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Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat 

Postens gruppförsändelse till hushåll

Sofia Angel är ny präst 
i Stenstorps pastorat.  

Läs om henne på  
sidorna 4 och 5!
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Tankar i 
vårvintertid
Vi befinner oss i en brytningstid,  
mellan vinter och vår. 
Våren är en tid av längtan efter en varmare och ljusare 
årstid. Men också en tid för eftertanke och reflektion, 
en fastetid för både kropp och själ. 

Det här med att fasta är inte alltid enkelt! Hur gör 
man? Det har jag funderat på många gånger. Handlar 
det om att äta mindre, eller andra saker? Handlar det 
om att reflektera över sitt liv i en inre bemärkelse? 
Kan man fasta i olika delar, vid olika tider, ja, det 
finns många frågor kring detta, många ”regler”. 

Det viktiga tror jag, det är att man hittar sin egen 
modell, och så att säga utgår ifrån den. Det viktiga 
i detta är att man gör något! Att ord och handling 
samverkar, och det kan det göra på olika sätt. Gör det 

på ditt sätt! Så att du känner att du mår bra av det, 
inte för att någon annan tycker si eller så. Tänk efter, 
fundera, är detta något för mig, kanske, kanske inte?! 
Ingen tvingar dig, det är ett erbjudande från Jesus.

Fastan är en förberedelse för påsken. En förbere-
delse för och i våra liv. För allt som växer, för allt 
som ligger framför oss, en årstid full av möjligheter, 
av värme, ljus och liv.

Mikael Blom
Kyrkoherde 

Efterlysning:
bärare!
I samband med jordbegravningar  
behövs ibland ett bärarlag, det vill 
säga en grupp som bär kistan.
Stenstorps pastorat skulle behöva ett eget bärarlag. 
Det är pastoratets ansvar att detta finns. Idag har vi 
inte detta, utan detta uppdrag utförs av bärare som är 
knutna till begravningsbyråerna. 

Nu vill vi ställa frågan till dig. Skulle DU kunna 
tänka dig att ställa upp och hjälpa till med denna 
uppgift? Hör av dig till oss i Stenstorps pastorat, med 
frågor eller intresseanmälan! Välkommen att ringa
kyrkoherde Mikael Blom, 0500-499 505 eller 
kyrkokamrer Anders Toftby, 0500-499 501.
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Bjurums kyrka är öppen under trantid!  
Fri entre – välkommen in! 
AnnAndAg påsk 28 mArs kl. 17.00
”Att vara människa”
En musikföreställning i regi av Anci Hjulström
Änglamark under ledning av Ewa Hermansson
Curt Lindholm, piano

TisdAg 5 April kl. 19.00
”Hembygd, möten med människor och natur”
Bildvisning av Tore Hagman 

gudstjänst i trantid 2016
Bjurums kyrka 

 söndAg 10 April kl. 17.00
 ”sträck ut din hand”
Gudhemskören Da Capo
Katarinakören
Majken Frid Larsson, piano
Daniel Gonzaga, bas
Urban Lind, trummor
Annelie Karlsson, körledare

TisdAg 19 April kl. 19.00
Elever och lärare från Estetiska programmet
Ållebergsgymnasiet i Falköping

 söndAg 24 April kl. 17.00
”dataspelsmusik”
Lars Hagström, orgel
Emil Snabb, bas
 

Mer information finns på  
svenskakyrkan.se/stenstorpIllustration: Ingegärd Melin
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sofia sadlade om från 
sjuksköterska till präst

Sofia Angel

Foto: Helena Taubner
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Sofia Angel är ny präst i Stenstorps 
pastorat, med ett särskilt ansvar för 
Gudhems församling.  
Sedan slutet av förra året har Stenstorps pastorat en 
ny komminister, nämligen Sofia Angel. Hon präst-
vigdes i Skara domkyrka för två år sedan och efter det 
har hon varit präst i Skövde. Bakom sig har hon också 
nästan tio år som sjuksköterska på Bensårscentrum 
vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde.  

– Jag är lite av en motvillig profet, säger Sofia, un-
gefär som Jona i Bibeln. Det tog lång tid innan Jona 
förstod Guds kallelse för honom, och så var det för 
mig också. Jag tror att Gud kallar oss som dem vi är, 
även envisa typer som mig. 

Historiens vingslag
Att vara präst i just Gudhems församling ser Sofia 
som något stort.  

– I Gudhem möts dåtid och nutid väldigt tydligt.  
Kyrkans tusenåriga tradition möter dagens barn och 
ungdomar och jag är glad att få vara en del av det 
mötet. Jag hoppas kunna bidra med mina idéer till 
den redan väl fungerande verksamheten. 

– Jag har längtat efter att jobba med barn och ung-
domar, fortsätter Sofia. Nu under våren ser jag bland 
annat fram emot att möta skolbarn under påsk-
vandringarna, där vi på olika sätt iscensätter påskens  
dramatik och glädjebudskap.

– Det som jag vill arbeta med var det som efterfrå-
gades i Stenstorps pastorat och Gudhems församling, 
så det känns som att jag är på rätt plats. Nu satsar jag 
helhjärtat här, med full kraft, och ser fram emot att 
finnas med under en lång period framöver. 

Brinner för kyrkomusik
Sofias väg in i kyrkan gick genom körsången. Hon har 
tävlat i körsång, och på prishyllan finns ett OS-guld 
från körolympianden i Bremen 2004. Hon sjunger i 
flera körer och som präst sjunger hon mycket i guds-
tjänsterna. 

– När vi firar gudstjänst använder vi många olika 
uttryck och sången fyller en viktig funktion där. För 
mig är det viktigt med att du som kommer till en 
gudstjänst kan känna dig delaktig, och musiken kan 
vara ett sätt att skapa den möjligheten. Gudstjänsten 
är en stund för dig själv, för Gud och för gemenskap 
med andra. 

– Jag vill att du som kyrkobesökare ska känna att 
du har fått en timme, inte offrat en timme, när du har 
varit på gudstjänst. Och jag vill att du ska känna att 
du kan komma som du är, och att du förhoppnings-
vis får med dig något nytt.   

närvarande kyrka
Sofia drömmer om en kyrka som är närvarande där 
människor befinner sig och på deras villkor, och där 
tröskeln mellan kyrkorummet och andra mötesplat-
ser är låg. 

– Kyrkan är det som utspelar sig i mötet mellan 
människor, om det så är i matbutiken, på skolgården 
eller inne i någon av de vackra kyrkorna i pastoratet. 

Sofia avslutar med att skicka med en fråga till dig:
– Vad vill du att kyrkan ska göra för, och tillsam-

mans med, dig? Kyrkan är din, och kyrkan är du, så 
tveka inte att höra av dig med dina idéer eller frågor!

kort om sofia 
Bor: i Hjo 
Tidigare yrke: sjuksköterska 
Prästvigdes: i Skara domkyrka  
 i februari 2014 
På fritiden: sjunger i tre körer 
 (Skara oratoriekör, 
 S:ta Helena Vokalensemble  
 och Änglamark) och stickar
Oanad talang: spelar luta 
 på kammaren 

"Kom som du är, och få 
med dig något nytt!"
Sofia Angel om gudstjänsten

Foto: Helena Taubner
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Välkommen till 
Svenska kyrkan i vår!
Här hittar du våra gudstjänster  
i både helg och vardag.  
Ändringar kan ske, så håll utkik efter 
våra annonser i lokalpressen. Se även 
www.svenskakyrkan.se/stenstorp!

söndAg 13 mArs 
Jungfru marie bebådelsedag 
Dala församlingshem 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Håkantorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps kyrka 18.00
Mässa, Malin Viklund

måndAg 14 mArs
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund

söndAg 20 mArs 
palmsöndagen 
Borgunda kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Gudhems kyrka 10.00
Familjegudstjänst, Sofia Angel
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel
Valtorps kyrka  18.00
Mässa, Malin Viklund

TorsdAg 24 mArs 
skärtorsdagen
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Mikael Blom
Broddetorps kyrka 19.00
Mässa, Willy Haag
Gudhems kyrka 19.00
Mässa, Sofia Angel

FrEdAg 25 mArs 
långfredagen
Östra Tunhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Borgunda kyrka 15.00
Gudstjänst, Malin Viklund

söndAg 27 mArs 
påskdagen
Broddetorps kyrka 11.00
Familjemässa, Påskkören, Sofia Angel. Lunch.
Dala kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom.  
Medverkan av pastoratets alla körer

måndAg 28 mArs
Annandag påsk
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Emmausmässa, Sofia Angel
Bjurums kyrka 17.00
Gudstjänst i trantid, Sofia Angel. Se sidan 3

onsdAg 30 mArs
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Malin Viklund

söndAg 3 April
2 söndagen i påsktiden
Ugglums kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Willy Haag
Segerstads kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Högstena kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom

TisdAg 5 April
Bjurums kyrka 19.00
Gudstjänst i trantid, Sofia Angel. Se sidan 3

söndAg 10 April
3 söndagen i påsktiden
Stenstorps kyrka 10.00
Mässa, Sofia Angel
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Bjurums kyrka 17.00
Gudstjänst i trantid, Sofia Angel. Se sidan 3
Borgunda kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund
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Barn sjunger  
i Gudhems kyrka.

måndAg 11 April
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Malin Viklund

söndAg 17 April
4 söndagen i påsktiden
Östra Tunhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Brobacken 18.00
Ekumenisk gudstjänst, Mikael Blom, Björn Hald

TisdAg 19 April
Bjurums kyrka 19.00
Gudstjänst i trantid, Sofia Angel. Se sidan 3

söndAg 24 April
5 söndagen i påsktiden
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Hornborgasång, Sofia Angel
Bjurums kyrka 17.00
Gudstjänst i trantid, Sofia Angel. Se sidan 3
Högstena kyrka 18.00
Gudstjänst, G-klaven. 
Broddetorps kyrka 18.00
Gudstjänst, barnkör. Malin Viklund

måndAg 25 April
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Sofia Angel

onsdAg 27 April
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Malin Viklund

söndAg 1 mAJ 
Bönsöndagen
Ugglums kyrka 10.00
Mässa, Bengt-Åke Öhgren
Dala kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Segerstads kyrka 18.00
Gudstjänst, Willy Haag
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

TorsdAg 5 mAJ 
kristi himmelsfärdsdag 
Stenstorps kyrka  08.00
Gudstjänst, Sofia Angel
Gudhems kyrka 08.00
Gudstjänst, Mikael Blom
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Helgmålsbön firas i Broddetorps kyrka varje 
lördag klockan 18.00 - välkommen!
kyrktaxi  finns för pastoratsbor till gudstjänster 
och annan kyrklig verksamhet inom Stenstorps 
pastorat. Beställ taxi på telefonnummer  
0515-100 10. Pris 10 kronor tur och retur.

söndAg 8 mAJ 
söndag före pingst 
Håkantorp kyrka 10.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, kaffe i skolmuséet. Sofia Angel
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel
Borgunda kyrka 18.00
Gudstjänst, Willy Haag

måndAg 9 mAJ
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Malin Viklund

söndAg 15 mAJ
pingstdagen
Dala kyrka 11.00
Konfirmation, Mikael Blom
Broddetorps kyrka 11.00
Konfirmation, Sofia Angel
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren 
Ugglums kyrka 18.00
Gudstjänst, Willy Haag 

söndAg 22 mAJ 
Heliga Trefaldighets dag 
Dala kyrka 10.00
Gudstjänst, DBH-kören. Malin Viklund
Gudhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Körmedverkan. Sofia Angel
Segerstads kyrka 18.00
Musikgudstjänst, Hornborgasång och  
riksspelman Lars-Olof Ejstes. Malin Viklund

måndAg 23 mAJ
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Sofia Angel

söndAg 29 mAJ
1 söndagen efter trefaldighet
Gudhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Sofia Angel
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Willy Haag
Stenstorps kyrka 18.00
Mässa, Willy Haag
Broddetorps kyrka 18.00
"Den blomstertid nu kommer"
Gudstjänst, elever från musikskolan,  
Tonträffen. Sofia Angel

söndAg 5 Juni
2 söndagen efter trefaldighet
Djupadalen 08.30
Friluftsgudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps kyrka  10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Håkantorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom

söndAg 12 Juni
3 söndagen efter trefaldighet
Broddetorps kyrka 10.00
Mässa, Sofia Angel
Dala kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Sommarmusik. Mikael Blom
Bjurum kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel

måndAg 13 Juni
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Sofia Angel

söndAg 19 Juni
4 söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00
Mässa, Sofia Angel
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Ugglums kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
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internationellt café
Välkommen till en enkel fika och  
gemenskap i Stenstorps  
församlingshem!
Torsdagar, klockan 17-19
Lek och pyssel för barnen. 
Kontakt: Sabine Bjaaland (telefon: 0500-499 507) 
och Ann Johansson (telefon: 070-2283878)
21 januari, 28 januari
11 februari, 25 februari
10 mars
7 april, 21 april
12 maj

Biskopsvisitation
I höst, närmare bestämt i oktober så 
kommer det att bli biskopsvisitation i 
Stenstorps pastorat. 
Under fyra dagar, 18-20 samt 23 oktober så kommer 
vår biskop Åke Bonnier tillsammans med personal 
från stiftskansliet i Skara att visitera vårt pastorat.

Som en förberedelse kommer en antikvarisk/ 
teknisk förvisitation att genomföras. Då kommer en 
genomgång av våra kyrkor att göras, likaså av våra in-
ventarier. Arbetet inför detta pågår. Programmet för 
dagarna i oktober är inte fastställt. Vi återkommer 
med mer information under året. Håll utkik!

Mikael Blom
Kyrkoherde   

öppet Hus
Välkommen till internationellt café  
i församlingshemmet i Gudhem!
Vissa torsdagar, klockan 10-12
För alla åldrar. Fika, prat och lek för barnen.
För aktuella datum, se predikoturer i lokalpressen 
och affisch vid Gudhems församlingshem.

Biskop Åke
besöker 
pastoratet
i höst.

"Det är ju samma 
jord vi lever på."
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31 mAJ: HEldAgsrEsA Till HuskvArnA 
ocH BJörkElund
Vi startar vår resa vid 7.30 på morgonen och åker 
först till Huskvarna museum, där vi också fikar på 
förmiddagen. Sedan äter vi lunch på Hooks herrgård 
innan vi fortsätter till konstnären Eva Spångbergs 
gård Björkelund. Innan vi åker hemåt fikar vi tillsam-
mans, och längs hemvägen stannar vi för en kvälls-
andakt. 

Kostnaden är 400 kr/person vilket inkluderar in-
träden, fika och lunch. Anmäl dig senast torsdagen 
den 26 maj.

2 Juni: HAlvdAgsrEsA Till åslE
Vi startar vår resa vid 10 på förmiddagen och åker  till 
Åsle kyrka där Mats Löwing möter oss för att berätta 
om kyrkan. Vi firar en enkel middagsbön där och se-
dan äter vi lunch på Åsle tås restaurang.

Kostnaden är 200 kr/person (lunch och inträde 
ingår). Bussen har rullstolshiss. Anmäl dig senast 
måndagen den 30 maj.

Församlingsresor
Följ med på årets två gemensamma 
församlingsresor! Den ena är en  
heldagsresa som går till Huskvarna och 
Eva Spångbergs gård Björkelund och 
den andra är en halvdagsresa till Åsle.

Anmälan och frågor
Om du undrar något, eller vill anmäla dig till resorna, 
är du välkommen att kontakta Sabine Bjaaland på 
telefon 0500-499 507. Du kan också ringa pastors-
expeditionen på 0500-499 500.

Bibliodrama om 
den gode herden

Välkommen till en dag med  
bibeltexten om den gode herden.
Bibiliodrama är en lekfull pedagogisk form när vi får 
undersöka en bibeltext med alla sinnen, ja med hela 
kroppen. Bibelns texter aktualiseras in i nutiden både 
på individ- och samhällsnivå, i skärningspunkten 
mellan tradition och texten. 

Vi arbetar frivilligt på de sätt vi trivs med, med 
textens ord och även om texterna är kända för oss får 
de nytt liv. Tryggheten och respekten för varje enskild 
människa i gruppen är tillsammans med texten cen-
tral. Dagen är anpassad till texten och gruppen.

Vi börjar med en bibeltext, befinner oss i den hela 
dagen, och slutar med samma bibeltext, men då med 
en fördjupad personlig förståelse av den och hur den 
kan avspeglas i våra liv.

Var?  Segerstads förhandlingshem
När?   Lördagen 9 april klockan 10-18
Kostnad? 100 kronor (då ingår förmiddagfika, 
   frukt, lunch och eftermiddagsfika)

Anmälan senast fredag 1 april, men eftersom antalet 
platser är begränsat är det bra om du anmäler dig i 
god tid. Meddela gärna allergier.

Anmälan och frågor
För frågor och/eller anmälan, kontakta gärna  
Malin Viklund, präst: 0500-499506 eller 
Sabine Bjaaland, diakon: 0500-499507. Du kan 
också ringa pastorsexpeditionen på 0500-499 500.
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TisdAgEn 2 FEBruAri
Stenstorps församlingshem
Musikaliska pärlor på pianot med Ingela McLellan

TisdAgEn 16 FEBruAri 
Gudhems församlingshem
”En resa genom svenska fågelmarker”
Kent-Ove Hvass visar bilder och  
pastoratets nya komminister Sofia Angel hälsar på
(mer om Sofia kan du läsa på sidorna 4-5)

TisdAgEn 1 mArs
Broddetorps församlingshem
Sång, musik och allsång  
med Marianne och Håkan från Väring

TisdAgEn 15 mArs 
Borgunda församlingshem
"Våren är på väg"
Gisela Wass från Giselas trädgård medverkar,  
blomsterlotteri (10 kronor per lott)

TisdAgEn 29 mArs 
Segerstad församlingshem
Upptäck psalmboken tillsammans med  
Majken, Malin och Sabine

TisdAgEn 12 April 
Gudhems församlingshem
"Från andligt till visor"
Prytz och Dahlen

TisdAgEn 26 April 
Stenstorps församlingshem
Ted Rosvall från Falköping medverkar,  
också känd från tv-serien ”Vem tror du att du är”                               

Församlingsträffarna är på tisdagar mellan klockan
14.00 och 16.00. Det blir andakt, program och fika.
Kostnaden är 20 kr.

Du anmäler dig senast dagen innan till diakoni-
expediditonen: 0500- 499 507 eller pastorsexpedi-
tionen: 0500- 499 500 (telefontid måndag-torsdag, 
klockan 9-12).

Programmet för vårterminen 2016 är följande:

Församlingsträffar 
våren 2016

Välkommen till Stenstorps pastorats 
församlingsträffar för en stunds  
underhållning, gemenskap och fika!

samtalsgrupp:  
leva vidare

Har du förlorat någon som stod dig 
nära? Vill du prata med andra i samma 
situation?
För dig som mist en make/maka/sambo erbjuder vi 
möjligheten att delta i en samtalsgrupp. Cirka två 
gånger om året startar en ny grupp, en på våren och 
en på hösten.

Gruppen träffas i ett av pastoratets församlings-
hem vid 5-6 tillfällen för att tala om sorgen och den 
man förlorat och hur man ska leva vidare. Gruppen 
leds av präst och diakon. 

Vill du veta mer om samtalsgruppen eller få en en-
skild samtalskontakt är du välkommen att kontakta 
pastoratets präster och diakon. 

På www.svenskakyrkan.se/stenstorp finns alla 
kontaktuppgifter. Du kan också ringa till pastors-
expeditionen på 0500-499 500 så får du hjälp. 



Administration
Kanslist Annelie Blom
0500-499 503
e-post: annelie.m.blom@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer Anders Toftby 
även kyrkogårdsansvarig 
0500-499 501, sms: 072-734 05 00
e-post: anders.toftby@svenskakyrkan.se

präster
Kyrkoherde Mikael Blom
0500-499 505, sms: 0730-67 11 50
epost: mikael.blom@svenskakyrkan.se
Komminister Malin Viklund
0500-499 506, sms: 0722-41 40 64
e-post: malin.viklund@svenskakyrkan.se
Komminister Sofia Angel
0500-499 504
e-post: sofia.angel@svenskakyrkan.se

kantorer
Susanne Carlsson 
(Stenstorp, Dala, Borgunda)
0500-499 509, sms: 0707-61 81 20
e-post susanne.carlsson@svenskakyrkan.se
Gunnar Hagenfeldt (Högstena)
mobil: 0708-33 69 48
Majken Frid Larsson (Hornborga)
0500-499 510, sms: 070-268 57 66
e-post: majken.frid.larsson@svenskakyrkan.se
Annelie Karlsson (Gudhem) 
0500-499 511, sms: 070-361 15 29
e-post: annelie.karlsson@svenskakyrkan.se

kontakta  
oss gärna!

Stenstorps pastorat
prästgatan 6, 521 60  sTEnsTorp
webbsida: www.svenskakyrkan.se/stenstorp 
telefon: 0500-499 500 telefax: 0500-499 529
e-post: stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

pastorsexpeditionens öppet- och telefontid
måndag–torsdag 9-12

diakon
Sabine Bjaaland
0500-499 507, sms: 0730-22 19 93
e-post: sabine.bjaaland@svenskakyrkan.se

Barn och ungdom
Lena Arvidsson
0500-499 513, sms: 070-30 20 400
e-post:  lena.arvidsson@svenskakyrkan.se
Elisabeth Gustafsson
0500-499 514, sms: 072-571 45 00
e-post: elisabeth.v.gustafsson@svenskakyrkan.se

kyrkvaktmästare
Stenstorp 
Christer Lönnqvist  
0500-499 516, sms: 0703-70 93 84
Dala, Borgunda, Högstena
Arne Pinthorp
0500-499 517, sms: 070-722 53 01
Siv Lood
0500-499 518, sms: 0707-77 56 46
Segerstad, Håkantorp, Valtorp
Håkan Svensson 
0500-499 519, sms: 072-575 45 80
Veronica Johansson
0500-499 520, sms: 072-575 46 50
Broddetorp 
Irene Johansson
0500-499 521, sms: 070-220 8170 
även fax 0500-499 526
Gudhem, Ö Tunhem, Ugglum, Bjurum  
Annelie Ahlström 
0500-499 522, sms: 070-3019799
Karin Wallin 
0500-499 523, sms: 072-578 23 00

Bokning av församlingshem
Dala, Broddetorp, Gudhem, Segerstad, 
Borgunda och Stenstorp:  
via pastorsexpeditionen 0500-499 500
Ö Tunhem: Per Johannesson 0515-72 01 47


