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KYRKAN ÖPPEN FÖR BESÖK OCH 
ENSKILD ANDAKT:
Fässbergs kyrka
• Vardagar kl 11-15
• Söndagar efter kl 12 fram till kl 13 för 

att ta emot nattvard, för den som vill.
Kållereds kyrka
• Söndagar 10-13
Stensjökyrkan
• Oftast varje vardag kl 9:30-16
Reservation för ändringar. 
För alla gudstjänster se:  
www.svenskakyrkan.se/molndal/gudstjanster

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 eller och be att få tala med en präst eller 
diakon. diakon. 
www.svenskakyrkan.se/molndal/www.svenskakyrkan.se/molndal/
kontaktkontakt

Påskquiz
Vad vet du om den kristna 
påsken och andra påskre-
laterade saker? Testa dina 
kunskaper i vårt lekfulla 
påskquiz om både det ena 
och det andra. 
Sidan 5

Dramatik i 
kyrkan
Fässbergs församling har teaterföreställning för bokade 
skolklasser som bygger på påskens drama.
Sidan 4

Lodrätt 
och 
våg-
rätt 
Mölndalsbon och 
ordföranden för 
Spårvägssällskapet 
Ringlinien Dan Aronsson 
kåserar om kraften 
från ovan.
Sidan 3

Vårstäd-
ning
Joakim Gobbert 
berättar hur kyrko-
gårdsförvaltningen 
upprätthåller den 
fina miljön på kyrko-
gården.
Sidan 6
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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 Krokslätts torg, buss 86, 761. 
Spårvagn 2, 4. 

svenska kyrkan mölndal kansli
terrakottagatan 3b, 431 42 mölndal

öppet: mån-tor 9-12, 13-15 fre 9-12

Här finns vi

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 Stenjökyrkan busslinje 753.

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

Tänk dig en gammaldags våg med 
två rejäla vågskålar. Den står och 
balanserar i jämviktsläge. 

I den ena vågskålen lägger du all världens 
ondska och elände. Alla krig, alla övergrepp, allt 
lidande och sjukdomar och pandemier genom 
historien. Det blir en massivt mörk tyngd i den 
skålen.

I den andra lägger du allt gott, all kärlek, alla 
kramar och all skönhet som finns. All upp-
muntran och förälskelse, all konst och musik. 
Alla som kämpar för rätt och rättvisa, hela 
världens samlade glädje, tålamod, vänlighet, 
godhet och ödmjukhet. Visst blir det rätt tungt 
av allt som strålar ljust i den skålen också?

Se nu på de båda vågskålarna du har framför 
dig i tanken, den mörka och den ljusa. Vilken av 
dem väger tyngst?

När Gud skapade allt kunde han efter varje 
skapelseperiod luta sig tillbaka något och se 
att allt blev jättebra. Skapelsen sprudlar över 
av värme, ljus, skönhet och kärlek. Allt är fan-
tastiskt vackert, helt enkelt. Också om dig 

Foto Uppsala museum, digitala arkivet

som läser dessa rader i detta ögonblick säger 
Gud: ”Vad bra det blev!” Och jag är övertygad 
om att han ler med kärleksfulla ögon när han 
ser dig. 

Men det vackra gick sönder. Egoismen och lik-
giltigheten tog över och världen lider under allt 
djävulskap i den mörka vågskålen. Gud såg det 
komma, och han sände sin son för att rädda 
världen från allt ont. Jesus tog allt det mörka 
och drog det med sig upp på korset. Hans död 
försonade allt. Hans seger över döden, synden 
och djävulen förändrade förutsättningarna för 

Mer 
gott än 

ont?

mänskligt liv på planeten. Också det egoistiska 
och mörka som bubblar upp inuti mig har han 
redan besegrat.  

Att fira påsk innebär att se det ondas totala 
nederlag. Pandemin och sjukdomen och lidan-
det har inte sista ordet. Livet vann när Jesus 
uppstod från de döda. Den mörka vågskålen 
kommer en gång att vara helt tom, det är bara 
en tidsfråga.

Från den tomma graven ler Jesus mot dig 
med kärleksfulla ögon och en blick som säger: 

”Kom, hjälp mig sprida mer kärlek, vänlighet, 
godhet och rättvisa på jorden. Livet är starkare 
än döden. Ljuset starkare än mörkret. Ser du 
inte hur det börjar väga över…?” 
 

Carl Sjögren
Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal

telefon: 031-761 93 00
e-post: molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
webbsida: www.svenskakyrkan.se/molndal
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Fast idag är kanske den digitala kommunikatio-
nen den som kommit att betyda mest för vårt 
liv under pandemin. Via datorer och telefoner 
kan vi undvika en del förflyttningar vågrätt 
genom att gå i skolan, jobba eller delta i andak-
ten på distans. Varje söndag finns det stora 
möjligheter att delta i gudstjänsten på distans.  

LODRÄT KOMMUNIKATION 
Det finns ett större Internetutbud än någonsin 
tack vare pandemin. Gudstjänster, konserter, 
orgelskola och mycket annat strömmas över 
sociala medier. Det blir också allt vanligare 
att kunna delta i begravningar på distans. Den 
lodräta kommunikationen pågår fortfarande, 
lika tydligt som kyrktornet när det strävar upp 
mot himlen.

INTE SAMMA SAK
Men det blir inte alltid samma sak att delta digi-
talt. Det tror jag många har känt under det år 
som gått. Orden och musiken går att överföra 
och man kan ställa in ljudet precis så starkt som 
om man satt med alldeles under predikstolen 
men den rätta känslan saknas kanske. Tekniken 
skapar nya möjligheter men den medför också 
begränsningar. Den fridfulla eftertanken som 
fyller besökaren i kyrkorummet vill liksom inte 
infinna sig därhemma i den egna, vardagligt väl 
insuttna fåtöljen. 

Stifts- och universitetsstaden Lund har upp-
graderats med spårburen kommunikation och 
Lindeman, spårvagnen alltså, kommer att synas 
dagligen i gatubilden. Naturligtvis får den kraf-
ten ovanifrån precis som det ska vara. Självaste 
Lundabiskopen var med på (den virtuella) invig-
ningen så både den vågräta och lodräta kom-
munikationen var representerade. 

SPÅRVÄGEN I MÖLNDAL 
Inget märkvärdigt för Mölndalsbon. Hit har 
spårvagnen tagit sig i mer än 100 år och pen-
deltågen som snabbt och enkelt knyter ihop oss 
med Kållered och Lindome fyller 30 nästa år. 
Numera kan man till och med ta tåget till Lund 
eller Malmö över dagen om man känner för det. 
Täta och goda förbindelser i det vågräta planet 
alltså och då har vi inte ens nämnt de nya elbus-
sarna som ibland otäckt tyst smyger sig runt 
hörnet. Glöm inte munskyddet bara!

VÅGRÄTTA OCH LODRÄTTA RESOR
Vi ska undvika onödiga resor (vågrätt) men vad 
gäller kommunikationen lodrätt så är tillåtet 
antal församlade deltagare ännu snävare. Vi står 
inför en påsk där vi fortfarande inte får samlas i 
kyrkan på grund av ”rådande omständigheter”. 
Kyrkan står öppen bara vi inte blir för många på 
en gång. (- Vad kunde inte Lindeman ha gjort 
med det budskapet?) 

Kraften kommer från ovanKraften kommer från ovan

Foto Gustaf Hellsing/IKON

Fira Fira 
påskpåsk
med kyrkanmed kyrkan
På grund av de restriktioner som finns i regio-
nen, och som kan ändras med kort varsel, ber 
vi dig hålla dig informerad om dagsläget via vår 
kalender. 
Gudstjänsterna kommer att firas, oftast helt 
digitalt, ibland med liten församling närva-
rande. (anmälan kan krävas, se kalendern)
www.svenskakyrkan.se/molndal/
kalender

SÖNDAG 28 MARS
PALMSÖNDAG 
10:00  STENSJÖKYRKAN
Gudstjänst
11:00  FÄSSBERGS KYRKA
Högmässa
11:00  KÅLLEREDS FÖRSAMLINGSHEM
Familjegudstjänst
16:00  FÅGELBERGSKYRKAN
Mässa
20:00  FÄSSBERGS KYRKA
Orgelkonsert

TORSDAG 1 APRIL
SKÄRTORSDAG
18:30  KÅLLEREDS KYRKA
Skärtorsdagsandakt
18:30  FÄSSBERGS KYRKA
Skärtorsdagsmässa
19:00  STENSJÖKYRKAN
Skärtorsdagsmässa

FREDAG 2 APRIL
LÅNGFREDAG
10:00  STENSJÖKYRKAN
Långfredagsgudstjänst
11:00  FÄSSBERGS KYRKA
Långfredagsgudstjänst
11:00  KÅLLEREDS KYRKA
Långfredagsgudstjänst
12:00  STENSJÖKYRKAN
Korsvandring från Stensjökyrkan till Fågel-
bergskyrkan. I små grupper, med avstånd. 
Stopp på vägen med läsningar. 
15:00  FÅGELBERGSKYRKAN
Gudstjänst ”Vid Jesu grav” utanför Fågel-
bergskyrkan. 
16:00  FÅGELBERGSKYRKAN
Musikgudstjänst

SÖNDAG 4 APRIL
PÅSKDAGEN
10:00  STENSJÖKYRKAN
Gudstjänst
11:00  FÄSSBERGS KYRKA
Högmässa
11:00  KÅLLEREDS KYRKA
Gudstjänst
16:00  FÅGELBERGSKYRKAN
Mässa

MÅNDAG 5 APRIL
ANNANDAG PÅSK
10:00  STENSJÖKYRKAN
Gudstjänst
11:00  FÄSSBERGS KYRKA
Mässa

Vi är nog många som minns Hasse Alfredsson som ringaren Lindeman. ”Varför kommer ni inte när jag ringer för?” 
Hasse Alfredsson är sedan många år borta men en Lindeman finns ånyo i staden Lund. En av den stadens nya 
gröna spårvagnar har fått namn efter Alfredssons rollfigur. 

Lindeman beskrev att livet ibland kan vara som 
sug också och visst känner många idag ett sug 
efter att kunna gå till den stora vackra kyrkan, 
njuta av det vackra kyrkorummet och återigen 
känna gemenskapen i församlingen. 

VÄLKOMNA TILL KYRKAN
Påsken är årets största högtid och även de 
största kyrkorna brukar då fyllas i de olika 
gudstjänsterna. Vi längtar väl alla efter att pan-
demin skall vara över och att vi återigen, utan 
deltagarbegränsning, kan säga ”Hjärtinnerligen 
välkomna till kyrkan på söndag”, precis som Lin-
deman sa en gång. Det är förresten inte bara 
på söndag. Den lodräta kommunikationen och 
kyrkan är tillgängliga alla veckans dagar.

Text: Dan Aronsson, Mölndalsbo 
och ordförande för Spårvägssällskapet Ringlinien

Mölndalsbon och ordföranden för Spårvägssällskapet Ringlinien Dan Aronsson. 
Foto: Carina Etander Rimborg

Spårvagnsrallare bygger 1906 linjen till 
Mölndal vilken invigdes 1907.
Foto: Mölndals Hembygdsmuseum
(Bilden är något beskuren)

Foto Argument förlag
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- Vi hade ett påskdrama för kanske åtta 
år sedan berättar Marie, men det var helt 
annorlunda upplagt. Nu ville vi utveckla det 
konceptet ännu mer. 

Så, efter att ha varit på studiebesök hos 
andra församlingar med påskspel har ett nytt 
påskspel skrivits för Fässbergs församling.  
Huvudförfattare har varit Frida Sandberg och 
Carolina Berling, årets traineer i Fässbergs 
församling. Frida har en teaterutbildning i 
botten. 

- Ja, säger Marie glatt, det ska bli spännande. 
De har funderat ut många fina lösningar för 
att berätta berättelsen.

EN DRAMATISK BERÄTTELSE
Men det är ju en väldigt dramatisk berättelse, 
hur ska ni göra det begripligt för skolbarnen, 
undrar jag.

- Det stämmer, svarar Marie, det är dra-
matiskt, men vi använder oss av den bästa 
berättelsen som finns, nämligen den i bibeln. 
Och i Bibeln är det inte döden som segrar utan 
livet!

Vi kommer heller inte att gestalta korsfäs-
telsen fysiskt, utan den berättas av roma-
ren Pontius Pilatus. En karaktär som har en 

mycket avgörande roll i Bibelns påskberät-
telse. - Och vi kommer använda oss av ljudil-
lustrationer, fortsätter Marie.

Dessutom blir det en mycket spännande 
lösning på graven och uppståndelsen, säger 
Marie finurligt, som vi hoppas ska vara tydlig 
för besökarna.

STÅR I SKOLANS KURSPLAN
Varför gör ni denna teaterföreställning, detta 
påskspel för skolorna, frågar jag, får skol-
eleverna verkligen komma till kyrkan för det 
här?
.
- I kursplanen (Lgr11) står det ”att undervis-
ning i religionskunskap ska behandla ”Centrala 
tankegångar bakom ritualer, levnadsreg-
ler och heliga platser i kristendomen och de 
andra världsreligionerna, till exempel som de 
uttrycks i religösa berättelser i Bibeln och 
andra urkunder.” 

- Så genom att erbjuda detta påskspel, där 
vi spelar upp Bibelns berättelse, blir försam-
lingen en resurs i skolans religionsundervis-
ning, säger Marie. 

CORONASÄKERT
Nu är det ju corona-tider och restriktioner, 
hur tänker ni lösa det?

Dramatik i kyrkan
Jag ringer upp Marie Frändfors, pedagog i församlingen, för att höra om påskspelet, en teaterföreställning som i 
år, för första gången, erbjuds i Fässbergs kyrka till skolelever i årskurs 3-5. 

- Det blir bara en klass i taget som får komma 
till kyrkan, som rymmer upp till 500 per-
soner. Klasserna träffas ju varje dag. Vi har 
begränsat oss som spelar i påskspelet till ett 
minimum, så vi spelar en del dubbelroller. Sen 
håller vi rejält avstånd till klassen och vi vädrar 
ordentligt mellan besöken. 

Vad är roligast med att spela påskspel?
-Åh, svarar Marie, det är ju att vi får berätta  
den allra bästa berättelsen som finns, från 
den bästa boken som finns! Att livet vinner 
över döden och att det finns hopp! Att det 
inte slutar med döden utan att det finns ett 
liv efter detta. utbrister Marie.

FULLBOKAT
Teaterföreställningen visas för skolklasserna 
under Stilla veckan, veckan innan påsk. Och 
just nu är alla föreställningarna fullbokade. 
Dessutom visas föreställningen för försam-
lingens egna barngrupper och konfirmander. 

Är någon mer klass intresserad inför kom-
mande läsår går det bra att höra av sig till 
Svenska kyrkan Mölndal. 

Carina Etander Rimborg
Kommunikatör

Huvudförfattare har varit Frida Sandberg och 
Carolina Berling, årets traineer. Frida har en 
teaterutbildning i botten. 

Teaterföreställningen tar form under en av de sista repetitionerna i kyrkan. Här gestaltas skärtorsdagens måltid. Foto: Marie Frändfors.

Olika scener från teaterföreställningen om 
påskens drama. Foto: Marie Frändfors.Marie Frändfors, pedagog i församlingen

berättar om teaterföreställningen.
i Fässbergs kyrka.

Foto: Carina Etander Rimborg
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PALMSÖNDAGEN 
”VÄGEN TILL KORSET”
Palmsöndagen inleder Stilla veckan eller dym-
melveckan som den också kallas. Namnet 
kommer från dymmelonsdagen, den dag då 
Judas enligt traditionen förrådde Jesus. Från 
denna dag och fram till påskdagen brukade 
klockarna därför ringa med en dovare klang, 
eftersom kyrkklockans metallkläpp byttes ut 
mot en av trä, en så kallad ”dymmel”.

Söndagens namn hör samman med dagens 
evangelietexter som handlar om Jesu intåg i 
Jerusalem och om hur folket ropade Hosianna 
(Herre fräls oss) och viftade med sina palm-
kvistar. Palmsöndagen har haft detta namn 
sedan 600-talet.

Palmsöndagens texter läses också på första 
söndagen i advent. Veckan inleds alltså med 
folkets jubel, det finns stor förväntan på att 
Jesus ska förändra situationen för judarna som 
lever i ett förtryck av romarna. Den judiska 
påsken är en stor högtid, Jerusalem är full med 
folk som ska fira påsk, slakta påsklamm, baka 
osyrat bröd och påminna sig om uttåget ur 
Egypten.

1. Hur lång tid varar fastan?
A. 40 dagar exakt.
B. 40 dagar plus söndagarna fram till påsk.
C. Mellan jul och påsk.

2. Fram till 1969 var det förbjudet 
att ha biografer och teatrar öppna en 
viss dag under påsken. Vilken dag?
A. Skärtorsdagen.
B. Långfredagen.
C. Påskdagen.

3. Många målar ägg till påsk. Ännu 
fler äter ägg. Hur många ägg äter vi 
under påskveckan? *
A. 1000 ton.
B. 2000 ton.
C. 3000 ton.

4. Påskön, som fick sitt namn efter-
som den upptäcktes i samband med 
påsk, är känd för sina stenstatyer. Ön 
tillhör Chile. I vilket hav ligger den?
A. Atlanten.
B. Stilla havet.
C. Indiska oceanen.

5. Enligt bibeln fick Jesus en kyss 
av Judas Iskariot. Kyssen var ett 
tecken till romerska soldater, som 
grep Jesus. Vad gav romarna Judas i 
belöning?
A. 10 guldringar.
B. 20 starka oxar.
C. 30 silverpenningar.

6. Påskliljor är populära blommor vid 
påsk. Vilket påstående stämmer om 
påskliljor?
A. Rådjur älskar att äta dem.
B. De är giftiga.
C. De ska ha vuxit vid Jeus grav.

7. Vad heter platsen där Jesus ska ha 
korsfästs?
A. Getsemane.
B. Golgata.
C. Betlehem.

8. Kristendomen firar påsken...
A. Till minne av Jesu död och uppståndelse.
B. Till minne av befrielsen ur Egypten.
C. Till minne av av den sista måltiden.

9. Judendomen firar påsken...
A. Till minne av Jesu död och uppståndelse.
B. Till minne av befrielsen ur Egypten.
C. Till minne av av den sista måltiden.

10. Varför äter vi så mycket ägg på 
påsk?
A. För att fastan är slut.
B. För att fira Jesus, vars favoriträtt var just 
ägg.
C. För att hönsen värper så mycket på våren.

11. Hur många ägg äter en svensk 
under ett år i genomsnitt? *
A. Cirka 200 stycken
B. Cirka 300 stycken.
C. Cirka 400 stycken.

12. I vissa traditioner dyker det varje 
påsk upp en stor hare och lämnar 
godisfyllda ägg efter sig. Men vet du 
hur många arter av harar det finns i 
Sverige?
A. Två.
B. Tre.
C. Fyra.

13. De flesta barn älskar påsken 
eftersom de brukar bli överösta med 
påskgodis. Vet du ur mycket godis en 
svensk sätter i sig per år?
A. Cirka 5-6 kilo.
B. Cirka 11-12 kilo.
C. Cirka 16-17 kilo.

14. Vad heter platsen där Jesus till-
fångatogs?
A. Getsemane.
B. Golgata.
C. Betlehem.

15. Inlagd sill är vanlig på ett påsk-
bord. Vilken sillsort får du om du 
använder följande kryddning? 
Socker, kanel, kryddpeppar, nejlika 
och sandelträ?
A. Senapssill.
B. Brantevikssill.
C. Matjessill.

16. Vad säger officern som står och 
tittar på när Jesus dör på korset?
A. ”Det var rätt åt honom.”
B. ”Den mannen måste ha varit Guds son.”
C. ”Gjorde vi verkligen rätt?”

17. Vad hette mannen som tvingades 
hjälpa Jesus att bära korset?
A. Simon från Kyrene.
B. Simon Petrus.
C. Simon från Jerusalem.

18. Vad hände enligt Markusevange-
liet när kvinnorna kom till graven på 
morgonen?
A. Trädgårdsvakten var där.
B. En ung man i vit dräkt var där.
C. En ängel var där.

*Källa svenskaagg.se

SKÄRTORSDAGEN 
”DET NYA FÖRBUNDET”
Skärtorsdagen har fått sitt namn från det 
gamla verbet ”skära” i betydelsen rena. Vid 
den sista måltiden tvättade Jesus lärjungar-
nas fötter, för att påminna om att också vi ska 
tjäna varandra. Skärtorsdagen är den första av 
de ”tre heliga dagarna” då botgörarna renades, 
”skärades” , inför den stundande påsk- och 
dophögtiden. 

Fram till kalenderreformen 1772 var skärtors-
dagen helgdag. Skärtorsdagen är en glädje-
dag till åminnelse av nattvardens instiftelse. I 
den äldre kyrkan infördes, inte utan motstånd, 
fottvagning, en tradition som på vissa håll 
kommit tillbaka också i vår kyrka. 

Att efter nattvarden i kyrkan klä av altaret och 
släcka ljusen, som en förberedelse för Jesu 
begravningsdag medan Psaltaren 22 läses, har 
blivit en tradition i många kyrkor. En symbol-
handling som finns belagd sedan 700-talet. 

När Jesus har firat påskmåltiden med sina 
lärjungar i Jerusalem, och då också instiftat 
nattvarden, så går Jesus iväg för att be. Judas 
förråder Jesus som blir tillfångatagen och förd 
till det romerska palatset. 

Lärljungarna, som gått från den mysiga målti-
den till att Jesus blir fängslad, är i chock.

LÅNGFREDAGEN 
”KORSET”
Långfredagen har varit helgdag i Sverige sedan 
1772, då den övertog skärtorsdagens roll som 
helgdag. Men även tidigare var den inofficiell 
helgdag med läsning av passionshistorien och 
predikan. 

Långfredagen är Jesu dödsdag. Det sätter 
naturligtvis sin prägel på denna dags guds-
tjänster och liturgi. Lärjungarna är rädda och 
känner sig nog svikna. Är det verkligen slut? 
Var det inte mer? De som har gett upp hela 
sitt liv för denne Jesus.

I engelsktalande länder kallas fredagen ”the 
Good Friday” för att istället visa på det offer 
som innebar något gott för mänskligheten.

PÅSKNATTEN 
”GENOM DÖD TILL LIV”
I urkyrkan var det i påsknattens gudstjänst 
som katekumenerna, dvs dopkandidaterna, 
mottog det heliga dopet. Vid midnattsmässan, 
som börjar i långfredagens mörker och slutar i 
påskmorgonens ljus, har det blivit tradition att 
församlingen bekräftar sin kristna tro och för-
nyar doplöftena. Påskljuset tänds. 

Ljuset brinner sedan i varje gudstjänst under 
året för att markera dopets samhörighet med 
Kristi uppståndelse.

PÅSKDAGEN 
”KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN”
På påskdagen firar vi Kristi uppståndelse. Det 
var på tredje dagen Kristus uppstod. Det var 
också den första veckodagen, motsvarighe-
ten till vår söndag. Därför är varje söndag en 
påminnelse om Jesu uppståndelse. 

Ordet ”påsk” hänger språkligt samman med 
det hebreiska ordet för påsk, ”pesach”, som 
via det grekiska ordet ”páscha” har blivit påsk i 
vårt språk. Påskdagen infaller alltid första sön-
dagen efter första fullmånen efter vårdagjäm-
ningen, Det är förklaringen till att påskdagen 
kan infalla från slutet av mars till sent i april. 

ANNANDAG PÅSK 
”MÖTE MED DEN UPPSTÅNDNE”
Fram till 1772 firades påsken i fyra dagar. För-
utom annandag påsk fanns både tredje-och 
fjärdedag påsk. Nu är det två dagar som gäller. 

Texterna knyter budskapet om Kristi uppstån-
delse till enskilda människor och den kristna 
församlingens livssituation, så att tron på Kris-
tus blir integrerad i våra liv. 
Vi möter lärjungar som får möta den upp-
ståndne Jesus och hoppet återvänder. Precis 
som vi kan kan möta Jesus varje gudstjänst.

Carina Etander Rimborg, kommunikatör, 
Källa: Kyrkokalendern 20/21 Verbum ;

Kyrkoårets gudstjänster 20/21 Argument 

PÅSKQUIZ
Vad vet du om den kristna påsken och andra påskrelaterade saker? Testa dina kunskaper i vårt lekfulla påskquiz om både det ena och det andra. Påsken 2021 läses texterna från Markus- 
evangeliet i gudstjänsterna. Rätta svar hittar du längst ner på sidan.

S 
tilla veckans 

hela drama

Rätt svar: 1:B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.C, 6.B, 7.B, 8.A, 
9.B, 10.A, 11.A, 12.A, 13.C, 14.A, 15.C, 16.B, 
17.A, 18.B

Bilder sidan 5: IKON Bildbyrå; Magnus 
Aronson, Albert Hillert, Johannes Frandsen, 
Alex&Martin.
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Vårstädningen startar runt 15 mars och på 
Fässbergs kyrkogård är det tolv årsanställda 
och fem säsongsanställda som jobbar för att 
det ska bli klart till påsk. 
 
Vad gör ni när ni vårstädar gravarna?
- Vi tar bort allt granris och alla vinterdeko-
rationer för att det ska bli snyggt och fint till 
påsk, då det ska sättas påskliljor på de gravar 
som har skötselavtal och detta ingår. 

Varför tar ni bort granriset på alla 
gravar, även de som inte har köpt 
skötsel?
Vi har ju ett ansvar för att det är snyggt och 
fint på hela kyrkogården, säger Joakim, så vi 
gör det för helhetsintrycket. 
- Och sen gör vi det också för att det är enk-
lare för oss, som har stora insamlingsmöjlighe-
ter att ta bort granriset, än att alla ska gå och 
plocka sitt eget. Då blir det helt fullt i våra sop-
kärl. Därför tar vi bort på alla gravar samtidigt. 

Ni har bett gravrättsinnehavarna att 
de ska plocka bort själva - vad är det 
som de ska ta bort?
- Allt som de vill spara och som de är rädda om, 
svarar Joakim. - Vi tar ju bort granris och alla 
vinterdekorationer och kransar. Vi tar även bort 
utbrunna plastljus och sånt. Gravlyktor som de 
är rädda om ska de också ta bort, eftersom 
dessa kan bli skadade under sommaren när vi 
klipper gräs och trimmar runt gravarna. 

Hur lång tid tar vårstädningen?
- Ja, skrattar Joakim, det tar ungefär två-tre 
veckor att göra klart hela kyrkogården. Men 
det är väldigt väderberoende. Ibland ligger 
tjälen kvar och vi kan inte plocka bort granriset. 
Men vi gör så gott vi kan. 
- Påskliljorna kommer i vilket fall som helst, på 
ett eller annat sätt, ner till påsk, säger Joakim 
bestämt.

Vad är roligast med att jobba på kyr-
kogården?
- Det roligaste, svarar Joakim lite eftertänk-
samt, det är friheten att vara ute så mycket 

FAKTA
Kyrkogårdsförvaltningen Mölndal sköter begravningsverksamheten och kyrkogårdarna  
på Fässbergs, Kikås och Kållereds kyrkogårdar samt Livereds begravningsplats. 
På Fässbergs kyrkogård finns 5838 gravplatser + minneslund och askgravlund.
På Kikås kyrkogård finns 3082 gravplatser + minneslund och askgravlund
På Kållereds kyrkogård finns 933 gravplatser + minneslund.
På Livereds begravningsplats finns 480 gravplatser + minneslund och askgravlund.

GRAVSKÖTSEL
www.svenskakyrkan.se/molndal/gravskotsel 
031 761 93 00 (vx). E-post: molndals.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Det går att beställa olika sorters gravskötsel som kallas ”blå paketet” (traditionella 
växter), ”röda paketet” (olika varianter av sommarblommor) ”gula paketet” (perenner, 
som bestämms på plats, beroende av läge på graven). 

Vårstädning på kyrkogårdarna

Joakim Gobbert, arbetsledare på Fässberg, pekar på granris och dekorationer som ska tas bort. 
Lyktor som gravvårdsinnehavaren är rädd om bör tas bort innan påsk. 

Gifta er?
             

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

MIDSOMMARAFTON 25 JUNI 
KL 14:00-18:00

När ni ska gifta er behöver ni ha med er 
legitimation och en giltig hinderprövning som 
ni beställer av Skatteverket. Ingen anmälan 
behövs men har du frågor kan du kontakta 
oss.

Läs mer på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/dropin
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DROP-IN Dop? 
                  helt enkelt

Javisst! 

Vi bjuder in dig som vill döpa ditt barn, eller själv döpas (upp till 14 års ålder) till 
drop-in-dop i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B, Mölndal. 
Vi står för det praktiska, även dopkalas-påse ni får med er hem så ni kan fortsätta 
dopkalaset hemma.
Ingen föranmälan behövs, men kan göras hos kansliet: 031-761 93 00

LÖRDAG 24 APRIL KL 10:00-12:00, 13:00-15:00

Läs mer på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/dop

Det biter i kinderna och i skuggan är gräsmattan frostnupen när jag träf-
far Joakim Gobbert, arbetsledare på Fässbergs kyrkogård. I mitten av 
mars börjar vårstädningen på Mölndals alla kyrkogårdar. Men vad innebär 
det egentligen?

i den här vackra miljön. Och att träffa besö-
karna, ler han. 
- Och att vi ofta får så fin respons på det vi gör. 
Det är uppskattat av dem som kommer hit. Och 
det är en väldigt fin miljö här, säger han stolt.

Jag och Joakim går en liten sväng på kyrko-
gården och tittar på den vackra dammen vid 
minneslunden. I dammen ser vi två karpar som 
ligger i vinterdvala under det tunna istäcket.

Joakim böjer sig ner och plockar upp lite skräp 
som han går bort med till soptunnan, och då 
inser jag varför dessa kärl inte räcker till för att 
rymma granris till de 5800 gravar som finns på 
kyrkogården. 

På kyrkogården finns flera olika sorters grav-
områden, som visar på olika tidsepoker, kul-
turer och traditioner. Tillsammans gör de olika 
gravfälten en vacker och harmonisk helhet. 

Sist den viktiga frågan, Joakim, när 
planerar ni penséerna?
- Hahaha, skrattar Joakim, penséerna kommer 
att vara planterade senast 1 maj, om det inte 
inträffar något radikalt med vädret. 

Text och bild: Carina Etander Rimborg

Joakim slänger skräp i en av soptunnorna på 
kyrkogården.

Karparna ligger i vintervila under 
den tunna isen i dammen vid 

minneslunden på Fässbergs kyrkogård.
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Här var mellan ljuset
och mörkret en strid.
Dock segrade ljuset
aaa aaa aaa ."

Namn: 

Adress:

Skicka in lösningen på korsordet senast 8 april 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 8 april är med i utlottningen av en blomstercheck. 

ÖPPEN MOTTAGNING 
FÖR EKONOMISKT OCH SOCI-
ALT STÖD
Onsdagar kl 9.30-11:30 i Fässbergs för-
samlingshem, Terrakottagatan 3B. 
Ingen anmälan.

Välkommen att besöka vår drop in-mot-
tagning där vi erbjuder socialt och i vissa 
fall ekonomiskt stöd för dig som bor eller 
vistas i Mölndal. Mottagningen är gemen-
sam 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

33  KORTA TILL HANNA

 

- Det är så roligt. Vi har fått kontakt med flera 
företag, stora som små, som vill bidra på olika 
sätt och som jag nu pratar vidare med. Vi har 
t.ex redan fått hygienprodukter från Essity 
och ICA Kvantum Mölndal och vi har ett bageri 
som kommer med gårdagens bröd tisdag-fre-
dag. Fantastiskt!

Fick ni in några pengar?
- O ja, privatpersoner skänkte närmare 17000 
kronor! Tack så mycket! Dessa pengar kommer 
väl till pass. Vi har just köpt in en stor mängd 
torrvaror för delar av den summan. Dessutom 
har det varit en strid ström av människor till 
församlingshemmet som lämnar gåvor. 

Behövs det mer insatser?
- Det diakonala behovet sinar tyvärr inte. 
Tvärtom. Vi behöver alltid mer pengar. Varje 
liten gåva betyder så mycket.

Läs mer:
www.svenskakyrkan.se/molndal/help2help

Foto Johannes Frandsen/IKON

Vi söker (arvoderade) valarbetare

till valdagen 

samt förtidsröstningen. 

Vill du vara med? 

Läs mer via länken 

och hitta kontaktuppgifter.

Hej Hanna Esping Östlin!  
Du berättade om Help2Help i januari i 
tidningen. Vad hände sen?

Här kan du bidra
Du kan ge en gåva vid enstaka tillfällen eller 
regelbundet om du vill. Insamlade medel för-
valtas av kyrkorådet hos Svenska kyrkan 
Mölndal och går oavkortat till människor som 
bor eller vistas i Mölndal. Din gåva sätter du in 
på  Bankgiro 5344-7876 märk inbetalningen 
”Gåva till diakonalt stöd Mölndals pastorat” 
eller Swish 123 410 24 30 märk ”Gåva”.
www.svenskakyrkan.se/molndal/gavokonto

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/MOLNDAL/KYRKOVAL
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Musik i kyrkan

www.svenskakyrkan.se/lindome
031 99 68 60

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

FREDAG 26 MARS & 16 APRIL
19:00 stensjökyrkan
Två lovsångskvällar från Stensjökyrkan.
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

LÖRDAG 27 MARS 
17:00 lindome kyrka  
”Lördagsmusik”
Göteborgstonsättaren Wilhelm Stenhammar, 
150 år. Västsvensk musik med glödande toner 
och passion. Mikael Holmlund, orgel och piano, 
Mirjam Simonsson, violin, Rikard Flink, bary-
ton. Ellen Finnilä-Göranson, kompositioner
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/lindome eller
www.facebook.com/Lindome-Forsamling

ONSDAGAR FÄSSBERGS KYRKA 
12:00 LUNCHMUSIK
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/fassberg 
eller gå in på
www.facebook.com/svenskakyrkan.fassberg

31 MARS 12:00  
Musik i Stilla veckan
Musik ur Pergolesis verk ”Stabat Mater” 
där Maria står vid Jesu kors.
Carina Göransson och Karin Rosander, sång
Elisabeth Engdahl, orgel.

7 APRIL 12:00  
Blandat jazzprogram 
Ett blandat jazzprogram med musikerna  
Lo Bringeland piano, Carina Göransson, sång ,  
Elisabeth Engdahl, saxofon och Marcus Fenn, bas.

14 APRIL 12:00  
Candle in the wind
Ett program med sånger av Elton John.
Karin Rosander, sång, Elisabeth Engdahl, piano. 

21 APRIL 12:00  
Klassiska sånger
Klassiska sånger och lite operett!
Carina Göransson, sång  Lars Söderlund, piano.

FREDAG 2 APRIL
LÅNGFREDAGSMUSIK 
16:00 fågelbergskyrkan 
Bachkantat BWV 199 Mein Herze schwimmt 
im Blut. Klarakvartetten Dieter Schöning, 
Violin Viveca Rydén Mårtensson, Violin.
Johanna Fridolfsson, Viola. Lena Bergström, 
Cello. Dessutom Elisabeth Feldt, Sopran
Jonas Albrektson, Oboist, Joel Bergström, 
Orgel 
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

Beroende på aktuella lagar och riktlinjer ber vi dig kontrollera i kalendern om det går 
att komma till kyrkan eller om det endast sänds digitalt. 

Svenska kyrkan/Jourhavande präst 
var en av fyra organisationer som 
tog emot 112-priset, som delas 
ut årligen av SOS Alarm i samband 
med 112-dagen. 

Årets pris gick till aktörer som under 2020 
gjort betydande samhällsinsatser i samband 
med en kris eller händelse.

Motiveringen till årets pris lyder: 
”112-priset 2021 tilldelas Mind, Suicide Zero, 
BRIS och Svenska kyrkan/Jourhavande präst för 
deras ovärderliga arbete med självmordspre-
vention och psykisk ohälsa under 2020 – ett 
år då coronapandemin haft en mycket tuff 
inverkan på mångas liv och tillvaro. Dessa orga-
nisationers insatser, genom både civila och pro-
fessionella aktörer, präglas av en enorm empati 
och medmänsklighet som gör stor skillnad för 
många människor i vårt samhälle.”

– Vi hade ett betydligt högre tryck under hela 
2020 jämfört med året innan. Antalet chatt-
kontakter fördubblades, och telefonsamta-
len ökade med 30 procent. Sammanlagt har 
omkring 10 000 personer hört av sig varje 
månad för akut själavård, säger Nina Sago-
vinter, en av Svenska kyrkans två nationella 
samordnare för Jourhavande präst.

Med anledning av den stora efterfrågan utö-
kades öppettiderna redan under våren 2020. 
Dessutom kunde Jourhavande präst – för 
första gången sedan starten 1956 – nås 
dygnet runt under Allhelgonahelgen samt 
under jul- och nyårsdagarna.

–Vi är tacksamma att det finns flera andra 
jourlinjer, som dem vi delar det här priset med, 
så att vi kan hjälpas åt att möta de enorma 
behov som finns. Jag tror att vi kompletterar 
varandra väldigt bra, säger Nina Sagovinter.

112-priset till Jourhavande präst för 
insatser under pandemin

Jourhavande präst. Skriv, ring eller chatta
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Nina Sagovinter, nationell samordnare för Jourhavande präst, Svenska kyrkan, med prisplaketten. Foto: Evelina Carborn.

Jag vill bli medlem  
i Svenska kyrkan
 
Du kan anmäla dig via länken nedan eller lämna/skicka in talongen till  
Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/MOLNDAL/BLI-MEDLEM

Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

E-post:

Ort/datum

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga 
verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

• kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras  
föräldrar kan mötas 

• läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
• hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
• gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
• gemenskapsträffar för äldre och ensamma
• jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta  

under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
• arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
• själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
• gratis eller subventionerad familjerådgivning 
• olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
• ett rikt musikliv med körer och musiker
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
• stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
• stöd till de som sörjer
• stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska  

lära sig svenska och komma in i samhället
• tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
• stöd till svenskar som befinner sig utomlands
• stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
• klimatarbete i Sverige och världen
• Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer  

och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.
• du har dessutom rätt att rösta i kyrkovalet

LÖRDAG 27 MARS 
16:00 fågelbergskyrkan 
Allt från traditionell folkmusik och country till 
jazz, improvisation och egna kompositioner 
med och av Agnes Åhlund med band.
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

MÅNDAG 5 APRIL
17:00 lindome kyrka 
Påskens berättelser om Jesus, hans död och 
uppståndelse speglat genom klassiska country 
och rocksånger. Med musik från Johnny Cash, 
Bruce Springsteen m.fl
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/lindome eller
www.facebook.com/Lindome-Forsamling

SÖNDAG 28 MARS 
20:00 fässbergs kyrka
En afton där det musikerna spelar på kyr-
kans alla instrument, fr a den nya digitala 
Allen-orgeln, bl a musik av Boëllmann, Bach 
och Messiaen
www.svenskakyrkan.se/molndal/fassberg


