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Får kyrkan skrämmas?
Bilden på framsidan är från en takmålning 
i Kungälvs kyrka men ungefär lika skräm-
mande helvetesskildringar går att finna i 
kyrktaket i Kållereds kyrka. De skulle knap-
past ha målats idag i någon svensk kyrka. 
För idag skräms vi inte. Vi tror inte på att 
skrämma folk till tro och gott uppförande. 
Den svarta pedagogiken har övergivits ock-
så i skolan men förmodligen lever den kvar 
i vissa dysfunktionella miljöer också i vårt 
samhälle idag.

Samtidigt måste man konstatera att skräm-
mandet inte sällan hade ett positivt syfte. 
Även om pedagogiken var svart så var den 
ändå en pedagogik, den tjänade ett högre 
ändamål: I folktron berättades skrämman-
de historier om häxor och troll för att varna 
barnen för att på egen hand ge sig ut i sko-
gen där man kunde gå vilse eller angripas av 
rovdjur. I kyrkan förklarades självmördare 
fördömda och förvägrades begravningsplats 
på kyrkogården för att till varje pris för-
hindra att förtvivlade människor valde den 
utvägen. Rädslan för eviga straff hade allt-
så till syfte att hjälpa människor att härda 
ut under svårigheter tills ljuset återvände i 
deras liv.

Men som filosofen Hegel visade med sin 
dialektiska filosofi så rör sig utvecklingen 
ofta framåt mellan två ytterligheter – tes och 
antites. Eller med en bild: Om du bara foku-
serar ett dike så är risken stor att du backar 
ner i det motsatta diket. Är vi som kyrka så 
rädda för att hamna i det gamla skrämseldi-
ket att vi istället skönmålar och blundar för 
det hotfulla i tillvaron? 

Nu ska jag presentera den alternativa fram-
sidesbilden, den som jag slopade till förmån 
för de skrämmande kyrktaksansiktena:

En vacker blomma från Öland – en tillbaka-
blick på sommaren. Så ser ofta Kyrkklock-
ans framsida ut och så ser också kyrkans 
förkunnelse ofta ut. Oförarglig, lite vack-
ert tal om kärleken och att Gud älskar alla. 
Det är inte fel. Alla behöver påminnas om 
skapelsens skönhet och en kärleksfull Gud. 
Men kan det finnas en risk för verklighets-
förfalskning om vi hela tiden väljer att pre-
sentera enbart det positiva? 

Förbanna inte mörkret  
– tänd ett ljus!

Visst är det där visdomsordet sant. Men om 
vi inte vågar påpeka att mörkret är mörkt så 
kommer ingen att tända det där ljuset! Ta 
t.ex. klimataktivisten Greta Thunberg – hur 
många har inte avvisat henne och den forsk-
ning hon lutar sig emot som skrämselpro-
paganda. Det finns de som har ekonomiskt 
intresse av att förneka klimathotet men det 
finns också de som av rena bekvämlighets-
skäl väljer att betrakta klimathotet som fake 
news. De vill fortsätta att flyga och fortsät-
ta överkonsumera. Ett beteende i stil med 
den franska överklasskurtisanen Madame 
de Pompadour som försvarade aristokratins 
lyxliv med orden: Efter oss syndafloden. 
Den gången slutade den sortens arrogans 
med den sällsynt blodiga Franska revolutio-
nen 1789.

Så vad blir då svaret på frågan: Får kyrkan 
skrämmas? Får kyrkan ö.h.t. tala om synd 
och syndens konsekvenser? Kan vi bara av-
färda Bibelns tal om eviga straff som vid-
skeplig svart pedagogik helt utan relevans 
för oss idag? Ja, vill du ha Svenska kyrkans 
svar på de frågorna så kan du räkna med 
hela skalan av ståndpunkter för så bred är 
vår kyrka. Och det är bra. För i motsats till 
sekter och politiska partier så är vi ingen 
åsiktsgemenskap! 

Vill du ha mitt svar så är det som vanligt lite 
vacklande och tveksamt för jag försöker lära 
mig att vara trogen min ärliga förvirring. 
Men att peka på verkliga hot utan att över-
driva är inte att skrämmas utan att upplysa 
och varna. Bibeln varnar också för de falska 
profeterna som i Hes 13:11 där profeten He-
sekiel talar å Guds vägnar om de falska pro-
feterna: De har fört mitt folk vilse och sagt: 
”Allt är väl”, trots att allt inte var väl.

Men kyrkans allra viktigaste bidrag är inte 
att varna och ännu mindre att skrämmas. 
Kyrkans viktigaste bidrag är att plantera 
hoppet om att ingenting är omöjligt. Också i 
den mest hopplösa situation kan ljuset sipp-
ra in och livet få fäste – ungefär som den 
lilla blomman till vänster. Marken kan vara 
hur stenig som helst – livet finner ändå alltid 
fäste. Så stor är Gud!

Stefan Risenfors, församlingsherde

Tisdagskvällar
Vi fortsätter med program varje tisdags-
kväll i Stensjökyrkan – kl 18.30–20.00. 
Ungefär varannan vecka är det kvin-
nogrupp men övriga tisdagar är alla 
välkomna.

3/9 Kvinnogrupp*
10/9 Tro i skönlitteraturen: Från 

Jesper Svedberg till morfar 
prosten - om präster i littera-
turen – Anna Sophia Bonde

17/9 Kvinnogrupp*
24/9 Anonyma Alkoholister in-

formerar - Erik Risberg
1/10 Kvinnogrupp*
8/10 Civilkurage i vardagen. 

Vågar du ingripa vid bråk 
på spårvagnen? Om någon 
ligger på trottoaren? Om du 
hamnar i ett sammanhang 
präglat av t ex rasism eller 
sexism?  Vi diskuterar vad 
civilkurage är och delar råd 
om konflikthantering.

15/10 Kvinnogrupp*
22/10 Tro i skönlitteraturen: Lewis 

och L´Engle - om kristna te-
man i fantasylitteraturen – A 
S Bonde

29/10 Kvinnogrupp*
5/11 Dokumenterade mirakel – 

Micael Grenholm om sin nya 
bok

12/11 Kvinnogrupp*
19/11 Vården, pengarna & patien-

terna – Att hjälpa sin nästa 
– ställ dig i kö! Revisionsdi-
rektör Vilhelm Rundquist har 
granskat SU.

26/11 Filosofen Nicolaus Cusanus 
– Per Starke. Cusanus är en av 
grundpelarna i filosofen Jonna 
Bornemarks generalangrepp 
på New Public Management i 
den uppmärksammade boken 
Det omätbaras renässans. 
Jonna kommer 17 januari men 
här får vi en chans att förbe-
reda oss.

3/12 Kvinnogrupp*
10/12 Klimatkrisen - vad vet vi? 

Vad tror vi? Vad kan vi 
hoppas och vad kan vi göra? 
Docent Daniel Johansson, 
inst. för rymd-, geo- och 
miljövetenskap på Chalmers

*Kvinnogruppen är en icke-
konfessionell samtalsgrupp för kvinnor i 
alla åldrar, öppen för alla oberoende av 
religionstillhörighet och livsåskådning. 
Ansvarig: Solveig Fylling Nygaard som 
du kan kontakta för mer information - 
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se  
eller telefon: 0738-520431 
(Vi har även en mansgrupp med samma 
upplägg – info: Stefan Risenfors)
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För daglediga
12.00 Andakt. 12.30 Lunch för 50 kr. 13.00 
Program. Vid frågor om mat och program: 
kontakta Bodil tel 070-3289090 alt. 0738-
520467. Om du önskar vegetariskt, laktos- 
eller glutenfritt – ring på måndag så ordnar 
vi ett bra alternativ.

Stensjöträffen 

(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan
4/9 Sommarminnen 

11/9 Bibelns Sara – A. S. Bonde
18/9 Hur stämpla rätt? Västtrafik info.
25/9 Vår nya diakon, Inger Awenlöf, 
 2/10 Sv. kvinnors stordåd - L. Åshede 
 9/10 Bibelns Hagar – A. S. Bonde
16/10 Lydia Wahlström & Ottar 

- Karin Janfalk
23/10 Vilken service får vi av social-

tjänsten? - Gun Aremyr 
30/10 Örterna inför jul och 

influensasäsong - Jan Vinäng 
6/11 Bibelns Mirjam – A. S. Bonde

13/11 Bilder från Namibia – I. Skogar
20/11 Kvinnojouren informerar
27/11 Folkmusik med Kristin Svensson
4/12 Om kvinnor i Bibeln – Rut och 

Noomi - Anna Sophia Bonde

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)
5/9 Sommarminnen
12/9 Ikoner - Erland Forsberg
19/9 Nils Zandhers sjunger och berät-

tar
26/9 Vår nya diakon Inger Awenlöf 
3/10 Bilder fr Taizé - Stefan Risenfors
10/10 Vilka rättigheter har jag som pen-

sionär? - Socialtjänsten inform.
17/10 Kristen och HBTQ-person, An-

na-Karin Caspersson från EKHO 
24/10 Gruvorna i Sydafrika - Carina 

Etander-Rimborg  berättar
31/10 Mat & prat
7/11 Musikfrågesport m Sven & Bodil 
14/11 Berättelser från räddningstjänsten 

Jan “Kraka” Bergström sjunger 
och berättar

21/11 Visor - Sinikka Thörn & Olle 
Junholm

28/11 Mat & prat och ev. lite julpyssel
5/12 Hur Gud var med i svårigheterna 

– Joel Göranson

Välkommen  
Anna Sophia!
Jag som är ny präst här i Stensjön från och 
med augusti heter Anna Sophia Bonde och 
kommer närmast från en tjänst som bibel-
lärare på Helsjöns folkhögskola. Jag är 
prästvigd 2001 för Skara stift och började 
min prästtjänst i Vänersborg. Sedan har jag 
jobbat många år nere i lundatrakten tills jag 
och min familj för fem år sedan återigen 
flyttade upp till Västergötland. Familjen är 
min man Magnus, som till professionen är 
gymnasielärare, och våra fyra pojkar i diver-
se åldrar. 

Efter att under våren ha vickat ett antal sön-
dagar kommer jag nu att arbeta i Stensjön 
80%. Vid sidan av familjeliv och prästeri 
skriver jag en hel del och har nu i sommar 
gett ut en bok, Mina bibliska storasystrar 
(Artos förlag). I den berättar jag i tolv kapi-
tel om kvinnor i Gamla testamentet och hur 
jag själv speglar mig i dem. Några, som Eva, 
är ganska välkända medan andra kanske inte 
är allom bekanta, till exempel de två modiga 
barnmorskorna Shifra och Pua och den nöj-
eslystna Gomer, som var gift med profeten 
Hosea. Jag tycker det är roligt, också i guds-
tjänst och predikan, att använda bibeltexter-
na som, fastän så gamla, fortfarande talar – 
också in i vår tid. De berättar om hur Gud 
verkar i världen, genom vanliga människor; 
närsomhelst kan ett under ske! 

Bibeln visar hur människor kan få lära kän-
na Honom som ville att de – ja, också vi – 
skulle finnas. Därför bär varje dag inom sig 
möjligheten till det som Humphrey Bogarts 
rollfigur säger till polischefen i slutscenen i 
filmen Casablanca: Louis, I think this is the 
beginning of a beautiful friendship. Det-
samma kan jag säga som i Stensjön i vår fått 
”smaka” på församlingen och mött vetgirig-
het, glädje och många varma blickar. Jag ser 
fram emot att få lära känna er närmare.

Anna Sophia Bonde, komminister

Välkommen Kristin!
Jag började min tjänst 29/7 och redan sam-
ma vecka fick jag åka iväg på en händelserik 
resa till Taizé, ett ekumeniskt kloster i 
Frankrike, tillsammans med 59 ungdomar 
och ledare. Efter två veckor som ny ung-
domspedagog i Stensjön kan jag säga att jag 
stormtrivs.

För ett år sedan flyttade jag till Stensjön 
tillsammans med tre vänner. Vi valde på en 
gång att börja gå till Stensjökyrkan fastän vi 
alla har en frikyrklig bakgrund. Stensjökyr-
kan blev en växtplats för oss som kollektiv, 
där vi har utmanats både genom att vara 
med i gudstjänsten som förebedjare men 
också till att bjuda in församlingen till bön 
och lovsång hemma hos oss. Nu har vi nyli-
gen flyttat till ett nytt hus i Kållered.

Min väg till att bli ungdomspedagog är inte 
spikrak. Jag har jobbat som lärare, på daglig 
verksamhet och nu senast på café. Längtan 
och nyfikenheten efter Jesus har följt med 
mig sedan jag var liten och när jag började 
på universitetet valde jag att läsa teologi. 

Under studietiden hände mycket med mig. 
Bl. a. insåg jag hur viktig bönen är när jag 
kom i kontakt med 24-7 bönerörelsen, ett 
ekumeniskt nätverk som jag engagerat mig 
mycket i. För mig var det inte enkelt att be 
och jag skulle idag inte påstå att jag är något 
proffs på det. Jag tror att bönen är grunden 
för att vår relation till Gud fördjupas och jag 
ser den positiva inverkan det har i mitt liv, i 
församlingen och för samhället i stort. 

Många av ungdomarna fascinerades över 
hur lätt det var att prata med nya människor 
i Taizé. Där fanns en naturlig öppenhet som 
de ofta tycker saknas i Sverige. En sådan 
öppenhet och enkelhet hoppas jag att vi till-
sammans kommer kunna skapa när vi möts i 
ungdomsgrupperna här i Stensjön.

Kristin Watrous, ungdomspedagog
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Sommaren 
2019
Längst upp till vänster en bild från 
Stensjöträffens och Fågelbergsträffens 
utflykt till Kungälvs kyrka och Mar-
strand 22 maj. 

Därunder ser vi Anna Fallström och 
Tomas Simson från sommarens sista 
musikcafé vid Gunnebo Brostuga. Enda 
gången det regnade men ändå 50 del-
tagare! 

På nästa sida och längst ner:  bilder 
från årets Taizéresa. Varje år sedan 
1996 har Stensjöns församling rest med 
en grupp ungdomar till kommuniteten 
Taizé i Bourgogne i Frankrike. När vi 
var där i vecka 32 var det 3700 ungdo-
mar samlade. I augusti 2020 planerar vi 
att åka igen…
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Fågelbergskyrkan
Himlastoff 
Gruppen är för barn i årskurs F-2. Vi sam-
verkar med barnkörerna. Vi lyssnar på 
bibelberättelser, leker, pysslar, sjunger, har 
andakt, och äter mellanmål. Barnen är med 
på Messy Church, två gånger under höstter-
minen, som är en gudstjänst med speciellt 
fokus på barn. Tisdagar kl. 14.00 hämtar 
vi barnen på Rävekärrsskolan och sedan 
hämtas barnen i kyrkan av er föräldrar 
någon gång mellan 15.45 och 17.00. Höst-
terminen börjar 27/8 och slutar 10/12 OBS! 
Höstlov 29/10

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar 
om tro, ser på film, leker, bakar och hittar 
på skoj. Torsdagar kl 15.00-16.30. Höstter-
minen börjar 29/8 och slutar 12/12. OBS! 
Höstlov 31/10

Öppen förskola i båda 
kyrkorna
Barn från 0-6 år med vuxet sällskap är 
välkomna. Lek och sångsamling. Det går 
att köpa fika (smörgås, kaffe) för 10 kr. Det 
går även att köpa lunch kl 12.20 för 50 kr. 

Onsdagar kl 10-12 
i Stensjökyrkan.

Torsdagar kl 10-12 
i Fågelbergskyrkan.

Höstterminen börjar i vecka 35 
Ingen anmälan.

Anmäl till barngrupperna genom 
att kontakta barnpedagog  

Ulrica Kardborn
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se, 

0738-520464

Stensjökyrkan
Ädelstenarna
En grupp för barn i årskurs F-3. Vi lyssnar 
på bibelberättelser, leker, pysslar, bakar, har 
andakt, och äter mellanmål. Måndagar kl. 
14-16. Höstterminen börjar 26/8 och slutar 
9/12 OBS! Höstlov 28/10.
12.. Höstterminen börjar 28/8 och slutar 
11/12 (Ingen anmälan)

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 4-5. Vi pratar 
om tro, ser på film, leker, bakar och hittar 
på skoj. Onsdagar kl 15.00-16.30. Höstter-
minen börjar 28/8 och slutar 11/12 OBS! 
Höstlov 30/10. 

Söndagsskola
Alla barn som kommer till Stensjökyrkan på 
högmässa kl 10 på söndagar är välkomna att 
vara med. Vi läser ur barnbibeln, leker och 
pysslar. Höstterminen börjar 25/8 (Ingen 
anmälan) 

Barnverksamhet

Grupp för 
Unga Vuxna
Hej, är du mellan 18 och 30 år och längtar efter en kris-
ten gemenskap med andra unga vuxna? Då kan du hänga 
med på Mölndals pastorats unga vuxna-träffar!

Höstens första träff blir måndagen den 2 september 
klockan 19:00 på bottenvåningen i Stensjökyrkan. Då 
kommer det att bli lite soppa, vi kommer att dela tan-
kar om livet och tron och be lite för varandra, och ock-
så dyka in i en bibeltext tillsammans. Där finns såklart 
också utrymme för förslag på andra saker vi kan göra 
tillsammans!

Vi tänker mötas varannan vecka under hösten, men 
väntar till första träffen med att bestämma fler datum så 
vi hinner stämma av med varann om den tidpunkt som 
passar bäst. Kanske kommer vi också att mötas på olika 
ställen under hösten.
Har du inte möjlighet att komma 2/9 men vill hänga 
med ändå, eller du känner någon annan som du tror vill 
hänga med, kan du kontakta Solveig Fylling Nygaard 
på mejl: solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se, eller tel: 
0738520431.

Ungdoms-
gruppen
Varmt välkommen till UngdomsGruppen i Stensjöns 
församling! Den vänder sig till dig som är 14 år eller 
äldre. 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: fika eller mat, någon aktivitet och 
andakt.

UG är alltså något unikt, något annorlunda mot varda-
gen. 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.
Ansvarig: Kristin Watrous 0738-520472
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Musik i 
Fågelbergskyrkan
Kyrkomusiker Ida Andersson kommer un-
der hösten att vara tjänstledig på deltid och 
endast arbeta 25% med fokus på barnkö-
rerna och Messy Church-gudstjänsterna. 
Linus Landgren kommer att ersätta henne 
på övrigt inkl. Kör är Hälsa.

Körer Fågelbergskyrkan
Kontakta körledare Ida Andersson 
0738-520473 för mer information. 
Samtliga körer startar i vecka 35. 

Fågelungarna (F-klass- åk 1)
Tisdagar kl. 14.15- 14.45

PåFåglarna (åk 2)  
Tisdagar 14.45- 15.15. (Fågelungarna 
och Påfåglarna samarbetar med Him-
lastoff – se sid 6.)

SångFåglarna (åk 3-6)
Tisdagar kl. 15.45- 16.30

Kör är Hälsa ( - 100 år)
Onsdagar kl. 15.00- 16.30

Sönd. 15/12 kl 16.00 

Jul i Jazzton
En julsångsgudstjänst i jazzton med An-
ders Persson, Hans Grundberg, Mikael 
Karlsson. Kör är Hälsa, barnkörerna, Li-
nus Landgren och Ida Andersson.

Prova på GOSPEL!
19 och 20 okt kommer Ulf Nomark till 
Stensjökyrkan. Ulf är en känd och upp-
skattad gospelledare, pianist och låtskriva-
re. Ta tillfället att sjunga gospel och pop 
tillsammans med honom, Lilla Kyrkokö-
ren och Ungdomskören. Vi övar kl.10-16 
på lördagen och från kl.15 på söndagen. 
Avslutar med musikgudstjänst, One call 
away kl.18. Anmälan till B. Landgren, bir-
gitta.landgren@svenskakyrkan.se senast 1 
okt. 100:- för lunch och fika båda dagarna 
betalas under helgen. Om du redan sjunger 
eller har sjungit i kör, ange vilken stämma 
du sjunger.

Musik i Stensjö-
kyrkan (i samarr. med Sensus)

Sönd. 1 sept. kl. 18 – Sensommarkonsert 
Nyligen prisbelönta Mölndals Kammar-
kör sjunger under ledning av Fredrik 
Berglund.  
Sönd. 8 sept kl.18 - I have a dream 
Musik av Ellington, Strayhorn, Olle Adol-
phson m.fl. Håkan Lewin, saxofon. Ulf 
Sarner, sång. Johannes Landgren, orgel. 
Stensjöns Kyrkokör.
Sönd. 29 sept kl.18 - Hjärta till hjärta 
Joel Göranson leder oss, tillsammans med 
sitt band, igenom en musikgudstjänst där 
egenskrivna toner och ord får leta sig in i 
hjärtats många olika rum.
Sönd. 20 okt. kl.18 - One call away 
Gospel och pop med Ulf Nomark, Sten-
sjökyrkans Ungdomskör, Lilla Kyrkokö-
ren m.fl. Se separat info-ruta: Prova på 
Gospel!
Lörd. 2 nov. kl.18 i Kikås kapell 
Musik i Allhelgonatid 
Minnesgudstjänst med meditativ musik. 
Anders Norberg, violin. Birgitta Land-
gren, orgel och piano.
Sönd. 10 nov. kl.18 - Mozarts Requiem 
Stensjöns Kyrkokör tillsammans med 
solister & orkester. Dirigent: B. Landgren
Fred. 13 dec. kl.18 - Lucia! 
Stensjökyrkans Flick-, Pojk-, Barn- och 
Ungdomskör i ett långt luciatåg.
Sönd. 15 dec. kl.18 - Sjung in julen! 
Vi sjunger julsånger tillsammans med 
Stensjökyrkans alla körer.

Körer Stensjökyrkan 
Välkomna både gamla och nya 
körsångare! Vi är många, totalt ca 150 
körsångare som sjunger i Stensjökyr-
kan, men det finns plats för fler. Särskilt 
Lilla Kyrkokören och Ungdomskören 
vill gärna ta emot nya sångare. Höst-
terminen startar v.35. Se nedan vilken 
kör som passar dig. Kontakta Birgitta 
Landgren, tel. 7619466, birgitta.land-
gren@svenskakyrkan.se

Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 3)   
Onsdagar kl.16.30-17.30. 

Flickkören (flickor från 5 år t.o.m. åk 2)
Tisdagar kl.14.30-15.30.

Barnkören (fr.o.m. åk 3 t.o.m. åk 5)
Tisdagar kl.15.45-16.45.

Ungdomskören (åk 6 och uppåt)
Tisdagar kl.17-18.

Lilla Kyrkokören (vuxna, f.n. damkör) 
Torsdagar i udda veckor kl.19.00–20.30.

Stensjöns Kyrkokör (vuxna)
Onsdagar kl.19.00-21.15.

Lackarebäcks-
hemmet
Varje söndag under hela hösten firar vi guds-
tjänst på äldreboendet Lackarebäckshemmet 
på Gunnebogatan 66. Gudstjänsterna firas 
kl 14.30 i stora samlingssalen på andra 
våningen ovanför huvudentrén och dit är alla 
välkomna. En kort gudstjänst på ca 30 minu-
ter med aktuell söndags text, ett par psalmer, 
predikan och kyrkfika efteråt. De flesta sön-
dagar är det Stensjöns församling som har 
ansvaret men några söndagar är det Fräls-
ningsarmén eller Pingstkyrkan som leder 
gudstjänsten. Så här ser höstens schema ut:
1/9 Stensjöns församling, Risenfors
8/9 Frälsningsarmén 
15/9 Stensjöns församling, Bonde
22/9 Stensjöns församling, Risenfors
29/9 Stensjöns församling, Nygaard
6/10 Frälsningsarmén 
13/10 Stensjöns församling, Göranson
20/10 Pingstkyrkan, Gustafsson
27/10 Stensjöns församling, Risenfors
3/11 Stensjöns församling, Bonde
10/11 Stensjöns församling, Bonde
17/11 Stensjöns församling, Bonde
24/11 Stensjöns församling, Göranson
1/12 Stensjöns församling, Risenfors
8/12 Stensjöns församling, Nygaard
15/12 Pingstkyrkan, Mörlid
22/12 Stensjöns församling, Bonde

Gudstjänst för 
nybörjare
Vi inleder hösten med en kommenterad 
högmässa i Stensjökyrkan den 1 september. 
Gudstjänsten vänder sig särskilt till våra nya 
konfirmander men alla är välkomna. Stefan 
Risenfors leder gudstjänsten och Joel Gö-
ranson avbryter ett antal gånger för att för-
klara det aktuella momentet.

Fågelbergskyrkan
I Fågelbergskyrkan firar vi gudstjänst varan-
nan söndag. Gudstjänsttiden är 16.00 och vi 
använder oss av två olika gudstjänstformer: 
Messy Church som är en lekfull gudstjänst 
med särskilt sikte på barnfamiljer och Hjär-
tats Tid som är en mer stillsam och medita-
tiv gudstjänst.

Gemensamma 
gudstjänster
22/9 samlas alla Mölndals församlingar i 
Bifrostkyrkan för gudstjänst kl 11. 29/9, 
firar vi också en gemensam gudstjänst men 
då är det pastoratets tre församlingar som 
möts till gemensam festgudstjänst kl 11 i 
Möllan (intill stadshuset) till förmån för 
Världens Barn-insamlingen. 



FAKTA OM FÖRSAMLINGEN
Stensjöns församling, med ca 7000 med-
lem-mar, är Svenska kyrkans lokalförsamling i 
östra Mölndal (öster om E6). Vi har två kyrkor: 
Stensjökyrkan (byggd 1974, utbyggd 1984 
och 2005) ligger utmed Gunnebogatan i nor-
ra delen av församlingen. Fågelbergskyrkan 
(byggd 1984) ligger på Östra Falkgatan som är 
en tvärgata till Fågelbergsgatan (bakom ICA-Ly-
an) i Rävekärrsområdet i södra delen av för-
samlingen. Fr.o.m. 2014 är vi tillsammans med 
Fässbergs och Kållereds församlingar en del av 
Mölndals pastorat. Sedan 1 september 2018 är 
Carl Sjögren kyrkoherde i pastoratet. Försam-
lingsexpeditionen ligger  i Fässbergs försam-
lingshem – strax norr om Fässbergs kyrka.

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
Församl.herde Stefan Risenfors 0738-520461

E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
Komm Anna Sophia Bonde  0738 520475

E-post: annasophia.bonde@svenskakyrkan.se
Komminister Joel Göranson 0738-520377

E-post: joel.goranson@svenskakyrkan.se
Teolog Solveig Fylling Nygaard 0738-520431

E-post: solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se
Kyrkomusik. Birgitta Landgren 0738-520466

E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusiker Ida Andersson 0738-520473

E-post: ida.andersson@svenskakyrkan.se
Vik kyrkomus. Linus Landgren 0704-774626

E-post: linus.landgren@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn 0738-520464

E-post: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Ungdomsped.  Kristin Watrous 0738-520472

E-post: kristin.watrous@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmäst. Sven Martinsson 0738-520474

 E-post: sven.martinsson@svenskakyrkan.se
Husmor Bodil Lindqvist 0738-520467

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal 
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Mässa varje onsdag!
Varje onsdag kl 18.30 under perioden 4/9 – 
18/12 firar vi en enkel nattvardsgudstjänst i 
Stensjökyrkan. Välkommen!

Gudstjänster hösten 2019
SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan

1 11 sönd eft trefaldighet
Tro och liv

10

18

Kommenterad* högmässa, 
Risenfors / Göranson Lilla 
Kyrkokören, Ungdomskören
Mölndals kammarkör*

8 12 sönd eft trefaldighet
Friheten i Kristus

10

18

Familjegudstjänst, Carl 
Sjögren.  Flick-, Pojk- 
och Barnkören
Musikgudstjänst**

16 Hjärtats tid*, Nygaard 
Kör är Hälsa medverkar

15 13 sönd eft trefaldighet
Medmänniskan

10 Högmässa
Bonde

22 14 sönd eft trefaldighet 
Enheten i Kristus

11 Ekumenisk guds-
tjänst* i Bifrostkyrkan

29 Den hel. Mikaels dag
Änglarna

11

18

Pastoratsgudstjänst* 
i Möllan för Världens 
Barn-insamlingen.  
Barnkörer från pastoratet.
Musikgudstjänst*

OKTOBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
6 16 sönd eft trefaldighet

Döden och livet
10 Högmässa, Risenfors

Kyrkokören
16 Hjärtats tid*, Göranson

Kör är Hälsa medverkar
13 Tacksägelsedagen

Lovsång
10 Familjemässa Göranson 

Flick-, Pojk- & Barnkör
20 18 sönd eft trefaldighet

Att lyssna i tro
10

18

Högmässa, Bonde
Soft & Swing
Musikgudstjänst*

16 Messy Church*
Bonde  / Kardborn
Kyrkans barnkörer

27 19 sönd e trefaldighet
Trons kraft

10 Högmässa, Risenfors
Agnes Åhlund, sång

NOVEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
2 Alla Helgons dag

Helgonen
11 Gudstjänst i Kikås 

kapell, Risenfors
Ungd.kör, L:a Kyrkokör

18 Minnesgudstjänst i 
Kikås kapell, Göranson

3 Sönd eft alla helgons d.
Vårt evighetshopp

10 Högmässa, Bonde
Kören Sonora medv.

16 Hjärtats tid*, Nygaard
Kör är Hälsa medverkar

10 21 sönd eft trefaldighet
Samhällsansvar

10

18

Familjegudstjänst
Bonde. Pojk- & Barnkör
Musikgudstjänst*

17 Sön. f. domssöndagen
Vaksamhet och väntan

10 Högmässa
Bonde

16 Messy Church*
Risenfors/ Kardborn

24 Domssöndagen
Kristi återkomst

10 Högmässa, Göranson
Flickkören

DECEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1 1 söndagen i advent

Ett nådens år
10 Högmässa, Risenfors/ 

Bonde. Kyrkans körer
8 2 söndagen i advent

Guds rike är nära
10 Högmässa, Göranson

Klarinett, cello och 
piano

13 fredag 18 Lucia med Flick-, Pojk-, Barn- och Ungdomskören

15 3 söndagen i advent
Bana väg för Herren

10

18

Högmässa, Risenfors 
Lommebôs nyckelharp.
Sjung in Julen!

16 Jul i Jazzton*, Bonde  
Kör är Hälsa, Anders Pers-
son m fl

22 4 söndagen i advent
Herrens moder

10 Högmässa
Bonde

* Läs mer på föregående sida!

Varje söndag – gudstjänst på Lackarebäckshemmet kl 14.30  
 – läs mer på föregående sida!


