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KYRKAN ÖPPEN FÖR BESÖK OCH 
ENSKILD ANDAKT:
Fässbergs kyrka
• Oftast Mån-Fre kl 11-13 samt i sam-

band med gudstjänster.
Kållereds och Apelgårdens kyrka
• I samband med gudstjänster.
Stensjökyrkan
• Mån-Fre samt i samband med guds-

tjänster.
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

BISKOPSVISITATION I MÖLNDAL
Biskop Susanne Rappmann kommer till 
Svenska kyrkan Mölndal på biskopsvisitation. 
Tillsammans med sin personal träffar hon 
representanter för församlingarna och får 
information om verksamheterna.

ÖPPET FÖR ALLA 9 SEPTEMBER
Alla är välkomna 9 september 
kl 18 i fässbergs kyrka då det blir After 
work med mingel och musik. 
kl 19 håller biskop Susanne ett föredrag ”Vår 
Gud bär sår” och 
kl 20:00 firas mässa där biskopen predikar. 

söndagen 12 september firas högmässa i 
Fässbergs kyrka med efterföljande visita-
tionsstämma. Gudstjänster genomförs lokalt i 
Fässberg, Kållered och Stensjön och predikan 
planeras livesändas i Kållered och Stensjön 
direkt till den lokala gudstjänsten. 

Lovisa Eriksson, Sigrid Carlsson, Markus Höglund och Inez Ringbo utanför Fässbergs kyrka när 
de övar inför konfirmationen den 10 juli.

När jag kommer upp till Fässbergs kyrka möts 
jag av Lovisa, Sigrid, Markus och Inez, fyra 
glada ungdomar som är i slutspurten av sin 
konfirmationstid. Under lördagen ska de kon-
firmeras i kyrkan och repetitionerna är i full 
gång där inne.

Vad har varit roligast med konfirma-
tionsläsningen?
- Lekarna, lägret och dramat säger de i 
munnen på varandra och det märks att de 
verkligen tycker att det varit roligt. Vi har fått 
läsa bibeln, prata om viktiga saker och samti-
digt haft väldigt roligt, berättar de.

Varför valde ni att gå på konfirma-
tionsläsningen? 
– De flesta av våra kompisar går på konfaläs-
ning, men inte här, säger Lovisa och Sigrid.
– Jag kände nästan ingen när jag började här 
säger Markus, men nu har jag fått många nya 
kompisar.
– Jag vill också lära mig mer om religion och få 
en större förståelse, säger Inez, och de övriga 
nickar bekräftande och håller med. 

– Även om det är mycket lekar och övningar 

Lekar, läger 
och vänner

så har allt ett syfte, berättar Inez. Det blir dis-
kussioner om livet och tron. 

Inne i kyrkan pågår repetitionerna inför kon-
firmationen. När jag själv konfirmerades hade 
vi förhör i kyrkan, när alla satt och lyssnade, 
och vi konfirmander fick svara på frågor. Men 
så går det inte till nu. I dag har gruppen istället 

en redovisning och det blir drama och sånger. 

Skulle ni rekommendera någon annan 
att gå på konfirmationsläsning?
-JA, säger de nästan i munnen på varandra. 
Även om du inte är religiös, så får du veta 
mycket mer, du får göra roliga saker och du 
får många nya kompisar.

Text och foto: Carina Etander Rimborg

FAKTA KONFIRMATION
I Fässberg, Kållered och Stensjön finns 
flera olika dagar och konfa-alternativ att 
välja mellan.
Anmäl dig snarast - det finns platser 
kvar i vissa grupper.
www.svenskakyrkan.se/molndal/
konfirmation
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APELGÅRDENS KYRKA
KNÄCKEPILSVÄGEN 32, 428 37 KÅLLERED
Det finns 18 parkeringsplatser utanför kyrkan.
HÅLLPLATS Mor Annas väg, buss 755, 765.

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

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

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

FÄSSBERGS MARIAGÅRD
PEDAGOGEN PARK
PRÄSTGÅRDSGATAN 26, 431 44 MÖLNDAL
Det finns 55 p-platser vid Fässbergs kapell.
HÅLLPLATS Jolen norra, buss 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 9-12Hitta hit
KIKÅS KAPELL 
KIKSÅSLEDEN 4, 431 64 MÖLNDAL
Det finns 23 parkeringsplater utanför kapellet.
HÅLLPLATS Skyttegatan, buss 751,
Kikås buss Lila.

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

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

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

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

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

Tänk om någon vilt främmande 
person stannade dig på gå-  
gatan utanför gallerian och frågade: 
”Finns Kyrkan i Mölndal?”

Vad svarar du? ”Jo, vi har fina kyrkobygg-
nader här, Mölndals äldsta hus är Kållereds 
kyrka. Fässbergs ståtliga tornspira glänser 
över innerstaden. Och sen har vi präster och 
musiker och diakoner och pedagoger, också.” 

Men den nyfikna ger sig inte så lätt. ”Jag 
frågar inte efter byggnader eller anställda. Jag 
frågar efter Kyrkan. Finns Kyrkan i Mölndal?”

Kyrkan har i alla tider och överallt varit bero-
ende av människorna på platsen. Hon finns 
oberoende av byggnader, budgetar och 
anställda. Men om människor som samlas, ber 
och tar ansvar saknas finns inte kyrkan.

Därför väljer vi vart fjärde år fram människor 
som vill ge av sin tid och sitt engagemang 
för att kyrkan ska finnas i Mölndal också. De 
mölndalsbor du hittar i den här tidningsbilagan 
kallas med ett fint ord förtroendevalda.

De väljs alltså med förtroende. Ordet för-
troende finns belagt åtminstone sedan förra 
hälften av 1500-talet och betydelsen har 
varit oförändrad genom århundradena. Dem 
vi väljer med förtroende ska vara människor 

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

Layout Carina Etander Rimborg. Om inget annat anges är fotograferna Carina Etander Rimborg eller Paula Jessen Andrée. 

att lita på, de ska vara ”redbara, dugliga, flit-
samma och kunna hålla ett tystnadslöfte” (ur 
SAOB.se).  

Bläddra gärna igenom tidningsbilagan du har 
i din hand. Läs om de olika nomineringsgrup-
perna och försök bilda dig en uppfattning om 
vad de står för. Och läs framför allt igenom 
alla namnen. Det är bland dessa 83 personer 
du ska välja dem som är värda ditt förtroende.

Så att du med glädje kan svara ja på den 
nyfiknas fråga utanför gallerian. ”Självklart 
finns Kyrkan i Mölndal, här finns ju fullt av 
människor som samlas, ber och tar ansvar. 
Och några av dem har jag valt med förtroende 
eftersom de är redbara, dugliga, flitsamma 
och kan hålla ett tystnadslöfte!” 

Carl Sjögren
Kyrkoherde Svenska kyrkan Mölndal

Finns Kyrkan i Mölndal?

"Dem vi väljer 
med förtroende 

ska vara människor 
att lita på, de ska vara 
”redbara, dugliga, flit-
samma och kunna hålla 
ett tystnadslöfte”
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Detta är kyrkovalet
Svenska kyrkans organisation är demokra-
tiskt uppbyggd och beroende av människors 
engagemang. Alla är välkomna att vara med, 
ta intitiativ och dela ansvar. 

I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar 
möjlighet att rösta på de grupper och perso-
ner som ska besluta om frågor som påverkar 
kyrkans verksamhet och framtid. 

TRE VAL
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få 
förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren. Direkta val sker till kyrkfullmäktige i 
Mölndals pastorat (Svenska kyrkan Mölndal), 
till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift och tilll 
kyrkomötet på den nationella nivån. 

För att du ska få rösta ska du senast på valda-
gen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska 
kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling 
i Sverige den 20 augusti när röstlängden fast-
ställs. 

Cirka fem miljoner av Svenska kyrkans med-
lemmar är röstberättigade.

DESSA KAN DU RÖSTA PÅ
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för 
nomineringsgrupper. Det är sammanslut-
ningar och intressegrupper formade för att 
delta i kyrkovalet. På följande sidor presente-
ras de sju olika grupper som ställer upp i valet 
till Svenska kyrkan Mölndals kyrkofullmäktige.
I valet till stiftsfullmäktige (region) och kyr-
komötet (nationellt) finns fler grupper att 
rösta på. Men det är endast sju grupper som 

ställer upp lokalt till Svenska kyrkan Mölndals 
kyrkofullmäktige.
Alla röstberättigade ska ha fått sitt röstkort 
senast den 1 september i brevlådan. På röst-
kortet finns uppgifter om var du kan rösta.

FLERA MÖJLIGHETER ATT RÖSTA
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler 
i hela landet 6-19 september. Det är också 
möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. 
För att förtidsrösta behövs röstkortet. 
För den som är förhindrad att besöka valloka-
len är budröstning möjlig.

På kansliet i församlingshemmet i Fässberg 
(Terrakottagatan 3B) finns information och 
material för brevröstning och budröstning.

När du bestämt dig för den nomineringsgrupp 
du vill rösta på, kan du på valsedeln markera 
(kryssa för) upp till tre personer som du helst 
vill se valda och har stort förtroende för.

VALRESULTATET PRESENTERAS
När vallokalerna stänger kl 20.00 görs en pre-
liminär röstsammanräkning. Vartefter de pre-
liminära resultaten blir klara presenteras de på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret 
för den slutliga rösträkningen har stiften och  
resultatet presenteras senare under veckan.

LÄS MER
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och 
ditt röstkort hittar du ytterligare information.

Läs också om valet i Mölndal på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/kyrkoval

Valdebatt x 22 tisdagar 18:30 
Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18

Tisdag 7 september Tisdag 14 september

Amanda Carlshamre, ordförande för POSK, Parti-
politiskt obundna i Svenska kyrkan möter 
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och fd ord-
förande för Socialdemokrater för tro och solidari-
tet. Amanda sitter i kyrkomötet och kandiderar för 
en ny period. Ulf kandiderar till kyrkomötet.
Socialdemokraterna är den största gruppen i kyr-
komötet och har 76 ledamöter. POSK är den näst 
största gruppen och har 42 ledamöter. 
Är det rätt eller fel att politiska partier ställer upp i 
kyrkovalet?
Debatten leds av Stefan Risenfors och kommer 
också att sändas via församlingens facebook-sida.

Partipolitik i 
kyrkan? De sju lokala nomineringsgrupperna som ställer i valet i 

Mölndal - vad vill de och vad skiljer dem åt? (Grupperna 
presenterar sig på sidan 4-7 i denna tidning)
Vad vill de åstadkomma och hur ser de på framtiden för 
Svenska kyrkan Mölndal? Spelar det någon roll vem som 
är vald att bestämma i kyrkan?

Debatten leds av Stefan Risenfors 
och kommer också att sändas via 
församlingens facebook-sida.

Lokal valdebatt

Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det 
val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

11 22

Foto Magnus Aronson/IKON

Foto Kristin Lidell/IKON

Foto Pressbild



ANNONS           ANNONSBILAGA FRÅN SVENSKA KYRKAN MÖLNDAL               ANNONS

 

4                                                                              www.svenskakyrkan.se/molndal

Dessa kan du rösta på i Mölndal

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

ARBETAREPARTIET - SOCIALDEMOKRATERNA 

1 Jan-Erik Lindström
2 Pernilla Övermark
3 Solveig Hallin
4 Jonny Blomgren
5 Elisabeth Andersson
6 Hans-Evert Renérius
7 Carina Ekedahl
8 Birgitta Evans
9 Ingemar Malmberg
10 Henrik Sörensson
11 Karin Vedlin
12 Birgitta Johansson
13 Viktor Andersson
14 Gun Kristiansson
15 Hasse Nygren
16 Jan Herbertsson
17 Royne Borgvall
18 Marie-Louise Lindholm
19 Ove Dröscher

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS PASTORAT

I det lokala valet till kyrkofullmäktige i 
Mölndals pastorat kan du välja på sju olika 
nomineringsrupper. På de följande sidorna 
presenteras de olika grupperna i bokstavs-
ordning och alla har fått svara på samma tre 
frågor. Vi hoppas att detta ska hjälpa dig att 
hitta den grupp som bäst representerar dig.

TRE KRYSS
När du bestämt dig för en nomineringsgrupp 
kan du också välja tre personer bland dess 
kandidater som du kan personkryssa för. Den 
som har fått många kryss kan flyttas upp på 
listan. För att personrösterna ska räknas i kyr-
kofullmäktigevalet måste kandidaten ha fått 
minst fem procent av nomineringsgruppens 
röstetal och minst 20 röster. 

KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS 
PASTORAT
Kyrkofullmäktige består av 39 ordinarie 
mandat. Under mandatperioden 2017-2021 
har fem grupper varit representerade i kyrko- 
fullmäktige. Vid valet 2017 fördelade sig de 
39 mandaten så här
• Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)  

11 mandat
• Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)  

4 mandat
• Miljöpartister i Svenska kyrkan - 

De gröna (MPSK) 2 mandat
• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 

(POSK) 18 mandat
• Sverigedemokraterna (sd) 
 4 mandat (3 mandat står obemannade  
 pga för få på listan.)
Därför är det bara 36 valda ledamöter i kyr-
kofullmäktige den här mandatperioden.

Du kan sätta tre personkryss på den listan du valt. Foto Emma Berkman/IKON

Jan-Erik Lindström, Socialdemokraternas 
första namn på listan.

1. Varför ska Svenska kyrkan Mölndals medlem-
mar rösta på just er nomineringsgrupp?

• En nära och öppen folkkyrka
• Svenska kyrkan skall var ett föredöme som arbetsgivare
• Kamp mot diskriminering och för en feministisk  

kyrkopolitik
• Ett tillgängligt kulturliv
• Tillsammans vårdar vi miljö och klimat
• En socialt hållbar kyrka i hela världen

2. Flera rapporter berättar om ekonomisk ner-
gång för Svenska kyrkan, även i Mölndal. Vilka 
förslag har er nomineringsgrupp för att vända 
den krympande ekonomin i Svenska kyrkan 
Mölndal?

Satsa på att följa kyrkoordningen och driva den verksamhet 
som församlingsmedlemmarna vill ha och är villiga att betala 
för.

3. Prioritera de tre viktigaste områdena som ni 
vill satsa på och de tre områden som kan priori-
teras bort.

Vi vill prioritera:
• Gudstjänster med bra musik
• Utveckla diakoni och samtalsstöd
• Familjegudstjänster och andakter med vänner och arbets-

kamrater

Vi kan prioritera bort:
• Gudstjänster som ej utvecklas
• Att vara på samma ställe och ha kyrkliga handlingar bara 

för att vi alltid gjort så.
LÄS MER:
http://smolndal.se/

Foto Magnus Aronson/IKON
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Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)

KRISTDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN 

1 Joakim Bengtsson Mölndal. säljare
2 Lars-Gunnar Pålsson Mölndal, präst
3 André Zeidan Kållered, legitimerad fysioterapeut
4 Marcus Bengtsson Kållered, diakon
5 Eva Lena Ekholm Mölndal, företagare

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS PASTORAT

1. Varför ska Svenska kyrkan Mölndals medlem-
mar rösta på just er nomineringsgrupp?

Vi utgår från alla människors lika värde och vill verka för en 
INKLUDERANDE KYRKA i alla avseenden. Det får inte bara vara 
VACKRA ORD. Det måste också genomföras. Därför måste vi 
avskaffa exkluderingen av hörselskadade i kyrkor och försam-
lingshem. Annars bryter vi emot plan- och bygglagen. Vi vill att 
Svenska kyrkan ska vara ett salt i samhället och inte en spegel 
av samhället. Svenska kyrkan ska inte vara chefernas kyrka utan 
FOLKETS KYRKA

2. Flera rapporter berättar om ekonomisk nergång 
för Svenska kyrkan, även i Mölndal. Vilka förslag 
har er nomineringsgrupp för att vända den krym-
pande ekonomin i Svenska kyrkan Mölndal?
 
Vi vill ha en KLIMATNEUTRAL Svenska kyrkan senast 2030. 
Därför vill vi satsa på SOLCELLER på taken till 10 av våra fastig-
heter. Vi säljer överskottet till Mölndals Energi. Då får vi på sikt 
också en väldigt stor ny inkomstkälla

3. Prioritera de tre viktigaste områdena som ni 
vill satsa på och de tre områden som kan priori-
teras bort. 

• Vi vill prioritera ALPHA-GRUPPER och stora resurser till 
UNGDOMSVERKSAMHETEN.

• Vi behöver avskaffa de stora ekonomiska löneklyftorna 
mellan cheferna och de anställda.

• Vi har inte råd med extra pengar till chefernas pensions-
försäkringar.

• Vi har inte råd med ”headhuntingkostnader.”

1. Varför ska Svenska kyrkan Mölndals 
medlemmar rösta på just er nomine-
ringsgrupp?

• FiSK vill ha en öppen och fördomsfri kyrka 
• FiSK vill ha fritt val av församling
• FiSK vill stärka de ideella insatserna 

2. Flera rapporter berättar om eko-
nomisk nergång för Svenska kyrkan, 
även i Mölndal. Vilka förslag har er 
nomineringsgrupp för att vända den 
krympande ekonomin i Svenska kyrkan 
Mölndal?

• Ett breddat utbud av underhållning i kyrkan, 
där förtjänsten går till församlingen.

• Möjligheter för att delta digitalt och även 
skänka en avgift i samband med detta

• Möjliggörande för samtransport till kyrkan, för 
dem som har svårt att ta sig dit

3. Prioritera de tre viktigaste om- 
rådena som ni vill satsa på och de tre 
områden som kan prioriteras bort.

• satsning på barn och ungdomsverksamhet
• satsning på diakoni
• upprustning av bl a Kållereds kyrka

Lars-Gunnar Pålsson,  Kristdemokrater i 
Svenska kyrkans andra namn på listan. 

Catharina Benzel, Fria liberaler i Svenska 
kyrkans första namn på listan.

LÄS MER:
https://frialiberalerisvenskakyrkan.se/
https://www.facebook.com/fiskigoteborg

LÄS MER:
http://krsvenskakyrkan.se/

Foto Privat

Foto Privat

FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN FISK 
1 Catharina Benzel Lärare i hem- och konsumentkunskap, 

  
Kållered

2 Maria Aminoff Doktorand, Fässberg

3 Christer Wetterling Företagare, Fässberg

4 Anita Svenheden Ekonom, Stensjön

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS PASTORAT



ANNONS           ANNONSBILAGA FRÅN SVENSKA KYRKAN MÖLNDAL               ANNONS

 

6                                                                              www.svenskakyrkan.se/molndal

Miljöpartister i Svenska kyrkan, De gröna (MPSK)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN 
1 Eva Forssell Aronsson 60 år, professor/sjukhusfysiker, Fässberg

2 Stellan Hasselblad 76 år, kyrkväktare em, Stensjön

3 Gunnar Lindskog 83 år, prost, Fässberg
4 Margareta Eklund Jimar 75 år, rektor, Kållered
5 Kerstin Efraimsson 71 år, Fässberg
6 Lars Ramboldt 77 år, pensionär, Stensjön
7 Eva Rangmar 69 år, klockare, Fässberg
8 Stefan Caplan 56 år, gymnasielärare, Stensjön

9 Mats Holstein 58 år, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fässberg

10 Anna Mattsson 62 år, kommunikatör, Fässberg

11 Mats Ohlson 
61 år, sjukhuskemist, Stensjön

12 Helena Sörquist 54 år, LSS-handläggare/socialsekreterare, Fässberg

13 Lars Erik Karlsson 68 år, pensionär, Fässberg
14 Bodil Lindqvist 71 år, pensionär, Stensjön
15 Magnus Knutson 71 år, civilingenjör, Fässberg
16 Carina Enerfalk 62 år, aukt. med. fotterapeut, Fässberg

17 Magnus Widfeldt 64 år, civilingenjör, Stensjön
18 Eva Ånhammar Karlsson 64 år, leg. psykolog/diakon, Fässberg

19 Gilbert Lundgren 82 år, tekn. lic., Fässberg
20 Anders Akutsu Hedenrud 44 år, ingenjör, Fässberg
21 Inger Andersson 60 år, diversearbetare, Fässberg

22 Rolf Claesson 78 år, Stensjön
23 Elisabeth Rangmar 35 år, administrativ samordnare, Fässberg

24 Johan Lundin 56 år, arkitekt, Fässberg
25 Karin Olsson Victor 78 år, pensionär, Fässberg
26 Lena Hasselblad 74 år, adjunkt, Stensjön
27 Lars Karlsson 74 år, Fässberg
28 Kerstin Lundgren 79 år, pensionär, Fässberg
29 Lars Gahrn 

67 år, antikvarie/filosofie doktor, Stensjön

30 Alice Nordström 24 år, egen företagare, Fässberg

31 Bengt Enerfalk 63 år, försäljningsingenjör, Fässberg

32 Märta Johansson 89 år, pensionär, Stensjön
33 Margareta Hedenrud 79 år, leg. psykolog, Fässberg

34 Dick Bergström 56 år, gymnasielärare, Kållered

35 Ulla Hermansson 73 år, frilansare, Fässberg
36 Jenny Odälv 

48 år, diakon, Stensjön
37 Bo Hedenrud 80 år, leg. läkare, Fässberg
38 Kristine Holmberg 62 år, materialhanterare, Kållered

39 Leif Jenemalm 68 år, pensionär, Stensjön
40 Maj Edberg Petersson 85 år, Fässberg
41 Kerstin Bodén Engdahl 72 år, Fässberg
42 Dan Aronsson 65 år, civilingenjör, Fässberg
43 Britta Nilsson 82 år, Fässberg

MILJÖPARTISTER I SVENSKA KYRKAN DE GRÖNA

1 Staffan Bjerrhede Kållered
2 Kennet Wallengren Stensjön
3 Annika Bjerrhede Kållered
4 Marianne Halonen Fässberg
5 Hans Lundin Kållered
6 Gunilla Arneström Fässberg

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS PASTORAT

1. Varför ska Svenska kyrkan Mölndals medlemmar rösta på 
just er nomineringsgrupp?

MPSK De grönas program bygger på ekoteologiska grunderna och de tre solida-
riteterna: 
1. Solidaritet med världens alla människor
2. Solidaritet med skapelsen
3. Solidaritet med kommande generationer
• Alla människor skall bemötas likvärdigt.
• Församlingarnas arbete skall hbtq-certifieras.
• Hållbarhetsperspektivet skall synas i församlingsarbetet
• Vårda vårt gemensamma kulturarv och Fler solceller på kyrktaken.
• En ny begravningsplats måste planeras i Fässbergs församling.

2. Flera rapporter berättar om ekonomisk nergång för Svenska 
kyrkan, även i Mölndal. Vilka förslag har er nomineringsgrupp 
för att vända den krympande ekonomin i Svenska kyrkan Möln-
dal?
Vi tror inte man kan spara sig ur en kris utan vi behöver nya och djärva utmaningar. 
• Annorlunda gudstjänster för att nå nya människor. Behovet av andlig ledning 

är stort bland människor. 
• Nå nya människor genom undervisning om den kristna tron.
• Diakonins värde kan bara understrykas och att bistå människor i livets alla 

faser är att visa medmänsklighet.  
Vi vill också stryka under orden som Mölndals församlingar enats om att vara: 
angelägen – modig – närvarande.
På detta sätt kan vi nå fler medlemmar!

3. Prioritera de tre viktigaste områderna som ni vill satsa på 
och de tre områderna som kan prioriteras bort.
MPSK De gröna vill satsa på:
• Angelägna och inspirerande gudstjänster 
• Ett mångskiftande musikutbud 
• Ett starkt diakoniarbete – att kunna bistå människor i nöd!
• Undervisning/folkbildning är viktigt. 
Det blev fyra områden men de hänger ihop.

Vi tror inte att en modig kyrka skall ta bort något. En mångskiftande kyrka måste 
kunna stå på flera ben för att komma vidare. Och då kan församlingslivet blomstra! 

1. Varför ska Svenska kyrkan 
Mölndals medlemmar rösta på just 
er nomineringsgrupp?

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska 
kyrkan, är en demokratisk riksorganisation för 
personer som vill ta ansvar som förtroende-
valda i Svenska kyrkan utan att binda sig till 
något allmänpolitiskt parti.
POSKs kandidater är engagerade i Svenska 
kyrkans gudstjänsts- och församlingsliv och 
väl förtrogna med verksamheten. POSK vill 
att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap 
som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och 
som talar tydligt om Jesus Kristus

2. Flera rapporter berättar om ekonomisk ner-
gång för Svenska kyrkan, även i Mölndal. Vilka 
förslag har er nomineringsgrupp för att vända 
den krympande ekonomin i Svenska kyrkan 
Mölndal?

Svenska kyrkan skall uppfattas som angelägen, modig och 
närvarande för alla som bor eller vistas i Mölndal. Kyrkan 
skall synas mer i samhället och erbjuda gemenskap där varje 
enskild person känner sig sedd och delaktig. Vi vill utveckla 
fler mötesplatser för goda samtal om livets glädjeämnen men 
också om sorg och svårigheter.

3. Prioritera de tre viktigaste områderna som 
ni vill satsa på och de tre områderna som kan 
prioriteras bort.

POSK vill satsa på
1) ett rikt och varierat gudstjänstliv och musikverksamhet 
där alla känner sig välkomna och delaktiga
2) arbetet bland barn, konfirmander och ungdomar och deras 
familjer
3) det diakonala arbetet bland såväl unga som gamla som 
behöver hjälp. Kyrkan måste möta och anpassa stödet till 
dagens behov, och ta tillvara de frivilligt engagerade.

POSK vill 
1) ta bort onödig administration och kostnader, och anpassa 
organisation och struktur så att de främjar kyrkans uppdrag
2) skapa ett billigare och enklare demokratiskt kyrkligt val-
system
3) effektivisera förvaltning av kyrkans egendom och kapi-
tal, som fortsatt ska bedrivas på ett etiskt och ekologiskt 
ansvarsfullt sätt

Staffan Bjerrhede, Miljöpartister i Svenska 
kyrkan, De grönas första namn på listan.

Eva Forssell Aronsson, Partipolitiskt obundna i 
Svenska kyrkans första namn på listan.

LÄS MER:
http://www.mpsk.se

LÄS MER:
https://www.posk.se/molndal
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Sverigedemokraterna (SD)

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN 
1 Eva Forssell Aronsson 60 år, professor/sjukhusfysiker, Fässberg

2 Stellan Hasselblad 76 år, kyrkväktare em, Stensjön

3 Gunnar Lindskog 83 år, prost, Fässberg
4 Margareta Eklund Jimar 75 år, rektor, Kållered
5 Kerstin Efraimsson 71 år, Fässberg
6 Lars Ramboldt 77 år, pensionär, Stensjön
7 Eva Rangmar 69 år, klockare, Fässberg
8 Stefan Caplan 56 år, gymnasielärare, Stensjön

9 Mats Holstein 58 år, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Fässberg

10 Anna Mattsson 62 år, kommunikatör, Fässberg

11 Mats Ohlson 
61 år, sjukhuskemist, Stensjön

12 Helena Sörquist 54 år, LSS-handläggare/socialsekreterare, Fässberg

13 Lars Erik Karlsson 68 år, pensionär, Fässberg
14 Bodil Lindqvist 71 år, pensionär, Stensjön
15 Magnus Knutson 71 år, civilingenjör, Fässberg
16 Carina Enerfalk 62 år, aukt. med. fotterapeut, Fässberg

17 Magnus Widfeldt 64 år, civilingenjör, Stensjön
18 Eva Ånhammar Karlsson 64 år, leg. psykolog/diakon, Fässberg

19 Gilbert Lundgren 82 år, tekn. lic., Fässberg
20 Anders Akutsu Hedenrud 44 år, ingenjör, Fässberg
21 Inger Andersson 60 år, diversearbetare, Fässberg

22 Rolf Claesson 78 år, Stensjön
23 Elisabeth Rangmar 35 år, administrativ samordnare, Fässberg

24 Johan Lundin 56 år, arkitekt, Fässberg
25 Karin Olsson Victor 78 år, pensionär, Fässberg
26 Lena Hasselblad 74 år, adjunkt, Stensjön
27 Lars Karlsson 74 år, Fässberg
28 Kerstin Lundgren 79 år, pensionär, Fässberg
29 Lars Gahrn 

67 år, antikvarie/filosofie doktor, Stensjön

30 Alice Nordström 24 år, egen företagare, Fässberg

31 Bengt Enerfalk 63 år, försäljningsingenjör, Fässberg

32 Märta Johansson 89 år, pensionär, Stensjön
33 Margareta Hedenrud 79 år, leg. psykolog, Fässberg

34 Dick Bergström 56 år, gymnasielärare, Kållered

35 Ulla Hermansson 73 år, frilansare, Fässberg
36 Jenny Odälv 

48 år, diakon, Stensjön
37 Bo Hedenrud 80 år, leg. läkare, Fässberg
38 Kristine Holmberg 62 år, materialhanterare, Kållered

39 Leif Jenemalm 68 år, pensionär, Stensjön
40 Maj Edberg Petersson 85 år, Fässberg
41 Kerstin Bodén Engdahl 72 år, Fässberg
42 Dan Aronsson 65 år, civilingenjör, Fässberg
43 Britta Nilsson 82 år, Fässberg

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN 

1 Marie Lindqvist 50 år Habiliteringsassistent
2 Ronny Lindqvist 73 år Skolvaktmästare

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS PASTORAT

SVERIGEDEMOKRATERNA

1 Kjell-Åke Jönsson 67, Pensionär
2 Martin Linder-Lood 29, Elektriker
3 Jan Jacobsson 79, Pensionär
4 Marie Andreasson 47, Maskinoperatör

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I MÖLNDALS PASTORAT

11. Varför ska Svenska kyrkan Mölndals medlemmar 
rösta på just er nomineringsgrupp?

SD i Svenska kyrkan är den enda verkliga motpolen till de likriktade åsik-
ter som torgförs i det gigantiska samhällsexperiment vi utsätts för. Det 
har pågått i 50 år, då den politiska vänstersidan inifrån smulat sönder 
värdigheten i och respekten för kristenhetens uttryck. I en vänsterliberal 
värld är det pinsamt att förlita sig på Gud och kalla sig kristen.

2. Flera rapporter berättar om ekonomisk nergång för 
Svenska kyrkan, även i Mölndal. Vilka förslag har er 
nomineringsgrupp för att vända den krympande eko-
nomin i Svenska kyrkan Mölndal?

Släpp kyrkobyggnader som hamnat i bakvattnet t.ex. Krokslätts- och 
Fågelbergskyrkan. För att undvika framtida vanhelgelse bör de rivas. 
Flytta verksamhet från Mariagården, Pedagogen Park till Fässbergs för-
samlingshem, och avsluta det kostbara hyreskontraktet.

3. Prioritera de tre viktigaste områdena som ni vill 
satsa på och de tre områden som kan prioriteras bort.

• Motarbeta medikaliseringen av stora befolkningskategorier. Att över 
1 miljon är beroende av sinnesförändrande läkemedel är sjukt.

• Stöd för Israel och dess kamp i illasinnad omgivning. I pastoratet och i 
regionen. Missionera i muslimsk miljö.

• Ännu mera sång, musik och allsköns kulturevenemang i kyrkorna. Det 
ska vara roligt att komma till kyrkan.

• Avsluta resursöverföring till andra kontinenter. Lägg pengarna på den 
lilla människan som bor i församlingarna istället.

• Avsluta hyresavtal i Krokslättskyrkan med islamistisk hyresgäst, 
Göteborgs Interreligiösa Center (GIC). Ingen undfallenhet inför islams 
utbredning över Sverige.

• Avveckla närvaron på Sagåsen och pastoratets egen Rådgivning i 
asyl- och flyktingärenden. Kyrkan ska inte vara städpatrull efter hor-
ribel rikspolitik. Avsluta ekonomiskt stöd åt föreningen Asylrättscen-
trum som ger juridisk hjälp vid avslag.

1. Varför ska Svenska kyrkan Mölndals medlemmar 
rösta på just er nomineringsgrupp?

Med rötter i befrielseteologin, vill ViSK se en inkluderande kyrka 
som står på de utsattas sida. ViSK är en partipolitiskt obunden orga-
nisation. Vi vill stärka församlingens närvaro i lokalsamhället. ViSK 
vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en viktig part i skapandet 
av ett jämlikt och jämställt samhälle där alla kan leva ett gott liv. 
Svenska kyrkan ska vara en välkomnande och öppen kyrka, en aktiv 
samhällsaktör som verkar i solidaritet för alla människor. ViSK vill 
verka för en kyrka där alla oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnicitet och ursprung, sexuell läggning, funktionsned-
sättning samt ålder har samma rätt och värde.

2. Flera rapporter berättar om ekonomisk nergång 
för Svenska kyrkan, även i Mölndal. Vilka förslag har 
er nomineringsgrupp för att vända den krympande 
ekonomin i Svenska kyrkan Mölndal?

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom nuvarande 
pandemi, långsiktiga konsekvenser vet vi inte ännu. Men det har 
öppnat våra ögon för nya sätt att nå ut, vilket är positivt då fler får 
det lättare att nås av Svenska kyrkans budskap. Möjligheterna detta 
ger tycker vi behöver tas tillvara, analyseras, och utvecklas, vilket 
kan ge positiva effekter på ekonomin.

3. Prioritera de tre viktigaste områdena som ni vill 
satsa på och de tre områden som kan prioriteras 
bort.

Prioriterade områden för ViSK är att genom diakoni hjälpa och stötta 
de mest utsatta i vårt samhälle och ge dem en röst i samhällsdebat-
ten. Kulturdiakoni, att vara medskapare och inte enbart konsument 
är viktigt. Kultur kan hjälpa människor att finna tröst och kraft. Att 
använda oss av det vi lärt oss under pandemin för att bättre nå ut till 
de som vill vara en del av den kristna gemenskapen, och att utveckla 
gudstjänstlivet ser vi också som prioriterat. 

Kjell-Åke Jönsson, Sverigedemokraternas 
första namn på listan.

Marie Lindqvist, Vänstern i Svenska kyrkans 
första namn på listan.

LÄS MER:
https://molndal.sd.se/

LÄS MER:
https://www.visk.info/
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FÖRTIDSRÖSTNING 
NORDSTAN, GÖTEBORG

Alla dagar 6-19 september kl 10-20

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG KL 17-20

FÄSSBERG, KÅL-
LERED, STENSJÖN

PRELIMINÄRT 
VALRESULTAT

DU SKA HA FÅTT 
DITT RÖSTKORT

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERGÖPPET KL 10-15

FÄSSBERG
ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

KL 17-20
FÄSSBERG, KÅL-
LERED, STENSJÖN

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 10-15
FÄSSBERG

ÖPPET KL 9-20
FÄSSBERG

I en röstlokal kan du rösta även om du inte bor i församlingen. Du behöver ha med dig ditt röstkort och/eller din legitimation.
Svenska kyrkan Mölndals röstlokal är belägen i det gemensamma kansliet som finns i Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3B. 
Dessutom finns det röstlokaler onsdagen 8 september och 15 september i Kållereds församlingshem, Matildasalen, Hagabäcksleden 9, 
Kållered och Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, Mölndal.
Under öppettiderna, som visas i schemat, kan du komma och rösta i de redovisade lokalerna. 

Vallokal på 
valdagen
På ditt röstkort står vilken vallokal du ska gå 
till för att rösta den 19 september.

FÄSSBERGS FÖRSAMLING
Valdistrikt 1 Fässbergs förs.hem kl 9-20
Terrakottagatan 3B
Valdistrikt 2 Fässbergs Mariagård kl 9-20
Prästgårdsgatan 26, Pedagogen park

KÅLLEREDS FÖRSAMLING
Kållereds församlingshem, 
Matildasalen kl 9-20 
Hagabäcksleden 9

STENSJÖNS FÖRSAMLING
Stensjökyrkan kl 11-20
Gunnebogatan 18

Övriga 
röstlokaler
Den 19 september går det också att rösta i 
Fässbergs församlingshem kansliet kl 9-20
Terrakottagatan 3B
Apelgårdens kyrka, Kållered kl 12-18
Knäckepilsvägen 32
Fågelbergskyrkan, Stensjön, kl 12-18
Östra Falkgatan 9

Du kan rösta på flera sätt i kyr-
kovalet: i vallokalen, med bud, med 
brev eller förtidsrösta i lokal. 

Valdagen är den 19 september 2021. Då 
röstar du i den vallokal som står på ditt röst-
kort. Röstkortet får du hem i brevlådan några 
veckor före valet. Du tar med dig röstkortet 
och din legitimation. I vallokalen finns det 
valsedlar för alla de nomineringsgrupper som 
ställer upp i valet inom det område där du bor.

VALSEDLARNA HAR OLIKA FÄRG
Du röstar genom att välja de valsedlar med 
den eller de nomineringsgrupper som du vill 
rösta på. Valsedlarna har tre olika färger för 
att skilja de olika valen åt. För val till kyrko-  
fullmäktige, som rör församlingar och pasto-
rat lokalt, är det vita valsedlar. Val till stifts-
fullmäktige, som rör stiften på regional nivå, 
är det rosa valsedlar. För kyrkomötet, som är 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ på 
nationell nivå, är det gula valsedlar.

I VALLOKALEN
Valsedlarna finns i lokalen där du röstar. När 
du kommer dit möter du en valarbetare som 
kontrollerar att du har kommit till rätt vallokal. 
När det är din tur visar en valarbetare dig till 
ett ledigt ”valbås”, ett avskilt utrymme där du 
kan rösta utan att någon ser vad du röstar på. 

Du lägger en valsedel per val i vart och ett av 
de tre kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska 
innehålla en vit valsedel, ett kuvert en rosa 

Öppettider förtidsröstning

Så röstar du i kyrkovaletSå röstar du i kyrkovalet
valsedel och ett kuvert ska innehålla en gul 
valsedel. 

KUVERTEN SKA VARA STÄNGDA
När du har stoppat ned valsedlarna och stängt 
kuverten går du fram till bordet för att lämna 
över kuverten. Först får du visa ditt röstkort 
och din legitimation och du prickas av i röst-
längden. Det är en kontroll som görs för att 
försäkra sig om att ingen ska kunna fuska och 
utge sig för att vara någon annan, eller för-
söka rösta mer än en gång. Därefter får du 
lämna över kuverten och personen som tar 
emot dem stoppar ner kuverten i tre olika 
låsta lådor medan du ser på. Då ser du att dina 
röster har tagits om hand på rätt sätt.

DU KAN FÖRTIDSRÖSTA
Det går att förtidsrösta på flera sätt. Det finns 
förtidsröstningslokaler öppna från måndagen 
den 6 september till och med valdagen den 
19 september. På röstkortet finns en lista 
över lokaler där du kan förtidsrösta på val-
dagen, i närheten av där du bor, och deras 
öppettider, men du kan förtidsrösta över hela 
landet. Ta med dig ditt röstkort och din legi-
timation. Alla ställen där du kan förtidsrösta 
finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

RÖSTA MED BUD 
Har du inte möjlighet att gå och rösta kan du 
rösta med bud. Du behöver ditt röstkort och 
ett brevröstningspaket. Budet lämnar din röst 
i din vallokal eller i en förtidsröstningslokal där 
du bor. 
Ett brevröstningspaket går att skicka efter 
från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta 

från en församlings- eller pastorsexpedition. I 
paketet finns det instruktioner om hur du ska 
göra. Läs informationen noga.

FÖRTIDSRÖSTA VIA BREV
Slipp trängsel och rösta via brev istället. Du 
behöver ditt röstkort och ett brevröstnings-
paket. Det går att skicka efter från kyrkoval@
svenskakyrkan.se eller hämta från en försam-
lings- eller pastorsexpedition. I paketet finns 
det instruktioner om hur du ska göra. Läs 
informationen noga.

ATT RÖSTA I VALLOKAL OCH FÖR-
TIDSRÖSTA ÄR INTE SAMMA SAK
Vallokalen är bara öppen på valdagen. På 
röstkortet, som du får hem i brevlådan några 
veckor före valet, står det vilken som är din 
vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen 
prickas du av i röstlängden och dina röster 
läggs ner i valurnorna.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon 
annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen 
startar den 6 september och pågår fram till 
och med valdagen den 19:e september. Du 
kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha 
med dig ditt röstkort och legitimation. Infor-
mation om var du kan förtidsrösta och öppet-
tider finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

OM DU INTE HITTAR DITT RÖSTKORT
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. dubb-
lettröstkort, på svenskakyrkan.se/kyrkoval. 
Du kan också få ett nytt röstkort utskrivet på 
församlings- och pastorsexpeditioner och på 
en del lokaler för förtidsröstning.

Öppettider i Mölndal förtidsröstning september 2021

Foto Magnus Aronson/IKON
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VAL TILL KYRKOMÖTET
13 listor till kyrkomötet (i bokstavsordning):

• Alternativ för Sverige

• Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

• Borgerligt alternativ

• Centerpartiet

• Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

• Frimodig kyrka

• Himmel och jord

• Kristdemokrater i Svenska kyrkan

• Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

• Sverigedemokraterna

• Vänstern i Svenska kyrkan

• Öppen kyrka – en kyrka för alla

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
13 listor till stiftsfullmäktige (i bokstavsordning):

• Alternativ för Sverige

• Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

• Borgerligt alternativ

• Centerpartiet

• Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

• Frimodig kyrka

• Himmel och jord

• Kristdemokrater i Svenska kyrkan

• Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

• Sverigedemokraterna

• Vänstern i Svenska kyrkan

• Öppen kyrka – en kyrka för alla

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
7 listor till kyrkofullmäktige  (i bokstavsordning):

• Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

• Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

• Kristdemokrater i Svenska kyrkan

• Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna

• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

• Sverigedemokraterna

• Vänstern i Svenska kyrkan

Tre val, tre valsedlar, tre kryss

VALET I 
SIFFROR
3 VAL till olika 
nivåer kan du 
göra.

3 KRYSS på varje 
röstsedel kan du 
sätta och person-
rösta.

16 ÅR måste du 
ha fyllt för att få 
rösta i kyrkovalet.

19 SEPTEMBER är 
det kyrkoval. 

1 500 MED-
LEMMAR i Mölndal, 
ungefär, är för-
stagångsväljare.

24 500 
MEDLEMMAR i 
Mölndal får lov 
att rösta i kyr-
kovalet. 

5 MILJONER 
medlemmar i 
landet får lov att 
rösta i kyrkovalet.

Foto Magnus Aronson/IKON

Kyrkomötet, nationell nivå (gul valsedelgul valsedel)

KYRKOMÖTET
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 
251 ledamöter.
www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

KYRKOSTYRELSEN
Svenska kyrkans ”regering” och verkstäl-
lande organ. De utser i sin tur utskott och 
kommittéer.
www.svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen

ÄRKEBISKOPEN...
är ordförande i kyrkostyrelsen. Hon heter 
Antje Jackelén och har sitt säte i Uppsala.
www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen

SVENSKA KYRKAN...
är uppdelad i 13 geografiska enheter som 
heter stift. Svenska kyrkan Mölndal tillhör 
Göteborgs stift.

Göteborgs stift, regional nivå (rosa valsedelrosa valsedel)

STIFTSFULLMÄKTIGE
Högsta beslutande organ i stiftet. 
65 ledamöter.
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/
om-goteborgs-stift/

STIFTSSTYRELSEN
Förvaltande och verkställande organ. De 
utser i sin tur utskott och kommittéer.
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/
om-goteborgs-stift/

VARJE STIFT...
delas in i mindre geografiska enheter; försam-
lingar eller pastorat (som Mölndals pastorat). I 
Göteborgs stift finns det 177 församlingar.
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/

BISKOPEN...
är ordförande i stiftsstyrelsen. I Göteborg 
heter biskopen Susanne Rappmann.
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/
biskop-susanne

Svenska kyrkan Mölndal (vit valsedelvit valsedel) Mölndals pastorat med 
Fässberg, Kållered och Stensjöns församlingar

KYRKOFULLMÄKTIGE (KF)
är beslutande organ i pastoratet. Kyrkofullmäk-
tige i Mölndal har 39 ledamöter plus ersättare. 
Utser kyrkoråd och församlingråd och beslutar 
om budget.

KYRKORÅD
är förvaltande och verkställande styrelse i 
pastoratet och har övergripande ansvar för 
pastoratets ekonomi och styrning. Kyrkoherden 
är självskriven ledamot i kyrkordet.
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tses av KF efter hörande av försam
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tses av KF efter hörande av försam
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DU VÄLJER

DU VÄLJER

DU VÄLJER

NOMINERINGSMÖTE 
TILL FÖRSAMLINGSRÅDEN

 
SKER 24 OKTOBER 2021
I RESPEKTIVE FÖRSAMLING 

I SAMBAND MED GUDSTJÄNSTEN.
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Diakoni 
är 

kyrkans 
lunga

HÄR KAN DU BIDRA
Du kan ge en gåva vid enstaka tillfällen eller regelbundet om 
du vill. Insamlade medel förvaltas 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

På rummet, som delas av flera per-
soner i det diakonala teamet, trängs 
visir, näsdukar, kassar, papper och 
böcker. Det är ett arbetsrum där 
det sjuder av verksamhet varje dag. 

Inger Awenlöf-Ehrstedts blick är 
intensiv och och rösten engagerad 
när vi talar om diakonin i Mölndal. 
Det märks att hon brinner för sitt 
kall, att vara diakon i kyrkan. 

- Diakoni är kyrkans lunga, säger Inger. Dia-
konin vänder sig både utåt och inåt. Hon 
understryker sina ord med att visa med hän-
derna och utbrister: En kyrka som bara andas 
in är ingen kyrka! Vi måste vända oss ut och 
möta våra medmänniskor.

- Jesus har så många liknelser i bibeln om hur 
viktigt det är att se alla människor och se dem 
där de är. Kärleksbudskapet är ett exempel 
"Allt vad ni vill att människor ska göra för er, 
det ska ni också göra för dem" (Matteus- 
evangeliet kap. 7 vers 12). 

- Min kallelse som diakon är att Gud har lagt 
detta på mitt hjärta, att möta den nöd och de 
människor som finns i dag i vårt samhälle. Jag 
ser ett samhälle där klyftorna växer, där det 
finns så många olika grupper som aldrig möts, 
säger Inger.  

ATT SE HELA SAMHÄLLET
- Diakoni är att se på hela samhället, att ha 
ständig omvärldsbevakning utifrån ett dia-

konalt perspektiv - precis som det står i för-
samlingsinstruktionen för Svenska kyrkan 
Mölndal. Det mesta i ett samhälle påver-
kas av politik. Kyrkan är en del av samhället 
och därmed är även kyrkan politisk, säger 
Inger och tillägger: Men vi har en helt annan 
agenda! Kyrkan och diakonin har sitt uppdrag 
grundat i bibeln och Jesus ord.

- Vi i kyrkan måste vägra att använda ett 
språk, som blir mer och mer vanligt i sam-
hället, där människor blir "varor" eller "objekt" 
säger Inger allvarligt. Vi måste stå upp för 
ett språk och ett förhållningssätt där alla 
människor har ett lika värde. Och vi måste 
vara varsamma med hur vi talar om varandra, 
säger Inger med eftertryck. 

- I diakonin möter vi varje enskild människa 
utifrån personens förutsättningar. Vi kan inte 
hjälpa alla med det som de behöver, men vi 
kan möta människan. Och ibland kan vi för-
medla kontakter och stötta. 

PANDEMIN VISADE SPRICKORNA
När Corona kom, ställdes allt på sin spets. 
De mest utsatta blev än mer utsatta. Och 
Svenska kyrkan i Mölndal valde att inte stänga 
dörren för de som behövde hjälp. Den dia-
konala verksamhet har varit öppen hela tiden. 

- Vi har matutdelning, ett samarbete med 
bland annat Stadsmissionen i Göteborg och 
Solikyl, där vi varje vecka ger hjälp till över 
hundra hushåll. Det betyder att vi regel-
bundet stöttar över sexhundra personer 

varje månad med mat, förnödenheter och 
hygienartiklar, som vi fått skänkt, berättar 
Inger. Utöver detta har vi klädutdelningar två 
gånger i veckan där vi möter cirka tio hushåll 
med varierande antal personer som vi stöttar 
med kläder.
- Det kan vara ensamstående mammor, fat-
tigpensionärer, sjukpensionärer, nyanlända, 
asylsökande och papperslösa. Alla hushåll som 
får mat eller annan hjälp har haft ett samtal 
med oss diakoner, där vi bedömer behovet 
hos det aktuella hushållet.

- Glädjen är stor när det är hushåll som hör av 
sig och berättar att situationen nu förändrasts 
för dem och de inte behöver lika mycket hjälp, 
säger Inger med ett stort leende. 

- Tyvärr finns det alltid fler familjer som behö-
ver hjälp, så listan fylls på snabbt, tillägger 
hon.

ETT DIAKONALT TEAM
I Mölndal är det ett gemensamt diakonalt 
team för de tre församlingarna Fässberg, Kål-
lered och Stensjön. På det viset tar teamet 
gemensamt ansvar för rådgivningen, både i 
asylärenden, socialt stöd och i vissa fall eko-
nomiskt stöd och vid matutdelningen. 

Lokalt i församlingarna finns gemensamma 
mötesplatser med soppluncher, caféer och så 
vidare. Det finns också riktad verksamhet mot 
vissa bostadsområden eller vissa grupper. En 
del hembesök görs också, men det är inte lika 
vanligt som det var förr. 

- Jag kan se att bara under de drygt tio år som 
jag varit diakon så har samhället förändras, 
säger Inger, och de uppgifter som vi diakoner 
gör är så annorlunda. 

Det diakonala teamet har under året upp-
märksammat kvinnors särskilda utsatthet i 
olika situationer här i Sverige. Det gäller till 
exempel våld mot kvinnor i hemmet eller när 
en kvinna befinner sig i en asylprocess. Och 
den uppmärksamheten har hjälpt flera kvinnor 
i svåra situationer.

UPPDRAGET ÄR TYDLIGT
- Jesus beskriver själv i bibeln (Matteus- 
evangeliet kap. 25 vers 35-46) hur vi ska 
stötta fattiga och besöka fängslade. Det är 
självklart att vi ska ta hand om våra med-
människor oavsett hur deras livssituation ser 
ut, säger Inger. Att till exempel besöka förva-
ret och transitboendet på Sagåsen och möta 
nyanlända eller människor som väntar på 
avvisning är självklart säger Inger med emfas.

- Jag vill att kyrkan är både vardagsrum och 
Heligt rum, avslutar Inger. Att den människan 
som kommer hit ska känna sig sedd, känna att 
"här kan jag vara, här får jag finnas". Ett riktigt 
hem där jag kan få hjälp, men också där jag 
kan få vara andra till hjälp. 

Text och foto: Carina Etander Rimborg

I diakonernas rum finns "Vänskapens ikon" som föreställer Jesus och Abba Menas, efter en för-
laga från 600-talet, på en framträdande plats, blandat med visir, böcker, näsdukar och kassar.

Inger Awenlöf-Ehrstedt är samordnande diakon i Mölndal sedan 2019. 

DIAKONI 
Församlingens diakoni ska erbjuda mötesplatser i vardagen och bygga broar mellan 
människor, grupper och organisationer. Vidare ska diakonin erbjuda stöd till människor 
i utsatta situationer, aktivt arbeta för att visa på människors lika värde och stärka den 
egna förmågan, värna om människor som inte kan göra sin röst hörd och föra deras 
talan samt att, med många andra, inspirera, utrusta och uppmuntra ideella. 

Vi behöver ha ständig omvärldsbevakning utifrån ett diakonalt perspektiv för att tidigt 
kunna se och identifiera människor och grupper som riskerar att hamna i utsatta livs-
situationer. Detta kan ske genom samverkan med andra aktörer som Mölndals stad, 
statliga myndigheter, sjukvården, andra församlingar och andra aktörer i civilsamhället.

Ur Svenska kyrkan Mölndals församlingsinstruktion.
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"Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer,
aaaaa aaa , aaa barn, väl ängslas då."

BBOOKK
2103

Namn: 

Adress:
Skicka in lösningen på korsordet senast 20 september till 
Korsord, Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal. Eller lämna in korsordet i Fässbergs församlinghem.
De bidrag som är rätt lösta och har inkommit den 20 september är med i utlottningen av en blomstercheck. 

Vinnare av korsordet i juninumret är Kerstin Nordenberg, Mölndal. Grattis! Blomstercheck är skickad med posten. 

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

Välkommen att besöka vår drop in-mottag-
ning där vi erbjuder socialt och i vissa fall 
ekonomiskt stöd för dig som bor eller vistas 
i Mölndal. Mottagningen är gemensam för 
Fässbergs, Kållereds och Stensjöns försam-
lingar.

www.svenskakyrkan.se/molndal/
ekonomisktochsocialtstod

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

Svenska kyrkan i Mölndal  erbjuder företag 
och privatpersoner att i ett samarbete få 
bidra till social hållbarhet genom att gå in 
som stolt samarbetspartner i vårt sociala 
hjälparbete, tillfälligt eller under en period.
Har du har produkter, tjänster eller eko-
nomiska förutsättningar som skulle kunna 
hjälpa Mölndals utsatta? 
Har du idéer som kanske kan verkställas? 
Du är hjärtligt välkommen för utvecklande 
samtal. Hjälp oss att hjälpa, för ett varmare 
Mölndal!

Hanna Esping Östlin
Samverkanskoordinator 
Diakonala teamet
0738 520 468
hanna.espingostlin@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/molndal/
help2help

SJUKHUSKYRKAN PÅ 
MÖLNDALS SJUKHUS
Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet 
att möta människor i olika livsskeden. Varje 
människa har fysiska, psykiska, sociala, exis-
tentiella och andliga behov. 
Sjukhuskyrkans uppgift är framför allt att 
fånga upp de andliga och existentiella beho-
ven.

VI FINNS NÄR DU 
• behöver någon som lyssnar
• vill samtala om det du bär med dig
• har andliga behov
• önskar förbön eller vill fira nattvard

Sjukhuskyrkan arbetar med själavårdssamtal, 
krisstöd, gudstjänster och andakter. Sjuk-
huskyrkans medarbetare för inga journaler 
och har tystnadsplikt utifrån sina olika pro-
fessioner. 
Sjukhuskyrkans tjänster är kostnadsfria. Vi 
kan också förmedla kontakter till andra kyrkor 
och religionsföreträdare.
www.svenskakyrkan.se/molndal/sjukhuskyrkan

RÅDGIVNING 

I ASYL- OCH FLYKTINGÄRENDEN
Varannan måndag finns möjlighet att 
få rådgivning i asyl- och flyktingären-
den i Fässbergs församlingshem, 
Terrakottagatan 3B. 
 
Tidsbokning måste göras, 
kontakta Inger Awenlöf-Ehrstedt 
0738 520 320
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Musik i kyrkan

www.svenskakyrkan.se/lindome
031 99 68 60

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

SÖNDAG 12 SEPTEMBER
18:00 stensjökyrkan
Nu vänder sommaren sitt blad.  
Dikt och ton i sensommartid.
Margareta Fagman läser egna dikter. 
Musik av och med Thomas Simson. 
Anna Fallström, sång.
Grupp ur Stensjöns Kyrkokör under ledning 
av Birgitta Landgren.
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

ONSDAGAR LUNCHMUSIK
12:00 fässbergs kyrka 
Höstens program med lunchmusik startar 
och vi hoppas kunna erbjuda kaffe, smörgås 
och kaka för 50 kr som du kan äta medan du 
lyssnar. Vi följer självklart FHM:s rekommen-
dationer om tillåtet antal besökare i lokalen. 
Konserten livesänds via Facebook och hemsida
Du hittar sändningen på 
www.svenskakyrkan.se/molndal/fassberg 
eller gå in på
www.facebook.com/svenskakyrkan.fassberg

22 SEPTEMBER KL 12:00  
Lunchmusik med Karin Rosander och 
Elisabeth Engdahl. 

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, ungdomscaféer 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 dem 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

EMELIE JOHNSSON, 16 ÅR
SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET?
Ja, om jag har möjlighet. 

VARFÖR DÅ? 
Det är bra att få in yngre åsikter i kyrko-
politiken. Det är bra att ta vara på möjlig-
heten när man som ung får vara med och 
bestämma. 

SJUNG I KÖR
Svenska kyrkan har många olika körer för barn, 
ungdomar och vuxna. I Fässberg, Kållered och 
Stensjön samt Lindome församlingar hittar du 
både nybörjarkörer och mer avancerade. 

Läs mer: 
www.svenskakyrkan.se/molndal/korer
www.svenskakyrkan.se/lindome

KYRKANS MUSIKSKOLA
Kyrkans musikskola i Mölndal riktar sig till 
ungdomar från 9 år och uppåt som bor i Fäss-
bergs, Kållereds eller Stensjöns församling. 
För dig som vill lära dig spela orgel eller piano.

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

Fo
to

: K
ris

tin
a 

Li
de

ll 
/I

KO
N

Foto: Kristina Strand Larsson/IKON Foto: Lars Gahrn

FRIDA WILDT PERSSON, 16 ÅR
SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET?
Det kommer jag nog att göra.

VARFÖR DÅ? 
Här har man ju faktiskt chansen att påverka 
nått. Vi unga är ju faktiskt också viktiga. 

44

MATHIAS VERNER, 18 ÅR
SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET?
Ja, det ska jag.

VARFÖR DÅ? 
Eftersom jag vill påverka så kommer jag att 
rösta på de som tycker som jag och som jag 
tycker lyfter viktiga saker. 

PHILIP SVENSSON, 19 ÅR
SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET?
Jadå.

VARFÖR DÅ? 
Har man fått rättighet att rösta ska man 
också göra det - det finns så många som inte 
har den möjligheten. Det är viktigt att rösta.

förstagångs-
väljare
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