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Just därför ville jag ha den där. För visst är 
det ofta på det viset – att innehållet visar sig 
vara något annat än vi trodde av reklamen, 
rubriken eller förpackningen. Ofta blir man 
besviken men ibland är det precis tvärtom – 
man blir positivt överraskad. Ta t.ex. radio-
programmet Sommar i P1 som åtminstone 
tidigare annonserades som lättsmält som-
marunderhållning för hängmattan eller bad-
stranden. Men sommar efter sommar hittar 
jag verkliga guldkorn i dessa program. Två 
exempel bara från den sista sändningsveck-
an: Den danske skådespelaren Thure Lind-
hardt som viskade fram existentiella me-
ningsfullheter i ett tempo som var så lågt att 
danskan blev riktigt begriplig. Och de båda 
folkmusikerna Sara Parkman och Samantha 
Ohlanders som bl.a. citerade en medeltida 
kristen mystiker och talade om den heliga 
glipan där musiken kan förmedla djup and-
lighet.

Ingen av de här sommarvärdarna var där 
som representanter för kyrkan utan de var 
skådespelare och musiker, men deras pro-
gram lyckades bland mycket annat förmed-
la väsentliga delar av det kristna budskapet. 
På ett plan är jag inte överraskad för vi har 
länge varit medvetna om att andligheten på 
allvar återvänt till kulturvärlden och det är 
också därför vi i Stensjöns församling har 
ständiga utblickar mot det profana kultur-
livet. Som med våra regelbundet återkom-
mande kulturkvällar med teaterbesök, som 
med våra filmkvällar, som med gäster typ 
Peter LeMarc i våras.

Det påpekas emellanåt att kyrkan förlorar 
medlemmar och att allt färre går i kyrkan. 
Och visst förlorar vi medlemmar också i 
Stensjöns församling men däremot har vi en 
stigande tendens när det gäller deltagande 
i våra högmässor. Vi är närmare 20 % fler 
jämfört med för 10 år sedan.  Men även om 
statistiken ändå pekar neråt för det mesta 
inom Svenska kyrkan så tyder mycket på 
att andligheten är mer närvarande i vårt land 
2018 jämfört med de närmast föregående 
decennierna. Det är bara det att andligheten 

söker sig nya vägar; allt fler livsåskådnings-
program i radio och TV, fler offentliga per-
soner redovisar öppet sin kristna tro och så 
detta som i Sommar i P1: att till synes helt 
profana radio- och TV-program visar sig 
vara fyllda av andlighet.

Last week in Sweden… who could believe? 
Ja, ni kanske minns Donald Trumps utrop i 
TV i vintras om något som han trodde hade 
hänt i Sverige av alla länder. Den gången 
var det fake news men när det gäller and-
lighetens återkomst så är det faktiskt sant. 
I Sverige av alla länder! I detta påstått, ge-
nomsekulariserade land som trodde sig ex-
istera i en post-kristen tid. Just här sipprar 
andligheten in i allt fler sektorer av samhäl-
let och kulturen! 

I svensk kristenhet har det ibland funnits en 
förlägenhet när det gäller kristen tro. Vi har 
ibland varit lite väl anpassliga i vår iver att 
försöka uppfattas som relevanta och moder-
na. När det gäller formerna är det fortfaran-
de en klok strategi att vara anpasslig och 
tidsenlig men inte när det gäller innehållet. 
Där måste vi våga vara också motkulturella 
när Evangeliet kräver det av oss. Annars kan 
det gå som i det högerkristna USA eller som 
i den ryskortodoxa kyrka som blivit alltmer 
lierad med Putin och hans repressiva politik. 

Vi behöver som kyrka fokusera på det som 
är det mest centrala i vårt uppdrag – att 
föra människor till Jesus. Det kan innebära 
kollisioner med tidsanda och trender men 
då får det göra det, för det är ju bara döda 
fiskar som alltid flyter med strömmen... Och 
alldeles uppenbart finns det idag en jordmån 
för andlighet i Sverige. I Stensjöns försam-
ling märker du i höst en ökad profilering där 
vi utöver våra gudstjänster även erbjuder ett 
ökat fokus på andlighet i våra temakvällar, 
på pensionärsträffarna, i Alpha-grupp, retre-
atdag och förbönsgrupp vilket du kan läsa 
mer om i spalten till höger. 

Stefan Risenfors, församlingsherde

Välkommen Carl som ny 
kyrkoherde!
1 september tillträder tidigare domprosten 
i Skara, Carl Sjögren, kyrkoherdetjänsten 
i Mölndal, som efterträdare till nuvarande 
biskopen Susanne Rappmann. Carl kommer 
att tas emot i högmässan i Stensjökyrkan 
kl 10 den 23 september. (Fässbergs kyrka 
är då stängd för renovering som beräknas 
pågå till april 2019) 

Nyfiken på Jesus?
I höst kommer vi att starta en Alphakurs. 
Lite kortfattat är Alpha en grundkurs i kris-
ten tro som riktar sig till dig som är nyfiken 
och vill utforska den kristna tron lite närma-
re eller för dig som vill växa i tron. Under 
ca 10 veckor kommer vi att ses måndags-
kvällar i Fågelbergskyrkan kl 18–20.30 med 
start den 24/9. Ett gemensamt kvällsfika in-
leder varje kväll varefter ett undervisnings-
pass följer och sedan diskussion i smågrup-
per. Fundera på om du själv vill gå denna 
kurs eller om du har en vän eller granne som 
skulle kunna vara intresserad. Det kommer 
även att behövas frivilliga som hjälper till 
med fika eller som vill fungera som samtals-
ledare. 

Om du är intresserad av att gå kursen eller 
av att hjälpa till, kontakta Joel Göranson – 
se kontaktuppgifter på sista sidan!

Förbön i gudstjänster
Under våren erbjöd vi personlig förbön i 
gudstjänsten i samband med nattvardsmål-
tiden. Då det visade sig vara mycket upp-
skattat kommer vi under hösten att erbjuda 
detta regelbundet. Vi skulle även vilja starta 
en förbönsgrupp med frivilliga från försam-
lingen som vill vara med som förebedjare, 
kanske en söndag i månaden. Om du skulle 
vilja prova på detta, hör då av dig till Joel 
Göranson - se kontaktuppgifter på sista si-
dan!

Retreatdag
Lördagen den 13 oktober genomför vi en 
retreatdag i Fågelbergskyrkan kl 09-18. Tre 
gånger under dagen firar vi tidebön men för 
övrigt tillbringar vi hela dagen i tystnad, 
så även under den gemensamma lunchen. 
Du kan sitta för dig själv i kyrkan eller ta 
promenader och dagen är tänkt för att ge ut-
rymme för tyst eftertanke, för bön och med-
itation. Du erbjuds också ett enskilt samtal 
med präst. Stefan Risenfors är ansvarig för 
retreatdagen. 

Anmälan senast 1/10 till Stefan: 
0738-52 04 61. Max 8 deltagare.

 

Den här bilden har absolut ingenting med texten nedan att göra
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Temakvällar
Program varje tisdagskväll i 
Stensjökyrkan kl. 18.30 - 20.00

 4/9 James Martin: Söka och finna Gud i allt. Kap 1: Vad är ignatiansk spiri-
tualitet. 6 kvällar i höst och 8 kvällar under våren 2019 läser och samtalar 
vi om denna bok. Du kan köpa boken för 100 kr i Stensjökyrkan men du 
måste inte ha läst kapitlet i förväg och varje kväll är fristående.

11/9 Söka och finna Gud i allt. Kap 2: De sex vägarna till Gud

18/9 Söka och finna Gud i allt. Kap 3: Längtan och det andliga livet

25/9 Vår nye kyrkoherde Carl Sjögren intervjuas av Thomas Simson 

2/10 Präster i litteraturen – fil dr. Eva Fjellander har doktorerat på temat!

9/10 FILM: Snön på Kilimanjaro (USA 1952 – efter roman av E. Hemingway) 

16/10 Samtal om och med Gud - Thomas Simson och Stefan Risenfors samtalar 
om Thomas bok: Vad ska man tro?

23/10 FILM: Doktor Glas (Sverige 1942 – efter Hjalmar Söderbergs klassiker)

30/10 Söka och finna Gud i allt. Kap 4: Att finna Gud och låta Gud finna dig

6/11 FILM: En vandring i solen (Sverige 1978 – efter roman av ”Slas”)

13/11 RIKSDAGSVALET – vad hände och vad händer? Analys av professor 
Marie Demker

20/11 Söka och finna... . Kap 5: Jag har funnit Gud – men vad händer nu?

27/11 Smärtans alkemister - att omvandla smärta och förlust till resurs 
– Katarina Laundy, psykolog och forskare

4/12 FILM: Dolda tillgångar (USA 2016 –om förste amerikanske astronauten)

11/12 James Martin: Söka och finna Gud i allt. Kap 6: Vänskap med Gud

25/9 Carl Sjögren, vår 
nye kyrkoherde intervjuas 
av Thomas Simson två 
dagar efter mottagnings-
gudstjänsten.

13/11 Marie Demker: en 
av Sveriges mest namn-
kunniga statsvetare ana-
lyserar det nya politiska 
landskapet i Sverige efter 
valet.

27/11 Katarina Laundy, 
psykolog, talar om resi-
liens. Maskrosbarn, över-
levare… vad beror det på 
att vissa människor verkar 
klara av nästan vilka 
svårigheter som helst?

Promenadgrupp för daglediga 
Vi samlas vid Stensjökyrkan måndagar kl.11 och vandrar omkring en timma 
– du får gärna föreslå en promenadrutt. Inga hiskeliga ansträngningar utan lite 
lagom lugn takt! Om du är intresserad så hör av dig till Bodil tfn. 070 328 90 90.

Stensjöträffen 
(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)
29/8 Ulla Jacobssons plats i Mölndal - 

Brittmo Bernhardsson 
5/9 Romer i Rumänien - Gert Gelotte
12/9 Mat, prat & gemenskap
19/9 Ikoner - Erland Forsberg
26/9 Bön – mer än du tror* - Stefan R
3/10 Amazing art - Gunnar Lindskog & 

Marianne Lundström 
10/10 Musik vi minns - Sven Martinsson
17/10 Från ett sönderbombat Tyskland… 

Christian Weidemann
24/10 Liknöjd men inte likgiltig * - Stefan R

31/10 Karl Åberg med ungdomar
7/11 Som en bro… - Roland Svantesson
14/11 Resebilder – Nils Sjöström
21/11 Kontemplativ i handling* - Stefan R
28/11 Hugget i sten – sång- & berättarprogram 

om stenhuggarna på Bohus Malmön
5/12 Sjung till Herrens ära - Carl Sjögren  
12/12 Orgeldemonstration - Birgitta L.
19/12 Musik med Robin Röhag och Jonathan 

Bengtsson 

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)

30/8 Välkommen tillbaka. 
6/9 Sex vägar till Gud* - Stefan R 
13/9 Jag fick ett nytt hjärta. - Jenny Karsberg 
20/9 Mat, prat & gemenskap
27/9 Under över alla under – en samling 

upplevelser - Joel Göranson m.fl. 
4/10 Alternativ bibelläsning*- Stefan R.
11/10 Sandhamnskvartetten med Martin som 

överlevde Estonia.
18/10 Att bli vän med Gud *- Stefan R
25/10 Svalbard - Olle & Marg. Bengtsson 
1/11 Lovsången ger vingar - Carl Sjögren 
8/11 Mitt liv – en resa i många nyanser!  

– Regina Törnqvist 
15/11 Mat,  prat & gemenskap
22/11 Taube-sånger med L-E. Frendberg
29/11 Ignatiansk examen – lära av livet *
6/12 Jenny Nyström – B. Bernhardsson
13/12 Mat, prat och kanske en lucia.

För daglediga
Kom och dela en god gemenskap, en fin middags-
bön, en god måltid (50 kr eller hela terminen för 
600 kr) och ett intressant program. Vid frågor om 
mat och program kontakta Bodil tel 031-761 93 
80. Om du önskar vegetariskt, laktos- eller gluten-
fritt - slå en signal på måndag!

*Under hösten presenterar Stefan Risenfors några 
kapitel ur boken Att söka och finna Gud i allt av 
James Martin – det handlar om livet som kristen.
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Ur grushögarna växer ett nytt Mölndal fram
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Ur grushögarna växer ett nytt Mölndal fram

Överst: Grusgropen efter Papyrus där en hel stadsdel, Nya Forsåker, ska byggas.

Uppe till höger: Det runda Essityhuset som redan hunnit byta namn 

Ovan: Nya Gallerian på Brogatan som öppnar 27 september.

Längst t v: Ett uppgrävt Alberts Torg.

Mitten: Kvarnbytornet ska bli lika högt som bibliotekshuset på bilden under – 17 våningar!

Längst ner t v: Utsikt från Kvarnbyterrassen ner mot Gamla Torget.
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Fågelbergskyrkan
Himlastoff
I höst kommer vi att samverka med barnkö-
rerna Fågelungarna och Påfåglarna. Vi kom-
mer att ha andakt, leka, pyssla och sjunga 
m.m. Gruppen är för barn i årskurs F-2. 
Barnen är med på Messy Church som är en 
gudstjänst med speciellt fokus på barn, samt 
medverkar i musikal och andra projekt. Tis-
dagar kl. 14.00 hämtar vi barnen på Räve-
kärrsskolan och sedan hämtas barnen i kyr-
kan av er föräldrar någon gång mellan 15.45 
och 17.00. Höstterminen avslutas 11/12. 

Öppna förskolan 
Barn från 0-6 år med vuxet sällskap är väl-
komna. Vi samtalar, leker och har en sång-
samling. Det går att köpa fika (smörgås, kaf-
fe) för 10 kr. Det går även att köpa lunch kl 
12.20  för 50 kr. Torsdagar kl 10-12. 

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar om 
tro, ser på film, leker, bakar, hittar på skoj, 
äter mellanmål mm. Torsdagar kl 15.00-
17.00. Höstterminen avslutas 13/12

Stensjökyrkan
Ädelstenarna
En grupp för barn i årskurs F-2. Vi har andakt, 
sjunger, bakar, leker och pysslar m.m. Mån-
dagar kl. 14-16. Höstterminen avslutas 10/12.

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar om 
tro, ser på film, leker, bakar, hittar på skoj, 
äter mellanmål mm. Onsdagar kl 15.00–
17.00. Höstterminen börjar med uppstart till-
sammans med gruppen Gott och Blandat (åk 
6-7). den 29/8 16.00–18.00 och fortsätter se-
dan varje onsdag från 5/9 till 12/12 kl.15-17. 

Öppna förskolan
Barn från 0-6 år med vuxet sällskap är väl-
komna. Vi samtalar, leker och har en sång-
samling. Det går att köpa fika (smörgås, kaf-
fe) för 10 kr. Det går även att köpa lunch kl 
12.20  för 50 kr. Onsd. kl 10-12. 

Söndagsskola
Alla barn som kommer till Stensjökyrkan på 
högmässa kl 10 på söndagar kan vara med. 
Vi läser ur barnbibeln, leker och pysslar. 
(ingen anmälan)

Gott & Blandat
Vad ska du göra till hösten? 
Du kanske svarar gå i skola, 
idrotta, hänga med kompisar, 
spela datorspel. Man kanske 
skulle kunna säga lite Gott & 
Blandat?!
Gott & Blandat är för er i årskurs 6-7. Det 
här är en grupp som kommer att samlas 
udda veckor med start v.37. Tyvärr vet vi 
inte än om det blir tisdagar eller onsdagar 
men hör av dig för att hålla dig uppdaterad. 
Vi kommer att hitta på allt möjligt roligt och 
även få tid att prata om livet och tron. Om 
inget annat sägs så ses vi i Stensjökyrkan på 
nedervåningen. Hör av dig till Karl Åberg 
(se kontaktuppgifter på sista sidan) om du 
har frågor. 

UngdomsGruppen  
i Stensjöns församling!
UG är ett tillfälle i veckan att stanna upp 
från allt som är runtomkring och slappna av 
och växa i den härliga gemenskap vi bygger 
där. På våra träffar (oftast torsdagar 18.30-
21.00 i Fågelbergskyrkan) har vi alltid tre 
element med: 1. Fika eller mat. 2. Aktivitet. 
3. Andakt.
UG är alltså något unikt, något annorlunda 
mot vardagen. Vi spelar pingis, leker lekar, 
ser på film, diskuterar livet och trons lätta 
och svåra frågor mm. Kom som du är och 
känn dig mer än varmt välkommen så gör 
vi UG tillsammans! Programmet för hösten 
och information om träffarna läggs ut på 
Instagram, @stensjonsug så in och kika.
Ansvariga: Karl Åberg och Johannes Imberg.

Barnverksamhet

Anmälan barnverksamhet - anmäl genom att maila till:
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se. Ange verksamhet, barnets namn, personnummer, 
ev. allergier, telefonnummer samt mailadress till vårdnadshavare. Alla grupper utom 
Öppna förskolan och Söndagsskolan har uppehåll under skollovet v. 44. 
Ulrica Kardborn, 0738-520464. Barnpedagog Stensjökyrkan/Fågelbergskyrkan

Konfirmanderna har hoppat ur sina vita kåpor i och med konfirmationen 2 juni, men några av dem återsåg vi på årets 

Taizéresa i början av augusti. Många dyker upp som ledare i de nya konfirmandgrupperna, somliga i UngdomsGrup-

pen på torsdagar och några kommer du kanske att se som ungdomsvaktmästare på våra högmässor framöver.
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Körer i Stensjökyrkan
Körerna startar igen i vecka 35. Välkomna 
både gamla och nya körsångare! Se nedan 
vilken kör som passar dig. Kontakta Birgitta 
Landgren, 031-7619466
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se

Det finns över 140 körsångare i Stensjö-
kyrkan och vi vill gärna bli fler! Alla körer 
medverkar i gudstjänster några gånger varje 
termin. Alla körer gör också någon resa, har 
läger eller kördag minst en gång om året. 
Här följer en kort presentation av de olika 
grupperna:

Pojkkören består av 13 pojkar. Pojkar 
från 5 år är välkomna till kören, åldersgrän-
sen uppåt är t.o.m. årskurs 2. Vi sjunger, le-
ker och avslutar med att läsa ur barnbibeln. 
Kom gärna och hälsa på!
Onsdagar kl.16.30–17.30. 

Flickkören består av 24 flickor. Vi 
sjunger, leker och läser precis som i Pojk-
kören. Ålder: 5 år t.o.m. åk 2. Tisdagar kl 
14.30–15.30. 

Barnkören är en kör för både flickor 
och pojkar, för närvarande 15 barn. Vi har ett 
läger i kyrkan i okt. och liksom andra körer 
sjunger vi mycket vid Advent, Lucia och Jul. 
Ålder: åk 3-5, tisdagar kl.15.45–16.45. 

Ungdomskören – för dig som går i 
åk 6 och uppåt. Nu är vi 11 i kören och vi 
vill gärna bli fler!  Nästan alla går på högsta-
diet, men äldre ungdomar är också välkom-
na! Vi sjunger för det mesta 2-stämmigt; 
Taizésånger, lite gospel, klassiskt mm. Tis-
dagar kl. 17.15–18.15. 

Lilla Kyrkokören – en vuxenkör 
för dig som kanske inte sjungit så mycket 
förut eller som inte hinner satsa så mycket 
tid på kören. Just nu är vi en damkör med 
12 medlemmar och vi vill också gärna bli 
fler. Vi sjunger mest 2-stämmigt, sopran och 
alt. varannan torsdag (udda veckor) kl.19–
20.30. 

Kyrkokören är kyrkans största kör 
med över 60 medlemmar. En vuxenkör med 
blandade stämmor, ovanligt många män: 14 
basar och 7 tenorer! Kören sjunger blandad 
repertoar i stora och mindre verk. Onsd. 
19–21.15. 

Körer i Fågelbergsk:an
Kör är Hälsa
Tycker du om att sjunga men vet inte riktigt 
om du kan?  Då kan Kör är Hälsa vara nå-
got för dig!
Kör är Hälsa träffas på onsdagar i Fågel-
bergskyrkan kl. 15.00- 16.30 och sjunger 
enkla sånger från olika genrer. Kören job-
bar med grundläggande sångteknik men 
fokuserar framförallt på sångens välgöran-
de effekter på hela människan. Ca 1 gång/ 
månad förgyller kören Fågelbergskyrkans 
gudstjänster, men gör även andra projekt 
tillsammans. I höst finns frilansmusiker Edo 
Bumba med som körledare och extra musi-
ker. Kören är kostnadsfri. Info: Ida Anders-
son 031-7619473

Fågelungarna   
(För dig som går i förskoleklass)
Tisdagar kl. 14.15- 14.45

Påfåglarna  
(åk 1-2) Tisdagar 14.45- 15.15
(Fågelungarna och Påfåglarna samverkar 
med Himlastoff. Se sid 6!)

Ny kör för årskurs 3-6  
Tisdagar kl. 15.45- 16.30
Anmälan och information gällande samtliga 
körer i Fågelbergskyrkan till körledare Ida 
Andersson: 031- 761 94 73

Sjung ny 
gudstjänstmusik!

På Pingstdagen togs en ny kyrkohand-
bok i bruk i Sv k:an. Nu när hösttermi-
nen startar är det dags att lära sig den 
nya gudstjänstmusiken! Kom och öva 
onsdag 5 sept. kl. 19 i Stensjökyrkan. 
Tillsammans med Stensjöns Kyrkokör 
prövar vi musiken, som vi kommer att 
sjunga på höstens gudstjänster i våra 
kyrkor. Kvällen startar med en enkel 
mässa kl.18.30 för dem som vill vara 
med även på den. 

Musik i Stensjökyrkan
(i samarr. med Sensus)

Sönd. 16 sept. kl.18  
Så att vi flyger igen
Bandet alibi tom bjuder på lågmäld alter-
nativpop kring söndagens tema, Döden och 
livet. De egenkomponerade låtarna rör sig – 
både musikaliskt och textmässigt – svävan-
de mellan djupt allvar och kreativ lekfullhet.

Sönd. 30 sept. kl.18 
Schumann och Mozart
Schumanns Pianokvintett i Ess-Dur och 
Mozarts Exsultate jubilate. Mariella Sivert-
strand, sopran, Johan Larsson, piano, An-
ders Norberg och Hans Lindström, violin, 
Andrine Bendixen-Mangs, viola och Petra 
Hellquist, cello.

Sönd. 14 okt. kl.18 
Där du går
Stensjökyrkans Ungdomskör och Lilla Kyr-
kokören tillsammans med Anders Hagberg, 
flöjter och saxofon och Johannes Landgren, 
orgel och piano.

Månd. 22 okt. kl.20
Höstromantik
En kväll där regndoftande toner möter kärle-
kens poesi i de vackraste av klanger. Möln-
dals Kammarkör under ledning av Fredrik 
Berglund.

Lörd. 3 nov. kl.18 i Kikås kapell. 
Musik i Allhelgonatid
Minnesgudstjänst med meditativ musik. Bo 
Haraldsson, gitarr. Birgitta Landgren, piano 
och orgel.

Sönd. 18 nov. kl.18. 
Wachet auf!
Bachs kantat nr 140 framförs av Stensjöns 
Kyrkokör, orkester och solister.

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

Sönd. 16 dec. kl.18
Sjung in julen!
Vi sjunger julsånger tillsammans med Sten-
sjökyrkans alla körer.

Musikgudstjänst 2/12 kl 16 i Fågelbergskyrkan  
Att vara kvinna är i sig att leva initierad, att leva livet 
märkt i stort och smått: av förluster, kärlek och kamp 
för en egen plats. Metoo-rörelsen svepte som en våg 
över världen och lyfte berättelser om övergrepp. Att 
vara kvinna år 2018 innebär fortfarande risk att bli 
behandlad som ett objekt och inte bekräftad som den 
underbara, unika människa jag är. Älskad, önskad av 
Gud själv.  

På första advent går vi in i ett nytt kyrkoår. Vi firar 
att Gud snart ska komma nära och allt ställs på ända. 
Men innan julens fest kommer advents-tiden med fas-
ta och introspektion. Ett tillfälle att bekänna och att 
vända om. 

Gud, vi bryter tystnaden. Hör, vår bekännelse! Ge-
nom tusen dödar in mot ett helande liv. Det är en 
kvinnlig andlig väg. Det är: Via Mystica Feminina. 

Musikverksamhet i Stensjöns församling



FAKTA OM FÖRSAMLINGEN
Stensjöns församling, med ca 7000 medlemmar, 
är Svenska kyrkans lokalförsamling i östra Möln-
dal (öster om E6). Vi har två kyrkor: Stensjö-
kyrkan (byggd 1974, utbyggd 1984 och 2005) 
ligger utmed Gunnebogatan i norra delen av 
församlingen. Fågelbergskyrkan (byggd 1984) 
ligger på Östra Falkgatan som är en tvärgata till 
Fågelbergsgatan (bakom ICA-Lyan) i Rävekärrs-
området i södra delen av församlingen. Fr.o.m. 
2014 är vi tillsammans med Fässbergs och Kål-
lereds församlingar en del av Mölndals pasto-
rat. 1 september tillträder Carl Sjögren som ny 
kyrkoherde i pastoratet. Församlingsexpeditio-
nen ligger i Fässbergs församlingshem – strax 
norr om kyrkan.

Församlingsexpedition
Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal
Expeditionstid: mån-fre kl 09-14.30 
(lunchstängt 12.00-12.45)

Telefon: 031-761 93 00
E-post:
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensjon

Stensjökyrkan 
Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal
Fax 031-746 48 11
Församlingsherde Stefan Risenfors 761 94 61

E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
Komminister Johannes Imberg 0738-520463

E-post: johannes.imberg@svenskakyrkan.se
Komminister Marianne Mörk 761 94 16

E-post: marianne.mork@svenskakyrkan.se
Past.adj. Joel Göranson 761 93 80

E-post: joel.goranson@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Birgitta Landgren 761 94 66

E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusik. Ida Andersson 761 94 73

E-post: ida.andersson@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare Karl Åberg 0738-520472

E-post: karl.aberg@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn 761 94 64

E-post: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmäst. Sven Martinsson 761 94 74

E-post: sven.martinsson@svenskakyrkan.se

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal 

Veckomässa med Taizéprägel 
onsdagar kl 16.30 i Fågelbergs-
kyrkan (fr.o.m. 19/9) och kl 18.30 
i Stensjökyrkan ( fr.o.m. 5/9)

Red. & ansvarig utgivare Stefan Risenfors
Foto förutom sid 3 Stefan Risenfors
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Tryck   Grafisk Support Dahlberg AB
Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
slutet av november  OGV (Om Gud Vill)

Gudstjänster hösten 2018
SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan

2 14 sönd eft trefaldighet 
Enheten i Kristus

11 Ekumenisk gudstjänst* i 
Pingstkyrkan, 
Baazgatan 9, Mölndal

9 15 sönd eft trefaldighet
Ett är nödvändigt

10 Högmässa – intro nya 
handboken. Kyrkokören
Göranson & Risenfors

16 Hjärtats Tid, Mörk
Hanna Bendz, cello

16 16 sönd eft trefaldighet
Döden och livet

10

18

Högmässa, Risenfors 
Soft and Swing - jazz
Musikgudstjänst*

23 17 sönd eft trefaldighet
Rik inför Gud

10 Högmässa – mottagande 
av kh Carl Sjögren. 
Biskop Susanne Rappmann, 
kontraktsprost 
Ylva Leitzinger m fl

16 Messy Church, Imberg. 
Fågelbergskyrkans barn-
körer medverkar

30 Den hel. Mikaels dag
Änglarna

10

18

Högmässa, Göranson 
Flick- & Barnkören
Musikgudstjänst*

OKTOBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan

7 19 sönd e trefaldighet
Trons kraft

10 KOMMENTERAD * 
Högmässa Ungd.kören, 
Lilla Kyrkokören m fl
Risenfors & Imberg

16 Hjärtats Tid, Mörk
Kör är Hälsa & Edo Bum-
ba medverkar

14 Tacksägelsedagen
Lovsång

10

18

Familjegudstjänst
Carl Sjögren/Göranson
Flick-, Pojk- & Barnkör
Musikgudstjänst*

 

21 21 sönd eft trefaldighet
Samhällsansvar

10 Högmässa, Imberg
Ulrica Kardborn, sång

16 Messy Church, Imberg
Kyrkans tre barnkörer

22 Måndag 20 Mölndals Kammarkör
28 22 sönd eft trefaldighet

Frälsningen
10 Högmässa, Risenfors

Kyrkokören

NOVEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan

3 Alla Helgons dag
Helgonen

11 Högmässogudstjänst i 
Kikås kapell Göranson
David Hedenrud, sång

18 Musikgudstjänst* i Ki-
kås kapell, Göranson

4 Sönd eft alla helgons d.
Vårt evighetshopp

10 Högmässa, Risenfors
Kören Sonora

16 Hjärtats Tid, Mörk / Carl 
Sjögren. Kör är Hälsa & 
Edo Bumba medverkar

11 24 sönd eft trefaldighet
Den yttersta tiden

10 Familjegudstjänst, Imberg. 
Flick-, Pojk- & Barnkör

18 Sön. f. domssöndagen
Vaksamhet och väntan

10

18

Högmässa, Risenfors
Ungd.kör, Lommebôs
Musikgudstjänst*

16 Messy Church, Göranson
Kyrkans tre barnkörer

25 Domssöndagen
Kristi återkomst

10 Högmässa
Mörk

DECEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan

2 1 söndagen i advent
Ett nådens år

10 Högmässa, alla prästerna 
och körerna. 
Paul Spjuth, trumpet

16 Hjärtats tid: Via Mystica 
Feminina. Musik av Ida 
Andersson & Lina Mayîm
Präst: Marianne Mörk

9 2 söndagen i advent
Guds rike är nära

10 Högmässa, Risenfors
Hanna Bendz, cello

* Se föregående sida!

Gudstjänst på Lackarebäckshemet kl 14.30 varje söndag – jämna veckor med Stensjöns försam-
ling, dvs: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 och 16/12. 


