Inställt
 24/12 Julkrubban
 ENDAST ÖVER WEBBEN
 (Ev kan körer medverka på plats)

17/1 kl 18 I närheten
Blandad musik med några som bor i 
närheten: Martin Björklund, sång, Annika 
Lang, trumpet, Sara Lindblad, viola, 
Johannes & Birgitta Landgren, orgel/piano.

Körer i Stensjökyrkan
Info: Birgitta Landgren – se sid 8!
Inställt i december men vi hoppas kunna 
samlas i januari enligt nedan)
Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2). 
Onsdagar kl.16.30-17.30. Start 13/1.
Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2). 
Tisdagar kl.14.30-15.30. Start 12/1.
Barnkören (fr. åk 3 t.o.m. åk 5).  
Tisd. kl.15.45-16.45. Start 12/1.
Ungdomskören (åk 6 och uppåt) 
Tisdagar kl.17-18. Start 12/1.
Lilla Kyrkokören (vuxna,  damkör) 
Torsd. udda v. kl.19.00–20.30. Start 21/1.
Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsd. kl.19.00-21.15. Start 13/1

Vad är 
”Webbanpassad” 
gudstjänst?
Om de stränga Coronarestriktionerna i de-
cember lindras i januari till en situation där 
vi får samla betydligt fler personer, kom-
mer vi då att på söndagarna fira en enklare 
gudstjänst kl 16 i Fågelbergskyrkan. En 
gudstjänst som direktsänds via Facebook 
och församlingens hemsida och som utgör 
en förkortad och webbanpassad version av 
förmiddagens högmässa. Gudstjänsten är 
samtidigt en gudstjänst för en levande för-
samling på plats! Om du deltar i Fågelbergs-
kyrkan kommer du inte att synas i bild men i 
bästa fall kommer din röst att höras i psalms-
ången ut över hela världen via Internet! På 
plats kommer du att märka filmkameror i 
kyrkorummet. Det handlar om en fullvärdig 
gudstjänst men utan nattvard och med enk-
lare liturgi. Ca 45 minuter räknar vi med att 
dessa gudstjänster kommer att ta.

Barnbiblar till alla 
femåringar
Söndagen den 17 januari kl 16 i Fågelbergs-
kyrkan eller söndagen den 31 januari kl 10 i 
Stensjökyrkan kan alla barn i församlingen 
som fyller fem år 2021 komma och hämta 
en egen barnbibel.

Hämta ditt dopkors!
I familjegudstjänsten 7/2 kl 10 i Stensjökyr-
kan inbjuds alla döpta 2020 att hämta sina 
dopkors i kyrkan.

Musik som får det att 
glittra i öronen…

Lördagsmusik 
ENDAST DIGITALT 
www.svenskakyrkan.se/stensjon
(Alltså inga åhörare på plats)

Lördagar kl 16.00
28/11 - Lyriskt 
och episkt
Harpisten Malin 
Kjellgren och 
violinisten Per 
Drougge

5/12 - Jazz, blues & visa  i advent
Ulrica Kardborn, sång; Hans Hoge-
dal, gitarr; Lars Hanzén, lapsteel/
gitarr; Bengt Holm, slagverk och 
Anders Kardborn, bas

12/12 - Julmusik 
från fem sekler
Linus Landgren, orgel, 
piano och sång.

19/12 - Strålande Jul
Violinisterna 
Amelie Evmark 
och Annie 
Gunnarsson

26/12 - Ljus i mörkret
Sopran 
Elisabeth 
Feldt och 
pianist Joel 
Bergström.

Barnkör i Fågelb.k:an
Inställt i december
men vi hoppas kunna samlas i januari

Sångfåglarna, åk 3-6, tisdagar kl. 
14.30 - 15.15  Du får lära dig nya sång-
er och upptäcka glädjen att sjunga till-
sammans med andra. Från kl. 14.20 
finns det mellanmål framdukat och kl. 
14.30 - 15.15 är det körövning. Vår-
terminen börjar 12/1.



Pga strängare Corona-
restriktioner fr.o.m. 
24/11 har vi under 
advent enbart digitala 
gudstjänster kl 10 via 
FB:
www.facebook.com/
stensjonsforsamling
Du kan även hitta di-
rektsändningen på för-
samlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.
se/stensjon Osäkert 
därefter men aktuell 
info via församlingens 
digitala veckobrev – se 
längst ner till höger på 
sid 3!

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
Sara Ivarsson sid 3 Mölndals pastorat
Musikerporträtt sid 7 Privat
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Tryck   Grafisk Support Dahlberg AB
Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
början av februari  OGV (Om Gud Vill)

Mässa onsdagar från 13/1
Varje onsdag kl 18.30 firar vi en enkel 
nattvardsgudstjänst i Stensjökyrkan. (ej 3/2)

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 vintern 2020-21
NOVEMBER  Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
29/11 1 söndagen i advent 10.00 Gudstjänst, Bonde
 Ett nådens år  A & J Lang, trumpet
   Endast via webben:
   www.svenskakyrkan.se/stensjon

DECEMBER Stensjökyrkan
6/12 2 söndagen i advent 10.00 Gudstjänst
 Guds rike är nära  Endast via webben

13/12 3 söndagen i advent 10.00 Gudstjänst, Göranson
 Bana väg för Herren   Elisabeth Feldt, sång
   Endast via webben

20/12 4 söndagen i advent 10.00 Gudstjänst, Bonde
 Herrens moder   Endast via webben

24/12 Julafton 11.00 Julkrubban* 
 Inför Jesu födelse  Göranson
  17.00 Julbön, Bonde. P Hellquist, cello 

25/12 Juldagen 07.00 Julotta, Bonde - Kyrkokören
 Jesu födelse 10.00 Högmässa, Bonde - Kyrkokören & Reb. Risenfors, flöjt

26/12 Annandag jul 10.00 Gudstjänst, Göranson 16.00 Musik*
 Martyrerna  M. Sjöstrand, blockflöjt  Endast digitalt

27/12 Söndagen efter jul 10.00 Högmässa, Göranson
 Guds barn  Joel Göranson, cello - -

31/12 Nyårsafton 15.23 Nyårsbön, Risenfors
   Bo Haraldsson, gitarr

JANUARI 2021 Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1/1 Nyårsdagen   16.00 Webbanpassad gudstj*
 I Jesu namn     Risenfors

3/1 Söndagen efter nyår 10.00 Högmässa, Göranson 16.00 Webbanpassad gudstj*
 Guds hus   Sara Lindblad, viola   Göranson

6/1 Trettondedag jul 10.00 Högmässa, Bonde
 Guds härlighet i Kristus   Kyrkokören - -

10/1 1:a sönd e trett. 10.00 Högmässa 16.00 Webbanpassad gudstj*
 Jesu dop  Göranson  Göranson
  

17/1 2:a sönd e trett. 10.00 Högmässa, Göranson.  16.00 Webbanpassad gudstj*
 Livets källa   Johan Mörlid, Pingstk:an   Bonde. Barnbiblar*
   Ungdomskören 
  18.00 Musikgudstjänst* 

24/1 3:e sönd e trett. 10.00 Högmässa 16.00 Webbanpassad gudstj*
 Jesus skapar tro   Bonde  Bonde

31/1 Septuagesima 10.00 Högmässa, Risenfors 16.00 Webbanpassad gudstj*
 Nåd och tjänst  Pojkkör. Barnbiblar*   Risenfors

FEBRUARI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
7/2 Kyndelsmässodagen  10.00 Familjegudstjänst, Göranson. Flickkören. Dopkors*
 Uppenbarelsens ljus 11.00 Webbsänd visitationshögmässa från Fässbergs kyrka**

14/2 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa, Risenfors 16.00 Webbanpassad gudstj*
 Kärlekens väg  Kyrkokören  Risenfors

17/2 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa
 Bön och fasta

*  Läs mer på sid 7 om musik, webbanpassade gudstjänster mm!
**  Läs mer på sid 3 om biskopsvisitationen!

Nedanstående gudstjänster är osäkra 
– uppdaterad information via veckobrevet se sid 3, högerspalten!


