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Omslagsbilden

Vi återger lätt julevangeliet allt för idylliskt:
Ett litet vackert gossebarn föds en stjärnklar
natt, läggs i en varm och mysig krubba intill
en flock boskapsdjur som står stilla i salig
beundran, allt ackompanjerat av en himmelsk änglakör som sjunger i durtonart.
Ja, men var det inte så då? Jo, delvis. Men
det är lätt att blunda för de mörkare delarna,
för oron, ångesten och rädslan: Landet är
under ockupation av romerska makthavare,
ökända för sin råhet. En höggravid tonårsflicka tvingas färdas 16 mil på en åsnerygg
för att skattskriva sig i Betlehem, staden
hennes mans släkt härstammade ifrån. Kung
Herodes – en despotisk diktator – låter senare döda alla potentiella Messias-pojkar
i Betlehem efter att rykten nått honom om
att Messias fötts där. Jesu tidigaste barndomsminnen är därför från tillvaron som
flykting i grannlandet Egypten.
Julevangeliet är ingen idyll. Det är berättelsen om hur Gud kommer in i vår verklighet,
inte som den borde se ut, utan så kaosartad
och brutal som den faktiskt är.
Jag har med min bild ”Inkarnationen” velat
illustrera julevangeliet så som den anglikanske prästen Tom Wright beskriver det,
som ”början på en kraftmätning mellan
Guds rike – som verkar så svagt, obetydligt
och sårbart – och de världsliga rikena”.
Julevangeliet är berättelsen om att Guds
rike är annorlunda. Det kompromissar lika
lite med omgivningen som en ljuslåga. Och
kanske är det ingen slump att evangelisten
Lukas nämner krubban tre gånger som tecknet för Messias ankomst. För herdarna blir
det tecknet att Frälsaren hade kommit och
nu levde bland dem: om ett nyfött barn ligger på en så konstig plats som i en krubba,
ja, då måste det som änglarna sa vara sant!
För Maria och Josef blev herdarnas vittnesbörd om krubban också ett tecken: Gud
hade inte övergivit dem, utan allt var en del
av Hans plan, även förvisningen ut till stallet vid förlossningen.
För oss idag blir krubban tecknet på hur vi
känner igen Gud i den här världen: Han är
inte en välklädd politiker som med stora
budgetar driver igenom sina agendor. Han
är med Ylva Eggehorns ord ”ett barn som
ligger på ett jordgolv” och som ”fryser om
vi inte griper in” (Psalm 717).
Joel Göranson, pastorsadjunkt.

2

Grevedämmets gamla skola är bas för ett
integrationsprojekt där du också är välkommen att vara med! (Foto: Konstkollektivet)

Vill du delta i ett
Tack Johannes!
Imberg
integrationsprojekt Johannes
välkomnas
2/12
som
ny
församlingsi östra Mölndal?
herde i Fässbergs
Mölndals Stad bedriver genom Konstkollektivet ett integrationsprojekt i östra
Mölndal. Varje tisdag mellan 15-20.30
håller Konstkollektivet öppet hus på Grevedämmet, Pixbovägen 5 i Mölndal.
Alla är välkomna oavsett ålder eller tidigare erfarenhet och man får komma och gå
som man vill under kvällen! Allt är gratis!
Här möts vi för att tillsammans utforska
kulturella aktiviteter, umgås i gemenskap,
laga mat samt äta en enklare vegetarisk
måltid. Här kan du också få hjälp med att
starta din egen teatergrupp, ett band eller
få hjälp med att förverkliga ett kulturellt
projekt.
Konstkollektivets verksamhetsansvariga
finns på plats för att ge coachning, lotsning
och information. Höstens sista tillfällen är
tisdagarna 4:e och 11:e december – titta
gärna in och bilda dig en uppfattning om
det här kan vara något för dig också 2019!
Har du några frågor? Maila då: johanna.
ljungberg@konstkollektivet.se Mer info
finns på vår hemsida: www.konstkollektivet.se samt på facebook och instagram:
konstkollektivet
Ge en julgåva till Svenska kyrkans internationella arbete – pg 900122-3,
bg 900-1223, Swisha till 9001223 eller
sms:a LIV till 72905 så ger du 100 kr.

församling.
Efter
fyra år som ungdomspräst i Stensjöns församling är
det alltså dags att ta
ett steg vidare men
vi är tacksamma
för att det blev ett
så kort steg – till grannförsamlingen! Johannes har under sin tid i Stensjön varit
den drivande kraften i ett konfirmand- och
ungdomsarbete som just nu blomstrar.
Tack för ett oerhört engagerat och målmedvetet arbete under dessa fyra år och
tack för att du förblir Mölndal trogen även
fortsättningsvis!
Stefan Risenfors,
församlingsherde

Välkommen
Solveig!

Solveig Fylling Nygaard
kommer att från 7/1 hjälpa till med att på en halvtidstjänst fylla ut en del av
luckorna efter Johannes. Foto: Privat
Här berättar hon om sig själv: Jag är en
45 år gammal norsk teolog som gillar att
sjunga och spela, skriva, skratta, vandra,
odla, skapa något vackert och prata med
människor i alla åldrar om viktiga saker
i livet. Jag bor på Hisingen tillsammans
med min norska komponistman Sveinung,
dricker gärna te på engelskt sätt - med
mjölk(!) - och när jag längtar efter min
mamma, fjällen och havet i norra Norge
sätter jag mig på tåget!

För daglediga

Tisdagskvällar
Vi fortsätter med program på tisdagskvällar i Stensjökyrkan kl. 18.30 20.00 men från januari varannan vecka.
27/11 Smärtans alkemister – att omvandla smärta och förlust till resurs
		 – Katarina Laundy, psykolog och forskare, om maskrosbarnens hemlighet
4/12

FILM: Dolda Tillgångar (USA 2016 – om förste amerikanske astronauten)

11/12
		
		
		
		

Samtalskväll om tro och tvivel: Gud möter dig där du är.
Kap 6 i boken Söka och finna Gud i allt av James Martin. Vi fortsätter vår
vandring genom denna bok. Du kan köpa den för 60 kr i Stensjökyrkan
men du måste inte ha läst kapitlet i förväg. Varje samtalskväll är fristående
så du kan titta in när du vill och kan.

Juluppehåll

8/1 Samtalskväll om tro och tvivel: Gud möter dig där du är.
		 Kap 7 i boken Söka och finna Gud i allt. Se ovan!
22/1 Samtalskväll om tro och tvivel: Det enkla livet.
		 Kap 8 i boken Söka och finna Gud i allt. Se ovan!
5/2 Samtalskväll om tro och tvivel: Om kyskhet, celibat och kärlek.
		 Kap 9 i boken Söka och finna Gud i allt. Se ovan!
19/2 Samtalskväll om tro och tvivel: Vänskap och kärlek.
		 Kap 10 i boken Söka och finna Gud i allt. Se ovan!
Anteckna även följande gäster under våren:
12/3 kommer Karin Brygger och talar om den judiska Försoningsdagen.
16/4 kommer Elise Lindqvist, Ängeln från Malmskillnadsgatan.
Vårens övriga program ser du i nästa nummer av Kyrkklockan.

Prova på akvarell! Vi är några som målar på måndagar kl 10-13 i Stensjökyrkan.
Titta gärna in – kontakta Anita tel 0761-902030

Fira julafton med oss!
”Och hon lindade honom och lade honom
i en krubba ty det fanns inte plats för dem i
härbärget…” – Men vi har plats för DIG!

Stensjöträffen

(onsdagar kl 12-14 i Stensjökyrkan)
28/11 Hugget i sten – om stenhuggarna
på Bohus Malmön
5/12 Sjung till Herrens ära!
– Carl Sjögren
12/12 Orgeldemonstration
– Birgitta Landgren
19/12 Terminsavslutning med julbord

– Juluppehåll –
9/1 Terminsupptakt
16/1 Mat, prat och gemenskap
23/1 Schartauaner, laestadianer m fl
väckelser - Anders Gustavsson
30/1 Feberdansen- Jan-Ove Olsson
6/2 Människor jag minns
- Stellan Hasselblad
13/2 Folktandvården informerar
20/2 Om kyrkan i det militära – fd
bataljonspastor Matts Martinsson
27/2 Bibliska gestalter: PETRUS
– Stefan Risenfors

Fågelbergsträffen

Även i år inbjuder församlingen till julaftonsfirande i Stensjökyrkan.
Programmet ser ut så här:

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.

Stensjökyrkans julkrubba – en
av de figurer som bärs fram i
julkrubbegudstjänsten kl 11.

11.00 Julkrubbegudstjänst i Stensjökyrkan
– en av årets mest välbesökta gudstjänster så
kom i god tid! Du kan därefter stanna kvar och
hjälpa till med de sista förberedelserna för julfirandet.

13.00 öppnas dörrarna för vår eftermiddagsgemenskap. Där vankas både sång och
spel, kanske lite lekar och en god gemenskap samt ett härligt julbord.
17.00 Julbön – en stilla gudstjänst som avslutar vårt gemensamma julfirande.
För planeringens skull måste vi ha din anmälan senast 15 dec. – gärna tidigare.
Vi bjuder på julbordet men hoppas på en god kollekt till fredsbyn Neve Shalom i Israel –
en by för judar och palestinier som delar drömmen om fred.
För anmälan och information:
Bodil Lindqvist tel. 070 328 90 90 bodil.lindqvist@svenskakyrkan.se
Ida Andersson tel. 0738-520 473 ida.andersson@svenskakyrkan.se
Söndagen den 9 december kl 18 framför skådespelerskan Ingrid Janbell sin soloföreställning. HUR TÄNKTE DU DÄR GUD? i Stensjökyrkan. Det handlar om
en dramatiserad livsberättelse med frågor som: ”Vad är slump, eget val eller Guds
vilja? Varför kan jag inte känna tillit till Gud, fastän jag så gärna vill?

(torsdagar kl 12-14 i Fågelbergskyrkan)
29/11 Ignatiansk EXAMEN – att lära
av livet – Stefan Risenfors
6/12 Jenny Nyström – B Bernhardsson
13/12 Mat & Prat och kanske en Lucia

– Juluppehåll –
10/1 Terminsupptakt
17/1 På vandring genom HELA Sverige – Johannes Imberg
24/1 Född bakom järnridån - Christine Ahrendt, diakon i Kållered
31/1 Med avgivna munklöften - broder
Franciskus
7/2 I väntan på våren - Leif Lundberg sjunger och kåserar
14/2 Bibliska gestalter: ELIA
– Joel Göranson
21/2 På pilgrimsfärd och kyrkvandring - Lars Gahrn berättar
28/2 Bibliska gestalter: PAULUS
– Stefan Risenfors
3

Upplever du att prästrollen har förändrats
under dina drygt 30 år som präst?
Ja, i hög utsträckning. De första 10 åren var
det väldigt mycket bråte i vägen när man
mötte människor, så mycket fördomar och
missuppfattningar om kristen tro. Särskilt
här på västkusten tror jag. Idag är folk mer
nollställda, de saknar kunskap men är därmed mer öppna och nyfikna.
Vilka personer, händelser och miljöer har
präglat din andliga resa?
Min mamma var lågstadielärare på Samskolan, och utbildad Montessori-pedagog. Hon
har betytt mycket för mig med sin pedagogiska nyfikenhet. I början av mina studier
mötte jag ofta Bo Giertz som samlade ungdomar för undervisning. Tidskriften Nytt Liv
som lyckades förena andlighet med politisk
radikalitet var också viktig för mig på 80-talet.
En vanlig karriärväg inom Svenska kyrkan
är att man blir domprost och sedan biskop
men du gör precis tvärtom och söker som
domprost en tjänst som vanlig kyrkoherde,
vilket de flesta skulle betrakta som ett steg
neråt i karriären. Varför?
Jag ser biskopsämbetet som det svåraste
uppdraget i kyrkan och har några gånger
sagt nej till att bli nominerad som biskop.
Risken efter nya kyrkoordningen 2000 är att
biskopsämbetet förvandlas till ”en vinkande
monark” med enbart ceremoniella uppgifter.

Carl Sjögren - ny kyrkoherde
1 september tillträdde Carl Sjögren kyrkoherdetjänsten i Mölndals pastorat. Här
intervjuas han av Stefan Risenfors.
Berätta om din bakgrund!
Född 1959 i Göteborg. Äldst av fyra syskon.
Gick humanistiskt program på Samskolan.
Prästvigdes 1986 och arbetade till 1993 som
ungdomspräst i Onsala. Därefter 20 år som
kyrkoherde i Ulricehamn och de senaste 5
åren domprost i Skara. Gift med Lena som
arbetar som diakon i Lerum och vi har fyra
vuxna söner. Har precis flyttat till en liten
gård i Gråbo. Gillar att vara fritidsbonde
och det var jag under alla åren i Ulricehamn
då vi hade en gård med får, höns och ankor.
Jag trivs med att arbeta praktiskt.
När visste du att du skulle bli präst?
Som uppvuxen i prästfamilj var det inte alls
självklart för mig att bli präst. Det var inte
så vanligt i början av 80-talet att prästbarn
gick i föräldrarnas fotspår. Funderade på att
bli lärare. Det som fick mig att ompröva var
en intervju som en gymnasiekamrat gjorde
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med mig i ett skolarbete – han konfronterade
mig angående min egen tro och det startade
en process som ledde fram till att jag ville
arbeta i kyrkan. Först som ungdomsledare i
Sävedalen under två år.
Din pappa Per-Olof Sjögren var under
många år domprost i Göteborg. Du fick
tidigt en förebild i prästrollen. Du delar
musikintresset med din pappa, han var en
förgrundsfigur inom den liturgiska förnyelsen i Sverige och där har du också en framträdande roll sedan många år. Han var och
du är en duktig pianist – är du inte otroligt
mycket din far upp i dagen?
Jag hade en fin relation med min pappa
men har alltid varit självständig. Pappa var
väldigt ärlig, var sig själv – det var annars
inte så ovanligt att den generationens präster gick in i en rätt konstlad prästroll men
pappa var sig själv, samma hemma som i
arbetet. I Göteborg och i Onsala kunde jag
ibland bli jämförd med pappa domprosten.
Men allt det där slapp jag när jag flyttade till
Ulricehamn.

Vad var det du sökte när du lämnade domprosttjänsten i Skara och sökte kyrkoherdetjänsten i Mölndal?
En viktig sak var att slippa den splittring
mellan olika uppgifter som fanns i uppdraget som domprost. Jag trivdes inte heller i
den societetsposition man hamnade i som
domprost och bland det värsta var upplevelsen att någon anställd låg och rensade ogräs
i min trädgård medan jag satt och drack
kaffe! Det gick bara inte för mig som ändå
på något sätt är präglad av 70- och 80-talets
politiska radikalitet!
Du arbetade i Onsala men lämnade Göteborgs stift och blev kyrkoherde i Ulricehamn där du stannade i 20 år – vad kom det
sig att du lämnade Göteborgs stift?
Jag var bedrövad över etikettklistrandet
bland prästerna i Göteborgs stift, man satt
i varsin skyttegrav och demoniserade de
andra. Under 30 år gjorde de ”bibeltrogna”
allt för att mosa de liberala, och idag är det
precis tvärtom. Det skulle behövas någon
Mandela-typ som kunde bringa försoning
mellan de olika grupperna.
När jag kom till Ulricehamn så kom jag till
ett stift som inte var så polariserat. Jag hamnade i ett mildare, men kanske något mindre
engagerat, kyrkligt klimat.

att administrationen blir stödfunktion och
inte självändamål och onödigt stor.
De tre församlingarna har haft ganska olika kyrklig profil – vill du att vi ska bli mer
homogena med samma pastorala profil eller
vill du uppmana till olikhet?
Jag tror på mångfald men Kyrkans röst kan
inte vara hur splittrad som helst, vi måste ha
samma huvudinriktning och det tror jag vi
har här i Mölndal

Fässbergs kyrka renoveras invändigt med beräknad återinvigning 1 advent 2019
Upplever du att något särskilt saknas i dagens svenska kristenhet?
Allmänt sett är undervisning i allmänhet
och bibelundervisning i synnerhet starkt
försummat i den svenska kristenheten. Förmodligen har det att göra med en allmän
ordtrötthet parat med den nya relativismen
där många upplever det främmande att lyssna på någon annans tolkning av Bibeln. Min
sanning har blivit den enda sanningen med
en stark betoning av subjektivitet och individualism.
Efter ett par veckor i Mölndal intervjuades
du av Mölndals-Posten och fick bl a frågan
om du personligen var beredd att viga samkönade par. Ditt nekande svar hamnade i
rubriken och det blev en nyhet på GT:s löpsedel och i flera andra medier. Under dina
25 år som präst i Skara stift ställdes du aldrig inför den frågan. Varför tror du att det
blev en sådan fokusering på detta i Mölndal
och en sådan upprördhet?
I den frågan har kyrkans högsta beslutande
organ, kyrkomötet, beslutat att vi har två
godkända uppfattningar i Svenska kyrkan.
Det beslutet fattades mot bakgrund av insikten att en avvisande hållning till homoäktenskap inte alls behöver vara uttryck för
homofobi. Men i den polariserade mediedebatten får ofta bara de extrema motpolerna
plats. Media lyckas sällan förmedla mångfalden inom kyrkan. Här finns en färgrikedom som inte kommer fram! Jag ser olikheterna som tillgångar och inte som problem
och det är ju precis det som regnbågsflaggan
symboliserar – försonad mångfald! Flaggan
har helt enkelt fler färger än två!
I Stensjöns församling har vi under några år aktivt arbetet med temakvällar kring
kultur och politik. Hur ser du på det – tappar vi fokus på det viktigaste, på Jesus, eller
är detta något du vill uppmuntra?
Detta uppmuntrar jag gärna, vi måste låta
evangeliet landa in i den aktuella situationen i vårt samhälle. Jesus var politisk men
inte partipolitisk och sådan ska också kyrkan vara

Är din upplevelse att Svenska kyrkan i
största allmänhet vänder kappan efter vinden i kontroversiella frågor?
Ja tyvärr. Det vore ju närmast märkligt
om kyrkans hållning hela tiden ”råkade”
sammanfalla med för tillfället rådande
ståndpunkter inom samhällsetablissemanget. Kyrkans uppgift är inte att vara en spegel av det omgivande samhället, utan precis
som Jesus våga gå emot samhällets värderingar när evangeliet så kräver.
Du är nu kyrkoherde över tre församlingar
– vilket är ditt intryck av Stensjöns församling så här långt?
Jag upplever att ni har goda medarbetare
och ett rakt och rättframt samtalsklimat.
Särskilt är jag imponerad av det mycket
starka ungdomsarbetet.
Ser du något som saknas i pastoratet, något
som känns försummat och där vi behöver
satsa mer?
Undervisning – gärna föreläsningsserier,
smågrupper och kortkurser i kristen tro.
Diakonin behöver bli synligare och mer fokuserad. Gudstjänstlivet – det går att göra
ännu mer när det gäller att myndiggöra församlingen med mer lekmannadelaktighet.
När du tänker tillbaka på din uppväxt i kyrkan – är det något du saknar från den tiden,
från den tidsandan?

Du har varit kyrkoherde i 25 år – hur tror
du att dina medarbetare skulle beskriva dig
som ledare?
Det jag fått höra är att jag varit tydlig och
professionell, enkel och lätt att förstå. Jag
upplevs som drivande och engagerad. Däremot är jag dålig på uppföljning och kontroll så där behöver jag duktigt folk omkring
mig. Att jag varit fårbonde på min fritid under så många år har gett mig en del ledtrådar
till ledarskap. Herdestaven kan fånga in och
hålla nära det enskilda fåret men hjälper mig
också hålla den distans som man behöver t
ex till nyfödda lamm som inte får präglas på
människor för då blir de bortstötta av tackan.
Som ledare vill jag inte sätta min prägel på
dem jag leder utan jag vill uppmuntra dem
att vara sig själva med sina unika gåvor.
Vilken ser du som den största utmaningen i
din tjänst?
Hur kyrkan möter alla dessa unga familjer
som flyttar in. 1200 personer flyttar just nu
in i Mölndal varje halvår! Hur kan kyrkan
bli relevant för dem? Hur kan församlingen
bli en plats för andlighet, växt och mognad
för dem? Det är en svår utmaning – jag ser
inga enkla lösningar på den utmaningen
men vi måste möta den!
Vad hoppas du av kyrkan i Mölndal om 10
år?
Att vi inte bara möter människor i våra kyrkor utan också på andra mötesplatser, som
hemmen och det offentliga rummet.

Från tidsandan på 80-talet kan jag sakna de
stora förnyelsehelgerna i stiftet med sådär
2000 deltagare. Det var en förnyelserörelse
som sedan gav upphov till den sk Oasrörelsen. Min fru och jag var med i en kvartett
som åkte runt och sjöng på dessa helger och
där fanns en glöd som jag ofta saknar idag.
Som kyrkoherde i ett stort pastorat har du
en utpräglad chefstjänst och många har
varnat för att de stora pastoraten fjärmar
kyrkoherden för mycket från det prästerliga
grundarbetet, att kyrkoherden kan bli en byråkrat, en skrivbords-vd. Hur ser du på det?
Jag tänker på det dagligen och därför jobbar
jag söndag-torsdag och avser att leda gudstjänster de flesta söndagar. Vi måste bevaka
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Barnverksamhet

Vid frågor maila barnpedagog: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se, 0738-520464

Fågelbergskyrkan

Stensjökyrkan

Himlastoff

Ädelstenarna

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, samt medverkar
i musikal och andra projekt. 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.
Höstterminen avslutas 11/12. Vårterminen
börjar 15/1.

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

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. Torsdagar kl 10-12. Höstterminen avslutas 13/12. Vårterminen börjar 17/1 (Ingen
anmälan)

Kompisklubben
En grupp för barn i årskurs 3-5. Vi pratar
om tro, ser på film, leker, bakar och hittar på
skoj. Torsdagar kl 15.00-17.00. Höstterminen avslutas 13/12. Vårterminen börjar 17/1
Anmäl till barngrupperna i Fågelbergskyrkan genom att gå in på:
www.svenskakyrkan.se/molndal/anmalanfagelbergskyrkan
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Höstterminen avslutas 10/12. Vårterminen
börjar 14/1.

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. Höstterminen avslutas 12/12. Vårterminen börjar 16/1. (Ingen
anmälan)

Kompisklubben
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. Höstterminen avslutas 12/12. Vårterminen börjar 16/1.

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 börjar 13/1 (Ingen
anmälan)
Anmäl till barngrupperna i Stensjökyrkan
genom att gå in på:
www.svenskakyrkan.se/molndal/anmalanstensjokyrkan

Bilden ovan: Deltagarna i 2018 års
resa till klostret Taizé i Frankrike.
Taizéresan i augusti är ett årligen återkommande inslag i vårt ungdomsarbete
– varje år sedan 1996

Ungdomsverksamhet

Varmt välkommen till UngdomsGruppen i Stensjöns församling!
UG är ett tillfälle i veckan att stanna
upp från allt som är runtomkring och
slappna av 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.
UG är alltså något unikt, något annorlunda mot vardagen.
Vi spelar laserdome, pingis, leker lekar, ser på film, sjunger, dansar, 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!
17/1 Uppstart. Kika gärna in på vårt
instagramkonto för att se schema och
aktiviteter: @stensjonsug
Vid frågor maila ungdomsledare
karl.aberg@svenskakyrkan.se

Musik i Fågelbergskyrkan

Musik i Stensjökyrkan (i samarr. med Sensus)
Torsd. 13/12 kl.18. – Lucia!
Stensjökyrkans Flick-, Pojk-, Barn- och Ungdomskör i ett långt luciatåg.
Sönd. 16/12 kl.18 - Sjung in julen!
Vi sjunger julsånger med Stensjökyrkans alla
körer och Rune Vramming, flöjt.

Annika Törnqvist
(Foto: Anton James Olsson)

Annika Törnqvist
(Foto: Anton James Olsson)

Sönd. 2/12 kl 16.00

Hjärtats Tid:
Via Mystica Feminina

(I spåren av me too-rörelsen)

Medverkan, sång, och texter:
Lina Mayîm och Ida Andersson.
Musiker: Annika Törnqvist, bas.
Jens Ericson, slagverk, piano.
Gudstjänstledare: Lena Forsberg.

Sönd. 16/12 kl 16.00

Jul i Jazzton
Jens Ericson
(Foto: Gabriel
Henningsson)

Julsångsgudstjänst i jazzton med
Fågelbergskyrkans barnkörer Kör är
Hälsa och Du själv! Musiker: Anders
Persson, piano. Hans Grundberg,
kontrabas. Mikael Karlsson, saxofon.

Sönd. 13/1 kl.18 - Bach, Brahms & Bengt
En musikgudstjänst med musik av bland andra
Bach, Brahms & Bengt Hambraeus.
Linus Landgren, orgel, piano och sång.
Sönd. 3/2 kl.18 - Klassiskt piano
Musik av Beethoven, Chopin och Debussy. Vid
flygeln: Henrik Kilhamn.
Sönd. 17/2 kl.18 - Blue Messengers
Trad.jazz och Spirituals till glädje och tröst.
Thomas Wallin, Peter Hallgren, Bert Slättung,
Olle Wassén och Leif Melldahl.

Stensjökyrkans körer…

startar en ny termin v. 2 (Lilla Kyrkokören v.3).
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,
e-post: 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.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.

Körer Fågelbergskyrkan

Sveriges bäste jazzpianist – så beskrev
Svenska Dagbladet Anders Persson redan
för 15 år sedan! 16/12 spelar han med Hans
Grundberg och Mikael Karlsson i Fågelbergskyrkan. 23/12 dyker han upp igen – då
i Stensjökyrkans högmässa tillsammans med
Hans Grundberg. (Foto: Bodil Karlsson)

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 ( - 100 år)
Onsdagar kl. 15.00- 16.30
Barnkörerna samarbetar med Himlastoff – se
sid 6. Terminsstart: vecka 3. Vill du veta mer/
vara med? Kontakta körledare Ida Andersson
0738- 520 473
7

Gudstjänster vintern 2018-19
DECEMBER

2 1 söndagen i advent
Ett nådens år

10 Högmässa, Risenfors
& Göranson, Stensjökyrkans körer, P Spjuth,
trumpet

16 Musikgudstjänst -Via
Mystica Feminina *

9 2 söndagen i advent
Guds rike är nära

10 Högmässa, Risenfors
Hanna Bendz, cello
18 Hur tänkte du där Gud? – se sid 3!

13 Torsdag

18 Luciafirande - Flick-, Pojk-,
Barn- och Ungdomskören

16 3 söndagen i advent
Bana väg för Herren

10 Högmässa, Göranson
Joel Göranson, cello
18 Sjung in julen!
Stensjökyrkans körer &
Rune Vramming, flöjt

23 4 söndagen i advent
Herrens moder

10 Högmässa, Carl Sjögren
Hans Grundberg, kontrabas
Anders Persson, piano

24 Julafton
Inför Jesu födelse

23.30 Julnattsmässa
11 Julkrubban, GöranRisenfors
son, Flick-, Pojk-,
Barn- och Ungd.kören
17 Julbön, Risenfors
Petra Hellquist, cello

25 Juldagen
Jesu födelse

07 Julotta, Risenfors
Kyrkokören & R Vramming, flöjt
10 Högmässa, Risenfors
Kyrkokören & R Vramming, flöjt

26 Annandag Jul
Martyrerna

10 Gudstjänst, Göranson.
Lowe Pettersson piano, Ida A, sång

30 Söndagen efter Jul
Guds barn

10 Högmässa, Carl Sjögren
Anders & Daniel Norberg

31 Nyårsafton

JANUARI 2019

16 Jul i Jazzton*
Fågelbergskyrkans körer
Anders Persson, piano
Hans Grundberg, kontrabas
Mikael Karlsson, saxofon

10 Högmässa
Risenfors

6 Trettondedag Jul
Guds härligh. i Kristus

10 Högmässa, Risenfors
Duo Anna & Jesper
16 Hjärtats Tid**
Lena Forsberg

18 Ekumenisk ungdomsgudstjänst*
Imberg / Lindmark
16 Messy Church**Göranson
Fågelb.k:ans barnkörer
Bibelutdelning till femåringar

10 Familjegudstjänst,
Risenfors, Hämtning av
dopkors
Flick-, Pojk-, och Barnkören
18 Musikgudstjänst*

10 5 sönd eft Trettonded.
Sådd och skörd

10 Högmässa, Göranson
Kyrkokören

17 Septuagesima
Nåd och tjänst

10 Högmässa, Risenfors
Soft & Swing - jazz
18 Musikgudstjänst*

24 Sexagesima
Det levande ordet

10 Högmässa, Carl Sjögren Ungd.kör, L:a
Kyrkokör

031-761 93 00

E-post:
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensjon

Stensjökyrkan

Teolog Solveig Fylling Nygaard
(Tjänstgör 50% fr.o.m. 7/1)
0738-520431

10 Högmässa, Klas Parsmo / Göranson
Pojkkören

3 Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus

Telefon:

Komminister Marianne Mörk - sjukskriven

20 2 sönd. eft. Trettond.
Livets källa

FEBRUARI

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

Past.adj. Joel Göranson
761 93 77
E-post: joel.goranson@svenskakyrkan.se

10 Högmässa, Göranson
Flick- och Barnkören
18 Musikgudstjänst*

10 Högmässa, Göranson
Bibelutdelning till femåringar

Församlingsexpedition

Församlingsherde Stefan Risenfors 761 94 61
E-post: stefan.risenfors@svenskakyrkan.se

13 1 sönd. eft. Trettond.
Jesu dop

27 3 sönd. eft. Trettond.
Jesus skapar tro

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 kyrkan.

Gunnebogatan 18, 431 66 Mölndal

15.23 Nyårsbön, Risenfors
Bo Haraldsson, gitarr

1 Nyårsdagen
I Jesu namn

FAKTA OM FÖRSAMLINGEN

16 Hjärtats Tid**, Lena Forsberg. Elin Landgren, flöjt

16 Messy Church**Göranson
Fågelb.k:ans barnkörer

* Se föregående sida! ** Hjärtats Tid är en meditativ gudstjänst. Messy Church är en livlig gudstjänst med roliga aktiviteter för hela familjen.
Gudstjänster på Lackarebäckshemmet varje söndag kl 14.30 – Stensjöns församling ansvarar
för gudstjänsterna under jämna veckor i december men från januari byter vi till udda veckor.

Kyrkomusiker Birgitta Landgren 761 94 66
E-post: birgitta.landgren@svenskakyrkan.se
Kyrkomusik. Ida Andersson
761 94 73
E-post: ida.andersson@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare Karl Åberg
0738-520472
E-post: karl.aberg@svenskakyrkan.se
Barnpedagog Ulrica Kardborn
761 94 64
E-post: ulrica.kardborn@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmäst. Sven Martinsson
761 94 74
E-post: sven.martinsson@svenskakyrkan.se

Fågelbergskyrkan

Östra Falkgatan 9, 431 33 Mölndal
Red. & ansvarig utgivare Stefan 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 februari OGV (Om Gud Vill)

Veckomässor

Stilla mässa (ca 30 min) varje onsdag i Fågelbergskyrkan kl 16.30 och i Stensjökyrkan
kl 18.30. (Ej 26/12 och 2/1) Fr.o.m. 10 januari flyttas Fågelbergskyrkans stilla mässa till
torsdagar kl 18.00.

