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det är advent - gott nytt årdet är advent - gott nytt år

I samarbete med Mölndalsbostäder samlar Svenska 
kyrkan Mölndal in julklappar till behövande Mölndals-
bor. 

Julklapparna (ej inslagna) kan du lämna in i Fäss-
bergs församlingshem, Terrakottagatan 3B, (på 
kontorstid) eller till någon av våra medarbetare 
t.o.m. 11 december.

Gåvorna kommer sedan att delas ut till familjer och 
hushåll som diakonerna har kontakt med. 

Du kan skänka hygienartiklar (schampo, dusch-
kräm, tvål, tandkräm, tandborste), mensskydd, 
blöjor, strumpor, mössor, vantar och underkläder. 
Du kan också skänka leksaker.

Diakonerna tillsammans med en del av de julklappar som samlades in julen 2019 och 
delades ut till behövande Mölndalsbor,.

Skänk julklappar
GIFT ER 

MITT I NATTEN 
LÄS MER PÅ SIDAN 6.KYRKAN ÖPPEN FÖR 

BESÖK OCH ANDAKT:
Fässbergs kyrka
• Varje vardag kl 11-17
• Söndagar efter kl 12 fram till 

kl 13 för att ta emot  
nattvarden, för den som vill.

Stensjökyrkan
• Varje vardag kl 9-18
Kållereds kyrka
• Söndagar 10-13
(reservation för ändringar)
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APELGÅRDENS KYRKA
KNÄCKEPILSVÄGEN 32, 428 37 KÅLLERED
Det finns 18 parkeringsplatser utanför kyrkan.
HÅLLPLATS Mor Annas väg busslinje 755, 765

FÅGELBERGSKYRKAN
ÖSTRA FALKGATAN 9, 431 33 MÖLNDAL
Det finns 18 parkeringsplatser vid kyrkan.
HÅLLPLATS Möbelgatan busslinje 755, 761, 765. 
Rävekärrsgatan busslinje 755, 761, 765

FÄSSBERGS KAPELL
STUBBÅKERSGATAN 22, 431 44 MÖLNDAL
Det finns 55 parkeringsplatser vid kapellet.
HÅLLPLATS Jolen norra busslinje 186, 751, 753.

FÄSSBERGS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM
TERRAKOTTAGATAN 3B, 431 42 MÖLNDAL
Det finns 11 parkeringsplatser vid kyrkan och minst 
50 parkeringsplatser nedanför församlingshemmet.
HÅLLPLATS Fässbergsskolan busslinje 25, 
Storgatan busslinje 25, 751

FÄSSBERGS MARIAGÅRD
PEDAGOGEN PARK
PRÄSTGÅRDSGATAN 26, 431 44 MÖLNDAL
Det finns 55 p-platser vid Fässbergs kapell.
HÅLLPLATS Jolen norra busslinje 186, 751, 753

KROKSLÄTTSKYRKAN
ÅBÄCKSGATAN 17, 431 67 MÖLNDAL
Det finns 5 parkeringsplatser vid kyrkan.
HÅLLPLATS Krokslätt torg, buss 86, 761. 
Spårvagn 2, 4. 

svenska kyrkan mölndal kansli
terrakottagatan 3b, 431 42 mölndal

• mån-tor 9-12, 13-15
• fre 9-12

KIKÅS KAPELL 
KIKSÅSLEDEN 4, 431 64 MÖLNDAL
Det finns 23 parkeringsplater utanför kapellet.
HÅLLPLATS Skyttegatan busslinje 751, Kikås 
busslinje Lila.

KÅLLEREDS FÖRSAMLINGSHEM
HAGABÄCKSLEDEN 9, 428 32 KÅLLERED
Det finns 20 parkeringsplatser vid torget.
HÅLLPLATS Kållereds station busslinje 755, 761, 
765. Kållereds stn: Västtågen. Kungsbackapendeln.

KÅLLEREDS KYRKA
NORRA KYRKVÄGEN 16, 428 30 KÅLLERED
Det finns 30 parkeringsplatser vid kyrkan. 
HÅLLPLATS Västra kyrkvägen busslinje 755, 765. 
Kållereds station busslinje 755, 761. 
Kållereds station, Västtågen, Kungsbackapendeln.

LIVEREDS KAPELL
HÖGENVÄGEN 1, 428 30 KÅLLERED
Det finns 40 parkeringsplatser nedanför kapellet.
HÅLLPLATS Södra kyrkvägen busslinje 755, 765

STENSJÖKYRKAN
GUNNEBOGATAN 18, 431 66 MÖLNDAL
Det finns 37 parkeringsplatser bakom kyrkan.
HÅLLPLATS Muraregatan busslinje 753.

TOLTORPSKYRKAN
DALGÅNGSGATAN 2, 431 39 MÖLNDAL
Det finns 17 parkeringsplatser vid kyrkan.
HÅLLPLATS Dalgångsgatan busslinje 25, 753, 761

telefon: 031-761 93 00
e-post: molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
webbsida: www.svenskakyrkan.se/molndal

Vi har varit med 
om pandemi 

förut 
Under en aggressiv epidemi i Milano på 1570-talet flydde hela stadens 
politiska ledarskikt ut på landsbygden. Kvar blev de fattiga, de som inte 
hade någonstans att flytta. Och kyrkans präster.

Ärkebiskopen i Milano, Carlo Borromeo, började då organisera sjukvård i stor skala. 
Enkla baracker byggdes alldeles utanför stadsgränsen där de smittade isolerades. 
Kyrkorna stängdes och Borromeo förbjöd gudstjänster för att undvika folksamlingar. 

Mat samlades in och delades ut till de hungrande och sjuka. Altaren restes i gatukors-
ningarna så att prästerna kunde fortsätta fira mässa och folk kunde delta genom att 
se och höra. Enstaka församlingsbor kunde ta emot nattvarden på tröskeln till sina 
hem. Ärkebiskopen förenade mänsklig och andlig omsorg, han räddade liv genom att 
främja såväl kroppslig som andlig hälsa.
 
Kyrkan i Mölndal finns för stadens gemensamma bästa. Allt som främjar det goda 
livet vill kyrkan driva och inspirera tillsammans med alla goda krafter. Nu i advent 
och jul samlar vi in mat och delar ut till de hungrande, genom diakonin hjälper kyrkan 
människor som har det outhärdligt svårt och ensamt. Vi försöker undvika folksam-
lingar men fortsätter fira gudstjänst, så ansvarsfullt det bara går. 

Precis som milanoborna kunde titta på från sina fönster när mässan firades i gatu-
korsningarna kan du som läser detta logga in på din församlings hemsida och följa 
gudstjänsten lite på håll. Och tycker du det är krångligt kanske du blir inspirerad av 
att läsa om Sven-Roland och hans barnbarn på sidan fyra.

Så välkommen att fira advent och jul från ditt 
fönster. Och vi har varit med förut, vi vet att 
Jesus kommer. Att advents- och jultiden har ett 
starkare budskap än all världens samlade pande-
mier.

När det är som mörkast kommer Jesus, som ett 
ensamt ljus i kompakt mörker. Kanske kan du 
också vara med och sprida det ljuset genom att 
främja det gemensamma bästa?  

Carl Sjögren
Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal

Foto Alex & Martin/IKON
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hinder. Det är i stället ett osynligt rike som 
kan finnas inom oss och vår värld.

Medan människor med vapen kan försvara 
åsikter och landgränser, talar Guds rike om 
den kärlek som kan och vill förändra. Det är 
en kärlek som blir större och större ju mer 
vi ger av den och ju mer vi får ta emot.

NÅGON VISAR VÄGEN
Den tredje söndagen i advent berät-
tar bibeltexterna om Johannes döparen. 
Ibland behövs det människor som går före 

och som visar andra 
vägen. En sådan 
människa var Jesus 
kusin, Johannes, han 
som också kallades 
Johannes döparen.

Johannes brann för 
att människor skulle omvända sig, döpas 
och förändras som människor. Han banade 
väg för Jesus, och människorna fylldes av 
förväntan.

MARIA FÅR UPPDRAGET ATT BLI 
MAMMA TILL GUDS SON
Den fjärde söndagen i advent berättar 
bibeltexterna om Maria och hennes upp-
drag som mamma till Jesus. Maria var en 

ung kvinna, troligen 
bara 14-15 år, när 
hon fick besök av 
ängeln Gabriel. Gab-
riel sa till Maria att 
hon inte skulle vara 
rädd och berättade 
för henne att hon 

skulle bli mamma till Jesus – Guds son.

Nu börjar ett nytt kapitel för mänsklig-
heten. Gud blir människa och föds som ett 
litet barn in i vår värld.

Varje söndag i advent hjälper oss att förstå 
Jesus uppdrag här på jorden. Att förbereda 
oss för den stora händelsen med Jesus 
födelse då han föds som ett litet värnlöst 
barn i ett stall. En händelse som fortfarande 
påverkar oss i världen 2000 år senare.

Text: Carina Etander Rimborg
Kommunikatör Svenska kyrkan Mölndal

lyser ofta i fönster under adventsperioden 
i december. 

ETT LJUS FÖR VARJE SÖNDAG
Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet 
av 1800-talet. Ersta diakoni i Stockholm 
lade grunden till adventsljusstaken så som 
vi känner till den idag. Där började man 
tända ljus i en så kallad adventsgran, en 
gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus tändes 
varje adventssöndag.

Utifrån adventsgranen skapades advents-
ljusstaken – en stake med sju ljus för varje 
dag i veckan under advent och en ljusstake 
med fyra ljus för varje söndag i advent.

UNDER ADVENT VÄNTAR VI PÅ JESUS
Under de fyra söndagarna i advent läses 
varje vecka nya bibeltexter i kyrkan, som 
berättar om olika tider och händelser i 
Jesus liv. Under julen firas att Gud blev 
människa, eftersom Gud ville komma 
närmare mänskligheten. När kyrkan firar 
första advent är det också första söndagen 
på det nya kyrkoåret.

JESUS KOMMER MED FRED
Bibeltexterna på första söndagen i advent 
handlar om glädje och fest i Jerusalem. 

Folket hade länge 
varit förtryckta av 
romarna som hade 
makten, men nu 
hade de hört att det 
väntades en ny kung. 
Äntligen skulle den 
nya kungen komma!

De sjöng ”Hosianna”, som betyder ”rädda 
oss”, en hälsningsfras som ofta användes 
på Bibelns tid när man mötte kungen. I 
kyrkan sjunger vi fortfarande ”Hosianna”, 
för vi hälsar Jesus välkommen. 

Folket hade säkert många föreställningar 
om hur flott den nya kungen skulle vara 
och hur festligt han skulle resa in i Jerusa-
lem. Men Jesus red in i staden på en åsna 
och han talade om fred och frid. 

VAD GUDS RIKE ÄR
Den andra söndagen i advent berättar 
bibeltexterna om Guds rike. ”Guds rike” är 

något helt annat än 
de riken – länder – 
som finns i vår syn-
liga värld. Guds rike 
har inga gränser eller 

Har du tänt din adventsstjärna och 
börjat förbereda dig inför julen? 
Ordet advent betyder ankomst – vi 
väntar på någon som ska komma, 
på att få fira att Jesus föddes. När 
omvärlden, som i dag är präglad av 
coronapandemin, förändras kan du 
låta adventstiden få bli en tid för 
eftertanke och stillhet. 

Sina historiska rötter har adventsfirandet 
i julfastan, en fasteperiod som speglade 
påskfastan och i likhet med denna var 40 
dagar lång och därmed omfattade sex 
söndagar. Under 1000-talet fick julfastan 
benämningen ”advent” och tiden sattes till 
fyra veckor. 

Denna spegling av påskfastan lever kvar i 
att Jesu intåg i Jerusalem utgör prediko-
underlag såväl den första söndagen i 
advent som på Palmsöndagen. Traditionellt 
i kyrkan är advent alltså en tid av fasta, 
förberedelse och väntan inför firandet av 
Jesu födelse vid jul. 

Under fastan var man återhållsam med 
mat, framför allt med kött. Även efter 
reformationen på 1500-talet fanns 
advent kvar, även om fastemomentet för-
svann. Ett minne från julfastan är lutfisk, 
som traditionellt blötlades på Annadagen 
den 9 december. 

Advent förknippades därefter mer med 
stillhet och vördnad, vilket bland annat 
gjorde att bröllop förbjöds. Man skulle 
även undvika bullriga arbeten och att föra 
oväsen. 

I dag förknippas adventstiden för många 
kanske mer med jäkt och stress, julklapps-
köp och en massa ”måsten”. Men det här 
Corona-året kanske förändrar det?

ADVENTSSTJÄRNAN PÅMINNER OM 
BETLEHEMSSTJÄRNAN
Traditionen att pynta med en advents-
stjärna härstammar från herrnhutismen, 
en kristen väckelserörelse från Tyskland. 
Stjärnan spreds med herrnhutismens mis-
sionärer och nådde Sverige under 1910-
talet.
Stjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan, 
den stjärna som visade vägen för de öster-
ländska stjärntydarna (de tre vise männen) 
till det nyfödda barnet Jesus i ett stalls 
krubba. I dag används stjärnorna för att 
sprida julstämning och längtan till julen och 

Fira 
första 
advent 
med kyrkan
På grund av de restriktioner som 
finns i regionen, och som kan 
ändras med kort varsel, ber vi dig 
hålla dig informerad om dagsläget 
via vår kalender. 
Gudstjänsterna kommer att firas, 
men endast digitalt, utan närva-
rande församling fysiskt i rummet 
under första advent och framåt.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
kalender

SÖNDAG 29 NOVEMBER 
10:00  STENSJÖKYRKAN
Digital gudstjänst. Annika & Justus Lang, 
trumpet. Präst: Anna Sophia Bonde
www.svenskakyrkan.se/molndal/
stensjon

11:00  FÄSSBERGS KYRKA
Digital högmässa Präster: Johannes 
Imberg, Linda Knutsson. Efter guds-
tjänsten finns möjlighet för den som följt 
sändningen att komma in i kyrkan och ta 
emot nattvarden fram till kl. 13:00.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
fassberg

11:00  KÅLLEREDS KYRKA
Digital gudstjänst. (Förinspelad) Kyrkan 
är öppen för enskild andakt kl 10-13.
Präst: Cecilia Lidner
www.svenskakyrkan.se/molndal/
kallered

14:00  FÄSSBERGS KYRKA
Digital adventshälsning till alla barn, där 
vi sjunger ett par adventspsalmer och 
berättar om när Jesus red in i Jerusa-
lem. Präst: Linda Knutsson
www.svenskakyrkan.se/molndal/
fassberg

16:00  FÄSSBERGS KYRKA
Digital musikgudstjänst med Advents- 
och julsånger. Karin Rosander, Elisabeth 
Engdahl och Carina Göransson. 
Präst: Johanna Risenfors Lindmark
www.svenskakyrkan.se/molndal/
fassberg

Källa: 
Svenska kyrkans webbsida; 
www.svenskakyrkan.se/advent
Wikipedia; sv.wikipedia.org/wiki/Advent
Nordiska museet;
www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/1a-advent

Advent betyder ankomst

Foto Josefin Casteryd/IKON

PSALM 609 SVENSKA PSALMBOKEN

Advent är mörker och kyla. 
På jorden är krig och kallt. 
Man drömmer om fred och om vänskap, 
men bråkar och slåss överallt.

Advent är mörker och kyla. 
Vi tänder ett ljus och ber: 
Förbarma dig Gud över jorden, 
all nöd, all förtvivlan du ser.

Advent är väntan på Kristus: 
Kom Herre, kom hit i tid. 
Och lär oss ta hand om varndra 
och leva tillsammans i frid.

Text: M. Melin. Musik: L-Å Lundberg
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TIPS PÅ APPAR TILL DIN SMARTPHONE
För att underlätta ditt andaktsliv så finns 
flera olika appar att ladda ner. 
Här får du några olika tips.
• Sök på Bibel 2000 - då hittar 

du flera olika bibelappar du kan 
använda dig av.

• Tidegärden - en app där du får 
texter och böner för andakter flera 
gånger om dagen. Följer kyrkoårets 
texter. 

• Kyrkoåret (avgift) - här får du hela 
evangelieboken med alla texter för 
söndagen  och förslag på psalmer 
samt böner.

• Bönepodden - ett avsnitt varje 
fredag. Kort andakt inför söndagen.

• Bibeln idag - daglig bibeltext med 
kort utläggning.

• Kyrkguiden - en app där du hittar 
plats för närmaste gudstjänst, 
dagens texter, böner, SKUT osv. 

• Pray as you go (på engelska). Korta 
andakter med sång, bibelläsning och 
bön. 

Visst är det konstigt att inte kunna vara 
med i kyrkan.
– Jag har varit med här så länge, jag var 
den förste kyrkvärden som valdes här, 
berättar Sven-Roland Holmér. 
Han bor nära S:ta Birgitta kyrka i Kalmar 
och har alltid varit här minst en gång i 
veckan – fast i åtta år var han kyrkvärd i 
Kalmar domkyrkoförsamling också.
– Jag känner mig hemma i alla försam-
lingarna här i stan, säger han.

DIREKT TILL S:TA BIRGITTA
När han och hans dotter Elisabeth Nord-
borg förstod att Covid-19-restriktio-
nerna inte var tillfälliga kom de överens 
om att försöka hitta en lösning så att han 
kunde fortsätta leva sitt församlingsliv.
– Jag har hört att en del tror att man 
måste ha en smartphone för att kunna 
använda en läsplatta, säger Elisabeth. 
Men pappa har en gammal telefon som 
han bara använder till att prata i.
– Ja, den har kamera, men det är bara 
bilder av mina fötter i den, sådana som 
jag har tagit av misstag, säger Sven- 
Roland.
– Jag skaffade en läsplatta, för att den är 
större och lättare att se på och lättare att 
hantera, säger Elisabeth. Vi har lagt iko-
nerna så att det ska vara lätt att hitta och 
lätt att sätta igång – en för Facebook, 
men också en direkt till S:ta Birgittas 
Facebook-sida där gudstjänsterna sänds.

ÄTER FRUKOST MED BARNBARN
Hela familjen har varit noga med att hålla 
avstånd, och Elisabeth har suttit en bit 
bort och försökt peka och instruera när 

Sven-Roland har provat att använda sitt 
nya hjälpmedel.
– Men nu kan jag vara med när mina 
barnbarn äter frukost med sina barn! 
säger han. De ringer upp och ställer sina 
telefoner på bordet, och så sitter jag 
hemma hos mig och pratar med hela 
familjen.
En del kontakter utanför familjen har han 
återknutit i år:
– Facebook-kontot har vi ju för att pappa 
ska kunna vara med i gudstjänsterna, 
men när vi hade öppnat det ramlade det 
in vänförfrågningar också, berättar Elisa-
beth. Det var roligt.
Så börjar hon berätta om när det dök upp 
en helt oväntad symbol från honom i en 
kommentartråd som hon såg.
– Du tryckte ju jättekonstigt en gång, 
säger hon.
– EN gång? säger Sven-Roland och 
skrattar.

”SOM OM JAG VORE MED”
SVT:s helgmålsringningar tittar han gärna 
på – särskilt några när Jan-Olof Johans-
son var i Israel tyckte han om – och en 
serie TV-gudstjänster med Linköpings 
stifts biskop Martin Modéus har han haft 
glädje av. Men att kunna vara med i sin 
egen församling är något särskilt.
– När jag lyssnar … det känns som om jag 
vore med, säger Sven-Roland. Jag tycker 
att jag är med i nattvardsfirandet också.

Text: Anna Braw

Med på skärmen
Sven-Roland firar 
gudstjänst varje söndag
En läsplatta är enklare att hantera än en smartphone. Sedan i våras är 
Sven-Roland Holmér med på alla gudstjänster hemifrån.

Vill du komma igång med att 
delta i gudstjänster digitalt?

Gustaf Holmér, som är vaktmästare i 
kyrkan och ett av Sven-Rolands barn-
barn, har några starttips till dig:
• Gör dig själv en tjänst genom att 

skaffa ett par bra hörlurar! Gärna av 
större modell.

• Om du inte vill använda hörlurar, ta 
reda på om det går att koppla ihop 
ljudet från din telefon/läsplatta/
dator med till exempel TV eller 
stereo.

• Fungerar det inte att se direktsänd-
ningen? Prova att titta i efterhand. 
De flesta gudstjänster ligger kvar

• Men viktigast: våga fråga om hjälp! 
Det är lätt att bli sittande annars. 
Skäms inte! Fråga en släkting eller 
vän, eller ring din församling. 

• Uppmuntra andra som är i en lik-
nande situation eller ålder att också 
be om hjälp, så att de kan vara med, 
och ring upp varandra efteråt och ha 
kyrkkaffe på telefon!

Sven-Roland Holmér, 89 år, följer gudstjänsten varje vecka från sin läsplatta. Foto: Anna Braw

Gudstjänst
Här kan du fira gudstjänst
digitalt i Mölndal
I nuvarande situation med restriktioner som med kort varsel kan föränd-
ras är det särskilt viktigt att kyrkan fortsätter att vara kyrka: Fira guds-
tjänst, peka på hoppet hos Kristus, be för vår värld och samlas till stöd. 
Gudstjänster forsätter firas men med de restriktioner som gäller. Flera 
av gudstjänsterna kan du delta i via din dator eller smartphone/platta. 

FÄSSBERGS FÖRSAMLING
svenskakyrkan.se/molndal/fassberg
Söndagens gudstjänst kl 11 sänds alltid 
digitalt via webbsidan och facebook. 
Musikgudstjänsterna kan också ses digi-
talt.

KÅLLEREDS FÖRSAMLING
svenskakyrkan.se/molndal/kallered
Söndagens gudstjänst kl 11 spelas in och 
sänds digitalt via webbsidan och facebook. 

STENSJÖNS FÖRSAMLING
svenskakyrkan.se/molndal/stensjon
Söndagens gudstjänst kl 10 går att se 
digitalt via webbsidan och facebook 
samt att lyssna på predikan efteråt via 
”Söndag hela veckan” 
www.sondaghelaveckan.se 
Sök på ”Svenska kyrkan Mölndal” så 
hittar du gudstjänster och bibelskolan. 
Musikgudstjänsterna sänd också 
digitalt.

TIPS!
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Annika Johansson är diakon i Kalmar. Hon 
vigdes för ett par år sedan och har arbe-
tat som sjuksköterska i många år.

Marianne Slattegård började sitt yrkesliv 
som mentalskötare, utbildade sig till sjuk-
sköterska och var sedan sjuksköterskelä-
rare ända tills ett möte med moder Teresa 
på en studieresa i Indien fick henne på nya 
tankar. Efter några år som missionär och 
sjuksköterskelärare i Tanzania läste hon till 
diakon, och hela tiden sedan sin pensione-
ring har hon arbetat ideellt i församlingen.

KROPP, SJÄL OCH ANDE
– När jag undervisade på sjuksköter-
skeutbildningen började jag alltid en av 
kurserna med att säga att människan är 
kropp, själ och ande och att allt hör ihop, 
säger Marianne. Det var studenter som 
blev upprörda ibland, men så är det ju.

Som sjuksköterskor kan både hon och 
Annika rekommendera en stund utomhus 
i dagsljus varje dag – extra viktigt att ta 
vara på det nu där timmarna blir kortare 
– och båda tycker att promenader hör till 
det bästa man kan ägna sig åt.

RÖRELSE ÄR BRA
– En förutsättning för att må bra är att 
man rör sig. Andra träningsformer kan 
jag fastna för i perioder, men går gör jag 
alltid, säger Annika.
– Jag går oftast med stavar, och det är 
för att jag har en skadad axel, säger Mari-

anne. Vi använder armarna så lite i varda-
gen nuförtiden, så jag håller igång mina 
armmuskler med stavarna.

PROMENADER MED BIEFFEKT
En bieffekt av Mariannes promenader är 
kontakter och samtal:
– Jag säger god morgon och hej till 
många, och det är ganska ofta som det är 
någon som vill prata mer, säger Marianne.
– Ensamheten är ju ett eländes elände, 
och inte bara för äldre, säger Annika.
– Och när vännerna försvinner … det är 
inte så lätt att öppna sig för nya, säger 
Marianne.
– Men det är viktigt att fortsätta bygga 
nya bekantskaper hela livet, det gör ju du 
hela tiden, säger Annika. Och någon kan 
bli en vän. 
– Jag försöker leva i nuet. Man måste 
våga! säger Marianne. Det är inte alls 
roligt jämt, och jag har inte riktigt accep-
terat att jag blir äldre. Men nu är det såhär. 
Det som är viktigt är att vara närvarande 
i mötet.
– Många känner ju igen dig – där går hon! 
säger Annika. Då kan det vara lättare att 
få kontakt.

VIKTIGT ATT ÄTA BRA
En sak som kan vara riktigt svår när man 
har varit tvungen att isolera sig länge är 
att motivera sig till att äta ordentligt varje 
dag. Om färdigmaten som ska värmas 
inte känns rolig och om man oftast måste 
äta ensam är det lätt hänt att man inte 

får i sig all näring man behöver. Därför är 
Annika glad att församlingen i Kalmar har 
kunnat börja med mässa och soppa igen.
– Vi hämtar soppan från Café Kärlek-
sängeln i Norrliden, och det är så bra mat, 
säger hon. Det är stora lokaler här, så vi 
kan sprida ut oss. Att ses och fira mässan 
tillsammans och äta efteråt kan betyda så 
mycket. Nu när vi inte har kunnat på ett 
tag – då uppskattar vi det desto mer när 
det går att göra det igen.
Marianne är alltid med på mässa och 
soppa och deltar mycket i gudstjänster 
runtom i Kalmar nu igen, men hon rekom-
menderar också Sveriges Radios morgo-
nandakter. 
– Det är så viktigt hur man börjar dagen, 
säger hon. I morse vid kvart i sex hörde 
jag: ”En ny dag börjar, och du är med mig 
hela vägen.” Sedan gick jag ut, och en 
hund följde efter mig, och jag pratade lite 
med ägaren, och så drack jag mitt mor-
gonkaffe vid havet. Det var helt fantas-
tiskt.

Text: Anna Braw

HÄLSOTIPS 
Annika och Marianne rekommenderar:
• promenad i dagsljus varje dag om det går, gärna med stavar
• extra D-vitamin om man behöver (fråga på apoteket)
• Sveriges Radios morgonandakt
• att ibland göra något som man inte brukar
• att hälsa på människor man möter
• Träna med Sofia (SVT)
• en kontroll av lamporna hemma – det kan behövas mer ljus
• Lina Sandells psalmer – de innehåller mycket förtröstan

Någon kan bli en vän
Diakonkamrater om hälsa i höst
Dagsljus, rörelse och ett hej – och så morgonandakten i radio.
Det är fyra tips från Annika och Marianne, två diakoner, som också är sjuksköterskor.

Annika Johansson och Marianne Slattegård tipsar. Foto Anna Braw

BEHÖVER DU PRATA?

Ring 031-761 93 00 (vx) ank 3 Ring 031-761 93 00 (vx) ank 3 
och be att få tala med en präst och be att få tala med en präst 
eller diakon. eller diakon. 
www.svenskakyrkan.se/molndal/www.svenskakyrkan.se/molndal/
kontaktkontakt

CHRISTINE AHRENDT
DIAKON KÅLLERED

0738 520 373

BIRGITTA SUNDAHL
DIAKON FÄSSBERG

0738 520 436

SARA IVARSSON
SJUKHUSDIAKON
0738 520 428

CAROLINE CASCO
SOCIONOM

0738 520 319

INGER AWENLÖF-EHRSTEDT
DIAKON SAMORDNARE
0738 520 320

DINA DIAKONER 
I MÖLNDAL
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”Det är inte särskilt svårt att spela 
ett instrument, det är bara att 
trycka ned rätt tagent på rätt tid-
punkt så spelar instrumentet av sig 
självt!” 

Inledningen är ett citat från Bach som lite 
summerar hela den pedagogik och filo-
sofi jag använder, berättar Lo Bringeland, 
ansvarig för Kyrkans Musikskola i Mölndal. 

–Jag har tretton elever, två tjejer och elva 
killar, i musikskolan som kämpar på. Vissa 
har en skarp utvecklingskurva uppåt och 
hungriga på att lära sig och flitiga på att 
öva. Andra går det långsammare för och 
har emelleråt annat i fokus än strikt meto-
diskt orgelövande, skrattar Lo och fort-
sätter:
– Men jag är helt överraskad över det 
otroligt stora intresse som finns för att 
spela orgel och framför allt att spela psal-

FAKTA
Kyrkans musikskola startade hösten 
2020 och erbjuder undervisning 
framför allt i orgel i Fässberg, Kållered 
och Stensjön.
LÄS MER PÅ
www.svenskakyrkan.se/molndal/
musikskola
Följ Kyrkans musikskola på Instagram
@kyrkansmusikskola
www.instagram.com/
kyrkansmusikskola

mer och koraler! Att intresset för den 
klassiska musiken och av improvisation är 
så stort bland de yngre, det hade jag inte 
trott från början. 

TVÅ ORGELHAPPENINGAR
Några av orgeleleverna har, tillsammans 
med andra intresserade ungdomar redan 
haft två orgelworkshops i Fässbergs kyrka. 
Då har det handlat om att spela både 
orgel och synth, kompa, spela psalmer och 
improvisera. Båda dagarna har avslutats 
med konserter som bjudit både på ljud- 
och ljusöverraskningar. (Båda konserterna 
går att se på musikskolans webbsida.)

–Att det inte skulle gå att improvisera 
utan mycket kunskap i musik stämmer 
inte. Får ungdomen bara rätt verktyg så 
händer plötsligt massor med saker, berät-
tar Lo Bringeland och fortsätter; –Ungdo-
marna är så öppna och nyfikna. De ser inte 

Eleverna gillar spela psalmer
Fässbergs orgel är det största instrumentet i hela Mölndal. ”Tänk att de tycker lika mycket om att spela orgel som jag” säger Lo Bringeland, musiklärare i Kyrkans Musikskola. 
Foto: Lo Bringeland

orgelspel som något komplicerat, utan 
som något de kan göra!

REDAN FÅTT SPELNINGAR
En av elever ska vara med och spela lite 
hammondorgel på ett gospelprojekt. En 
annan elev ska spela en koral på en hög-
mässa med koralförspel och allt. 

–Jag känner mig upprymd och väldigt glad 
över allt eleverna åstadkommer och det 
de ger sig själva och indirekt glädje för mig 
också, utbrister Lo med ett stort leende. 
Gemensamt för allihop är: Goda möten 
och kreativitet! –Tänk att de tycker lika 
mycket om att spela orgel som jag! 

Text: Carina Etander Rimborg
Kommunikatör Svenska kyrkan Mölndal

Gifta er? 
Javisst! 

Passa på att gifta er, vid kyrkans 
drop-in vigsel uppe i Fässbergs kyrkas 
kyrktorn eller vid altaret framme i 
kyrkan. 

NATTEN 30-31 DECEMBER 
2020 KL 20:00-02:00

När ni ska gifta er behöver ni ha med er 
legitimation och en giltig
hinderprövning som ni beställer av 
Skatteverket.

Läs mer på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/dropin
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”DET HAR JAG ALDRIG 
PROVAT FÖRUT, SÅ DET 
KLARAR JAG SÄKERT!

(Pippi Långstrump)
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Namn: 

Adress:

Skicka in lösningen på korsordet senast 7 december till 
Korsord, Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal. Eller lämna in korsordet i Fässbergs församlinghem.
De bidrag som är rätt lösta och inkommit den sjunde december är med i utlottningen av en blomstercheck. 

ÖPPEN MOTTAGNING 
FÖR EKONOMISKT OCH 
SOCIALT STÖD
Onsdagar kl 9.30-11:30 i Fässbergs 
församlingshem, Terrakottagatan 3B. 
Ingen anmälan.

Välkommen att besöka vår drop-in- 
mottagning där vi erbjuder socialt och 
i vissa fall ekonomiskt stöd för dig som 
bor eller vistas i Mölndal. Mottag-
ningen är gemensam för Fässbergs, 
Kållereds och Stensjöns församlingar.

www.svenskakyrkan.se/molndal/
ekonomisktochsocialtstod

Behöver du någon att tala med? Det 
går också att ringa 0771-800 650 
eller skriva till Kyrkans SOS. 
www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos

DU KAN HJÄLPA ANDRA
Du kan stödja det diakonala arbetet 
ekonomiskt. Till Svenska kyrkan Möln-
dal kommer många människor som är i 
behov av stöd. Det gäller såväl ekono-
miskt som socialt, akut och långsiktigt. 
Genom att stödja det sociala/diakonala 
arbetet i Mölndal med en gåva är du 
med och bidrar till att människor i Möln-
dal får ett drägligt liv. 

Du kan ge en gåva vid enstaka tillfäl-
len eller regelbundet om du vill. Insam-
lade medel förvaltas av kyrkorådet hos 
Svenska kyrkan Mölndal och går oav-
kortat till människor som bor eller vistas 
i Mölndal. 
Din gåva sätter du in på 
Bankgiro 5344-7876 märk inbetal-
ningen ”Gåva till diakonalt stöd Mölndals 
pastorat” eller Swish 123 410 24 30 
märk ”Gåva”.
www.svenskakyrkan.se/molndal/gavokonto

Vill du vara med och bestämma i 
kyrkan och ta ansvar som 
förtroendevald? 
Läs mer via länken och hitta 
kontaktuppgifter.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
kyrkoval

O
m

 inte annat anges är bilderna tagna av 
C

arina Etander Rim
borg eller Paula Jessen A

ndrée.
Layout C

arina Etander Rim
borg.

Foto Johannes Frandsen/IKON

FÖRETAGSPRÄSTEN 
INGELA BERGLUND FINNS FÖR 
DIG SOM JOBBAR I MÖLNDAL. 

LÄS MER
www.svenskakyrkan.se/molndal/

foretagsprasten



ANNONS           ANNONSBILAGA FRÅN SVENSKA KYRKAN MÖLNDAL               ANNONS

 

8                                                                              www.svenskakyrkan.se/molndal

Musik i kyrkan

www.lindomeforsamling.se
031 99 68 60

www.svenskakyrkan.se/molndal/musik
031 761 93 00

Reservation för ändringar och felskrivningar. 
Under rådande omständigheter kan det ske snabba förändringar. 

Musikgudstjänsterna sänds endast digitalt. Du hittar länken vid evenemanget.

EFTERMIDDAGSMUSIK PÅ F9
Eftermiddagsmusiken sänds endast digitalt resten av året
från Stensjökyrkan. Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon
 
LÖRDAG 28 NOVEMBER 16:00
Lyriskt och episkt
Fiolklang och harpotoner i dialog när vi får lyssna till  
harpisten Malin Kjellgren och violinisten Per Drougge.

LÖRDAG 5 DECEMBER 16:00
Jazz, blues, visa i advent
Källängens kapell kommer från Västra Frölunda spelar eget  
och andras material. En salig blandning av jazz, blues och visa.

LÖRDAG 12 DECEMBER 16:00
Julmusik från fem sekel
Linus Landgren spelar orgel, piano och sjunger musik 
du känner igen och julmusik du inte visste fanns.

Berättelsen om Lucia är en berättelse om 
förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad 
för att gifta sig redan som ung flicka. När 
hon övertalade sin mor att bryta förlov-
ningen, straffades hon genom tortyr och 
sedan till ett liv på bordell. Hon uppges 
då ha sagt att eftersom hon inte gav sig 
frivilligt skulle hennes kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska hos 
omgivningen. Enligt vissa berättelser 
stack de ett svärd genom hennes hals, 
enligt andra stack de ut hennes ögon. 
Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är 
en sak säker: Lucia straffades hårt för att 
hon trotsade samhällets normer.

FLICKORS SITUATION IDAG
Runtom i världen utsätts flickor än idag 
för samma typ av övergrepp som Lucia 
utsattes för. Tvångsgifte, könsstymp-
ning, sexuellt våld och våld inom famil-
jen är exempel på vanliga övergrepp mot 
flickor. Varje dag könsstympas över  
10 000 flickor. Varje dag gifts över 
30 000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta 
hand om barn och 
utföra oavlönat 
hushå l l sarbete , 
vilket begränsar 
deras möjligheter 
att utbilda sig och 
skaffa sig en egen 
försörjning. Flickors 
och kvinnors kroppar ses i 
många fall som mäns egendom. I vissa 
samhällen har kvinnor ingen rätt att äga 
mark eller egendom, ingen rätt att ha 

eget bankkonto och ingen rätt att rösta. 
Beroendeställningen leder till stor ohälsa.

ACT SVENSKA KYRKAN GÖR SKILLNAD
Som trosbaserad aktör har Act Svenska 
kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där 
religiösa ledare har stort inflytande över 
människors liv och vardag. Det ger möj-
lighet att påverka kränkande normer 
och diskriminerande familjelagstiftning. 
När kyrkor tar ställning emot exempelvis 
könsstympning och barnäktenskap, kan 
en förändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans 
med lokala krafter för att långsiktigt för-
ändra. Det handlar om utbildning kring 
farorna med könsstympning, påverkan 
för att förbjuda barnäktenskap och pro-
jekt för att flickor ska tillåtas gå i skolan. 
Det handlar om att bryta tabun som rör 
jämställdhet och sexualitet och stå upp 
för alla människors lika värde. 

LEGENDEN OM LUCIA GER HOPP 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt 

liv, sin kropp och sin värdighet som 
gjort att vi idag firar henne med en 

stor ljushögtid. Att vi låter Lucia 
bli en symbol för ljuset i mörk-
ret. Legenden om Lucia kan ses 
som en påminnelse om att värna 
alla flickors rätt att få bestämma 

över sina egna kroppar och kunna 
göra egna val. 

Tillsammans genom Act Svenska kyrkan 
kan vi ge fler flickor möjlighet att ta 
makten över sina egna liv. 

Legenden om Lucia -  

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

BRYT EN
TRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Det handlar 
om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. Att hon har rätt till sin 
egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia.

Foto Magnus Aronson/IKON

om alla flickors rätt
till ett värdigt liv

SANKTA 
LUCIA 

SÖNDAG 13 DECEMBER 
16:00  LUCIAKONSERT
Karin Rosander, Elisabeth Engdahl, 
och Carina Göransson.
Fässbergs kyrka
Sänds endast digitalt. Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/fassberg

SÖNDAG 29 NOVEMBER
16:00  ADVENTS- OCH JULSÅNGER
Karin Rosander, Elisabeth Engdahl 
och Carina Göransson. 
Fässbergs kyrka
Sänds endast digitalt. Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/fassberg

Foto Johannes Frandsen /IKON

 

Följ den digital musikaliska julkalendern 
1 december -24 december. 
Du hittar den på webben. www.svenskakyrkan.se/molndal


