Våren 2019

KYRK KLOCKAN

TÄVLING: Den första som fotograferar just dessa björkar i samma vinkel och skickar bilden till stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
vinner ett presentkort på 500 kr från Naturkompaniet (Ledtråd: Mellan Bohusleden och Rambo mosse)

Om björkar…

Tisdagskvällar

… och den ofrånkomliga puberteten

Tävlingen på framsidan är mest ett försök
att få ut er i den Naturens Katedral som
för många talar tydligare om Gud än kyrkobyggnader byggda av människohand.
Men björkarna på bilden har också något
att säga… om Kyrka och Folk. Björkarna
växer ju åt var sitt håll, avståndet växer
för varje år. På ytan har det också varit
så med Kyrka och Folk i Sverige. De första århundradena efter reformationen på
1500-talet så gällde det beslut som Gustav
Vasa fattat 1536 när han proklamerade att
Sverige skulle vara protestantiskt och att
den kyrkogångsplikt som gällt även under
katolsk tid fortsatt skulle gälla. I princip
skulle varje svensk familj vara representerad i kyrkan varje söndag och om man
uteblev kunde detta medföra böter. Inte
förrän 1809 avskaffades kyrkogångsplikten vilket kan ses som det första steget mot
att införa religionsfrihet.
Så om Kyrka och Folk var mer eller mindre sammanväxta under några århundraden så är det svårt att avgöra hur pass
frivilligt det ”äktenskapet” var. Samtidigt
vet vi att den privata folkfromheten hade
mycket fler och mycket tydligare uttryck
t ex under perioden 1850-1950 än vad den
har idag, inte minst beroende på den stora
väckelsen i slutet av 1800-talet.
Låt oss då jämföra med vår egen uppväxt.
De första 10-12 åren i livet är vi vanligen
hårt knutna till vår familj där pappa och
mamma är mer eller mindre självklara
auktoriteter. Sedan kommer puberteten
med en tonårstid som för de flesta innebär
också personlighetsmässiga förändringar i
form av större självständighet och ofta tydliga avståndsmarkeringar mot föräldrarna.
Den där processen är nödvändig för att vi
ska kunna bli någotsånär fria och självständiga människor. Men någon gång i
20-årsåldern uppstår vanligen en mindre
konfliktfylld vuxenrelation mellan föräldrar och barn. En mer jämställd relation
mellan självständiga individer.
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2019 befinner vi oss någonstans där tror
jag i relationen mellan Kyrka och Folk.
Minnet av en statskyrka, som med tiden
alltmer uppfattades som en myndighet
och som överhetens förlängda arm, håller
på att blekna. Kyrkan är inte längre någon
maktfaktor i samhället och Kyrka och
Folk kan äntligen få ett slags fungerande
vuxenrelation. Och då blir Kyrkan återigen möjlig att närma sig för många. Efter
några decennier av sekularisering när vi
försökte ersätta Gud med Mammon, alltså
bli lyckliga genom konsumtion, blev det
alltmer uppenbart att de andliga behoven
inte var skapade av Kyrkan utan hör till
det genuint mänskliga. Tomheten talade
allt tydligare inifrån okända djup som vi
inte visste att vi hade, och även om misstänksamheten mot Kyrkan som institution
fanns kvar så började alltfler närma sig sitt
länge förträngda behov av andlighet.
Men är detta då inte bara en prästs patetiska önsketänkande? Är det inte så att det blir
allt glesare mellan kyrkobesökarna? Jo, på
sina håll är det så, men faktiskt inte i vår församling. 2018 var vi fler i Stensjökyrkan på
söndag förmiddag än vi varit på åtminstone
25 år! (Jag har inte tillgång till statistik före
1994.)
Så är det verkligen inte överallt och visst
finns det statistik som pekar neråt också
hos oss men samtidigt har flera forskare
på senare tid presenterat böcker som pekar på en kristendomens återkomst i vårt
land. T.ex. ”Det gudlösa folket” av David
Thurfjell och ”Gud: återkomsten” av Joel
Halldorf.
Men, om vi återvänder till bilden av
mänsklig tonårstid: När vi översätter detta
till relationen Kyrka-Folk så är det kanske
mer en generation som utgjorde den rebelliska tonårstiden och en annan generation
som har möjlighet att få en vuxenrelation
med Kyrkan. Kanske var det dina föräldrar
som behövde skaka av sig en alltför okritisk auktoritetstro medan du har förutsättningar att vara mer nollställd och öppen.
Ja, eftersom du redan har läst så här långt
i ett församlingsblad så vågar jag tro att
du har den öppenheten, eller åtminstone
nyfikenheten. Så stilla då din nyfikenhet och kom till någon av församlingens
gudstjänster eller temakvällar. Blir du då
bemött som något annat än en vuxen reflekterande människa så har du rätt att vara
besviken och då vill jag veta det!
Stefan Risenfors, församlingsherde

Vi fortsätter med program nu åter igen VARJE
tisdagskväll i Stensjökyrkan – kl 18.30–20.00
Vi varvar teologiska samtal med spännande gäster och en ny grupp enbart för
kvinnor, ett slags motsvarighet till den mansgrupp som församlingen haft under
många år. För alla kvällarna gäller: Inget fika, ingen andakt – bara 90 minuter av
livsnära samtal om berörande väsentligheter.
Alla är välkomna – troende, tvivlare, allmänt förvirrade och ateister!

26/2 Samtalskväll om tro och tvivel: Lydnad, accepterande och lidande.

Vikarierande präst
– välkommen Anna Sophia!

Jag heter Anna Sophia Bonde och kommer
att vikariera i Stensjön några söndagar i vår.
Det ser jag fram emot! Vanligtvis arbetar
jag som bibellärare på Helsjöns folkhögskola där jag också bor med min man och våra
fyra pojkar. Vi kom till Helsjön för snart fem
år sedan, dessförinnan har jag arbetat många
år nere i Lunds stift. Vid sidan av min tjänst
på Helsjön är jag också frilansskribent och
föredragshållare. Jag ser fram emot att möta
er, församlingen, och få fira gudstjänst tillsammans med er!
Anna Sophia

Ny kvinnogrupp!

Kvinnogruppen i Stensjökyrkan är en
icke-konfessionell samtalsgrupp för
kvinnor i alla åldrar, öppen för alla oberoende av religionstillhörighet och livsåskådning. Tanken är att var och en skall
få utrymme att tala om sina erfarenheter
och tankar samt att lyssna och reflektera. Vi samlas helt enkelt kring enkelt fika
och egna ”livsnära berättelser”! Grunden
är trygghet, tillit och vetskapen om att
det jag säger stannar i gruppen, och det
skall finnas plats till båda stora och små
frågor, även funderingar om andliga erfarenheter, tro och tvivel. Om vi kommer
att utgå från något tema eller inte bestämmer gruppen tillsammans. Första samling
kommer bli tisdag 5 mars kl 18:30 och
sedan dessa tisdagar under våren: 19/3,
2/4, 7/5 och 21/5. Välkomna! Ansvarig
för gruppen är Solveig Fylling Nygaard
som du kan kontakta för mer information
- solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se
eller telefon: 0738-520431
OBS Eftersom gruppen är helt ny vågar
vi inte i dagsläget utlova att vi blir
tillräckligt många för att starta i vår
(minst fem personer) – så om du vill gå
med i gruppen efter terminsstart – ring
först Solveig!

Kap 11 i boken Söka och finna Gud i allt. Vi fortsätter vår vandring genom
denna bok. Du måste inte ha läst boken. Varje samtalskväll är fristående så
du kan titta in när du vill och kan.

5/3 Ev samtalsgrupp för kvinnor – se föregående sida!
12/3 Jom Kippur - poeten Karin Brygger från judiska församlingen i Göteborg
talar om den judiska Försoningsdagen. Se sid 4!

19/3 Ev samtalsgrupp för kvinnor – se föregående sida!
26/3 Är du kär? Filosofiprofessor Bengt Brülde har skrivit en bok om kärlek…
Se sid 4!

2/4 Ev samtalsgrupp för kvinnor – se föregående sida!
9/4 Samtalskväll om tro och tvivel: Det ignatianska sättet att fatta beslut.
Kap 12 i boken Söka och finna Gud i allt.

16/4 Ängeln från Malmskillnadsgatan – Elise Lindqvist berättar om sitt liv och
arbetet bland prostituerade i Stockholm. Se sid 4!

23/4 De kristna och judarna – Göran Larsson och Peter Landgren i ett samtal om en relation med mörk historia och många perspektiv. Se sid 4!

30/4 Samtalskväll om tro och tvivel: Arbete, karriär, kallelse … och liv!

Kap 13 i boken Söka och finna Gud i allt. (Först 20.30 börjar Hembygdsföreningens valborgsmässofirande vid Stensjön, så du hinner!)

7/5 Ev samtalsgrupp för kvinnor – se föregående sida!
14/5 Samtalskväll om tro och tvivel: Kontemplativ i handling.
Kap 14 i boken Söka och finna Gud i allt.

21/5 Ev samtalsgrupp för kvinnor – se föregående sida!
28/5 Samtalskväll om tro och tvivel: vi summerar två terminers samtal om

ignatiansk andlighet och söker slutsatser för Stensjöns församling och våra
egna liv.

Retreatdag i Fågelbergskyrkan 25/5

En lördag av stillhet, tystnad, skapande och möjlighet till enskilt samtal. Ledare:
Stefan Risenfors och Solveig Fylling Nygaard. Anmälan till Stefan senast 13/5.

För daglediga

Kom och dela gemenskap, middagsbön,
måltid och program! Vid frågor om mat
och program kontakta Bodil Lindqvist tel
070 328 90 90. Om du önskar vegetariskt,
laktos- eller glutenfritt - slå en signal på
måndag så ordnar vi till ett bra alternativ
för dig! Priset för lunchen är 50 kr.

Stensjöträffen

(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)
6/3 Folktro och häxprocesser i Bohuslän – prof. Göran Malmstedt
13/3 Skämt och allvar under kyrkgolven - Lennart Palm
20/3 Jag var ett barnhemsbarn
Fia Adler Sandblad berättar
27/3 Mat & prat
3/4 Om flyttfåglars längtan
Jan Stenberg berättar
10/4 Abraham och hans liv
Joel Göranson
17/4 Vår på kyrkogård - Maria Björk
OBS Ingen Stensjöträff 24/4 och 1/5!
8/5 David och hans egen psalmbok
Joel Göranson
15/5 Gemensam terminsavslutning i
Stensjökyrkan

Fågelbergsträffen

(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)
7/3 Att arbeta i utlandskyrkan
Mia Ås & Gudmund Ehrling
14/3 I väntan på våren - Margareta
Fagman läser egna dikter
21/3 Ostindiefararen Götheborg
Owe Andersson
28/3 Mat & prat
4/4 Bibliska gestalter – JESUS
Stefan Risenfors
11/4 Flykting och överlevande från
Backabranden - Rozbeh Aslanian
18/4 Mat & Skärtorsdagsmeditation
25/4 Gemensamt Påskbord
K G Malm sjunger och berättar
2/5 Odlarglädje & Skapelsekärlek
Gabriella Åberg
9/5 Terminsavslutning

Följ med till Marstrand!

En heldagsresa med buss genom Bohuslän och båt runt Marstrand onsdagen den 22 maj
– se sid 6 samt foldrar i kyrkorna!
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Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Kyrkan och judendomen
En gravsten på Gamla judiska begravningsplatsen i Göteborg får tjäna som illustration
till denna kommentar till våra två temakvällar (12/3 och 23/4) med judiskt tema.
Tyvärr känns den illustrationen inte alltför
missvisande för historiskt sett är relationen
mellan kristendom och judendom fylld av
övergrepp, pogromer och död. Nästan uteslutande med kristna som förövare och judar som offer. Men som vanligt är det vilseledande att tala om kristna som förövare
för judeförföljelserna har haft helt andra
grundorsaker än de religiösa motiv (Kristusmördare) som ibland åberopats. Så är det
fö. nästan alltid med s.k. religiösa konflikter
– religionen är mest en täckmantel för andra
smutsigare motiv men det är ju så tacksamt
för en makthavare att få sina soldater att
tro att de slåss för sin Gud och inte för låga
mänskliga intressen!
Att kristna förföljt judar blir ännu mer absurt med tanke på att Jesus själv var jude,
en jude som aldrig avsade sig sin judiska tro
utan placerade sin frälsargärning mitt i den
judiska traditionen!
Den första temakvällen, 12/3, har sin
grund i några morgonandakter som poeten
Karin Brygger höll i radions P1 i höstas.
Hon talade som judinna om den judiska
Försoningsdagen, Jom Kippur, och de tio
dagar av rannsakan som föregår den. Och
det gjorde hon på ett sätt som fick mig att
inse att här finns en rikedom av tankar och
traditioner som kan hjälpa oss att bättre ta
vara på den kristna fastetiden som i år börjar
6 mars, alltså en knapp vecka innan Karin
Brygger gästar oss.
Den andra temakvällen med judiskt
tema, 23/4, är i form av ett samtal mellan
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två kristna företrädare: Göran Larsson och
Peter Landgren på temat ”De kristna och
judarna”
Göran Larsson, som har skrivit en doktorsavhandling om just den judiska Försoningsdagen, var under perioden 1979-1993 föreståndare för Svenska Teologiska Institutet i
Jerusalem. Han har gjort enorma insatser för
dialogen mellan judendom och kristendom
och har fått en av den israeliska statens allra
högsta utmärkelser.
Peter Landgren är sedan många år bibellärare på Helsjöns folkhögskola och har särskilt intresserat sig för de koptiska kristna
i Egypten.
Den politiska frågan om judar och palestinier står inte i centrum för den här kvällen
men blir kanske omöjlig att helt undvika.
Fokus står annars närmast på hur den kristna synen på judarna sett ut genom historien
och idag. De båda motsatta perspektiven
kan beskrivas som dels Ersättningsteologi
där kristendomen anses ersätta judendomen
i Guds frälsningsplan för världen. Dels den
motsatta ståndpunkten som hävdar att kristendom och judendom är två parallella vägar för Guds handlande med mänskligheten.
Välkommen till två spännande temakvällar
om relationen mellan judendom och kristendom!
Stefan Risenfors

Ängeln från Malmskillnadsgatan

Få svenska livsöden har varit så dramatiska
som Elise Lindqvists livsresa: Från en tillvaro som missbrukare och prostituerad till
ett liv som diakonal förgrundsgestalt i det
arbete för prostituerade som Klara Kyrka i
centrala Stockholm sedan många år bedriver. Elise Lindqvist besöker Stensjökyrkan 16/4!

Är du kär?

Filosofiprofessor Bengt Brülde från Göteborgs Universitet gav 2018 ut en bok om
kärlek ur filosofiskt perspektiv: Detta är en
bok om kärlekens och vänskapens filosofi.
Vad är kärlek och hur skiljer sig kärlek från
vänskap? Är kärlek alltid bra eller kan den
vara skadlig för oss och göra våra liv mindre värda?
Den romantiska kärleken får stort utrymme.
Vad är det för skillnad på kärlek och förälskelse? Men boken handlar även om andra
former av kärlek? Vad innebär den människokärlek och det kärleksfulla förhållningssätt som olika religioner lägger så stor vikt
vid, och är det verkligen den högsta formen
av kärlek? Vad är äkta vänskap och hur viktigt är det för oss att ha nära vänner?
Bengt Brülde kommer 26/3.

Övriga tisdagskvällar

Utöver dessa fyra kvällar med gäster erbjuder vi en kvinnogrupp och ytterligare 5 samtal
kring boken ”Att söka och finna Gud i allt” – se samtliga kvällar på sid 3!
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svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Kanske minns
du gamla
Lutherhjälpen?
Den finns inte längre. Först slogs den ihop med
Svenska kyrkans Mission och bildade Svenska
kyrkans internationella arbete med det dubbeltydiga tilläggsnamnet HELA VÄRLDEN. Men
så kom man på att det där var lite för långt och
dessutom ville man ha ett mer internationellt
gångbart namn och då blev det ACT Alliance.
ACT står för Action of Churches Together men
förkortningen rymmer också den en dubbeltydighet eftersom det engelska ordet act betyder
handla. Och det är ju precis vad det handlar
om – att kristendom inte bara kan vara ord utan
orden måste bli till handling, praktisk handling
till stöd för de mest nödställda. Allt utifrån de
berömda Jesusorden i Matt 25: ”Vad ni har
gjort för någon av dessa minsta, som är mina
bröder, det har ni gjort för mig”. Även om den
gamla beteckningen Lutherhjälpen inte längre finns kvar, så finns nöden kvar och även
Lutherhjälpens mest kända insamlingskampanj – Fastekampanjen.
Fastekampanjen börjar nu och den pågår fram
till högmässan på Palmsöndagen 14 april. Så
swisha din gåva till 900 1223 eller betala till
Bankgiro 900-1223 eller Plusgiro 90 01 22-3.

Insamlingsaktiviteter till
förmån för fasteinsamlingen
16 mars Fässberg

Försäljning, lotter, musikunderhållning och allsång i Fässbergs församlingshem.
Allt till förmån för ACT Svenska kyrkans internationella arbete.
PROGRAM
10:00 Café och Godishjul öppnar.
10:30 Minimusikalen ”dagens viktigaste mål” med Fässbergs 			
barnkörer & band.
11:00 Försäljning av lotter, våfflor
12:00 Allsång med Fässbergskören och kompband
13:00 Försäljningen stänger.

30 mars Apelgårdens kyrka

Loppmarknad , försäljning och barnaktiviteter till förmån för ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Du kan boka och hyra ett bord (180x80cm) för 100
kronor, där du säljer dina saker. Hyra för bordet går till internationella arbetet.
Du behåller själv förtjänsten på det du säljer. Läs mer på och boka (senast 27/3)
www.svenskakyrkan.se/molndal/kallered
PROGRAM
11:00 Försäljningen öppnar. Lotterier, fikaförsäljning, barnaktiviteter, loppmarknad.
13:00 Loppmarknaden stänger.

31 mars Stensjökyrkan

Brödauktion på Midfastosöndagen då rubriken är Livets bröd.
Baka ditt favoritbröd eller kaka och ta med dig till familjegudstjänsten kl 10.
Allt auktioneras ut på kyrkkaffet efter gudstjänsten och hela behållningen går till
Svenska kyrkans internationella arbete
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Ungdomsgruppen

Varmt välkommen till 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 18.3021.00 i Fågelbergskyrkan) har vi alltid tre
element med, fika eller mat, någon aktivitet
och andakt.

Foto från Öppna förskolan: Rickard Forsström

Barnverksamhet

Fågelbergskyrkan

Stensjökyrkan

Himlastoff (Gruppen är för närvarande

Ädelstenarna

full, men du kan sätta upp dig på kö)
Gruppen är för barn i årskurs F-2. Vi samverkar med barnkörerna Fågelungarna och
PåFåglarna. Vi har andakt, leker, pysslar,
sjunger och äter mellanmål. Barnen är med
på Messy Church, 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.
OBS! Påsklov v. 16.

Öppna förskolan

En grupp för barn i årskurs F-2. Vi har andakt, sjunger, bakar, leker och pysslar och
äter mellanmål. Måndagar kl. 14-16. OBS!
Påsklov v. 16.

Öppna förskolan
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. Ingen anmälan.

Barn från 0-6 år med vuxet sällskap är väl- Kompisklubben
komna. 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. Torsdagar kl 10-12. Ingen anmälan.

En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar
om tro, ser på film, leker, bakar och hittar
på skoj. Onsdagar kl 15.00-17.00. Påsklov
v. 16.

Kompisklubben

Söndagsskola

En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar
om tro, ser på film, leker, bakar och hittar
på skoj. Torsdagar kl 15.00-17.00. OBS!
Påsklov v. 16.

Alla barn som kommer till Stensjökyrkan
på Högmässa kl 10 på söndagar är välkomna att vara med. Vi läser ur barnbibeln, leker och pysslar. (Ingen anmälan)

Anmäl till barngrupperna genom att gå in på:

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/anmalan-stensjokyrkan
alternativt:
https://www.svenskakyrkan.se/molndal/anmalan-fagelbergskyrkan
Vid frågor maila:ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se 0738-520464

Gökotta 30/5

Sedan många år tillbaka firar vi på Kristi
Himmelsfärds dag kl 07.00 en friluftsgudstjänst vid spegeldammen söder om Gunnebo
Slott. Ta gärna med filt och matsäck!
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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.
Ansvarig: Karl Åberg, 0738-520472

Kyrkskjuts

Det har framkommit önskemål om kyrkskjuts från Kikås till Stensjökyrkan. I vår
trekantiga församling är ju Kikås det hörn
som saknar kyrka. För många äldre är det
alltför långt och backigt att gå och busstrafiken kräver byte mellan 751 och 753 och
då tar resan närmare en timme på söndag
förmiddag.
Vi vill undersöka hur stort det här behovet
är så hör av dig till Stefan Risenfors, 0317619461, om du är intresserad av att erbjudas skjuts till och från högmässan kl 10.
Detta gäller också om du bor i andra delar
av församlingen och har svårt att ta dig till
kyrkan. Vi kan inte lova att vi kan erbjuda
skjuts men om vi vet att behovet finns så kan
vi undersöka möjligheterna.

Följ med till
Marstrand!

Vi reser med buss kl 08.00 från Fågelbergskyrkan och kl 08.15 från Stensjökyrkan
onsdagen den 22 maj. Vi reser norrut till
Gamla Kungälv. Därefter fortsätter vi till
Marstrand där vi får guidning runt Koön. Kl
13 blir det lunch på Marstrands havshotell.
Därefter följer ett par timmars båtfärd runt
Marstrand med passagerarfartyget Drott. På
hemvägen blir det ett besök i Surte kyrka.
Ansvarig för resan är Bodil Lindqvist och
du får mer information genom att ringa henne, tel. 070-3289090. Anmälan måste göras
skriftligt – anmälningstalong finns i foldrar i
båda kyrkorna. Subventionerat pris för hela
dagen: 500 kr inkl. måltider.

Musik i Fågelbergskyrkan
Hjärtats Tid

Hjärtats Tid kallar vi en stilla och meditativ
gudstjänst i Fågelbergskyrkan. Under våren
leds dessa gudstjänster av Lena Forsberg
och Ida Andersson tillsammans med gästande musiker.
10/3 Vi gästas av Mariestad Gospel under
ledning av Annika Pålsson som bjuder på ett
varierat gospelprogram. Lena Forsberg och
Ida Andersson.
7/4 Kör är Hälsa sjunger tillsammans med
Edo Bumba. Bildvisning. Lena Forsberg
och Ida Andersson

Körer Stensjökyrkan

Välkomna både gamla och nya körsångare! Vi är många, totalt ca 150, som
sjunger i Stensjökyrkan, men det finns
plats för fler. Särskilt Lilla Kyrkokören
och Ungdomskören vill gärna ta emot
nya sångare. Kontakta Birgitta Landgren, tel. 031-761 94 66,
Pojkkören (pojkar från 5 år t.o.m. åk 2)
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.

Askonsdagsmässa
Thomas Simson och Kör är Hälsa
medverkar i Hjärtats Tid 5 maj kl 16

Messy Church…

är en gudstjänst med mycket aktivitet, särskilt
lämpad för barnfamiljer. Fågelbergskyrkans
barnkörer medverkar varje gång och den firas söndagarna 24/3 och 19/5 kl 16, Men 9/4
flyttar vi gudstjänsten till tisdag kl 17.

Påskmusik i
Fågelbergskyrkan

Utöver musik som nämns på sista sidan:
18/4 kl 19 - Mari Åkerblom, sång
19/4 kl 15 - Hanna Bendz, cello

Körer Fågelbergskyrkan

Fågelungarna (F-klass- åk 1)
Tisdagar kl. 14.30 - 15.00 (OBS fullt!)
PåFåglarna ( åk 2)
Tisdag kl. 15.00 - 15.30 ( OBS fullt!)
(Fågelungarna och PåFåglarna samverkar med Himlastoff - se sid 6)
SångFåglarna (åk 3-6)
Tisdagar kl. 15.45 - 16.30
Kör är Hälsa ( - 100 år)
Onsdagar kl. 15.00- 16.30
Projekt: Damkör
Under fem tisdagskvällar i Fågelbergskyrkan kl. 19.00 - 20.15. (Start: 19/3).
Du får gärna ha tidigare körvana men det
är inget krav. Vill du vara med? Kontakta
körledare Ida Andersson 0738- 52 04 73

Påskfastan inleds med Askonsdagsmässa 6
mars kl 18.30 i Stensjökyrkan. En fördjupad förståelse av fastan kan du få genom
temakvällen 12/3 om den judiska Försoningsdagen – läs på sidorna 3 och 4!

Musik i
Stensjökyrkan
i samarr. med Sensus

Sönd. 3 mars kl.18
I fädrens spår vi möter framtidens segrar
- Mölndals Kammarkör under ledning av
Fredrik Berglund.

Sönd. 17 mars kl.18
Kör och marimba
Stensjökyrkans Ungdomskör och Lilla
Kyrkokören möter Daniel Berg, slagverk,
och Johannes Landgren, orgel och piano

Sönd. 7 apr.
kl. 18
Emrik med
vänner
Lite pop, visa, jazz och
mycket sväng. Sångaren Emrik Larsson
(känd från Stonefunkers & M-Rock), Johan
Johansson, piano och Anders Augustsson,
gitarr och sång. Emrik blandar eget material med tolkningar av bl.a. Sinatra, Afzelius
och Cornelis. (Foto: Kari Jantzén)

Korsvandring

Sönd. 12 maj kl.18
Efter Långfredagsgudstjänsten 19/4 äter Öst möter väst
vi en sopplunch och vandrar därefter mot
Fågelbergskyrkan. Vi stannar för att meditera över Jesu sju ord på korset och avslutar
med gravgudstjänsten kl 15.

Kulturkvällar

Vårt kulturombud Anne-Marie Larsson erbjuder bl a Jane Eyre på Folkteatern lördag
13/4 kl 15.00. Se listor i kyrkorna!

Körklanger från Ryssland, USA mm. Stensjöns Kyrkokör under ledning av Birgitta
Landgren.

Sönd. 26 maj kl.18
Gläd dig över livet!
Vårsånger och annat med Stensjökyrkans
Barnkör och Ungdomskör under ledning av
Birgitta Landgren.

Mariestad Gospel medverkar i
Hjärtats Tid-gudstjänsten i
Fågelbergskyrkan 10 mars.
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Gudstjänster våren 2019
MARS

3 Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
6 Askonsdagen
Bön och fasta

Stensjökyrkan

10 Högmässa, Anna Sophia 14.30 Lackarebäckshemmet
Anna Sophia Bonde
Bonde** Kyrkokören
18 Mölndals Kammarkör*
Barnkören
18.30 Askonsdagsmässa*
Göranson

10 1:a söndagen i fastan
Prövningens stund

10 Högmässa, Risenfors
Kör är Hälsa & Nödinge/
Surte kyrkokör m fl.

17 2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron

10 Högmässa,Göranson
Flick- & Pojkkören
18 Musikgudstj*

24 J Marie Bebådelsedag
Guds mäktiga verk

10 Högmässa, Carl Sjögren
Vasa Brass & Kyrkokör.

31 Midfastosöndagen
Livets bröd

10 Familjegudstjänst, Risenfors. Tre Barnkörer

APRIL

7 5:e söndagen i fastan
Försonaren

Övriga lokaler

Stensjökyrkan
10 Högmässa, Göranson
Kyrkokören
18 Emrik m vänner*

16 Hjärtats Tid* i Fågelbergsk:an, L. Forsberg
Mariestad Gospel
14.30 Lackarebäckshemmet
Göranson
16 Messy Church* i Fåg.
Anna Sophia Bonde**

Stensjöns församling, med ca 7000 medlemmar,
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 norra delen av
församlingen. Fågelbergskyrkan (byggd 1984)
ligger på Östra Falkgatan 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. Församlingsexpeditionen ligger i Fässbergs församlingshem – strax
norr om Fässbergs kyrka.

14.30 Lackarebäckshemmet
Risenfors

Övriga lokaler
14.30 Lackarebäckshemmet
Solveig F Nygaard
16 Hjärtats Tid* i Fågelbergsk:an, L. Forsberg
17 Messy Church* i Fåg.
Solveig F Nygaard

9 tisdag
14 Palmsöndagen
Vägen till korset

10 Högmässa
Anna Sophia Bonde**

18 Skärtorsdagen
Det nya förbundet

19 Mässa, Göranson.
Lilla Kyrkokören &
Ungdomskören

19 Mässa i Fågelbergskyrkan, Ingegerd Blom**

19 Långfredagen
Korset

11 Långfredagsgudstjänst
Risenfors. Kyrkokören

15 Gudstjänst i Fågelbergskyrkan, Risenfors

14.30 Lackarebäckshemmet
Solveig F Nygaard

12 Lunch och därefter korsvandring till Fågelbergskyrkan*
20 Påsknatten
Genom död till liv

FAKTA OM FÖRSAMLINGEN

23.30 Påsknattsmässa i Fåg.
Risenfors

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
Församlingsherde Stefan Risenfors 761 94 61
E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se
Past.adj. Joel Göranson
761 93 77
E-post: joel.goranson@svenskakyrkan.se
Komminister Marianne Mörk - sjukskriven

21 Påskdagen
Kristus är uppstånden

10 Högmässa, Göranson
Alla körer, Anders &
Daniel Norberg

22 Annandag Påsk
Möte m d uppståndne

10 Gudstjänst, Anna Sophia Bonde** Mölndals kammarkör

Kyrkomusiker Birgitta Landgren 761 94 66
E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se

27 lördag

11 Konfirmationsmässa, Imberg

28 2:a sönd i påsktiden
Påskens vittnen

10 Högmässa, Risenfors
14.30 Lackarebäckshemmet
Risenfors
Jazzband fr Fridhems Folkhögskola

Kyrkomusiker Ida Andersson
761 94 73
E-post: ida.andersson@svenskakyrkan.se

MAJ

5 3:e sönd i påsktiden
Den gode herden

Stensjökyrkan
10 Högmässa, Göranson
Sara Lindblad, viola

12 4:e sönd i påsktiden
Vägen till livet

10 Familjegudstjänst
Anna Sophia Bonde**
Flick-, Pojk- & Barnkör
18 Musikgtj*, Kyrkokören

19 5:e sönd i påsktiden
Att växa i tro

10 Högmässa, Carl Sjögren
Hanna Bendz, cello

26 Bönsöndagen
Bönen

10 Högmässa, Risenfors
Kyrkokören
18 Musikgtj* - Barnkören
och Ungdomskören

30 Kr himmelsfärds dag
Herre över allting

JUNI

14.30 Lackarebäckshemmet
Risenfors

Församlingsexpedition

Övriga lokaler
16 Hjärtats Tid* i Fågelbergsk:an, L. Forsberg
14.30 Lackarebäckshemmet
Anna Sophia Bonde**
16 Messy Church* i Fåg.
Joel Göranson
14.30 Lackarebäckshemmet
Risenfors
07 Gökotta i Gunneboparken*, A S Bonde**

Stensjökyrkan

2 Söndagen före pingst
Hjälparen kommer

10 Högmässa
Anna Sophia Bonde**

8 lördag

11 Konfirmationsgudstjänst - Bagheera
14 Konfirmationsgustjänst - Baloo

* Läs mer på sid 6-7 ** Anna Sophia Bonde är präst och bibellärare på Helsjöns folkhögskola.
Ingegerd Blom är pensionerad prost och tidigare komminister i Fässbergs församling

Teolog Solveig Fylling Nygaard 0738-520431
solveig.f.nygaard@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
Red. & ansvarig utgivare Stefan Risenfors
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början av juni OGV (Om Gud Vill)

Veckomässor – t.o.m. 16/5

Onsd. 18.30 i Stensjökyrkan (ej 17/4)
Torsd. 18.00 i Fågelbergskyrkan.
Under fastetiden 6/3-14/4 firas veckomässorna som passionsmässor med utgångspunkt i
Johannesevangeliets texter om Jesu lidande.

