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Julpredikan
Varför är julen så gångbar? Varför har den-
na gamla kristna fest dragit till sig en så 
enorm uppståndelse – alla flockas ju kring 
julen: sångartisterna med sina julskivor, te-
atrarna med sina julcabareter, köpmännen 
med sin julhandel, restaurangerna med sin 
julmat och så gott som varenda barnfamilj 
- hur mycket eller hur lite troende man än 
är – nog firar man julen, åtminstone med 
julklappar, julmat eller julgran!

En möjlig förklaring, utöver de ekono-
miska exploateringsmöjligheterna, till det 
myckna julfirandet här uppe i norr, skulle 
kunna vara att vi behöver en ursäkt för att 
tända ljus i vintermörkret. Eftersom julen 
ger så många anledningar till att tända ljus, 
så får den en så enorm attraktionskraft. 
Men den förklaringen räcker ju inte efter-
som julen firas i alla världsdelar, också på 
södra halvklotet där det nu är som ljusast.

Kanske har det ändå nåt med Jesusbarnet 
att göra, för oss i kyrkan är det ju slående 
hur vi plötsligt, i början av december, har 
mer än dubbelt så mycket folk i kyrkan. 
Och hur många är det inte som gör sitt 
enda årliga kyrkobesök just under julti-
den! Kanske finns det nåt som attraherar 
nästan alla i det där lilla barnet i krubban. 
Också de som inte tror att han var Guds 
Son - kanske finner också de här en be-
rättelse, som lindar sig kring deras hjärtan 
och som väcker en djupt slumrande käns-
la, som man kanske inte ens visste att man 
ägde. Kanske är det så att mot det där lilla 
försvarslösa barnet har man inga försvar. 
De där psykologiska sköldarna som fung-
erar så väl mot präster och pastorer, mot 
evangelister och överfromma grannar, de 
sköldarna tar han sig förbi eftersom han 
kommer en annan väg in i hjärtat. Ett barn 
helt utan egna anspråk – visst, i hans om-
givning finns det redan från början alldeles 
enorma anspråk på honom – änglar, her-
dar, vise män – alla gör de anspråk på att 
han inte bara är den nyfödde judakonung-
en, utan något mer, kanske rent av Guds 
egen son! Men själv har han inga anspråk, 
han bara ligger där totalt oberörd av all 
uppståndelsen, precis som vilket nyfött 
barn som helst!

Och kanske är det just för att han inte har 
några egna anspråk som han passerar alla 
våra sköldar och försvar och når ända in 
i hjärtat, eller vad vi nu vill kalla de där 
innersta ömtåliga landskapen, där vår 
djupaste längtan strövar omkring som ett 
skyggt djur. 

I motsats till många evangelister provoce-
rar Jesusbarnet ingen! I motsats till många 

profeter ifrågasätter Jesusbarnet ingen! I 
motsats till några predikanter manipulerar 
Jesusbarnet ingen! I motsats till många 
fromma radikaler hotar Jesusbarnet ingen! 
Han är inte någon som man känner att man 
behöver höja garden inför, han är inte nå-
gon som vill pracka på mig någonting. Nej, 
han är bara ett litet försvarslöst barn, som 
kanske rent av behöver mig. Hans litenhet 
gör mig stor, hans utsatthet gör mig trygg, 
hans försvarslöshet gör mig avslappnad! 
Och därför får han fri passage, på vägar 
som vi glömt att barrikadera, fri passage 
ända in i ditt och mitt allra heligaste. 

För kyrkan skulle detta kunna innebära 
att det inte är våra putsade fasader och 
våra färdigformulerade formler som är 
vår styrka, utan vår osäkra fumlighet, 
vår stapplande medmänsklighet och våra 
stammande, trevande försök till svar. Där, 
i vår svaghet, ligger kanske vår styrka. En 
styrka som inte är vår, utan som är en lå-
nad styrka från honom som behövde låna 
vår svaghet för att komma oss nära!

Som kyrka avkrävs vi ofta svar, och man 
kräver raka, tydliga besked – vad tycker 
ni egentligen om klimathotet? om homo-
sexuell samlevnad? om aborter? o s v. Och 
visst behöver vi ibland vara mycket tyd-
liga med att hävda bibliska ståndpunkter 
i en förvirrad värld. Problemet är att vi 
sällan är eniga och att det blir en massa 
individuella kyrkliga röster, som med lika 
stor övertygelse kan hävda helt motsatta 
ståndpunkter. Och oavsett vilken stånd-
punkt man förfäktar och oavsett om man 
skulle få med sig hela kyrkan på den lin-
jen, så finns det en stor fara med alla dessa 
svar, hur korrekta och bibelförankrade 
dom än är! För den som tycker annorlunda 
blir svaret nämligen ännu en ursäkt för att 
slippa lyssna till kyrkan. Och för den som 
instämmer kan svaret bli en bekräftelse på 
missuppfattningen att kyrkan är nåt slags 
åsiktsapparat vars främsta uppgift är att 
förse samhället med god moral och sunda 
levnadsregler. 

Nu var ju Jesus inte hela livet ett värnlöst 
barn, utan han växte upp till en obekväm 
sanningssägare och stundom hänsynslös 
provokatör, som skaffade sig fiender bland 
de allra mäktigaste i samhället. Men det 
slående med Jesus är att han inte låter sig 
insorteras i sin tids åsiktskategorier och 
partier – varje fålla blir för trång för ho-
nom!

Om den nyfödde Jesus inte gör motstånd 
mot allt det vi vill fylla honom med, så 
gör alltså den vuxne Jesus extremt myck-
et motstånd och kanske är det därför res-
ten av kyrkoåret inte är lika populärt som 
julen. Men när det gäller julen - har vi 

deformerat Den Nyfödde till ett tomrum 
som motståndslöst låter sig fyllas med vår 
längtan, våra projektioner och önskedröm-
mar? I så fall är det inte konstigt att han är 
populär!

Kanske är det så att vi försöker göra på 
samma sätt med den vuxne Jesus? Men 
eftersom han gör motstånd mot våra form-
pressningsförsök, eftersom han vägrar att 
gå våra ärenden och bli vår ständigt lika 
lojale bundsförvant, så överger vi kanske 
honom. Eller också riktar vi vår frustra-
tion mot den kyrka som vi tror förvanskat 
Jesus. Vi tror att det är kyrkan som har 
skapat det där motståndet som han gör 
mot våra bilder av honom, och så tar vi 
avstånd från kyrkan. Möjligen gör vi ett 
eget privat försök att låta våra drömmars 
Jesusbarn tala med den vuxne Jesus röst. 
Och visst, nog duger han som tröstnalle så 
länge livet inte gör oss allt för illa, men 
då rasar denne låtsasjesus lika lätt som vi, 
han var ju inte verklig utan bara en upp-
blåst tankeprodukt av våra drömmar och 
projektioner!

Men för den som vill bevara sina illusioner 
finns det en lösning till – man kan försö-
ka bortse från den obekväme, utmanande 
Jesus och rikta sina projektioner mot Gud 
Fader. Visserligen gör Gud Fader lite mer 
motstånd än Jesusbarnet, för det finns ju 
ändå en hel del utsagor om Gud i Bibeln. 
Men om man klipper av lite trådar och lös-
gör Gud från sin bibliska belastning så kan 
Gud bli tillräckligt obestämd för att kunna 
fungera som projektionsduk, tillräckligt 
upphöjd och tillräckligt vit – som projek-
tionsdukar brukar vara. 

Men tänk om vi den här gången inte skul-
le överge Jesus där i krubban, utan följa 
honom genom hans uppväxt och vuxenliv, 
hela vägen fram till det mest omedgörliga 
av allt – korset på Golgota! För barn räck-
er det gott med ett motståndslöst Jesusbarn 
i krubban, men för den vuxne krävs det en 
vuxen Jesus för att han ska bli väsentlig 
och relevant. Väx upp med Jesus, tro inte 
att din oreflekterade barnatro någonsin 
kan bli relevant i ditt vuxenliv! Ett vux-
enliv kräver en vuxentro, som visserligen 
kan ha tydliga rottrådar till barnatron, men 
som också rymmer den Jesus som gör 
motstånd, som utmanar men som samti-
digt är den ende som kan befria dig!

Stanna inte i krubban utan följ med genom 
hela kyrkoåret, utsätt dig för Fastans mör-
kervandring, Påskens glädjeexplosion, 
Pingstens hänryckning, Trefaldighetsti-
dens lärjungavandring och Allhelgonati-
dens evighetshopp!

Stefan Risenfors, församlingsherde
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Pilgrims Walk for 
Future

Under sommaren och hösten 2021 vand-
rade den ekumeniska pilgrimsrörelsen Pil-
grims Walk for Future mellan Vadstena och 
Glasgow. Syftet med vandringen var att 
uppmärksamma 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 le-
vande och varannan lördag (ca) träffas vi för 
att vandra, be och utifrån Pilgrims Walk for 
Futures bok samtala kring vad en omställ-
ning kan innebära för vårt eget liv. Samling 
utanför Fågelbergskyrkan och varje vand-
ring tar ca 1 timme. Ingen anmälan behövs
Datum (lördagar): 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 
19/3, 2/4, 30/4. Ansvarig: Ida Andersson 
(Åter från tjänstledighet 1 januari)

Nedan: Pilgrims Walk for Future är en 
utlöpare av den världsvida Fridays for futu-
re-rörelsen som här i Berlin.

Retreatdag 8/1
Välkommen till Retreatdag i Fågelbergskyr-
kan 09:00-ca 17:00 lördag 8 januari 2022, 
med tema hämtat från Trettondedag jul.  Re-
treatdagen avslutas med mässa. Medverkan-
de: Joel Göranson och Solveig F Nygaard. 
Avgift inkl lunch och fika: kr 100,-  Behov-
sanpassad rabatt kan erbjudas. För info och 
anmälan kontakta Solveig F Nygaard (se 
kontaktdetaljer sista sidan), och vänligen 
meddela eventuellt behov av specialkost.

Mässa med 
miniretreat
I samarbete med Fässbergs församling bju-
der vi några söndagar under terminen in till 
Mässa med miniretreat kl 16:00 i Fågel-
bergskyrkan, öppen för alla åldrar (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! Nästa 
tillfälle är 6 februari. Information: Solveig 
Fylling Nygaard

Hemgrupper
Efter uppstart i höst har vi nu ett par grupper 
igång. Alla är välkomna att ansluta sig och 
det handlar om en grupp som ses för att dela 
livet och tron, samtala och be tillsammans. 
Kontakta Anna Sophia Bonde, Joel Göran-
son eller Solveig F Nygaard (se kontaktupp-
gifter på sista sidan). Du kan läsa mer på vår 
hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/molndal/nyheter/
vill-du-vara-med-i-en-hemgrupp

Mansgruppen
Varannan vecka i Glasbergsskolan, öppen 
för alla män. Info: Stefan Risenfors

Kvinnogruppen:

Kvinnogruppen fortsätter under vårtermi-
nen -22 och har plats till flera! Ta kontakt 
med Solveig F Nygaard även för info om 
tid och plats för träffarna under våren (se 
kontaktdetaljer sista sidan)

Unga vuxna-
gruppen
Vill du vara med i Mölndals pastorats Unga 
Vuxna-grupp? Ta kontakt med Solveig F 
Nygaard (se kontaktdetaljer sista sidan)

 Välkommen Anna!

Jag heter Anna Lund Znait och har just 
börjat vikariera som barnpedagog i Sten-
sjökyrkan medan Ulrica Kardborn studerar. 
Sedan jag slutade gymnasiet har jag arbe-
tat med barn och unga på olika sätt inom 
Svenska kyrkan i Partille och på ett socialt 
center för barn i riskzonen i Libanon. När-
mast kommer jag från en tolkutbildning till 
kontakttolk i arabiska på Folkuniversitetet i 
Göteborg. Jag är född i Göteborg och upp-
vuxen i Partille där jag bor med min man 
och vår son. Jag ser fram emot en spännande 
tid med olika åldrar och aktiviteter i Sten-
sjöns församling, från Öppen förskola till 
ungdomsgrupp. Hoppas att vi ses!

 (Nedan två bilder från Annas arbete för 
utsatta barn i Libanon - privat foto)

Vuxenverksamhet



4

Normal? Nej, svensk!
Titta på diagrammet ovan! World Values 
Survey är ett sedan 1981 pågående 
samhällsvetenskapligt forskningsprojekt 
med syfte att utforska sociokulturella, mo-
raliska, religiösa och politiska värderingar 
utifrån stora enkätundersökningar i ca 100 
länder. Det mest berömda uttrycket för 
WVS är den sk Kulturkartan som ni ser här 
ovan. Den kombinerar ett antal värderingar 
nedkokade i två dimensioner; traditionella 
mot sekulär-rationella värderingar på den 
lodräta axeln och överlevnadsvärderingar 
mot individualistiska värderingar på den 
vågräta axeln. Enligt skaparna Inglehart och 
Welzel kan dessa två dimensioner förklara 
en stor del av skillnaden i värderingar mel-
lan nationer. 

Det vi kan konstatera är att Sverige sticker 
ut längst upp i övre högra hörnet vilket in-
dikerar att vi är typ det mest individualistis-
ka och minst traditionsstyrda landet i hela 
världen. Sett ur något slags globalt medel-
svenssonperspektiv är vi svenskar alltså rätt 
avvikande, rent av konstiga!

Ibland beskrivs Sverige som Världens mest 
moderna land eftersom vi är så snabba med 
att okritiskt (?) ta oss an ”nymodigheter” 
som den digitala revolutionen och div. eko-
nomiska frälsningsläror som New Public 
Management och det stämmer väl med vår 
extrema placering på Kulturkartan.

Men när det gäller religion är Sverige en 
märklig självmotsägelse. Individualism och 
icke-traditionalism stämmer väl överens 
med bilden av en snabb sekularisering i Sve-
rige. Men samtidigt är det svenska samhälls-
bygget fortfarande präglat av kristna värde-
ringar när det gäller t ex människosyn och 
privatmoral. I diagrammet har WVS färg-
markerat vissa kulturer utifrån religion och 
kanske är det så att många av våra djupast 
liggande värderingar är religiöst grundade. 
Det gäller i så fall även svenska ateister för 
värderingar kan leva vidare också utan den 
tro som en gång skapade dem. Tusen år av 
kristendom i vårt land har satt sina spår i 
hela vår kultur om än oftast i kamouflerad 
form.

Stefan Risenfors, församlingsherde

Svenska värderingar 
- den svenska värdegrundens dilemma
Biskop emeritus Lennart Koskinen har äg-
nat sig mycket år värdegrundsfrågor och gav 
2020 ut en bok med ovanstående titel. Den 
upptäcktes av en församlingsbo, Christian 
Simmons, som föreslog en temakväll i Sten-
sjökyrkan. Det blev upptakten till hela den 
serie temakvällar inför riksdagsvalet 2022 
som vi berättar om på nästa sida. Boken 
finns att köpa i samband med temakvällarna.

Världens konstigaste land
WVS kulturkarta 2020
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Överlevnad vs frihetliga värderingar
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Nio temakvällar om
Svenska Värderingar

Tisdagar kl 18.30 - 20.00 i Stensjökyrkan. Webbsänds på www.facebook.se/stensjonsforsamling

Övriga temakvällar: 7/12 Fallet med det försvunna liket - en präst tar sig an frågan om Jesu uppståndelse - Martin Lokrantz   
 8/2 Vägen tillbaka från utbrändhet - Ann-Christine Bergström blev utbränd i sitt arbete som läkare.

Fotografer Koskinen: sviv.se. 
Fridolin: berattarministeriet.se. 
Federley: Fredrik Wennerlund/
Centerpartiet. Kronlid: Riksdagen. 
Heberlein: SvD, Landgren: KD. 
Bjereld: Adam Ihse /TT. Liedman: 
Utbildningsradion. Ghazale: 
Polistidningen

Inför riksdagsvalet i september 2022 vill vi tränga ner under de ofta 
överfokuserade dagsaktuella politiska frågorna och söka partiernas 
ideologiska värdegrund. Vi kommer därför att ha 9 temakvällar 
under huvudrubriken SVENSKA VÄRDERINGAR. Vi har inbjudit 
föreläsare med mer eller mindre tydlig koppling till ett politiskt par-
ti och bett dem om en underrubrik till temat Svenska värderingar. 
Dessutom har vi erbjudit det aktuella partiet att vara närvarande 
enbart med skriftligt material. Föreläsarna företräder denna kväll 
inte det inbjudna partiet utan sig själva. 

Upplägget för temakvällarna: 
18.30 Föreläsning –
19.30 - 20.00 Frågor och samtal, ev även frågor från 
 kommentarsfältet på webbsändningen. 

14/12  Lennart Koskinen
Den svenska värdegrundens dilemma
Inbjudna: Liberalerna

25/1 Gustav Fridolin
Solidaritet. Inbjudna: Miljöpartiet

1/2 Fredrick Federley 
Liberalism, kristna värderingar och kärleken till ska-
pelsen Centern har avböjt medverkan

22/2 Julia Kronlid
Från enfant terrible till samarbetsparti. Vad innebär 
det att vara socialkonservativ i dagens Sverige?
Inbjudna: Sverigedemokraterna

8/3 Ann Heberlein 
En liberalkonservativ teologi? Inbjudna: Moderaterna

22/3 Per Landgren
Värderingar eller värden? Om kristen etik och natur-
rätt. Inbjudna: Kristdemokraterna

29/3 Ulf Bjereld 
Svenska värderingar - individualism eller gemenskap? 
Inbjudna: Socialdemokraterna

5/4 Sven-Eric Liedman
Frihet och jämlikhet - kan de förenas?
Inbjudna: Vänsterpartiet

19/4 Nadim Ghazale 
Erfarenheter från en flykting som blivit polis.
Bidrar med invandrarperspektiv

  Mer information: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
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Intervju med Johnny 
Lithell, pastor i Göte-
borgs 8:e Baptistför-
samling

Bakgrund: Göteborgs 8:e Baptistför-
samling hyr Fågelbergskyrkan t o m 
maj månad 2022 för en gudstjänst varje 
söndag kl 10.30 fokuserad på bibelun-
dervisning. Eftersom vi själva inte har 
någon gudstjänst på söndagsförmidda-
garna i Fågelbergskyrkan uppmanar jag 
er i södra distriktet av församlingen att 
utnyttja denna möjlighet till gudstjänst/
bibelundervisning för den är öppen för 
alla. Det mesta har vi gemensamt men 
det finns en betydande teologisk skill-
nad mellan våra församlingar och det 
är i synen på dopet, så innan du börjar 
ifrågasätta ditt barndop hoppas jag att 
du pratar med någon av oss präster…   
;-)  /Stefan Risenfors

Kan du berätta lite om din egen bakgrund 
och om den församling du leder!
- Jag föddes i en bondefamilj på lands-
bygden i Närke 1980. Mina föräldrar var 
aktiva i en församling som var dubbelan-
sluten till Svenska Baptistsamfundet och 
Svenska Missionsförbundet. Men när det 
gällde ungdomsläger så var det dåvarande 
Örebromissionen som anordnade dem.
Fast min barndom och ungdom präglades 
allra mest av fotboll. Jag spelade nästan 
jämt men den karriären avbröts i 18-årsål-
dern efter en knäskada. Eftersom fotbollen 
hade varit en så stor del av mitt liv blev det 
något av en livskris. Jag började arbeta med 
marknadsföring och flyttade till Göteborg 
2002 pga. Anna. Vi gifte oss 2005 och bor 
numera på Gunnebogatan i Mölndal, nära 
Stensjökyrkan. Med åren upplevde jag en 
allt större tomhet i mitt arbete med mark-
nadsföring och började läsa hebreiska på 
Göteborgs Universitet för att kunna för-
djupa mig mer i Gamla testamentet. Anna 
och jag var med i baptistförsamlingen Ta-
bernaklet från det att vi kom till Göteborg 
och där blev föreståndaren Roland Hellsten 
en oerhört viktig person för mig. Med stu-
dierna i hebreiska stärktes jag i tanken på 
att studera till pastor, vilket jag gjorde på 
Örebro Missionsskola och när jag var klar 
erbjöds jag 2012 tjänsten som pastor och 
föreståndare i Tabernaklet. Jag verkade där 
fram till 2017 och ett halvår efter att jag 
slutat fick jag vara med om att nyplantera 
den församling jag nu leder – Göteborgs 
8:e Baptistförsamling. 8:e eftersom vi ville 
anknyta till den ursprungliga konfessionella 
baptismen och vi hade funnit att det tidiga-
re funnits 7 baptistförsamlingar i Göteborg, 
alltsedan den första, Tabernaklet, grundades 

1861. I församlingen har vi nu 30 vuxna 
medlemmar. Vi har inga anställda och själv 
lever jag på ett stipendium som jag fått för 
att bedriva teologisk forskning
Det är många yngre medlemmar och unga 
familjer i er församling, ungefär de katego-
rier vi ofta saknar i gudstjänsterna i Sten-
sjöns församling. Samtidigt har ni en kon-
servativ kyrklig profil och ett namn som är 
lite tillbakablickande. Många tänker nog att 
en sådan profil inte skulle attrahera ungdo-
mar men uppenbarligen gör den det hos er. 
Hur vill du förklara det?
- Jag har ingen bra förklaring på det. Men 
jag upplever att människor generellt upp-
skattar ärlighet – att man har en övertygelse 
och står för den, oavsett vad tidsandan sä-
ger. Det verkar finnas, kanske i synnerhet 
bland unga, en trötthet på det tillrättalagda. 
Ni är i grunden en församling med Göte-
borg som bas men var i behov av billigare 
lokaler att hyra vilket ni fann i Fågelbergs-
kyrkan. Kan du se att Gud vill något särskilt 
med att ni är här just nu? 
- Absolut! Jag tror inte på slumpen utan att 
Gud verkligen vill något med allt som hän-
der så vi är förväntansfulla inför den här 
perioden i Mölndal, hur lång eller hur kort 
den än blir. 
Intervju: Stefan Risenfors

Psaltaren 
-150 låtar för vår tid!
Psaltaren är Bibelns sångbok, full av 
smärta, sorg, vrede, hopp och glädje....
Kom med i vår och upptäck denna låt-
skatt! Mölndals pastorats bibelskola 
träffas på måndagskvällar kl 18.30 i 
Fågelbergskyrkan i Rävekärr. För mer 
info: Anna Sophia Bonde (se baksidan). 
Vi startar 24 januari.

Stensjöträffen 
(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan
Vi börjar kl 12 i kyrkan med andakt och 
därefter blir det måltid. Programmet lig-
ger kl 13-14 . Ansvarig: Anna Sophia 
Bonde

12/1 Bibliska tanter i ord och bild – 
Anna Sophia läser ur sina böcker 
om bibliska storasystrar i GT och 
NT

19/1 Om brott och trygghet - kommun-
polis Linda Bergvall berättar och 
ger tips

26/1 Barnatro: Hans Blomberg sjunger 
& berättar om mormor Lapp-Lisa

2/2 Kura lunch – högläsning med 
Anne-Marie Larsson ur Katrina 
av Sally Salminen, en roman om 
drömmar och längtan på Åland

9/2 Liv och kärlek i murens skugga - 
Christine Arendt, diakon, Kållered

16/2 Önskepsalmer – Birgitta Landgren

23/2 Hamnarnas musik, föredrag av 
Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuséet

2/3 Joel Göranson berättar om sin 
mormor, operasångerskan Birgit 
Finnilä

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyr-
kan)
Vi börjar kl 12 i kyrkan med andakt och 
därefter blir det måltid. Programet ligger 
kl 13-14 . Ansvarig: Anna Sophia Bonde

13/1 Några musikaliska favoriter - Ida 
Andersson sjunger med oss

20/1 Om brott och trygghet - Linda 
Bergvall, kommunpolis berättar 
och ger tips

27/1 Framtidsfullmakt - Sara Hellman 
från Fjällmans begravningsbyrå 
berättar

3/2 Jonsered – från vaggan till gra-
ven, en film om Jonsereds fabriker 
av Bo Harringer

10/2 Bibliska tanter i ord och bild – 
Anna Sophia läser ur sina böcker 
”Mina bibliska storasystrar i GT 
och NT”

17/2 Kura lunch – högläsning med An-
ne-Marie ur Katrina av Sally Sal-
minen, en roman om drömmar och 
längtan

24/2 Boktips – från några av Mölndals 
bibliotekarier

3/3 Finska krigsbarn i Sverige under 
Andra världskriget – Pentti Käppi, 
historielärare, berättar
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Fågelbergskyrkan 

Himlastoff och barnkör, åk F-3, tis-
dagar kl. 14.15-16.30 Barnen sjunger i barn-
kör, gör bibeldrama eller lyssnar på bibelbe-
rättelser, pysslar, leker och har fruktstund. 
En söndag i månaden, kl. 16.00 sjunger 
barnen på Messy church, familjegudstjänst 
med aktivitet.  

Sångfåglarna, åk 3-6, tisdagar kl. 14.30 
– 15.15 . En kör för dig som och älskar att 
sjunga. Du får lära dig nya sånger och upp-
täcka glädjen att sjunga tillsammans med 
andra. Från kl. 14.00 finns det mellanmål 
framdukat och kl. 14.30 -15.15 är det kör-
övning.

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 vux-
et sällskap. Samma program som i Stensjö-
kyrkan – se spalten till höger.

Anmälan och information
Barnpedagog Ulrica Kardborn: 
0738-520464 
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
eller via hemsidan vid respektive barn-
grupp.

Musik i Fågel-
bergskyrkan
22/1, 19/2 
19/3  
Go Bach to 
Sleep...
...är ett vilo- och 
lyssningskoncept 
för orgel och 
relaterade klaverinstrument där lyssna-
ren får en möjlighet att med musikens 
hjälp vända sig inåt och reflektera över 
sitt liv. Go Bach to sleep anordnas 
i Fågelbergskyrkan vid tre tillfällen 
under våren lördag kl 16: 22/1, 19/2, 
19/3 och under musikstunden får man 
gärna ligga på underlag och ha ragg-
sockar och filtar på sig, vilka delas ut i 
kyrkan. Efteråt finns det möjlighet att 
stanna kvar på ett avslutande samtal 
över en kopp varm choklad. Mer infor-
mation: Ida Andersson (åter i tjänst 1 
januari)

Stensjökyrkan
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 under högmässan i Stensjökyrkan. 
Vi läser ur barnbibeln, leker och pysslar. 
Ingen anmälan krävs. 

Öppen förskola, onsdagar kl. 10-12
Varmt välkomna alla barn 0-6 år, med vuxet 
sällskap. Vi ses i Stensjökyrkans barnlokal. 
Kl. 11 sångsamling. Det går att köpa fika, 
smörgås, kaffe, för 10 kr. 

Anmälan och information.
Vik. barnpedagog Anna Lund Znait, 
0738-520311
anna.lundznait@svenskakyrkan.se eller via 
hemsidan vid respektive barngrupp

Dopkors och 
ljus för nyfödda

Alla som döptes 2021 fick ett dopkors som 
vi hängde upp i Stensjökyrkans dopträd. 
Korsen kan hämtas vid familjegudstjäns-
ten på Kyndelsmässodagen 6/2. I samma 
gudstjänst läser vi upp namnen på alla födda 
2021 och tänder ett ljus för varje barn

Ungdomsgruppen
UG fortsätter att träffas på torsdagskvällar 
kl 18.30 i Fågelbergskyrkan samt till Late 
Night Church en fredagskväll i månaden. 
Se vidare på Instagram: @stensjonsug eller 
kontakta Joel Göranson – se sid 8!

Barnverksamhet Musik i 
Stensjökyrkan
Söndagar kl 18 om inget annat anges

Månd. 13 dec. kl.18 - Lucia
Stensjökyrkans Flick-, Pojk-, Barn- och 
Ungdomskör i ett långt luciatåg.

19/12 Sjung in julen!
Vi sjunger julsånger tillsammans med 
Stensjökyrkans alla körer. Mats Norén, 
flöjt.

23/1 Skrjabin – Rysslands 
svar på Chopin 
Pianisten Henrik Kilhamn firar tonsät-
tarens 150-årsjubileum med bl.a. den 
storartade 3:e pianosonaten samt musik 
av Chopin och Rachmaninoff.

6/2 Taizégudstjänst
En meditativ gudstjänst med stillhet, 
tända ljus och sånger från klostret i 
Taizé, Frankrike. Lilla Kyrkokören och 
Ungdomskören.

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

Körer i Stensjökyrkan
Välkomna både gamla och nya körsång-
are! Se nedan vilken kör som passar dig. 
Kontakta Birgitta, tel. 0738-520466 
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se 
Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2). 
Onsdagar kl.16.30-17.30. (Start 12/1)
Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2). 
Tisdagar kl.14.30-15.30. (Start 11/1)
Barnkören (fr. åk 3 t.o.m. åk 5).  
Tisdagar. kl.15.45-16.45. (Start 11/1)
Ungdomskören (åk 6 och uppåt) 
Tisdagar kl.17-18. (Start 11/1)
Lilla Kyrkokören (vuxna, f.n. damkör) 
Torsd udda v. kl.19.00–20.30. (Start 20/1)
Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsd. kl.19.00-21.15. (Start 12/1)

Körer i Fågel-
bergskyrkan
Ang barnkör – se vänsterspalten!

Äldrekören Kör är Hälsa träffas på 
onsdagar kl 14.00-15.30 i Fågelbergs-
kyrkan med terminsstart 19 januari. 
Information: Ida Andersson (Åter från 
tjänstledighet 1 januari)



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. Fr.o.m. 2014 är vi tillsam-
mans med Fässbergs och Kållereds försam-
lingar en del av Mölndals pastorat. Sedan 1 
september 2018 är Carl Sjögren kyrkoherde 
i pastoratet. Församlingsexpeditionen 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

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: anna.znait@svenskakyrkan.se 
Ungdomsped.  Kristin Watrous 0738-520472

E-post: kristin.watrous@svenskakyrkan.se
Vik kyrkvaktmäst Sven Martinsson /
Kristian Houe Gustafsson 0738-520474

E-post: erik.skansholm@svenskakyrkan.se

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal  

Red. & ansvarig utgivare Stefan Risenfors
Foto sid 3 vänsterspalt Stefan Müller
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 februari 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

DECEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
4 Lördag 09-17 Retreatdag* (anmälan)

5 2 söndagen i advent
Guds rike är nära

10 Högmässa
Bonde

12 3 söndagen i advent
Bana väg för Herren

10 Högmässa, Göranson 
Lommebös

16 Messy Church 
Risenfors

13 Måndag 18 Luciafirande med alla barnkörerna och Ungdomskören

19 4 söndagen i advent
Herrens moder

10
18

Högmässa, Risenfors. Sonora
Sjung in julen. Stensjökyrkans körer. Mats Norén, flöjt

24 Julafton
Inför Jesu födelse

11 Julkrubban, Risenfors 
Barnkörer & ungd.kör

23.30 Julnattsmässa
Göranson

17 Julbön, Bonde. Petra Hellquist, cello

25 Juldagen
Jesu födelse

07
10

Julotta, Bonde. Kyrkokören
Högmässa, Bonde. Kyrkokören

26 Annandag Jul
Martyrerna

10 Gudstjänst
Risenfors

31 Nyårsafton 15.23 Nyårsbön, Göranson Bo Haraldsson, gitarr

JANUARI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1 Nyårsdagen

I Jesu namn
16 Gudstjänst, Göranson 

Lowe Pettersson, piano 
Ida Andersson, sång

2 Söndagen efter Nyår
Guds hus

10 Högmässa, Risenfors Magda-
lena Sjöstrand, blockflöjt

6 Trettondedag Jul
Guds härligh.  i Kris-
tus

10 Högmässa, Carl Sjögren 
Kyrkokören

9 1 sönd. eft.  Trettond.
Jesu dop

10 Högmässa
Bonde 

16 Gudstjänst
Bonde

16 2 sönd. eft.  Trettond.
Livets källa

10 Högmässa, Risenfors 
Flick- o Pojkkören
Barnbibelutdelning**

22 Lördag 16 Go Bach to sleep*
23 3 sönd. eft.  Trettond.

Jesus skapar tro
11

18

Ekumenisk gudstjänst i 
Fässbergs kyrka (kyrk-
lunch och därefter semi-
narier med Open Dors)
Musikgudstjänst*

16 Messy Church Risenfors
Barnbibelutdelning**

30 4 sönd. eft.  Trettond.
Jesus är vårt hopp

10 Högmässa, Bonde. Gästpredikant: Lars Björkkvist, Fräls-
ningsarmén. Kyrkokören

FEBRUARI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
6 Kyndelsmässodagen 

Uppenbarelsens ljus
10

18

Familjegudstjänst* 
Bonde Flick-, Pojk- och 
Barnkören. 
Taizégudstjänst

16 Mässa m. miniretreat*
Christian Josefsson

13 Septuagesima
Nåd och tjänst

10 Högmässa, Risenfors 
Marcus Kopp, trombon

19 lördag 16 Go Bach to sleep*
20 Sexagesima

Det levande ordet
10 Högmässa

Göranson
16 Messy Church

Risenfors
27 Fastlagssöndagen

Kärlekens väg
10 Högmässa, Bonde  

Kyrkokören

* Läs mer på sid 3 och 7! ** Barnbibelutdelning till barn födda 2017

Gudstjänster vintern  2021-22

Onsdagar kl 18.30: veckomässa i Stensjökyrkan - Jämna veckor leder Stefan Risenfors 
dessa gudstjänster och udda veckor tjänstgör Anna Sophia Bonde. Uppehåll 29/12 och 5/1
 Måndag-fredag 1-4 advent webbsänd morgonbön från Stensjökyrkan 08.30
www.facebook.com/stensjonsforsamling
Söndagar kl 10.30 firar Göteborgs 8:e Baptistförsamling gudstjänst i Fågelbergskyrkan 
– se sid 6!


