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Högmässa IRL
När nästan alla andra kyrkor i Mölndal pga. 
Corona-restriktionerna har gått över till di-
gitala gudstjänster så fortsätter vi att väl-
komna dig som vill fira gudstjänst IRL (In 
Real Life) eftersom vi hittat ett coronasäkrat 
sätt att fira gudstjänst på. Om det inte regnar 
samlas vi varje söndag kl 10 hela sommaren 
bakom Stensjökyrkan. Om det regnar firas 
gudstjänsten med enbart medverkande per-
sonal inne i kyrkan men då kan du följa den 
över Internet eller delta från bilen på kyr-
kans parkering – vi ordnar så att du kan höra 
i din bilradio eller från högtalare precis som 
på bilden ovan. Och då kan du också få ta 
emot nattvarden där.

Högmässa på distans
1. Direktsänd video på nätet
Vi hoppas kunna fortsätta hela somma-
ren med att direktsända våra högmässor 
över Internet varje söndag kl 10. Du hittar 
länken här så det är bara att skriva in den 
i adressfältet på din webbläsare och sedan 
scrolla ner tills du ser ett fönster där du fin-
ner såväl direktsändningen som tidigare in-
spelningar:
www.svenskakyrkan.se/molndal/stensjon

2. Ljudinspelning i efterhand
Söndagens predikan läggs även som sepa-
rat ljudfil på följande adress: 

www.sondaghelaveckan.se    
(sök där på Stensjökyrkan)

Därmed kan du lyssna också när du vandrar 
i Gunneboparken…

3. Ljudfiler från bibelskolan
www.sondaghelaveckan.se

(sök där på Bibelskola Mölndal)

4. Ljudfiler från temakvällar
T ex filosofen Jonna Bornemarks besök i ja-
nuari, hittar du här: 

www.svenskakyrkan.se/molndal/lyss-
na-pa-gudstjanster-och-forelasningar

5. Lokal FM-sändning
Vi hoppas kunna ordna lokala FM-sänd-
ningar så att du genom din bilradio kan lyss-
na från bilen på kyrkans parkering

Bilden till vänster: 
På gatuprataren 
utanför kyrkan 
annonserar vi möj-
liga förändringar 
pga. nya ev. besked 
från Folkhälsomyn-
digheten

Även onsdagskvällar!
Utöver högmässan på söndagar kl 10 
firar vi ytterligare en gudstjänst under 
sommaren under förutsättning att det 
inte regnar. Det handlar om en vecko-
mässa utanför Brostugan vid Gunnebo 
Bro alla onsdagar i juni, juli och augusti 
kl 18.30. De som inför mässan vill del-
ta i en meditativ vandring i Gunnebo-
parken kommer till Brostugan redan kl 
17.30.

Gudstjänst i Corona-tider

Bilden är hämtad från familje-
mässan i Stensjökyrkan den 
10 maj och som det ser ut 
i mitten av maj så är det 
så här vi kommer att fira 
gudstjänster hela sommaren 
om inte Folkhälsomyndigheten 
kommer med nya förhållnings-
regler. Om så är fallet 
kommer vi att annonsera ev 
förändringar på vår stora 
skylt ute vid Gunnebogatan

När vi åter kan fira gudstjänster inuti Sten-
sjökyrkan kan vi utnyttja den nya akustik-
dämpade barnhörnan!
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Sommarkyrka vid Gunnebo Brostuga
Stensjöns församling disponerar under som-
maren Brostugan vid Gunnebo och vi plane-
rar att bedriva sommarkyrka där under peri-
oden 29 juni t o m 13 augusti. Aktiviteterna 
är särskilt riktade till barn och ungdom från 
9 års ålder men även vuxna och yngre barn i 
sällskap med förälder är välkomna. Vår tan-
ke är att många barn kanske blir hemma i 
Mölndal under en stor del av sommarlovet 
pga. Corona-smittan. Då vill vi tillsammans 
med Fässbergs och Kållereds församlingar 
erbjuda fritidsverksamhet tre dagar i veck-
an. Tiderna blir måndag, onsdag och 
torsdag kl 14-17. 

Vi kommer att utnyttja att det finns såväl mi-
nigolfbana som kanotuthyrning i närheten 

av Brostugan. Bad i Stensjön och Rådasjön 
lär det också bli liksom äventyrsvandringar i 
Gunneboparken. Men även pyssel och lekar 
på gräsmattan utanför Brostugan. Barn som 
deltar behöver kunna ange telefonnummer 
till en kontaktperson/vårdnadshavare.

Vi vänder oss till barn från hela Mölndal och 
Brostugan är lätt att hitta där den ligger vid 
infarten till Gunneboparken Närmsta buss-
hållplats är Kristinedal, linje 753. Huvudan-
svariga är våra pedagoger Ulrica Kardborn, 
Kristin Watrous och Karl Åberg (kontakt-
uppgifter på sista sidan) men även pedago-
ger från Fässbergs och Kållereds församling 
medverkar.

Matutdelning i Mölndal!
Svenska kyrkan i Mölndal möter just nu många människor som 
söker akut ekonomisk hjälp. En del har förlorat sina arbeten på 
grund av Coronapandemin.

Vi har matutdelning av matsvinn 2 gånger i veckan i samarbete 
med Stadsmissionen och med föreningen Solikyl. Det är 
olika grossister och affärer som skänker mat med kort datum, 
felleveranser eller utgående sortiment istället för att kasta maten.

Vi vänder oss till personer som bor eller vistas i Mölndals 
kommun och når ca 70 hushåll i veckan genom våra utdelningar. 
Vi tar tacksamt emot hygienprodukter, mensskydd, blöjor och 
underkläder då vi ser stora behov av detta. Man kan lämna in 
gåvor i:

•	 Fässbergs församlingshem vardagar 9-15
•	 Stensjökyrkan tisdagar 10-14 
•	 Fågelbergskyrkan torsdagar 10-13.

Man kan också hjälpa oss hjälpa genom att swisha till Svenska 
kyrkan i Mölndals lokala gåvokonto 123 410 24 30.

Inger Awenlöf-Ehrstedt, diakonal samordnare

Sommar-
tävling
Vilken av bilderna 
till höger föreställer 
Martin Luther? 
Den som svarar 
rätt och dessutom 
uppfyller kraven 
för utlovad 
kanothämtning 
på sista sidan 
i pastoratets 
sommartidning 
(bilaga i Mölndals-
Posten och kan 
därefter hämtas i 
kyrkorna) utlovas 
glass till alla i 
kanoten!
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Stefan Risenfors född 1957
Jag har vuxit upp en i en kristen familj. 
Svenska kyrkan var en alldeles självklar 
del av hela min uppväxt eftersom pappa var 
präst. Jag kan därför konstatera att jag inte 
har någon personlig upplevelse av vad det 
innebär att vara utan kristen tro. Samtidigt 
är det min uppgift som präst att försöka 
kommunicera tro med inte bara 7000 hel-, 
halv- och icketroende medlemmar i försam-
lingen utan dessutom med de 3000 ytterli-
gare som bor i östra Mölndal utan att vara 
medlemmar i Svenska kyrkan. Visst, en del 
av er har en bakgrund som liknar min i re-
ligiöst avseende, men den stora majoriteten 
har absolut inte det. Så hur ska jag då kunna 
förstå vad ni upplever i mötet med mig och 
den institution som jag representerar? Och 
hur ska jag kunna förstå hur svårbegriplig 
tron kan te sig ur ert perspektiv?!

För mig är det närmast omöjligt att föreställa 
mig vad det skulle innebära att leva här på 
jorden utan någon som helst tro på att vi är 
en del av en större verklighet än den vi kan se 
omkring oss. Nu är det enligt aktuell statistik 
inte mer än 14% av Sveriges befolkning som 
räknar sig som ateister, vilket i vår försam-
ling skulle betyda sådär 1400 personer. Men 
låt oss säga 2000 bekännande ateister i östra 
Mölndal. Ni är ju troende ungefär som jag är 
det, fast ni brukar inte erkänna det. Ni bru-
kar istället framställa er som de rationella, de 
moderna, de upplysta eftersom ni menar er 
ha vetenskapen på er sida. 

Men så är det ju inte, för den enda uppfatt-
ning som skulle kunna hävda något slags 
vetenskaplighet är agnosticismen, som med 
sitt ödmjuka frågetecken står mitt emellan 
religiöst troende och ateister. Eller som can-
cerforskaren, författaren och agnostikern 

Stefan Einhorn uttryckte saken: Man kan 
likna vårt samlade vetande vid innehållet 
i en garderob… i en storstad! Att utifrån 
innehållet i den garderoben bestämma sig 
för att det inte finns någon Gud, det är inte 
intellektuellt försvarbart!

Men de där 2000 ateisterna har förmodligen 
inte läst så långt som till sidan fyra i ett för-
samlingsblad och i min situation längst ner i 
pappersåtervinningshögen är jag utom hör-
håll för dem. Alltså vänder jag mig till alla 
er agnostiker, alla ni som tvivlar och inte vet 
vad ni ska tro, för några av er har kanske 
ändå kommit så här långt i Kyrkklockan. 
Det är för det mesta er och era barn som jag 
döpt under mina 30 år i församlingen och 
det brukar också vara er jag jordfäster. Ofta 
känner jag igen mig i era frågor inför tillva-
ron för de är också mina frågor. Skillnaden 
är emellanåt bara att jag upplever mig ha 
en riktning att ställa de där frågorna i. Men 
framförallt tror jag att det finns svar på alla 
dessa frågor och jag försöker öva mig i tåla-
mod mot Gud när det gäller att vänta på de 
svaren. Och med tanke på hur mycket tåla-
mod Gud haft med mig känns det rätt ok att 
inte få svaren redan här och nu.

Ibland tror jag att ni agnostiker missupp-
fattat kyrkan genom att tro att kyrkan är en 
plats bara för de tvärsäkra. Men så är det 
inte. Jag vet ingen plats som har så myck-
et rum för tvivel som just kyrkan, men det 
tvivlet står i en ständigt pågående dialog 
med tron. Det är helt enkelt oerhört högt i 
tak i den kyrka jag känner. I Stensjökyrkan 
blir det så tydligt – när du kommer in är det 
lågt i tak men ju närmare du kommer altaret 
desto högre blir det upp till taket! Högt i tak 
betyder rum för både tro och tvivel! Så du 
kan lugnt räkna med att du får plats! 

Nu är mitt textutrymme snart slut och jag 
har visst inte nämnt Fadern, Sonen och den 
helige Ande. Någon skulle säga att det är ett 
tecken på den farsot som påstås härja inom 
Svenska kyrkan – sekularisering inifrån! 
Själv räknar jag kallt med att de båda kol-
legerna till höger kommer att få med såväl 
treenigheten som mycket annat väsentligt i 
den tro där trosbekännelsen inte är ett mål-
snöre utan snarare avstampsbrädan eller 
trampolinen! 

(När jag senare läste kollegornas texter 
insåg jag att den förutsägelsen inte riktigt 
stämde. Men låt mig då bara försäkra er om 
att vi fortfarande tror på en Treenig Gud – 
högmässan 7 juni lär övertyga er!)

Anna Sophia Bonde f. 1973
Som den första människan ute i rymden lär 
Jurij Gagarin ha sagt såhär: Jag ser ingen 
gud häruppe. Det uttrycker hur sovjetmän-
niskan ville se på världen: vi har nått såda-
na framsteg nu att de där gamla föreställ-
ningarna om en gud snart kommer att dö ut. 
Vi kommer själva att skapa ett lyckorike på 
jorden. 
Men Gud är inte svaret på någon natur-
vetenskaplig fråga. Gud är inte ett objekt 
bland andra i den skapade världen, går inte 
att mäta eller väga. Gud är något annat. Och 
fortfarande, långt efter att Tredje riket och 
Sovjetunionen - två exempel på människans 
övertro på sig själv - försvunnit är tron på 
Gud levande i vår värld.
Varför då? Ja, ett svar är: på grund av männ-
iskans behov av att söka efter mening och 
sanning. Varifrån kommer det behovet? Va-
rifrån kommer längtan efter en norm - om 
inte från Normgivaren själv? 
Jean-Paul Sartre, den franske filosofen, 
menar att människan inte har någon högre 
norm, varken utanför sig eller inuti. Hon är 
”dömd till frihet”.
Det låter på Sartre som att han beklagar att 
han nått fram till denna slutsats. Och så är 
det ofta med ateister: de tycker sig se klarare 
hur verkligheten är, än de där romantikerna 
som tröstäter tanken på en allsmäktig Gud. 
Så dumma de är! Så förblindade av sitt eget 
behov av en kosmisk snuttefilt. 
Sartres position kan verka vuxen, medan de 
troende är okunniga barn som låtit sig dupe-
ras. Men vad är det egentligen som säger att 
cynism är mer sant än, t ex, tacksamhet över 
att man fått vara med om en vacker som-
mardag? Kan man inte säga att cynikern på 
sitt sätt är blind, han drar inga slutsatser av 

Hur kan en modern människa tro på Gud? 
Tre präster ur tre generationer ger var sitt svar!
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Hur kan en modern människa tro på Gud? 
Tre präster ur tre generationer ger var sitt svar!

den skönhet som omger honom, av den kär-
lek han får ge och ta emot, av glädje och ge-
menskap. De bara finns där - men jag skulle 
bli förvånad om inte också Sartre och hans 
polare på sitt sätt njöt av livet, soliga efter-
middagar på Café Flores uteservering. De 
njöt - men hade ingen att tacka.

Man skulle kunna säga att detta att tacka ÄR 
att dra slutsatser om världen runtomkring 
och i en. Skönhet, godhet, sanning, kärlek - 
blir spår att följa, som leder bort mot Någon 
som gett människan allt detta. 

Detta förklarar inte varför det finns ondska 
och lidande i världen, varför det ibland är 
jobbigt att leva, varför det finns orättvisor. 
Det förklarar inte ensamhet, ångest. Men det 
pekar mot att världen har ett subjekt, som 
lagt ut spår i tillvaron för oss att följa.

Det lustiga är att också en icketroende fysi-
ker som Stephen Hawking i sina iakttagelser 
indirekt pekar mot ett medvetet ursprung för 
världen. Såhär skriver han (citerat ur Anders 
Piltz bok Se människan): 

OM universums täthet hade varit en mil-
jondels miljondel större eller mindre än 
vad som var fallet, så hade universum 
antingen kollapsat inom tio år eller för-
blivit helt tomt.  Om universum under 
hela sin utveckling hade utvidgat sig 
bara aningen fortare eller långsammare, 
så hade hela universum kollapsat. Blott 
0,000000000000001 procent långsam-
mare utvidgningstakt hade inte fungerat 
och vi hade därmed idag varit utan uni-
versum. Om massan hos de partiklar som 
bygger upp atomen vore litet annorlunda, 
så skulle vi sakna de grundämnen som 
naturen är uppbyggd av och därmed ha 
varken natur eller människa. På samma 
sätt skulle den livsnödvändiga solen (och 
andra stjärnor) inte kunna fungera om 
elektronens laddning bara vore obetydligt 
annorlunda.

Hans kollega Michael Turner använder föl-
jande bild: Precisionen är som om någon 
kastade en dartpil genom hela universum 
och träffade mitt i prick på ett millimeter-
stort område.

Ett sista exempel: Astronomen Fred Hoyle 
har jämfört sannolikheten att människan 
finns och fungerar med sannolikheten av att 
en orkan drabbar en skrothög och resultatet 
blir en Boeing 747!

Det finns en tanke bakom skapelsen och det 
finns Någon som tänkt den tanken. Gud.

Joel Göranson född 1983
”Hur kan du tro på en god Gud när det finns 
så mycket ondska i världen?”. Du kanske 
har mött frågan någon gång eller själv ställt 
den. Och visst är motsatsen till godhet en 
viktig detalj att bemöta, men frågan är om 
den verkligen är ett argument mot Gud. 
Amerikanen William J. Murray – son till 
Madelyn Murray O´Hair som grundade 
American Atheists på 60-talet och drev den 
process som ledde till att all bibelläsning på 
kommunala skolor i USA förbjöds – menar 
att det snarare var erfarenheten av ondskan 
som ledde honom till att börja tro på den 
Gud som han sedan barnsben lärt sig att 
bekämpa. För William, som levt bakom ku-
lisserna i American Atheists och som också 
sett hatet och manipulationerna, kom insik-
ten en dag: 

 One day, while driving home from 
work, the truth struck me.  I thought, 
‘There has to be a God because there 
certainly is a devil.  I have met him, 
talked to him, and touched him.  He is 
the personification of evil.  I’ve seen 
him in the lives of people I’ve known 
(My life without God, s. 265). 

Konceptet av en Gud som kunde lösa pro-
blem blev plötsligt logisk, och efter att ha 
fått kraften att bryta med en länge pågående 
alkoholism var Gud inte längre bara en tanke 
eller ideologi som man kunde argumentera 
utifrån, utan en sanning vars kraft han själv 
fått erfara (s. 270). 

En annan invändning mot Gud som ibland 
förekommer är: ”Jag tror på vetenskapen”. 
År 1917 gjorde ett forskarteam en under-
sökning bland fysiker, biologer och mate-
matiker huruvida dessa trodde på en Gud 
som man kan be till med förväntan om bö-

nesvar. 40 procent trodde på en sådan Gud. 
OK, det var 100 år sedan, tänker du. Det 
tänkte jag med. Men år 1997 gjordes samma 
undersökning med identiska formuleringar. 
Resultatet förvånade många: fortfarande 
trodde 40 % av biologerna, fysikerna och 
matematikerna på Gud. Med andra ord är 
inte heller svaret ”Jag tror på vetenskapen” 
ett argument mot Gud, då en betydande del 
av vetenskapens ledande män och kvinnor 
själva omfattar tron på Gud. En av dessa, 
Francis S. Collins (som var med och kart-
lade det mänskliga genomet), var tidiga-
re i livet ateist. Under sina medicinstudier 
hamnade han som läkarpraktikant hos en 
gammal kvinna som led av en svår, icke 
behandlingsbar, kärlkramp. De hade många 
intressanta samtal vid kvinnans sjukbädd, 
och i ett av dessa frågade kvinnan – som 
var kristen – vad Francis trodde på. Efter 
att rodnande ha stammat fram något i stil 
med ”Jag vet inte riktigt” började han inse 
att i det svaret låg snarare en underliggande 
mening: ”Jag vill inte veta”. Francis, som 
alltid sett sig själv som en vetenskapens 
vän, frågade sig nu ärligt: 

 ”Drar en vetenskapsman slutsatsen 
utan att bedöma de data som finns? 
Skulle det finnas någon viktigare frå-
ga i den mänskliga existensen än den: 
’Finns Gud?’” (Guds språk – när ve-
tenskapen möter tron, s. 27, 31). 

Collins tidigare inställning kan kallas 
”självvald blindhet”. Mot sådan blind-
het finns dock hjälp. Tyvärr väntar alltför 
många tills livet rämnar. Först i den stunden 
vill desto fler veta om det finns någon som 
kan rädda dem, vem som helst! Är du kan-
ske i ett sådant läge? Hör då vad Jesus säger: 
”Jag har kommit för att söka efter det som 
var förlorat och rädda det” (Luk 19:10).

När mina konfirmander nyligen skulle väl-
ja ut sånger till konfirmationen valde de en 
med följande inledningsord: ”Öppna mitt 
hjärta för dig, Gud. Kom, ge mitt inre Ditt 
Ljus, så jag kan se Dig.” Det är en ganska 
bra bön för dig som känner att du inte har 
gjort en tillräckligt grundlig undersökning 
av Gudsfrågan. Och det är just detta som ska 
till också enligt Bibeln: ”du skall finna ho-
nom om du frågar efter honom av hela ditt 
hjärta och med hela din själ” (5 Mos 4:29). 
Ytterligare ett sätt att undersöka det där med 
Gud är att gå introduktionskursen som vi er-
bjuder i höst (se sid 7!). Hit är du hjärtligt 
välkommen med alla dina frågor och tvivel!
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Tack Sven!
Sven var en av ett 50-tal sökan-
de till vaktmästartjänsten när den 
ledigförklarades 2011. (Det var 
lika många 2020) Jag hade inte 
ens kallat honom till intervju ef-
tersom han ju knappt verkade ha 
haft någon kontakt med kyrkan 
tidigare. Men en annan medlem i 
rekryteringsgruppen (tack Lars!) 

såg till att Sven blev kallad till intervju och det blev starten till en 
anställning som varit oerhört lyckad för Stensjöns församling, för 
mig personligen och (tror jag) för Sven själv. I mina ögon har han 
varit närmast perfekt i den väldigt mångfacetterade uppgift som 
tjänsten innebär. För numera handlar det inte främst om att sköta 
fastigheter utan om att möta människor - inför begravningar, dop, 
uthyrningar, pensionärsträffar mm. Men Sven har också betytt oer-
hört mycket för hela arbetslaget - med sitt människointresse, sin 
lyhördhet, självdistans och fantastiska sociala förmåga! Så vi kom-
mer att sakna honom även om han kommer att arbeta några timmar 
i veckan också i höst – för att överlämna arbetsuppgifterna och för 
diakonala insatser.

Stefan Risenfors, församlingsherde

Tack Bodil!
Bodil Lindqvist gick i pension redan 2017 
men har som pensionär haft en deltids-
anställning under flera år med ansvar för 
såväl matlagning som programsättning 
av Stensjöträffen och Fågelbergsträffen. 
Men nu övergår hon till att bli pensio-
när på riktigt. Vi hoppas emellertid även 
fortsatt få se henne i de ideella uppgifter 
hon haft under många år – som kyrkvärd, diakoniassistent, resele-
dare mm. Bodil har haft en oerhört hög ambitionsnivå när det gäller 
maten på våra träffar och även på det sociala planet varit mycket 
omtänksam när det gäller våra äldre. Ett stort tack för ett hängivet 
arbete och välkommen i en renodlad roll som pensionärsvolontär!   

Stefan Risenfors, församlingsherde

Välkommen Erik!
Jag heter Erik Skansholm och börjar min tjänst som kyrkvaktmäs-
tare den 17 augusti vilket jag ser fram emot. Jag är relativt nyinflyt-
tad till Mölndal, jag är uppvuxen i Halmstad men de senaste tio åren 
har jag bott i Malmö där jag arbetat och studerat. Min fru är uppvux-
en i Göteborg så fastän vi träffades i Malmö så har vi alltid tänkt att 
vi på sikt kommer flytta från Skåne upp till västkusten, men vi hade 
inte landat i exakt vart vi skulle flytta. Men för ett år sedan fick min 
fru ett jobb i Mölndal och eftersom vi båda alltid har gillat tanken på 
att ha gångavstånd till jobbet så bestämde vi oss för att bosätta oss i 
Mölndal. Just nu är det faktiskt jag som vinner tävlingen om kortast 
gångavstånd, vilket känns väldigt roligt. 

När jag flyttade till Mölndal så tipsade en gammal körvän till mig 
om Mölndals Kammarkör och tyckte att jag skulle söka till den. 
Därigenom kom jag i kontakt med Stensjökyrkan då kören repete-
rar där. När jag senare såg att man sökte en ny kyrkvaktmästare så 
kände jag att det var ett roligt arbete som passade mig väl och som 
jag ville söka.

Musik har alltid spelat en viktig roll i mitt liv. Jag började spela 
fiol vid fem års ålder och därefter fylldes mina dagar av fiolspel 
och körsång. Det var musiken som tog mig till Malmö dit jag flyt-
tade 2009 för att börja läsa till fiollärare på musikhögskolan. Det 
var också genom musiken som jag träffade min fru. Det var väldigt 
roliga år. Utöver musikstudierna fick jag även möjlighet att engage-
ra mig i musikstudenternas schlagertävling SMASK vilket skänkte 
mig mycket glädje. Under mina år i Malmö har jag även hunnit vara 
med i tre Lundakarnevaler. Genom musiken lades även grunden till 
mitt stora teknikintresse och när jag efter några år i Malmö fick 
möjlighet att jobba med teknik på heltid vid teatrar så fick musik-
studierna ge vika. 

Jag jobbade i många år med teater- och konferensteknik vilket var 
fantastiskt roligt men jag blev senare sugen på att studera vidare. 
Jag valde då att läsa till byggingenjör. Det kan låta som ett konstigt 
språng men byggingenjörsämnena ligger inte så långt ifrån ljud- 
och ljusteknik som det kanske kan verka. 

Jag och min fru trivs fantastiskt bra i Mölndal och uppskattar när-
heten till den vackra naturen väldigt mycket. Det känns även extra 
roligt att nu få börja arbeta tillsammans med er och få möjlighet att i 
mitt nya jobb dagligen ha möjlighet att förena mina tre stora intres-
sen: musik, teknik och byggnader.

Höstens barnverksamhet
Fågelbergskyrkan - barngrupperna startar vecka 35. Mer info 
i höstnumret av Kyrkklockan, följande grupper erbjuder vi: 
•	 Himlastoff - årskurs F-2. 
•	 Barnkörer - årskurs F-6 (olika körer)
•	 Kompisklubben - årskurs 3-5. 
•	 Öppen kyrka – för alla daglediga, sångstund för barnen 
Stensjökyrkan - barngrupperna startar vecka 35. Mer info i 
höstnumret av Kyrkklockan., följande grupper erbjuder vi:
•	 Ädelstenarna - årskurs F-2.
•	 Gott o Blandat – årskurs 3-5
•	 Fredagshäng – årskurs 6-7 
•	 Öppen förskola - barn från 0-6 år med vuxet sällskap. 
•	 Söndagsskola - alla barn som kommer till Stensjökyrkan 

på högmässa kl 10 på söndagar. 

Anmälan till barngrupperna:
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se, telefon 0738-520464.
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Alla tisdagar i juli 
kl 18-20
Vi upprepar förra årets publiksuccé med 
musikcafé vid Gunnebo Brostuga alla tis-
dagar i juli. 2019 var vi i snitt 51 personer 
och därmed tangerade vi det som 2020 är 
Folkhälsomyndighetens kritiska gräns på 50 
personer. Fler får vi alltså troligen inte vara 
i år. När vi kommit upp i 50 personer mås-
te vi därför hänvisa ytterligare deltagare till 
att avnjuta musiken från parkeringen strax 
nedanför. Så kom i tid om du vill ha en bra 
plats! Observera att vi sitter utomhus så ta 
på kläder efter väder!

Programmet ser ut så här varje kväll 
men tiderna är ungefärliga:
18.00 Konsert
18.45 paus med servering av kaffe och  
 varm korv
19.00 Konsert – fortsättning
19.30 Avslutande andakt

7 juli Pär Sörman
Dan Anderssons liv och diktning
Skådespelaren och vissångaren Pär Sörman 
sjunger, spelar och berättar.

14 juli Vokaltrion Titania 
Sommarkonsert över genrer
Vokaltrion Titania från Göteborg bjuder på 
sommarkonsert med repertoar som spänner 
över sekler, genrer och kontinenter.

21 juli Fornfela Trio
Fornfela Trio med Kristin Svensson bju-
der på såväl svängiga polskor som vackra 
folkvisor, tillsammans med eget material. 
Mycket humor men med en ton av allvar

28 juli Quatsch Jazzband
För tredje året i rad medverkar jazzban-
det Quatsch vid Brostugan. Det bjuds 
på svängiga jazzstandards från såväl den 
amerikanska som svenska repertoaren, i år 
förstärkta med vokalist Dina Grundberg.

Musikcaféer i Brostugan

(Foto: Erja Lempinen)

(Foto: Lisa Pääjärvis)

(Foto: Johan Lundberg)

Konfirmandkurser 2020-21 – för födda 2006
Stensjöns församling erbjuder tre varianter:

1. Aktivistkonfa med Berlinresa  - för dig som vill se praktisk handling!
2. Konfa Active - undervisning och roliga aktiviteter
3.	 Lägerkonfirmation - bygger på fyra helgläger under året

I våra grannförsamlingar Fässberg och Kållered erbjuder man Här och nu-
konfirmand med veckoträffar varannan vecka, Idrekonfa med skidåkning, Grupp för 
konfirmander med funktionsvariationer, Pariskonfa och Sommarkonfa. 
Läs mer här: www.svenskakyrkan.se/molndal/konfirmation

Inför hösten
Retreatdag
Lördagen den 26 september kl 09:00-18:30 
kan vi ta emot 12 deltagare för en dag med 
stillhet, tideböner och möjlighet till samtal. 
Anmälan krävs för att vi ska kunna pla-
nera måltiderna. Ledare: Solveig Fylling 
Nygaard och Joel Göranson. Pris: 100 kr, 
med möjlighet för behovsprövad prisre-
duktion. Anm. senast mån 21 september till 
Joel (0738-520377, e-post: joel.goranson@
svenskakyrkan.se) eller Solveig (0738-
520431, e-post: 
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se)

Musikskola 
Hösten 2020 startar Svenska kyrkans mu-
sikskola. Det ska bli möjligt att få lektioner 
i orgel och ensemblespel. Kostnad: 500 kro-
nor/termin Ålder: Enskild undervisning från 
9 år. Ensemble från 12 år. Ansvarig är Lo 
Bringeland. Anmälan och mer information 
finns på webbsidan. www.svenskakyrkan.
se/molndal/ musikskola

Vill du veta mer om 
kristen tro? 
I höst börjar en serie på sju onsdagskväl-
lar i Fågelbergskyrkan där vi träffas var-
annan vecka med start den 9 september kl. 
18-20. inTro är precis vad det låter – en 
första introduktion till kristen tro där du inte 
behöver ha några förkunskaper. Utöver ons-
dagsträffarna planerar vi för ett avslutande 
helgläger. Ansvariga är tre teologer: Joel 
Göranson, Solveig Fylling Nygaard och 
Kristin Watrous. Mer information i nästa 
nummer av Kyrkklockan men redan nu kan 
du kontakta Joel för ytterligare upplysning-
ar. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan!

(Foto: Dag Almqvist)



Stensjöns församling, med ca 7000 medlem-
mar, är Svenska kyrkans lokalförsamling i 
östra Mölndal (öster om E6). Vi har två kyr-
kor: Stensjökyrkan (byggd 1974, utbyggd 
1984 och 2005) ligger utmed Gunnebogatan 
i norra delen av församlingen. Fågelbergs-
kyrkan (byggd 1984) ligger på Östra Falk-
gatan som är en tvärgata till Fågelbergsgatan 
(bakom ICA-Lyan) i Rävekärrsområdet i 
södra delen av församlingen. 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. Församlingsexpe-
ditionen ligger  i Fässbergs församlingshem 
– strax norr om Fässbergs kyrka.

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
Diakon Inger Awenlöf 0738-520320

E-post: inger.awenlof@svenskakyrkan.se
Kyrkomusik. Birgitta Landgren 0738-520466

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

E-post: ida.andersson@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn 0738-520464

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

E-post: kristin.watrous@svenskakyrkan.se
Vik sommarvaktm. Karl Åberg 0738-520474

E-post:karl.aberg@svenskakyrkan.se
Vaktm 17/8- Erik Skansholm 0738-520474

E-post: erik.skansholm@svenskakyrkan.se

Fågelbergskyrkan
Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal  

Red. & ansvarig utgivare Stefan Risenfors
Foto 1 sid 4: Rebecka Risenfors
Foto om annat ej anges: Stefan Risenfors
Layout Stefan Risenfors och Jimmy Sturve
Tryck   Grafisk Support Dahlberg AB
Nästa nummer av Kyrkklockan utkommer i 
slutet av augusti OGV (Om Gud Vill)

Gudstjänster sommar 2020
Församlingsexpedition
Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal
Exp.tid: mån-tors kl. 09-12.00, 13.00-14.30
Fredagar kl. 09.00-12.00

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

Observera att gudstjänsterna i väns-
terspalten alla är utomhus och om 
det regnar är de enbart tillgängliga 
på nätet!
Men … det kan bli 
förändringar…
… ifall Folkhälsomyndigheten 
kommer med nya rekommenda-
tioner. Fast när sommaren börjar 
är regeln i Mölndals pastorat att vi 
inte får fira offentliga gudstjänster 
inomhus. Vill du besöka våra kyr-
kor så är det säkrast kl 10-14 på tis-
dagar i Stensjökyrkan och kl 10-13 
på torsdagar i Fågelbergskyrkan.

Vi genomför alltid våra högmässor 
även om de inte är offentliga. Och 
du ska alltid kunna finna direkt-
sändningar av dessa på nätet, på 
församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/stensjon

Vi hoppas alltså få möjlighet att 
under de flesta söndagar kunna fira 
gudstjänst ute i det fria men då är 
förbehållet att det inte regnar. Fast 
även då kan du följa gudstjänsten 
från Stensjökyrkans parkering.

Vi försöker också lägga ut  ljudfiler 
med söndagens predikan på www.
sondaghelaveckan.se – sök: Stens-
jökyrkan.

Om det skulle bli förändringar 
kommer vi att meddela detta på vår 
affischtavla utmed Gunnebogatan.

JUNI Stensjökyrkan
1 Annandag Pingst

Andens vind öv världen
20 Mölndals 

Kammarkör*
7 Heliga trefaldighets d. 

Gud- Fader,Son & Ande
10 Högmässa

Göranson, Annika 
Lang, trumpet

14 1 sönd e. trefaldighet
Vårt dop

10 Högmässa, Risenfors
Musik: Edo Bumba

20 Midsommardagen
Skapelsen

10 Högmässa
Risenfors

21 Johannes Döparens d.
Den Högstes profet

10 Högmässa
Bonde

28 3 sönd e trefaldighet
Förlorad & återfunnen

10 Högmässa
Bonde

JULI Stensjökyrkan
5 4 sönd e trefaldighet

Att inte döma
10 Högmässa

Bonde
12 Apostladagen

Sänd mig
10 Högmässa, Ingela 

Bergström**, Hanna 
Bendz, cello

19 6 sönd e trefaldighet
Efterföljelse

10 Högmässa
Cecilia Lidner***

26 Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad

10 Högmässa
Göranson

AUGUSTI Stensjökyrkan
2 8 sönd e trefaldighet

Andlig klarsyn
10 Högmässa

Risenfors
9 9 sönd e trefaldighet

Goda förvaltare
10 Högmässa

Risenfors
16 10 sönd e trefaldighet

Nådens gåvor
10 Högmässa

Risenfors
22 lördag 10

12
14

Konfirmation – Parisgrupp 2, Bonde, Watrous m fl
Konfirmation – Parisgrupp 1, Risenfors, Watrous m fl
Konfirmation – Lägergrupp, Göranson, Watrous m fl

23 11 sönd e trefaldighet
Tro och liv

10 Högmässa
Bonde

30 12 sönd e trefaldighet
Friheten i Kristus

10 Högmässa
Göranson, Ungdomskören

SEPTEMBER Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
6 13 sönd e trefaldighet

Medmänniskan
10 Familjegudstjänst 

Risenforss, Ungdomskören
16   Mässa
       Risenfor

13 14 sönd e trefaldighet
Enheten i Kristus

10 Högmässa
Göranson, Barnkören

Ekumenisk gudstjänst med Peter 
Halldorf flyttad till 24/1 2021

* Mölndals kammarkör i en vårkonsert på Annandag Pingst. Präst Anna Sophia Bonde.
** Ingela Bergström är företagspräst i Mölndal
*** Cecilia Lidner är präst i Kållereds församling

Drive in-högmässor
För dig som tillhör en riskgrupp för 
coronasmittan, eller av annan an-
ledning vill vara mycket försiktig, 
är det möjligt att få ta emot natt-
varden i bilen på Stensjökyrkans 
parkering där du också kan följa 
gudstjänsten via radio eller högta-
lare. Som här på bilden från 3 maj.

Stökigt på stan
Vi söker dig som är 25-70 år och som skulle kunna tänka dig 
att vara med som vuxenvandrare i församlingens regi i Möln-
dal på kvällar nu i sommar. Enligt kommunen behövs det mer 
vuxennärvaro bland alla ungdomar som driver omkring. Vi be-
hövs för att skapa trygghet, vara en vuxen samtalspartner och 
kanske också göra direkta praktiska insatser till stöd och hjälp. 
Kontakta Kristin Watrous (kristin.watrous@svenskakyrkan.se 
tel 0738-520472) om du skulle kunna tänka dig att vara med - 
antingen på en fast tid i veckan, vid strötillfällen där du själv 
bokar dig eller bara som resurs att kunna larma ut via sms vid 
enstaka tillfällen när vuxennärvaron är särskilt behövd. I det se-
nare fallet avgör du givetvis själv när du kan och vill ställa upp.


