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Dags för kyrkoval 
Viktigt även för den som inte är så engagerad
Den 19 september är det kyrkoval. Men redan 
den 6 september går det att börja förtidsrösta. 
Stenstorp brukar höra till de pastorat som har 
det allra högsta valdeltagandet.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där 
medlemmarna avgör vilka som ska fatta beslut. Därför 
ordnas kyrkoval vart fjärde år. Vill man uttrycka sig dras-
tiskt så är det då som Svenska kyrkans framtid avgörs.

Anki Bondesson är Svenska kyrkans ”valgeneral”. Hon 
arbetar på kyrkokansliet i Uppsala och vill uppmana alla 
att rösta. Det gäller även de som inte är så engagerade i 
församlingslivet.

– Definitivt. Det är ändå kyrkans förtroendevalda som 
beslutar om vilka satsningar man ska göra på orten. Kyr-
kan finns ute i samhället. Det är bara genom att rösta 
som man har möjlighet att påverka vad kyrkan engage-
rar sig i, säger hon.

Högt valdeltagande
I Stenstorps pastorat är det den lokala valnämnden som 
organiserar valet. Ordförande är Malin Fallgren och även 
hon konstaterar att kyrkovalet berör alla.

– Mycket av Svenska kyrkans arbete berör hela byg-
den. Tänk bara på alla vackra kyrkor som finns i vårt om-
råde. Det är viktigt att värna den delen av vårt kulturarv, 
säger hon.

Stenstorps pastorat har en tradition av högt valdelta-
gande i kyrkovalet. I senaste valet som hölls år 2017 var 
det nästan en fjärdedel av alla röstberättigade som gick 
till valurnan. Det gör att pastoratet hamnade högt upp 
på listan för valdeltagande. Genomsnittet i landet var 
ungefär 19 procent.

Lokala grupper
Ett kyrkoval går på många sätt till som ett vanligt val. 
Man röstar i tre olika val, pastoratet som är den lokala 
nivån, stiftet som är den regionala nivån, och kyrkomö-
tet som kan sägas vara kyrkans riksdag.

De som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. 
Men i stället för partier talar man i kyrkliga samman-
hang om nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna 
driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyr-
kan.

Det är vanligt med lokala nomineringsgrupper. I Sten-
storps pastorat ställer tre grupper upp i kyrkovalet. Två 
av dem är helt lokala och inte knutna till någon grupp på 
riksplanet. Läs mer om detta på nästa uppslag.

Svenska kyrkan verkar i samhället. Därför är kyrkovalet vik-
tigt för alla, tycker Anki Bondesson som leder Svenska kyrkans  
valarbete vid kyrkokansliet i Uppsala. 

Malin Fallgren är ordförande i valnämnden i Stenstorps pas-
torat.
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Så här kan du rösta
Rösta i vallokal
på valdagen
På valdagen den 19 september rös-
tar du i någon av de fyra vallokaler 
som finns i Stenstorps pastorat. Vil-
ken av lokalerna du ska välja står på 
det röstkort du fått med posten. 

Våra vallokaler är församlings-
hemmen i Broddetorp, Dala, Gud-
hem och Stenstorp (bottenvåning-
en).

Öppettiderna är 9-11, 14-16 och 18-
20. Glöm inte att ta med röstkortet 
och giltig legitimation när du går 
och röstar. 

Förtidsrösta 
på expeditionen
Precis som i vanliga val kan du för-
tidsrösta. Det gör du på pastoratets 
expedition i Stenstorp. Här kan ock-
så den rösta som vistas i pastoratet 
men som är folkbokförd någon an-
nanstans. 

Förtidsröstningen startar 6 sep-
tember. Öppettiderna är måndag-
lördag klockan 9-12. Dessutom är 
det kvällsöppet kl 17-19 på onsdag 8 
september och tisdag 14 september.

På valdagen håller förtidsröst-
ningen öppet samma tider som val-
lokalerna.

Glöm inte att ta med legitimation 
när du ska rösta.

Brev- eller budrösta
Om du har svårt att ta dig till val-
lokalen eller expeditionen finns 
det möjlighet att skicka rösten med 
brev eller lämna den med bud.

Pastorsexpedtionen har färdiga 
paket med allt som behövs. Hör av 
dig via telefon 0500-49 95 00 el-
ler e-post stenstorps.pastorat@
svenskakyrkan.se.

Tre val - tre färger

Glömt röstkortet?
Röstkortet bör tas med när du rös-
tar. Om du har glömt eller förlagt 
det går det ändå att rösta. Det gäller 
både på valdagen och vid förtids-
röstning. Villkoret är att du har med 
dig giltig legitimation.

I kyrkovalet röstar man på de tre olika nivåer 
som finns i Svenska kyrkans organisation. För 
att hålla isär dem har valsedlarna olika färg. 

Vit valsedel - kyrkofullmäktige
På den lokala nivån väljer man kyrkofull-
mäktige med en vit valsedel. I Stenstorp 
har kyrkofullmäktige under nästa man-
datperiod 29 ledamöter. De utser ett kyr-
koråd, som är som församlingens eller 
pastoratets styrelse. Där sitter också kyr-
koherden med, som leder församlingens arbete.

Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar med-
lemmarna mest. Det handlar till exempel om vad för-
samlingen ska arbeta mer med, om det är nya inrikt-
ningar och stora satsningar som ska göras, eller om det 
är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop.

Rosa valsedel - stiftsfullmäktige
Kyrkans regionala nivå kallas stift. Här 
väljer man ledamöter till stiftsfullmäk-
tige med en rosa valsedel. I Skara stift har 
detta fullmäktige 71 ledamöter. Stiftets 
uppgift är att stötta församlingarnas ar-
bete och att se till att församlingarna följer 
de lagar och regler som finns för deras verksamhet. 

Gul valsedel- kyrkomötet
På nationell nivå väljer man ledamöter 
till kyrkmötet med en gul valsedel. Det är 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ 
och har 251 ledamöter. Kyrkomötet träffas 
för veckolånga sammanträden två gång-
er om året och kan jämföras med riksdagen. 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Nomineringsgruppen
* 1. Annika Ahl, agronom, Annestad* 2. Bertil Björk, bagare, Bergsby* 3. Catarina Ceder, ciselör, Centrumstad* 4. David Druvek, dietist, Databorg* 5. Erika Ehn, elektriker, Eriksberg* 6. Fredrik Fur, fi losof, Fårboda* 7. Gunnel Gran, geolog, Gruvgången* 8. Håkan Hassel, hovmästare, Hembygden
* 9. Ingela Idegran, idrottstränare, Ingelstad
* 10. Jakob Jolster, journalist, Jägarby * 11. Karin Kastanj, kompositör, Kolsboda* 12. Lars Lind, lackerare, Lerberget* 13. Maria Myrtén, maskinist, Millsboda* 14. Nils Näver, nationalekonom, Nybygget

Kyrkbyns församling VAL TILL KYRKOMÖTET

Nomineringsgruppen

Änglamarks stifts valkrets

* 1. Annika Ahl, agronom, Annestad* 2. Bertil Björk, bagare, Bergsby* 3. Catarina Ceder, ciselör, Centrumstad* 4. David Druvek, dietist, Databorg* 5. Erika Ehn, elektriker, Eriksberg* 6. Fredrik Fur, fi losof, Fårboda* 7. Gunnel Gran, geolog, Gruvgången* 8. Håkan Hassel, hovmästare, Hembygden
* 9. Ingela Idegran, idrottstränare, Ingelstad
* 10. Jakob Jolster, journalist, Jägarby * 11. Karin Kastanj, kompositör, Kolsboda* 12. Lars Lind, lackerare, Lerberget* 13. Maria Myrtén, maskinist, Millsboda* 14. Nils Näver, nationalekonom, Nybygget

KYRKOVAL
19 SEPTEMBER
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Vi tycker att kyrka och partipolitik 
inte hör ihop, därför är vår nomine-
ringsgrupp till kyrkofullmäktigeva-
let inte kopplad till något politiskt 
parti. 

Vi vill arbeta för en kyrka öppen 
för alla, oavsett nationellt ursprung, 
hudfärg och sexuell läggning. Kyr-
kan ska också kunna respektera 
människor med en annan trosupp-
fattning. Alla ska kunna känna del-
aktighet och närvaro i våra guds-
tjänster. 

Under pandemin har vi sett att 
satsningen på sociala medier är oer-
hört viktig. Detta bör vi kunna ut-
veckla ännu mer. 

Dopet vill vi ska ses som en av 
kyrkans viktigaste uppgifter och vi 
vill försöka behålla den höga dop-
frekvensen och arbeta aktivt med 
dopuppföljning. Detta kan i sin tur 
bli en grund för engagemang i barn- 
och ungdomsarbetet. Konfirma-
tionstiden ska upplevas positivt av 

våra ungdomar, samt ge möjlighet 
att fortsätta i kyrkans arbete.

Ett rikt musikliv är en viktig väg 
att nå ut med vårt budskap.

Att behålla och utveckla pasto-
ratets väl fungerande diakonala ar-
bete är viktigt och kyrkan ska finnas 
till hands i svåra situationer.

Detta kräver också att alla som 
arbetar i kyrkan ska få kompetens-
utveckling. Kyrkan måste hela tiden 

utvecklas och inte vara rädd för ny-
tänkande.  

Kyrkorna och våra andra fastighe-
ter är i gott skick och vi anser att det 
är viktig att underhålla dessa så att 
de så förblir. Vi ser det som viktigt 
att kunna erbjuda olika gravskick på 
alla våra kyrkogårdar. 

Stenstorps pastorat har en god 
ekonomi och genom god hushåll-
ning tror vi att den kan bestå. 

Detta ska hända
Så vill de förtroendevalda forma pastoratet
Tre grupper ställer upp i kyr
kovalet i Stenstorps pastorat. 
Här kan du läsa vad de vill 
göra de närmaste åren.
När Svenska kyrkan går till val ta-
lar man inte om partier, utan om 
nomineringsgrupper. I höstens val 
ställer tre sådana grupper upp i va-
let till kyrkofullmäktige.

Två av dem har lokala namn. Den 
ena heter "En kyrka för alla i Sten-
storps pastorat" medan den andra 
heter "För en öppen och aktiv kyrka 
i Stentorps pastorat". Den tredje 
gruppen är Sverigedemokraterna. 

Här nedan presenterar de olika 
grupperna vad de vill åstadkomma 
de närmaste åren. De har själva for-
mulerat sina texter. Vill du veta mer 
går det bra att kontakta respektive 
grupp.

För en öppen och aktiv kyrka i Stenstorps pastorat

Lars-Erik Kul-
lenwall är första 
namn på listan 
för gruppen "För 
en öppen och ak-
tiv kyrka i Stens-
torps pastorat".

Det är inte alltid så lätt att veta vad man ska välja. I den här artikeln berättar de olika 
nomineringsgrupperna vad de vill satsa på i Stenstorps pastorat.
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I Matteusevangeliet myntas det ut-
trycket: “Allt vad ni har gjort för en 
av dessa mina minsta bröder, det 
har ni gjort för mig”. Sverigedemo-
kraterna vill utifrån detta att för-
samlingarna lägger särskilt fokus på 
familjevänliga aktiviteter och soci-
alt stöd.

Vi vill att församlingen blir en 
verklig diakonal kraft för våra sva-
gaste som lider nöd – exempelvis 
fattigpensionärer, missbrukare, 
hemlösa eller kvinnor som lever un-
der hedersförtryck. 

En kyrka som är tydlig i sin krist-
na identitet och möter alla männ-
iskor oavsett vilka de är eller vad de 
har för problem, för att erbjuda dem 
stöd och en relation med Gud i kyr-
kans famn.

I vårt pastorat finns många, oer-
hört vackra och gamla kyrkor pla-
cerade utmed bygden. Alla dessa 
spelar en ovärderlig roll i vårt kul-
turarv. Kulturarvet och vår historia 

förankrar oss svenskar till vår plats 
på jorden - kyrkorna är en manifes-
tering av denna förankring. Att be-
vara dem, ge dem gediget underhåll 
och uppmuntra till användning, är 
en fråga vi brinner extra starkt för.

Vi vill även:
• Att Svenska kyrkan ska vara en 

motpol till den negativa samhälls-
utvecklingen och stå stadigt i rollen 
som den sammanhållande kraft, 

kulturbärare och förvaltare den är.
• Att Svenska kyrkan aktivt tar 

rollen att tydligt förmedla innebörd 
och värde i kristna högtider till näst-
kommande generationer. Kyrkans 
arbete i den lokala församlingen ska 
stärkas för att återigen låta kyrkan 
bli centrum för samhällsliv, kultur, 
undervisning och förmedling av 
goda tidlösa värderingar.

En öppen kyrka i Stenstorps pasto-
rat.

Vi står för en öppen folkkyrka 
med stark lokal förankring. Det per-
sonliga engagemanget är viktigt. 

Medlemskap i Svenska kyrkan i 
Stenstorps pastorat innebär att du 
har tillgång till den kyrkliga verk-
samheten i våra församlingar och 
det ger dig också en möjlighet att 
aktivt medverka. Församlingarnas 
och pastoratets organisation ska 
främja detta.

Vi arbetar för att den tidigare 
höga dopfrekvensen ska återkom-
ma. En fortsatt stor verksamhet för 
barn och ungdom såsom pyttio-
rerna, kyrkis, miniorer och juniorer 
m.fl. Samarbete med förskola, skola 
och fritids. 

En fortsatt stor konfirmandverk-
samhet. Gudstjänster varje söndag. 
Liksom tidigare en omfattande mu-
sik- och körsång.

De diakonala insatserna är vik-
tiga och lekmännen kommer att få 
en allt större roll i framtiden. 

Kyrkobyggnaden mitt i byn och 
i samhället är ett självklart inslag i 
vårt samhälle. Våra kyrkor är en del 
av vårt kulturarv som måste förval-
tas och bevaras. Bygden är samman-
länkad med kyrkan sedan genera-
tioner tillbaka, 

Det ska vara möjligt att förlägga 
dop, vigsel och begravning i den 
församling där man har sin känslo-
mässiga förankring.

Kyrkans lokaler är en viktig mö-

tesplats för kyrkans verksamhet 
men ger också möjligheter för ett 
rikt föreningsliv, studiecirklar och 
andra sammankomster i våra för-
samlingar. 

Kyrkan ska vara aktiv i miljöarbe-
tet. Vi ska vid upphandling av entre-
prenader och köp av material sträva 
efter bästa miljöalternativ. 

Beslut ska vara i samklang med 
barnkonventionen.

En kyrka för alla i Stenstorps pastorat

Sverigedemokraterna

Milada Wurm är 
första namn på 
listan för gruppen 
Sverigedemokra-
terna.

Helene Engström 
är första namn på 
listan för gruppen 
"En kyrka för alla 
i Stenstorps pas-
torat".
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Välkommen till kyrkan i höst
Detta program bygger på de restriktioner som gällde när KyrkNytt lämnades 
till tryckning.Om smittspridningen ökar kan detta ändras. Läs därför aktuellt 
program på pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/stenstorp.

SÖNDAG 12 SEPTEMBERSÖNDAG 12 SEPTEMBER
Stenstorps kyrka kl 10 Konfirmandin-
skrivning
Borgunda kyrka kl 10 Invigning av 
minneslund

TORSDAG 16 SEPTEMBERTORSDAG 16 SEPTEMBER
Broddetorps kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 19 SEPTEMBERSÖNDAG 19 SEPTEMBER
16:e söndagen efter Trefaldighet 16:e söndagen efter Trefaldighet 
VALDAGENVALDAGEN
Stenstorps kyrka kl 11 Gudstjänst Obs 
tiden!

TORSDAG 23 SEPTEMBERTORSDAG 23 SEPTEMBER
Dala kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 26 SEPTEMBERSÖNDAG 26 SEPTEMBER
17:e efter Trefaldighet17:e efter Trefaldighet
Stenstorps kyrka kl 10 Gudstjänst
Bjurums kyrka kl 16 Gudstjänst
Broddetorps kyrka  kl 18 Gudstjänst

TORSDAG 30 SEPTEMBERTORSDAG 30 SEPTEMBER
Stenstorps kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 3 OKTOBERSÖNDAG 3 OKTOBER
Den helige Mikaels dagDen helige Mikaels dag
Gudhems kyrka kl 10 Familjeguds-
tjänst
Dala kyrka kl 16 Gudstjänst
Håkantorps kyrka kl 18 Gudstjänst

ONSDAG 6 OKTOBERONSDAG 6 OKTOBER
Gudhems kyrka kl 19 Sinnesromässa

SÖNDAG 10 OKTOBERSÖNDAG 10 OKTOBER
TacksägelsedagenTacksägelsedagen
Borgunda kyrka  kl 10 Gudstjänst
Broddetorps kyrka kl 18 Familjeguds-
tjänst

TORSDAG 14 OKTOBERTORSDAG 14 OKTOBER
Broddetorps kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 17 OKTOBERSÖNDAG 17 OKTOBER
20:e efter Trefaldighet20:e efter Trefaldighet
Stenstorps kyrka kl 10 Gudstjänst
Högstena kyrka kl 16 Gudstjänst
Gudhems församlingshem kl 18 
Invig ningskonsert av flygeln

TORSDAG 21 OKTOBERTORSDAG 21 OKTOBER
Dala Kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 24 OKTOBERSÖNDAG 24 OKTOBER
21:a efter Trefaldighet21:a efter Trefaldighet
Stenstorps kyrka kl 10 Gudstjänst
Ugglums kyrka kl 18 Gudstjänst

TORSDAG 28 OKTOBERTORSDAG 28 OKTOBER
Stenstorps kyrka kl 18:30 Mässa 

SÖNDAG 31 OKTOBER SÖNDAG 31 OKTOBER 
22:a efter Trefaldighet22:a efter Trefaldighet
Segerstads kyrka kl 10 Gudstjänst
Högstena kyrka  kl 18 Gudstjänst

ONSDAG 3 NOVEMBERONSDAG 3 NOVEMBER
Gudhems kyrka kl 19 Sinnesromässa

FREDAG 5 NOVEMBERFREDAG 5 NOVEMBER
Stenstorps kyrka kl 15-18 Öppen kyrka
Gudhems kyrka kl 15-18 Öppen kyrka
Broddetorps kyrka kl 15-18 Öppen 
kyrka
Stenstorps kyrka kl 18.30 Minnes-
guds  tjänst

LÖRDAG 6 NOVEMBERLÖRDAG 6 NOVEMBER
Alla helgons dag Alla helgons dag 
Gudhem kl 10 invigning av minnes-
lund
Dala kyrka kl 16 Minnesgudstjänst
Stenstorps kyrka kl 18 Minnesguds-
tjänst

SÖNDAG 7 NOVEMBERSÖNDAG 7 NOVEMBER
Söndag efter Alla helgons dagSöndag efter Alla helgons dag
Bjurums kyrka kl 16 Minnesguds-
tjänst
Broddetorps kyrka kl 18 Minnesguds-
tjänst

TORSDAG 11 NOVEMBERTORSDAG 11 NOVEMBER
Broddetorps kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 14 NOVEMBERSÖNDAG 14 NOVEMBER
Söndagen före domsöndagenSöndagen före domsöndagen
Stenstorps kyrka kl 10 Gudstjänst
Borgunda kyrka kl 15 Gudstjänst
Östra Tunhem  kyrka kl 18 Gudstjänst

TORSDAG 18 NOVEMBERTORSDAG 18 NOVEMBER
Dala kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 21 NOVEMBERSÖNDAG 21 NOVEMBER
DomsöndagenDomsöndagen
Bjurums kyrka kl 10 Gudstjänst
Valtorps kyrka kl 18 Gudstjänst

TORSDAGEN 25 NOVEMBERTORSDAGEN 25 NOVEMBER
Stenstorps kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAGEN 28 NOVEMBERSÖNDAGEN 28 NOVEMBER
1:a advent 1:a advent 
Stenstorps kyrka kl 10 Gudstjänst
Broddetorp kyrka kl 10 Gudstjänst
Gudhem kyrka kl 16 Gudstjänst
Dala kyrka kl 16 Gudstjänst
Segerstads kyrka kl 18 Gudstjänst

ONSDAGEN 1 DECEMBERONSDAGEN 1 DECEMBER
Gudhems kyrka kl 19 Sinnesromässa
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Var med och sjung i kör
Äntligen går det att träffas och sjunga tillsam
mans igen.
Många har saknat möjligheten att vara med i en kör under 
pandemin. Så när restriktionerna nu lättar är det med för-
väntan som körövningarna kan starta igen. Att sjunga är 
roligt och att sjunga med andra är ännu roligare.

Det finns plats för såväl nya som vana körsångare. Vill 
du vara med är du välkommen kontakta någon av pasto-
ratets musiker. 

Du når Gerts Gillberg på 0500-49 95 11 eller 070-361 15 
29. Annelie Karlsson 0500-49 95 09 eller 070-761 81 20.

Gudhemskören Da Capo startar måndagen den 6 sep-
tember kl. 19.00 i Gudhems församlingshem.

Stenstorps kyrkokör och DBH-kören startar onsdagen 
den 8 september kl. 19.00 i Stenstorps församlingshem.

Välkommen att vara med, och välkommen att ta med 
vänner som också får upptäcka glädjen i att sjunga. 

Så kan du swisha kollekten
Har du sällan kontanter i plånboken? 
Då kan du skicka pengar till Stens
torps pastorat via appen Swish. 
För att bidra till kollekten swishar du till det 
nummer som hör till församlingen där du 
firar gudstjänst.
Numren för bokborden, servering och 
deltagaravgifter är gemensamma för hela pastora-
tet. ACT Svenska kyrkan, som är det internationella 
arbetet, har också ett swish-nummer.
Dala-Borgunda-Högstena församling 123 221 08 88
Gudhems församling 123 147 35 52
Hornborga församling 123 146 11 28
Stenstorps församling 123 336 35 38
Bokborden 123 421 18 27
Barn- och üngdomsverksamhet 123 511 49 54
Diakoniverksamhet 123 683 93 69
Servering och deltagaravgifter 123 085 83 99
ACT Svenska kyrkan 900 12 23

Ta kyrktaxi till samlingar
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska kyrkans guds-
tjänster och andra samlingar? I så fall kan du åka 
Kyrktaxi. Det kostar 25 kronor enkel resa och gäller 
alla former av gudstjänster, församlingsträffar och 
syföreningar. Däremot omfattas inte begravningar, 
bröllop och liknande förrättningar.
 Du bokar genom att ringa 0515-100 10 och uppger 
att det gäller Kyrktaxi i Stenstorps pastorat, samt vil-
ken kyrka eller församlingshem du ska åka till.

Nystart för unga grupper
Nu startar verksamheten för barn och ungdomar 
fullt ut igen, efter att i många fall fått göra up
pehåll det senaste året.
Grupperna kommer igång under vecka 36, det vill säga 
6-12 september.

Det finns grupper för barn från 0 år och upp till 15 år. 
För de allra minsta finns pyttiorer som är föräldra-barn-

verksamhet. 
Gruppen Kyrkis riktar sig till barn i 4-5 årsåldern. Minio-

rer finns för 6-8 åringar och juniorer för 9-12 år. Dessutom 
finns en tonårsgrupp.

Du kan läsa mer om grupperna på pastoratets hemsida 
www.svenskakyrkan.se/stenstorp/barnochungdom

Vill du tala med en präst?
Behöver du någon att tala med? Pastoratets präster 
och diakoner finns till för dig, och kan nås under dag
tid. Telefonummer finns i listan på sista sidan.
Om du vill nå en präst på andra tider så finns Jourhavande 
präst varje natt. Öppettiden är 21-06. Du ringer 112 och ber 
att få bli kopplad. Under början av hösten hålls extra öppet 
från klockan 17.00.
 Jourhavande präst finns också på internet. Du kan chatta 
eller skicka e-post. Chatten är öppen måndag till torsdag 
mellan klockan 20 och 24. Läs mer på www.svenskakyrkan.
se/jourhavandeprast.
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Kyrknytt ges ut av Stenstorps pastorat. Ansvarig utgivare: Mikael Blom
Text och foto Sven-Erik Falk om inget annat anges.
Tryck: Stema specialtryck, Borås, 2021

Så kontaktar du Stenstorps pastorat

Präster
Mikael Blom, kyrkoherde (sjukskriven)
Maria Ytterbrink, vik kyrkoherde, mobil: 070-215 53 63
maria.ytterbrink@svenskakyrkan.se
Thomas Hagert, komminister
0500-49 95 25, mobil: 073-073 36 70
thomas.hagert@svenskakyrkan.se
Bengt-Åke Öhgren, vik komminister 
mobil: 070-899 00 75, 
Ann-Marie Svensson, vik komminister
mobil 070-659 38 46

Diakon
Ann-Kristin Gillberg, 0500-49 95 04, mobil: 070-727 85 77
ann-kristin.gillberg@svenskakyrkan.se 
Evelin Esseen, 0500-49 95 00
evelin.esseen@svenskakyrkan.se

Kantorer
Gerts Gillberg: 0500-49 95 11, mobil: 070- 361 15 29
Annelie Karlsson, mobil 070-761 81 20

Barn och ungdomsverksamhet
Lena Arvidsson: 0500-49 95 13, mobil: 070-302 04 00
Maria Djurberg: 0500-49 95 14, mobil: 072 o-571 45 00

Fastigheter och kyrkogårdar
Fastighets- och kyrkogårdschef: Joakim Lindgren.
0500-49 95 07,  mobil 073-022 19 93
e-post joakim.lindgren@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsadministratör: Eva Johansson, 0500-49 95 02, 
mobil: 0725-75 46 40, eva.johansson3@svenskakyrkan.se
Expeditionen öppen måndag och fredag 9-17.

Kyrkvaktmästare ansvariga
Stenstorp:
Christer Lönnqvist: 0500-49 95 16, mobil: 070-370 93 84
Dala, Borgunda och Högstena:
Arne Johansson: 0500-49 95 17, mobil: 070-722 53 01
Segerstad, Valtorp och Håkantorp:
Håkan Svensson: 0500-49 95 19, mobil: 072-575 45 80
Broddetorp:
Iréne Wallgren: 0500-49 95 21, mobil: 070-220 81 70
Gudhem, Bjurum, Ugglum och Östra Tunhem:
Annelie Ahlström: 0500-49 95 22, mobil: 070-301 97 99

Stenstorps pastorat
Prästgatan 6, 521 60 Stenstorp
Pastorsexpeditionens öppet-och telefontider
Måndag-torsdag, kl. 9-12.
Telefon: 0500-49 95 00, Fax: 0500-49 95 29
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/stenstorp
E-post: stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

En 102åring i Gudhem har blivit ung på nytt. Det 
handlar om flygeln som står i församlingshemmet.
– Den är helrenoverad och kan fungera hundra år till, sä-
ger kyrkomusiker Gerts Gillberg. 

Instrumentet är byggt av Steinway & Sons som är det 
riktiga prestigemärket i flygelvärlden. Den tillverkades i 
New York år 1919 och hur den hamnade i Gudhem är det 
idag ingen som vet. Men Gerts Gillberg gräver i arkiven 
för att kartlägga historien.

Under renoveringen har flygeln fått nya strängar och 
ett antal lagningar har gjorts. Dessutom är den omlack-
ad i mattsvart färg. Så det är ett förstklassigt instrument 
som står i församlingshemmet. 

Invigningskonsert blir det den 17 oktober kl 18. 

Gammal trotjänare har blivit som ny igen


