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Under ett och ett halvt år har Fässbergs kyr-
ka varit stängd för invändig renovering. En 
oerhört omfattande renovering med ommål-
ning, byte av golv, byte av hela elsystemet 
och rengjorda målningar. Kyrkan får ett nytt 
kök, nytt ljudsystem, nytt inglasat barnrum 
under ena sidoläktaren och mycket annat, 
som t ex nytt guld på alla små änglar. 

Sammantaget får Fässbergs församling 22 
mars tillbaks sin huvudkyrka i ett praktfullt 
uppdaterat skick och därför vill vi från lilla-
systerförsamlingen Stensjön verkligen gra-
tulera storasyster Fässberg!

I samband med återöppnandet ordnas utöver 
festhögmässan 22/3 kl 11 en mängd spän-
nande arrangemang, några axplock finner 
du i spalten till höger. Samtliga äger rum 
i kyrkan så du får tillfälle att spana in allt 
uppdaterat, polerat, ommålat och förändrat i 
denna Mölndals Katedral!

Så, återigen: Grattis Fässberg!

Stefan Risenfors, församlingsherde

(Omslagsbild: den nyrestaurerade 
korängeln i Fässbergs kyrka)

22 mars kl 16:30 & 19:00 
Triple & Touch – Göran Rudbo, Ken Wen-
nerholm och Magnus Spångberg gör två 
sprakande konsertuppträdanden tillsam-
mans med Star Choir South Africa och 
Fässbergs egen kör Voice

25 mars kl 19.15 samt 2 april kl 11.00 
Lars Gahrn föreläser 45 min. om Fässbergs 
kyrka del 1: En sentida katedral i en bygd 
med tidig kristendom.

29 mars kl 17.00
Johannespassionen av J S Bach. Fässbergs 
vokalensemble tillsammans med Göteborg 
Baroque

31 mars kl 18.30
Ork att leva, mod att dö
Afterwork med prästen, konstnären, förfat-
taren och satirikern Kent Wisti.
17:30 Enkelt fika, tid för mingel och det 
finns möjlighet att se den nyrenoverade 
kyrkan. 18:30 Föredrag av Kent Wisti

5 april kl 12.30 
Lars Gahrn föreläser 60 min. om Fässbergs 
kyrka del 2: En kyrka som skulle ses av 
alla.

Fässbergs kyrka återöppnas 22 mars

Johannes Imberg – förväntansfull 
församlingsherde i Fässbergs församling
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Temakvällar i 
Stensjökyrkan
Tisdagar kl 18.30–20.00
18/2 Kvinnogrupp Kvinnogruppen 

är en icke-konfessionell samtals-
grupp för kvinnor i alla åldrar, öppen 
för alla oberoende av religionstillhö-
righet och livsåskådning. Gruppen 
leds av Solveig F. Nygaard som kan 
ge mer information - tel 0738-520431

25/2 Hjälp, vi har fått en 
tonåring!
Leg. psykolog Alf B Svensson tar 
upp saker som: Din tonåring behö-
ver dig! Så hjälper du din tonåring 
att lyckas i skolan. Sätta gränser - 
men hur? Så ger man barn en bra 
självkänsla. Hur pratar man om kär-
lek, sex och relationer?

3/3 Kvinnogrupp – se ovan!
10/3 Kvinnogrupp – se ovan!
17/3 Personligt vittnesmål 

från Förintelsen 
Juliusz Brzezinski är född i Wars-
zawa 1939. Knappt två år gammal 
hamnade han med sina föräldrar 
och morföräldrar i Warszawas get-
to. Han berättar om gettot, om sina 
morföräldrar som deporterades där-
ifrån till förintelselägret i Treblinka, 
om sin far som mördades i Majda-
nek och om sin mor som lyckades 
överleva och rädda hans liv. Berät-
telsen kompletteras med några vi-
deoklipp där hans mor intervjuas om 
tiden i gettot.

31/3 Kvinnogrupp – se ovan!
7/4 Kvinnogrupp – se ovan!
14/4 Vägen tillbaka från ut-

brändhet 
Ann-Christine Bergström är läka-
re med egna erfarenheter…

21/4

Konsten att tala med sina 
meningsmotståndare 
Temakväll med Stina Oscarson – 
teaterregissör, dramatiker, författare 
och samhällsdebattör. Stina har bl a 
varit chef för Radioteatern och gett 
ut boken Tror du att du kan förändra 
världen utan att anstränga dig?  

28/4 Kvinnogrupp – se ovan!
5/5 Kvinnogrupp – se ovan!
26/5 Kvinnogrupp – se ovan!

Stensjöträffen 
(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)
19/2 Sackeus berättar om sin Fair Tra-

de-verksamhet
26/2 ”Inte utan min Jesus” – repr för 

organisationen Open Doors berät-
tar om förföljelse av kristna.

4/3 Bilder från Stensjön  
– Hans Enebacke

11/3 Kvinnojouren Frideborg
18/3 Lapp-Lisa – Hans Blomberg
25/3 Frikyrkorna, kvinnorna och 

demokratin - Katarina Wendsjö
1/4 Exil – borta-hemma-innan-

för-utanför - Joel Göranson
8/4 Stilla sång på Dymmelonsdag   

- Sophie Jonsson
16/4 Påsklunch i Fågelbergskyrkan 
22/4 Under kyrkgolven del 2  

– Lennart Palm
29/4 Den orange psalmboken- Bir-

gitta
6/5 Drogförebyggande arbete i 

Mölndal – Jenny Dahlström
13/5 Växternas läkande kraft  

– Gabriella Åberg
20/5 Gemensam terminsavslutning 

med Pia Jarskär som sjunger jazz.

Fågelbergsträffen
(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)
20/2 En biodlare berättar  

 - Jerker Persson 
27/2 Fågelbergskyrkans framtid – 

samtal med Stefan Risenfors 
5/3 Konsumentmakt(löshet) 

- Maud Öhlund 
12/3 Bilder från Mount Everest 

- Nils Sjöström 
19/3 Trender och geschäft inom häl-

sokostbranschen 
- Professor Agnes Wold

26/3 Herrens Bön - A S  Bonde 
2/4 Barn med diagnoser  

- Pernilla Andersson.
9/4 Cello i stillhet - Joel Göranson
16/4 Påsklunch med Jonathan Bengts-

son & Robin Röshag som roar oss
23/4 Humor med glatt humör och en 

banjo - Tobias Herbertzon
30/4 Kyrkböcker och släktgåtor - 

Ingegerd Demker och Bodil. 
7/5 Depression – de äldres dödsfälla 

 - Lena Laurin
14/5 Terminsavslutning med sång, 

spel mm

För daglediga
12.00 Andakt. 12.30 Lunch för 50 kr. 13.00 Program – se nedan!

Vid frågor om mat: kontakta Bodil tel 0738 520467.
Om du önskar vegetariskt, laktos- eller glutenfritt – ring på måndag!

Följ med till Lilla Paris!
27 maj reser Stensjöns församling till Vänersborg via Anten och Gräfsnäs. Vi åker från 
Fågelbergskyrkan kl 07:00 och från Stensjökyrkan 07:15. Kostnad: 550 kr i vilket ingår 
resa, måltider, guidningar, tågresa mm. Vi beräknas vara hemma igen omkring kl 18:00. 
Varmt välkommen att åka med! Anmäl dig till husmor Bodil: 0738-520467, 
bodil.lindqvist@svenskakyrkan.se

16/2 Stensjöns förs. Bonde
23/2 Stensjöns förs. Risenfors
 Pojkkör. 
1/3 Stensjöns förs. Bonde
 Ungdomskör 
8/3 Frälsningsarmén 
15/3 Pingstkyrkan 
22/3 Stensjöns förs. Awenlöf
29/3 Stensjöns förs. Bonde
5/4 Pingstkyrkan 
12/4 Stensjöns förs. Risenfors
19/4 Stensjöns förs. Bonde
26/4 Stensjöns förs. Risenfors
3/5 Stensjöns förs.  Bonde
 Kör är Hälsa 
10/5 Stensjöns förs. Risenfors

Gudstjänster på Lackarebäckshemmet
17/5 Stensjöns förs. Göranson
24/5 Stensjöns förs. Bonde
31/5 Stensjöns förs. Risenfors

Varje söndag firar vi gudstjänst på äldreboen-
det Lackarebäckshemmet på Gunnebogatan 66. 
Gudstjänsterna firas kl 14.30 i stora samlings-
salen på andra våningen ovanför huvudentrén 
och dit är alla välkomna. Såväl konfirmander 
som äldre kan ju tycka att kl 10 i Stensjökyr-
kan är lite tidigt! En kort gudstjänst på ca 30 
minuter med aktuell söndags text, ett par psal-
mer, predikan och kyrkfika efteråt. De flesta 
söndagar är det Stensjöns församling som har 
ansvaret men några söndagar ansvarar Fräls-
ningsarmén eller Pingstkyrkan.

Missade du Jonna Bornemarks 
föreläsning 17/1 
- här finns en ljudinspelning:
www.svenskakyrkan.se/molndal/nyheter/
missade-du-jonna-bornemark

(Foto: Leopard förlag)
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Fågelbergskyrkan
Himlastoff
Gruppen är för barn i årskurs F-2. Vi 
samverkar med barnkörerna. Fågelung-
arna och PåFåglarna. Vi lyssnar på bi-
belberättelser, leker, pysslar, sjunger, har 
andakt, och äter mellanmål.  Tisdagar kl. 
14.00 hämtar vi barnen på Rävekärrssko-
lan och sedan hämtas barnen i kyrkan av 
er föräldrar någon gång mellan 15.45 och 
17.00.  Vårterminen avslutas 26/5 

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar 
om tro, ser på film, leker, bakar och hit-
tar på skoj. Torsdagar kl. 14.30–16.30.  
Vårterminen avslutas 28/5 

Messy Church
Barnen i Himlastoff och Kompisklubben 
medverkar på Messy Church, en guds-
tjänst med speciellt fokus på barn, tis-
dagen den 3/3 17–18.30 och söndagarna 
22/3, 19/4 och 17/5 kl. 16.00–17.30. 

Öppen förskola
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. Torsdagar kl. 10-12. Vårterminen 
avslutas 11/6 (Ingen anmälan)

(Foto: Kristin Lidell)

Biskopen kommer!
I maj blir det biskopsvisitation i Mölndals 
pastorat. Det handlar om biskopens upp-
drag att ha tillsyn över församlingarna och 
deras arbete. Numera är det kontraktspro-
sten som på biskopens uppdrag utför det 
mesta av visitationsuppgifterna men en av 
dagarna är biskopen själv närvarande. 

Det blir ett kärt återseende när biskop 
Susanne Rappmann kommer 12 maj för 
Susanne har ju varit såväl komminister i 
Stensjön som kyrkoherde i Mölndal fram 
till 2018. Så här ser den offentliga delen av 
programmet ut för visitationen, allt i Fäss-
bergs kyrka:

Tisdag 12 maj
18.00 After work (mingel, snittar, bub-

bel) i Fässbergs kyrka, avslutas 
med levande musik 18.45-19.00

19.00 Biskopens föredrag:  
”Vår Gud bär sår”

20.00 Mässa. Biskopen håller beredelsen 
och predikar.

Söndag 17 maj
11.00 Sammanlyst högmässa där kon-

traktsprost Mattias Algotsson 
(foto nedan) predikar. Därefter 
visitationsstämma där kontrakts-
prosten redogör för sina intryck av 
pastoratet. Vi avslutar med kyrk-
kaffe i Fässbergs kyrka. 

Foto: Odan Jaeger

Barnverksamhet
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.  Vårterminen avslutas 25/5.
 
Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 4-6. Vi pratar om 
tro, ser på film, spelar spel, och äter något 
gott tillsammans.  Fredagarna 28/2, 13/3, 
27/3, (onsdag 8/4), 24/4, 8/5 och 29/5 kl 
15.00-17.00. 

Öppen förskola
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. Vårterminen avslu-
tas 10/6 (Ingen anmälan)

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. Vårterminen avslutas 7/6 (Ingen an-
mälan)

Anmäl till barngrupperna genom att 
kontakta barnpedagog Ulrica Kardborn, 
tel  0738-520464
ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se

Helgmålsböner i Kikås kapell
Helgmålsbönerna kl 18.00 i Kikås kapell fortsätter under våren. 
Första lördagen i månaden förutom i maj då det blir andra lörda-
gen:7/3, 4/4 och 9/5. En stund i stillhet och eftertanke där du får 
en kort introduktion till den aktuella söndagen. Helgmålsböner-
na drivs helt ideellt av medlemmar i församlingsrådet och andra
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Gudstjänster
Flaggspelet på bilden är tänkt att sättas upp 
inför varje Messy Church-gudstjänst i Få-
gelbergskyrkan. När du ser flaggspelet ska 
du alltså veta att på söndag firas en barn- 
och familjegudstjänst kl 16, en gudstjänst 
där det gärna får vara lite messy, lite stökigt 
och improviserat. 

Ytterligare en satsning i Fågelbergskyrkan 
under våren är att vi fr o m mars övergår 
till gudstjänst VARJE söndag kl 16 under 
terminstid. På senare år har det varit varan-
nan söndag. Utöver Messy Church och den 
meditativa Hjärtats Tid blir det Mässa res-
pektive Gudstjänst - enkla gudstjänster med 
resp. utan nattvard.

Korsvandring
På Långfredagen vandrar vi med ett stort 
träkors mellan våra kyrkor och lyssnar vid 
ett antal stationer till berättelsen om Jesu 
lidande. Start i Stensjökyrkan efter Långfre-
dagsgudstjänsten och avslutning med grav-
gudstjänsten kl 15 i Fågelbergskyrkan.

Bibelskolan
Redan pågående i Fågelbergskyrkan är 
den mest ambitiösa satsning på bibelsam-
tal som vi någonsin gjort och här till höger 
ser du vårens program av den ettåriga kur-
sen – kom och delta när du vill måndagar kl 
18.30-20.30.

17/2 Öknen och vandringen mot målet - 
Joel McInnes

24/2 Från domarna till kungadömet, 
samt om våldet i Gamla testamen-
tet. - Joel McInnes

2/3 700-tal - Jesaja, hotet från Assyri-
en - Tony Larsdal

9/3 Två profeter i närbild: Amos och 
Hosea - Anna Sophia Bonde

16/3 Hesekiel, Jeremia och hotet från 
Babylonien - Solveig F. Nygaard

23/3 Tillbaka från exilen – dags att byg-
ga upp staden och templet - Mirjam 
Johansson

30/3 Hur kan kännedom om vilken sorts 
litteratur det är jag läser hjälpa 
mig att bli närmare bekant med 
Ordet? – Carl Sjögren

20/4 Job – Gud, människan och lidan-
det- Linnéa Norberg

27/4 Psaltaren - om att få vara uppriktig 
inför Gud och människans behov 
av lovsång - Tony Larsdal

4/5 Kärlek, vishet och mening – om 
poesi och vishetslitteratur - Tony 
Larsdal

11/5 Kristusprofetior i GT - Anna Sop-
hia Bonde

Solidaritetsgudstjänst
Fågelbergskyrkans gudstjänst söndagen den 
15 mars kl. 16.00 firar vi tillsammans med
inbjudna invandrarkyrkor från Mellan-
östern. Bakgrunden är att de kristna 
håller på att drivas ut från kristendomens 
ursprungsländer i Mellanöstern. Bortsett 
från IS brutala förföljelse har de kristna, 
tillsammans med yazidier och andra reli-
giösa (även muslimska) minoriteter under 
många år diskriminerats och förföljts i de 
trakter där inte bara Jesu utan även kris-
tendomens vagga en gång stod. Vi får bl a 
gäster från syrisk-ortodoxa kyrkan och 
organisationen Open doors som arbetar 
med stöd till förföljda kyrkor. 

Retreat-
dag
Lördagen den 18 april 
kl 09:00-18:30 kan vi 
ta emot 10 deltagare 
för en dag med stillhet, 
tideböner och möjlig-
het till samtal. Anmälan krävs för att vi 
ska kunna planera måltiderna. Ledare: 
Solveig Fylling Nygaard och Joel Gö-
ranson. Pris: 100 kr, med möjlighet för 
behovsprövad prisreduktion. Anm. se-
nast mån 13 april till Joel (0738-520377, 
e-post: joel.goranson@svenskakyrkan.
se) eller Solveig (0738-520431, e-post: 
solveig.f.nygaard@svenskakyrkan.se)

Nu flaggar vi upp i Fågelbergskyrkan!
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Musik i Stensjökyrkan
i samarr. med Sensus

Sönd. 16 feb. kl.18
Klassiskt med tre
Anders Jivegård, klarinett, Joel Göranson, 
cello och Birgitta Landgren, piano, spelar 
bl.a. Beethovens Trio nr 4.

Sönd. 8 mars kl.18
Människan på jorden
En vacker och spännande hyllning till kom-
ponisten Sven-Eric Johanson, som nyligen 
skulle fyllt 100 år. Hvitfeldtska Gymnasiets 
Kammarkör, dir. Martin Bagge. Andreas 
Edlund, klarinett. Jonas Franke-Blom, cel-
lo. Daniel Lindén, piano.

Sönd. 19 apr. kl.18
En svensk klassiker
”Svenska Messan” av Roman och mer 
svensk musik framförs av Stensjöns Kyr-
kokör, stråkkvartett, oboer och orgel. Dir. 
Birgitta Landgren.

Månd. 1 juni kl.20
Andens vind över världen
Texter och sånger på Annandag Pingst. 
Mölndals Kammarkör under ledning av 
Fredrik Berglund. Präst: Anna Sophia 
Bonde.

Körer i Stensjökyrkan
Välkomna både gamla och nya körsångare! 
Vi är många, totalt ca 150 körsångare som 
sjunger i Stensjökyrkan, men det finns plats 
för fler. Se nedan vilken kör som passar dig! 
Kontakta gärna Birgitta Landgren, tel. 031-
761 94 66,
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se 
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. åk 3 t.o.m. åk 5). Tisd. 
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)
Onsd. kl.19.00-21.15. 

Pojkkören
Vet du att det finns en Pojkkör i Stensjökyr-
kan? Nu söker vi fler pojkar från 5 år t.o.m. 
åk 2 som gillar att sjunga. Vi träffas på ons-
dagar kl.16.30-17.30 i Stensjökyrkan. Vi 
sjunger och leker och avslutar med att läsa 
ur Barnens Bibel. Pojkkören medverkar på 
gudstjänster i kyrkan några söndagar varje 
termin. Intresserad? 
Kom gärna och hälsa på! Kontakta Birgitta:  
birgitta.landgren@svenskakyrkan.se

Körer Fågelbergskyrkan 
Att sjunga i kör är bra för både kroppen och 
knoppen och i vårt allt mer teknikfixerade 
samhälle blir kören en välbehövlig paus från 
allt det som pockar på vår uppmärksamhet, 
där musiken skapar närvaro till oss själva 
och med varandra. Många är de etablerade 
sångare och musiker i vårt land som fått sin 
första musikaliska skolning i barnkören, 
och i vår församling är det dessutom helt 
kostnadsfritt att vara med. Välkommen du 
också!

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

PåFåglarna (åk 2) 
Tisdagar 14.45- 15.15

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

Kör är Hälsa (vuxenkör) 
Onsdagar kl. 15.00- 16.30

Körledare: Ida Andersson 
0738-52 04 73 
ida.andersson@svenskakyrkan.se

Körerna ackompanjeras ofta av gästande 
musiker. Här gitarristen Christer Brodén 
tillsammans med några ur Ungdomskören 
och Lilla Kyrkokören som ofta samarbetar.

Musik i Fågelbergskyrkan

8/3 Hjärtats Tid-gudstjänst kl 16.00. Med-
verkan av Göteborgsbaserade vokaltrion 
Titania som sjunger en blandad a-cappel-
la-repertoar inspirerad av Kvinnodagen 8/3. 
Titania utgörs av Erika Olsson (sopran), 
Mylen Ifter (mezzosopran) och Lisa Pääjär-
vi (alt). Gruppen sjunger en varierad reper-
toar, allt ifrån folkvisor, klassiska stycken 
till jazz och filmmusik. 
(Foto: Lisa Pääjärvi)

22/3 Messy Church kl 16.00
Fågelbergskyrkans barnkörer medverkar.

5/4 Hjärtats Tid-gudstjänst kl 16.00 
Kör är Hälsa medverkar

11/4 Påsknattsmässa kl 23.30
Hemvändarkör medverkar… kanske! Un-
der förutsättning av att vi får ihop tillräck-
ligt många! Du som tidigare sjungit i kör i 
Stensjökyrkan eller Fågelbergskyrkan och 
är i Mölndal under Påsk är välkommen att 
vara med – en enda repetition på Långfre-
dag eller Påskafton!

17/5 Messy Church kl. 16.00
Fågelbergskyrkans barnkörer medverkar.

Pojkkören sjunger i Stensjökyrkan, tecknat av Anton, 9 år. Vi ser alla 7 körsångarna, 
körledare Birgitta vid flygeln och kyrkklockan ovanför.



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
Kyrkvaktmäst. Sven Martinsson 0738-520474

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

E-post: bodil.lindqvist@svenskakyrkan.se
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Mässa varje onsdag!
Varje onsdag kl 18.30 t.o.m. 20/5 firar vi en en-
kel nattvardsgudstjänst i Stensjökyrkan. 

Gudstjänster våren 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

FEBRUARI Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
16 Sexagesima

Det levande ordet
10

18

Högmässa, Bonde
Soft & Swing – jazz
Musikgudstjänst*

23 Fastlagssöndagen
Kärlekens väg

10 Högmässa, Risenfors
Kyrkokören

16 Messy Church*
Carl Sjögren

MARS Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
1 1:a sönd i fastan 

Prövningens stund
10 Högmässa, Bonde

Yrla Jazztrio
16 Gudstjänst*

Risenfors
8 2:a sönd i fastan

Den kämpande tron
10

18

Familjemässa, Risenf 
Flick-, Pojk- & Barnkör 
Brödauktion för ACT
Musikgudstjänst*

16 Hjärtats Tid* - gtj Ri-
senfors

15 3:e sönd i fastan
Kampen mot ondskan

10 Högmässa, Bonde
Jonny Björnhager, sång

16 Gudstjänst för Mellan-
österns kristna*, Bonde

22 J. Marie Bebådelsedag
Guds mäktiga verk

10 Högmässa, Risenfors 
Ungd.kör, L:a Kyrkokö-
ren

16 Messy Church* 
Risenfors

29 5:e sönd i fastan
Försonaren

10 Högmässa, Bonde
Kyrkokören

16 Mässa*
Bonde

APRIL Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
5 Palmsöndagen

Vägen till korset
10 Högmässa, Göranson

Ingmarie Juliusson, flöjt
16 Hjärtats Tid* - gudstj.

Göranson
9 Skärtorsdag

Det nya förbundet
19 Skärtorsdagsmässa

Göranson.Lilla Kyrkokören
10 Långfredagen

Korset
10

11

Långfredagsgudstjänst 
Göranson. Kyrkokören.
Korsvandring* Risen-
fors

15 Jesu Grav – meditation
Risenfors

11 Påskafton
Genom död till liv

23.30 Påsknattsmässa, Ri-
sen-fors. Hemvändar-
kör*

12 Påskdagen
Kristus är uppstånden

10 Högmässa, Bonde Kyrkans alla 
körer. Paul Spjuth, trump.

13 Annandag Påsk
Möte med d. uppståndne

10 Gudstjänst, Risenfors
Spelmanslaget Lommebôs 

19 2:a sönd i påsktiden
Påskens vittnen

10

18

Högmässa, Bonde
Barnkören
Musikgudstjänst*

16 Messy Church*
Risenfors

26 3:e sönd i påsktiden
Den gode herden

10 Högmässa, Risenfors. 
L:a
Kyrkokören Ungd.kören 

16 Gudstjänst
Risenfors

MAJ Stensjökyrkan Fågelbergskyrkan
3 4:e sönd i påsktiden

Vägen till livet
10 Högmässa, Bonde

Hanna Bendz, cello
16 Hjärtats Tid* - mässa

Göranson
9 lördag 11 Konfirmation – Lägergrupp

10 5:e sönd i påsktiden
Att växa i tro

10 Familjemässa, Gö-
ran-son. Flick- & 
Pojkkör.

16 Gudstjänst
Göranson

17 Bönsöndagen
Bönen

11 Visitationshögmässa i 
Fässbergs kyrka**

16 Messy Church*
Risenfors

21 Kristi himmelsfärds d.
Herre över allting

07 Gökotta Gunnebo, Göranson
Kyrkokören

23 lördag 11 Konfirmation – Parisgrupp 2
24 Söndagen före pingst

Hjälparen kommer
10 Högmässa

Bonde 
30 lördag 11 Konfirmation – Parisgrupp 1
31 Pingstdagen 

Den heliga Anden
10 Högmässa, Risenfors

Lilla Kyrkokören

* Läs mer på sidan 6-7! ** Läs mer på sid 4!

Varje söndag:
Gudstjänst på 
Lackarebäcks-
hemmet kl 14.30 
(inte bara för boende 
på hemmet) Se sid. 3!


