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Krubba som syns
I Segerstad finns julens budskap utomhus
Jul och krubbor hör ihop och i 
Segerstad finns numera trak
tens största julkrubba. Den 
är gjord av lokala hantver
kare och konstnärer, och står 
utomhus så att den kan ses 
dygnet runt.

När decembermörkret lägger sig 
över Falbygden tar Maria, Josef och 
Jesusbarnet plats i ett stall vid för-
samlingshemmet i Segerstad. Där 
lyser de upp adventstiden för alla 
som åker förbi. 

– Det var på hösten i fjol som vi 
började tala om möjligheten att 
ordna en krubba som kunde stå ute, 
berättar Håkan Svensson. Han är 
vaktmästare för kyrkorna i Valtorp, 
Segerstad och Håkantorp.

Ibland går det fort från idé till 
handling. Framför allt när kunnan-
det finns på nära håll. Så kontakter 
togs med Ingegärd Melin i Bjurum. 
Hennes konstnärskap är välkänt för 
många. Inte minst kan man se hen-
nes keramikfigurer i olika samman-
hang, även som julkrubba. 

Sågade och målade
Men nu handlade det alltså om en 
annan sorts figurer som hon fick ta 
sig an. Detta gjorde hon genom att 
skapa skisser och forma mallar.

Håkan Svensson plockade sedan 
fram verktygen och sågade ut figu-
rerna i vattentåliga träskivor. Hans 
vaktmästarkollega Veronica Johans-
son stod för finputsen innan skivor-
na kördes till Bjurum för målning.

– Ingegärd har verkligen gjort ett 
fint jobb, konstaterar de både vakt-
mästarna. Figurerna ser ut att vara 
fulla av liv, fastän de bara är tvådi-
mensionella. De är dessutom be-
handlade med lack i flera omgångar 
för att kunna stå emot det stundtals 
omilda decembervädret.

Många tittade
Nu är ju en julkrubba inte bara fi-
gurer. Det krävs också ett stall för 
att den ska bli komplett. Även ett 

sådant har Håkan konstruerat och 
skapat.
– Det var lite jobb att få till propor-
tionerna på ett bra sätt, konstaterar 
han. 

Stallet fick också belysning och 
den 17 december 2020 kom det på 
plats utanför Segerstads försam-
lingshem. Det visade sig snart att 
många uppmärksammade det hela.

– Vi kunde se att ett antal perso-
ner stannade till på parkeringen och 
kanske också gick ut på gräsmattan 
för att titta närmare, berättar Hå-
kan.

De kunde då också se att Josef 
håller en stav i sin hand. Även den 
är tillverkad lokalt, och framtagen 
av Segerstads egen smed Lennart 
Andersson.

Fler figurer
I år kommer julkrubban att vara 
uppe under en längre period. Tan-

Ingegärd Melin har skapat formen på-
krubbans figurer och även målat dem. 

Så här såg det ut förra vintern när krubban var ny. 
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ken är att den ska stå framme från 
första advent och över julhelgen.

Dessutom blir det fler figurer i år. 
Ingegärd Melin har under hösten 
gjort skisser på herdar, får och en 
ängel. Dessutom pågår arbete med 
de tre vise männen.

– Det är roligt att krubban växer. 
Sedan får vi se om alla figurer kom-
mer ut i år eller om några får vänta 
till 2022, säger de båda vaktmästar-
na.

Däremot vet de redan nu att 
krubban kommer att placeras lite 
längre från vägen än i fjol. Då stod 
den mitt på gräsmattan. Nu är tan-
ken att den ska få stå bland träden. 
Det stenblock som ligger på gräs-
mattan ska också på något sätt fogas 
in i sceneriet.

Sedan hoppas man så klart att 
många ska att ta vägen förbi Seger-
stad, för att genom krubban få en 
påminnelse om julens budskap.

När adventstiden närmar sig plockar 
Veronica Johansson och Håkan Svens-
son fram figurerna till utomhuskrub-
ban i Segerstad.

När den första julkrubban 
ställdes upp i en svensk kyrka, 
så skedde det i Skaraborg. 
Närmare bestämt i Händene 
kyrka utanför Skara där krub
ban fortfarande plockas fram 
varje år.
I dag är det närmast självklart att 
det finns en julkrubba i så gott som 
varje kyrka. Men traditionen är fak-
tiskt inte mer än omkring hundra 
år gammal, och det tog ganska lång 
tid innan den fick allmän spridning. 
Det berättar Hans Ahlfors i sin dok-
torsavhandling om krubbans histo-
ria i Sverige.

Föregångsmannen när det gäl-
ler julkrubbor hette Gustav Teodor 
Lundblad. År 1884 utsågs han till 
komminister i Händene. I dag skulle 
han nog kallats för en entreprenör. 
Inte minst engagerade han sig i mu-
sik och konst.

En listig målning
Det är därför han själv som tillver-
kat krubban, vilket skedde 1886. Den 
är inte av dagens modell med fristå-
ende figurer. Det rör sig i stället om 
en målning.

Tekniken kallas för transparang, 
och betyder att målningen är halvt 
genomskinlig. Man ställer ett ljus, 
eller numera en elektrisk lampa, 
bakom tavlan som då får ett helt an-
nat liv.

Därför var det en stor upplevelse 
för besökarna på juldagen 1886 när 
krubban för första gången stod på 
altaret. Däremot var nog inte många 
medvetna om hur stort historiskt 
ögonblick det faktiskt var.

Tankar i tiden
Man tror att den första julkrubban 
på svensk mark visades redan 1803. 
Den stod inte i en kyrka, men hade 
koppling till katolska församlingen i 
Stockholm. Länge räknades julkrub-
ban också som en rent katolsk före-
teelse. 

En person som bidrog till en änd-
rad syn var Emelie Petersen. Hon 
var född i Berlin men hade gift sig i 
Sverige och bodde på Herrestad ut-
anför Värnamo.

Det finns en berättelse från julen 
på gården 1850. Där nämns en jul-
krubba, eller Betlehemshydda som 
huset fru kallade den.

Få efterföljare
Gustav Teodor Lundblad blev en pi-
onjär med få efterföljare. Det dröjde 
20 år innan nästa kyrkliga krubba 
ställdes upp. Det skedde på Ersta di-
akonianstalt i Stockholm. Den upp-
ges ofta vara Sveriges första, men 
det stämmer alltså inte.

Så skicka gärna en tanke till 
Händene, när du ser krubban stå 
uppställd i din egen kyrka. För det 
var där det började.

Första svenska julkrubban
stod i en Skaraborgskyrka

Julkrubban 
i Händene 
utanför Skara 
var den första 
som visades 
i en svensk 
kyrka 1886, och 
den plockas 
fortfarande 
fram varje år.
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Kvinnornas val
Har mer än 60 procent i kyrkofullmäktige
Det var kvinnornas val i Stenstorps pastorat 
när kyrkovalet genomfördes tidigare i höst. Av 
ledamöterna i kyrkofullmäktige är nu drygt 60 
procent kvinnor. 
Det sägs ofta att kvinnorna inte får vara med och be-
stämma i Svenska kyrkan. Men i Stenstorps pastorat 
stämmer det inte, åtminstone inte om man ser till köns-
fördelningen i kyrkofullmäktige. Av de 29 platserna 
upptas numera 18 av kvinnor, vilket ger en andel på 62 
procent. 

Högsta beslutsorganet 
Det är betydligt högre än på många andra håll. I stifts-
fullmäktige för hela Skara är bara var tredje plats be-
satt med en kvinnlig ledamot, och i kyrkomötet som är 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ handlar det 
om varannan.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutsorganet i pas-
toratet. Man bestämmer budgeten, och om inriktningen 
på verksamheten. Det är också fullmäktige som avgör 
om stora investeringar ska göras. Fullmäktige samlas 
ganska sällan. 

De löpande ärenden som dyker upp under året hante-
ras i stället av kyrkorådet och dess arbetsutskott. Dessa 
väljs av fullmäktige, och har tätare sammanträden för 
att kunna ta beslut i en rad frågor inom de ramar som 
fullmäktige angett.

Stort valdeltagande
Kyrkovalet i Stenstorp hade ett högt valdeltagande jäm-
fört med de flesta andra pastorat. Drygt 700 personer 
gick till valurnorna vilket motsvarar 22,3 procent av alla 
röstberättigade. Jämfört med resten av Skara stift och 
med hela landet så är det mer än 4 procentenheter över 
genomsnittet.

För en öppen och aktiv 
kyrka i Stenstorps pasto
rat
Ledamöter
Malin Fallgren
Lars-Erik Kullenwall
Ingrid Andersson
Lars Svensson
Bengt Lennartsson
Kerstin Gustafsson
Rikard Gustavsson
Anna Elinderson
Kent Andersson
Birgitta Larsson
Lennart Melin
Anne-Marie Wollter
Börje Andersson
Irene Karlsson
Ersättare
Inge Kullander
Märith Lingehed
Rut Björling
Börje Svensson
Birgitta Häger
Lars-Åke Viding
Britt-Maria Johannesson

En kyrka för alla i Stens
torps pastorat
Ledamöter
Helén Engström
Carl-Eric Gabrielsson
Jeanette Svensson
Ann-Louise Skaar
Viktoria Enequist
Annika Andersson
Anna-Karin Kyrkander
Gunilla Borromei
Kurt-Ola Svensson
Anders Johansson
Carina Bergsten
Marianne Svensson
Ersättare
Barbro Hellström
Annika Lysander
Sven Enequist
Helen Fällström
Anders Larsson
Lars-Erik Karlsson

Sverigedemokraterna
Ledamöter
Milada Wurm
Marita Ljus
Frank Wurm

Här är de som styr i pastoratet de kommande 
fyra åren. 
Tre olika nomineringsgrupper ställde upp i valet till kyr-
kofullmäktige. Störst blev gruppen För en öppen och ak-
tiv kyrka som fick 14 mandat. 

Två mandat mindre har gruppen En kyrka för alla 
som därmed fick 12 platser. De återstående 3 platserna 
gick till Sverigedemokraterna. 

Den sistnämnda gruppen har till skillnad från de an-
dra inga ersättare eftersom man bara hade tre namn på 
sin lista och alla fick en ordinarie plats.

De fattar besluten de kommande fyra åren
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Lagom till första advent kom
mer ett brev från Skara stifts 
biskop Åke Bonnier. Det är rik
tat till församlingarna i stiftet 
och handlar om att följa och 
lära, det som med ett kyrkligt 
uttryck kallas lärjungaskap.
Detta tema ger möjlighet till reflek-
tion och fördjupning, både enskilt 
och tillsammans med andra. Till 
skillnad från tidigare brev från bi-
skopen så är tanken denna gång att 
temat ska vara aktuellt i tre år och 
inte bara ett.

Ordet lärjungaskap är starkt för-
knippat med efterföljelse och hand-
lar både om den egna vandringen 
och församlingens liv. På många 
sätt kan det vara svårt att närma sig 
frågan om lärjungaskap. Åke Bon-
nier menar att man behöver ha ett 
dubbelt perspektiv för att förstå det 
hela.

– Det handlar om att följa i Jesu 
fotspår och att samtidigt leva i tillit 
till Gud. Han vill både ta mig i bruk 
för sitt rike och ge mig kraft, säger 
han.

Ge inspiration
Förhoppningarna med biskopens 
brev är att det ska ge underlag till 
samtal i församlingarna. Dessa sam-
tal kan ge inspiration till att vara en 

Jesu lärjunge i både vardag och helg. 
– Kristet liv är ingen söndagsfö-

reteelse utan något som ska få ge-
nomsyra allt. Genom att tala och 
reflektera tillsammans finns det 
möjlighet att hitta vägar så att lär-
jungaskapet får verka där var och en 
befinner sig.

Pandemin har gjort att försam-
lingarnas verksamheter har behövt 
anpassas. Det har för många inne-
burit stora förändringar i livets alla 
delar. Åke Bonnier konstaterar att 
tankarna på lärjungaskapet kan 
hjälpa till i mötet med människor.

– Jag skulle vilja upprepa de led-
ord som stiftet lanserade i början 
av min biskopstid. Det är viktigt att 
komma ut som kyrka, alltså vara 
tydligare med vår tro och övertygel-
se. Det är också viktigt att gå ut som 
kyrka, det vill säga att finnas där 
människor är. De ska kunna möta 
kyrkan där de kanske inte trodde att 
de skulle göra det.

Vara obekväm
Lärjungaskap handlar också om att 
ibland vara obekväm och stå upp för 
det som är rätt. 

– Min tredje punkt är därför att vi 
ska ”stå upp som kyrka”. Då handlar 
det om att våra röster måste höras 
när människor trampas på eller 
marginaliseras, när skapelsen miss-

brukas och när jorden gråter, upp-
manar biskop Åke Bonnier

Brevet kommer ut första advent 
och finns att ta del av både digitalt 
och tryckt. Det går att ladda ner digi-
talt från Skara stifts webbplats. Det 
kommer också att finnas i tryckt 
version i pastoratets kyrkor och på 
expeditionen i Stenstorp där det 
kan hämtas av den som är intres-
serad.

Till brevet finns även några frågor 
att reflektera över, antingen på egen 
hand eller tillsammans med andra.

Att vara en följare
Biskopen skriver brev till församlingsborna
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Välkommen till kyrkan i vinter
Detta program bygger på de restriktioner som gällde när KyrkNytt lämnades 
till tryckning. Dessa kan dock ändras. Läs därför aktuellt program på pastora
tets hemsida www.svenskakyrkan.se/stenstorp.

SÖNDAG 5 DECEMBERSÖNDAG 5 DECEMBER
Andra adventAndra advent
Broddetorps kyrka kl 10: Jubileum 
Broddetorps kyrka 200 år
Gudhems församlingshem kl 14: 
Lucia, avslutning barngrupper
Östra Tunhems kyrka kl 16: Guds-
tjänst
Stenstorps kyrka kl 18: Gudstjänst

TORSDAG 9 DECEMBERTORSDAG 9 DECEMBER
Broddetorps kyrka kl 18:30: Pilgrims-
mässa

SÖNDAG 12 DECEMBERSÖNDAG 12 DECEMBER
Tredje advent Tredje advent 
Stenstorps kyrka 10: Mässa 
Högstena kyrka 18: Gudstjänst

TORSDAG 16 DECEMBERTORSDAG 16 DECEMBER
Dala kyrka 18.30: Mässa

SÖNDAG 19 DECEMBERSÖNDAG 19 DECEMBER
Fjärde adventFjärde advent
Stenstorps kyrka kl 10: Temaguds-
tjänst
Broddetorps kyrka kl 16: Julkonsert
Brobackens missionshus kl 18: Eku-
menisk krubbgudstjänst 

TORSDAG 23 DECEMBERTORSDAG 23 DECEMBER
Stenstorps kyrka kl 18:30: Mässa i 
Taizeton

FREDAG 24 DECEMBERFREDAG 24 DECEMBER
JulaftonJulafton
Stenstorps kyrka kl 10: Gudstjänst vid 
krubban
Bjurums kyrka kl 12: Gudstjänst vid 
krubban 
Broddetorps kyrka kl 10: Gudstjänst 
vid krubban
Segerstads kyrka kl 23: Julnattsguds-
tjänst
Gudhems kyrka kl 23: Julnattsguds-
tjänst

LÖRDAG 25 DECEMBERLÖRDAG 25 DECEMBER
JuldagenJuldagen
Högstena kyrka kl 07: Julotta
Stenstorps kyrka kl 10: Gudstjänst

SÖNDAG 26 DECEMBERSÖNDAG 26 DECEMBER
Annandag jul Annandag jul 
Segerstads kyrka kl 10: Julens psalm-
er

FREDAG 31 DECEMBERFREDAG 31 DECEMBER
NyårsaftonNyårsafton
Högstena kyrkakl 16: Nyårsbön 
Ugglums kyrka kl 18: Nyårsbön

LÖRDAG 1 JANUARILÖRDAG 1 JANUARI
NyårsdagenNyårsdagen
Stenstorps kyrka kl 10: Mässa
Östra Tunhems kyrka kl 15: Musik-
guds tjänst
Borgunda kyrka kl 18: Gudstjänst

SÖNDAG 2 JANUARISÖNDAG 2 JANUARI
Söndagen efter nyårSöndagen efter nyår
Broddetorps kyrka kl 18: Psalmguds-
tjänst

ONSDAG 5 JANUARIONSDAG 5 JANUARI
Gudhems kyrka kl 19: Sinnesromässa

TORSDAG 6 JANUARITORSDAG 6 JANUARI
Trettondedag julTrettondedag jul
Stenstorps kyrka kl 10: Gudstjänst
Dala kyrka kl 16: Julens psalmer
Östra Tunhem kl 18: Gudstjänst

SÖNDAG 9 JANUARISÖNDAG 9 JANUARI
1:a efter Trettondagen1:a efter Trettondagen
Segerstads kyrka kl 10
Gudhems kyrka kl 18

TORSDAG 13 JANUARITORSDAG 13 JANUARI
Broddetorps kyrka kl 18:30 Mässa

SÖNDAG 16 JANUARISÖNDAG 16 JANUARI
2:a efter Trettondagen2:a efter Trettondagen
Broddetorps kyrka kl 11 Gudstjänst, 
avtackning Majken Frid Larsson
Borgunda kyrka kl 16: Ekumenisk 
gudstjänst

TORSDAG 20 JANUARITORSDAG 20 JANUARI
Borgunda kyrka kl 18.30 Mässa

SÖNDAG 23 JANUARISÖNDAG 23 JANUARI
3:e efterTrettondagen3:e efterTrettondagen
Stenstorps kyrka kl 10: Mässa
Segerstads kyrka kl 16: Gudstjänst
Ugglums kyrka kl 18: Gudstjänst

TORSDAG 27 JANUARITORSDAG 27 JANUARI
Stenstorps kyrka kl 18.30 Mässa i 
Taizeton

SÖNDAG 30 JANUARISÖNDAG 30 JANUARI
4:e efterTrettondagen4:e efterTrettondagen
Högstena kyrka kl 10: Gudstjänst
Broddetorps kyrka kl 18: Gudstjänst

ONSDAG 2 FEBRUARIONSDAG 2 FEBRUARI
Gudhems kyrka kl 19: Sinnesromässa

SÖNDAG 6 FEBRUARISÖNDAG 6 FEBRUARI
KyndelsmässodagenKyndelsmässodagen
Borgunda kyrka kl 10: Familjeguds-
tjänst utdelning av Bibel för barn
Gudhems kyrka kl 10: Familjeguds-
tjänst utdelning  av Bibel för barn 
Broddetorps kyrka kl 18: Familjeguds-
tjänst utdelning av Bibel för barn

TORSDAG 10 FEBRUARITORSDAG 10 FEBRUARI
Broddetorps kyrka kl 18:30: Pilgrims-
mässa

SÖNDAG 13 FEBRUARISÖNDAG 13 FEBRUARI
SeptuagesimaSeptuagesima
Stenstorps kyrka kl 10: Gudstjänst
Östra Tunhem kl 15: Gudstjänst 
Avtackning av Ann-Kristin Gillberg
Högstena kyrka kl 18: Gudstjänst

TORSDAG 17 FEBRUARITORSDAG 17 FEBRUARI
Borgunda kyrka 18.30: Mässa

SÖNDAG 20 FEBRUARISÖNDAG 20 FEBRUARI
SexagesimaSexagesima
Gudhems kyrka kl 10: Mässa
Segerstads kyrka kl 16: Gudstjänst
Stenstorps kyrka kl 18: Gudstjänst

TORSDAG 24 FEBRUARITORSDAG 24 FEBRUARI
Stenstorps kyrka kl 18.30: Mässa i 
Taizeton

SÖNDAG 27 FEBRUARISÖNDAG 27 FEBRUARI
Fastlagssöndagen Fastlagssöndagen 
Broddetorps kyrka kl 10: Gudstjänst
Borgunda kyrka kl 15: Gudstjänst
Ugglums kyrka k lkl 18: Gudstjänst

(ASK)ONSDAG 2 MARS(ASK)ONSDAG 2 MARS
Gudhems kyrka kl 19: Sinnesromässa

SÖNDAG 6 MARSSÖNDAG 6 MARS
1:a i fastan1:a i fastan
Stenstorps kyrka kl 10: Mässa
Segerstads kyrka kl 16: Gudstjänst
Borgunda kyrka kl 18: Gudstjänst
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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 del-
tagaravgifter är gemensamma för hela pastoratet. 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 våra samlingar
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska kyrkans gudstjäns-
ter 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 förrätt-
ningar.
 Du bokar genom att ringa 0515-100 10 och uppger att det 
gäller Kyrktaxi i Stenstorps pastorat, samt vilken kyrka el-
ler församlingshem du ska åka till.

Var med i en grupp
för barn och ungdomar
Det finns flera olika grupper för barn och unga i 
Stenstorps pastorat. 
Grupperna träffas varje vecka och vårterminen startar 
vecka 3, alltså 17-21 januari. Anmäl dig gärna i förväg an-
tingen via telefon 0500-49 95 00 eller via hemsidan www.
svenskakyrkan.se/stenstorp. Där kan du läsa om barn- och 
ungdomsgrupperna under rubriken Verksamhet i Sten-
storps pastorat-.

Pyttiorerna är en föräldra-barngupp för de allra yngsta. 
Kyrkis en verksamhet för barn i 4-5 årsåldern. Miniorerna 
riktar sig till barn i skolan från förskoleklass till 2:an.

Lite högre upp i åldrarna finns juniorer för barn i 3:an - 
5:an och tonår från 6:an och uppåt.

I Stenstorps församlingshem finns Pyttiorer, Kyrkis, 
Miniorer, Juniorer och Barnkören G-klaven. I Gudhems 
församlingshem finns Pyttiorer, Kyrkis, Miniorer och Ju-
niorer. I Broddetorps församlingshem finns Pyttiorer, Mi-
niorer, Juniorer och Tonår. 

En dag i stillhet
Vill du tillbringa en dag i stillhet och eftertanke? I 
så fall kan en retreat vara något för dig. Lördag 26 
februari ordnas en endagsretreat i Baltaks försam-
lingshem. Arrangemanget är ett samarbete med Ti-
daholms pastorat. För information och anmälan kan 
du kontakta diakon Evelin Esseen, 0500-49 95 04 
eller evelin.esseen@svenskakyrkan.se.

Välkommen till församlingsträff
Församlingsträffarna fortsätter under våren 2022. Den för-
sta hålls 1 februari och sedan är det träffar varannan tisdag 
(udda veckor) under hela terminen. Samlingarna sker på 
olika platser i pastoratet. Tider och program kommer att 
finnas i predikoturer och på hemsidan.

I Broddetorp finns en kyrklig syförening. Den samlas 
onsdagar i jämna veckor med start 26 januari. Vill du vara 
med går det bra att kontakta Karin Gökstorp 076-161 19 58.

För den som mist en anhörig kommer det att starta en 
Leva vidare-grupp under våren. Mer information lämnas 
av diakon Evelin Esseen, 0500-49 95 04.
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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

Diakoner
Ann-Kristin Gillberg, 0500-49 95 06
ann-kristin.gillberg@svenskakyrkan.se 
Evelin Esseen, 0500-49 95 04. mobil: 070-727 85 77
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

Vill du tala med en präst?
Behöver du någon att tala med? Pastoratets präs
ter och diakoner finns till för dig, och kan nås under 
dagtid. Telefonummer finns i listan här ovanför.
Om du vill nå en präst på andra tider så finns Jourhavan-
de präst varje natt. Öppettiden är 21-06. Du ringer 112 och 
ber att få bli kopplad. Under jul och nyår hålls extra öp-
pet 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.

Jourhavande präst är närvarande, lyssnar och delar det 
bekymmer du vill prata om. Prästerna är anonyma lik-
som du är anonym när du hör av dig. Jourhavande präst 
har absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs 
mellan er inte får föras vidare.Fo
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