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Under fem helger i sommar får 
Stenstorps pastorat ett inter-
nationellt kafé. Det är Ella och 
Aldo Glimmerveen som upplå-
ter plats på sin gård i Borgunda 
och alla intäkterna kommer att 
gå till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete.

Ella och Aldo bor på Ubbatorp i 
Borgunda. Här finns många anrika 
gårdar och i åkerkanterna står sten-
gärdsgårdarna i parallella rader ut-
med Borgundabergets sydsluttning.

Utsikten är slående. När blicken 
söker sig över landskapet stannar 
den inte förrän långt borta vid ho-
risonten, där landskapet reser sig 
mot Hökensås och mot höjderna 
vid gränsen till Småland. Dala kyrka 
som ligger drygt tre kilometer bort 
känns i sammanhanget nära. 

– En dag med klart väder kan vi 
se Omberg på andra sidan Vättern, 
berättar Ella. Sedan konstaterar hon 
att det öppna landskapet kan ha sitt 
pris. När det blåser, så blåser det re-
jält.

Renoverat och putsat
Till Ubbatorp kom makarna Glim-
merveen för drygt tio år sedan. De 
hade då bott i den gamla lärarbo-
staden vid Borgunda kyrka i många 
år. Under tiden hade Aldo passat på 
att renovera ett antal äldre hus vid 
sidan om sitt yrke som verktygsma-
kare.

Fast egentligen kom de inte till 
själva Ubbatorp utan till tomten 
bredvid, där de byggde sig ett bo-
stadshus.

– Året efter att vi flyttat in blev 
gården till salu och vi var lyckliga 
nog att få köpa en del av den, säger 
Ella.

Byggde lusthus
Vid köpet fanns det saker att göra 

Kaffe med utsikt
Intäkterna går till internationellt arbete

Ella Glimmerveen bjuder in till sommarkafe på gården Ubbatorp.
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med hus och uthus, som till stora 
delar troligen är byggda på 1800-ta-
let. Inget var direkt trasigt, men en 
del tak behövde läggas om och fasa-
der målas. 

Dessutom passade man på att 
bygga ett lusthus i trädgården. Det 
är en byggnad med många stora 
fönster där gästerna kan sitta, oav-
sett väder. 

När allt byggande var klart kun-
de Ella och Aldo starta ett Bed and 
breakfast med åtta bäddar.

– Vi har öppet april till oktober, 
vilket fungerar bra ihop med våra 
vanliga arbeten, konstaterar Ella. 
Hon arbetar som diakon i Tida-
holms pastorat, och det var genom 
det arbetet som tanken på ett som-
markafé för kyrkan växte fram.

Egentligen skulle kaféet ha kom-
mit till stånd redan för två år sedan. 
Sedan kom pandemin och allt fick 

skjutas på framtiden. Men i sommar 
blir det alltså av. Under fem helger 
kommer man att hålla öppet från 
mitten av juni till mitten av juli.

Ideellt arbete 
Stenstorps pastorat är engagerat i 
verksamheten, och är rent formellt 
den som står för verksamheten. Det 
har också inneburit att Evelin Es-
seen som är diakon i Stenstorp och 
Ylva Hellner Lestelius som är för-
samlingsassistent i Tidaholm finns 
med i planeringen av kaféet.

– Det kommer helt att skötas 
av ideella medarbetare, och vi har 
lyckats rekrytera ett antal från Da-
la-Borgunda-Högstena församling. 
Men det finns möjlighet för fler att 
vara med. Antingen kan man göra 
ett fyra timmarspass på kaféet eller 
också kan man hjälpa till att baka, 
säger Ella.

När det gäller bakning är tanken 
att allt fikabröd ska vara hembakat, 
eller rättare sagt Ubbatorpsbakat. 
Det finns lokaler på gården där med-
arbetarna kan arbeta.

Arbetar lokalt
Intäkterna från kaféet kommer att 
gå till ACT Svenska kyrkan som är 
kyrkans internationella arbete.

– Det låg nära till att välja ACT ef-
tersom jag jobbar i Svenska kyrkan. 
Dessutom arbetar ACT alltid via 
lokala organisationer, så vi vet att 
hjälpen når fram, säger Ella.

Nu ser hon och maken Aldo fram 
emot sommaren. De hoppas att 
många tar chansen att få dricka kaf-
fe med fantastisk utsikt samtidigt 
som man får en möjlighet att hjälpa 
andra människor.

Ubbatorps gårdcafé har öppet fem helger i sommar. Öppettiderna är lördag och söndag kl 11-16. 
Helgerna är 18-19 juni, 25-26 juni, 2-3 juli, 9-10 juli, 16-17 juli.
Det finns möjlighet att betala med Swish eller kontanter. Det bjuds hembakt bröd, och alla arbetar 
ideellt.

Vill du vara med och arbeta?
För dig som vill hjälpa till i kaféet finns det möjlighet att arbeta ett pass på fyra timmar, antingen 9-13 
eller 13-17. Du kan också vara med och baka.
Kontakta Evelin Esseen 0500-49 95 04 eller Ella Glimmerveen 0502-197 77.

Läs mer om gården på http://ubbatorp.blogspot.com/

Håller
öppet
fem
helger
i sommar

I lusthuset på Ubbatorp kan man sitta och fika med utsikt oavsett väder. I sommar används det för kaféverksamhet där intäk-
terna går till Svenska kyrkans internationella arbete.
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Flitiga fingrar 
Syföreningen har handarbetat för kyrkan i 135 år 
I 135 år har det sytts, virkats och stickats i 
Broddetorps kyrkliga syförening. Och varje år 
har föreningen kunnat skicka pengar som gjort 
nytta på olika områden i samhället.
– Bara de senaste tio åren har det blivit över en kvarts 
miljon kronor, säger Karin Gökstorp som är föreningens 
ordförande.

Varannan onsdag under våren har det varit symöte i 
Broddetorps församlingshem. Efter ett påtvingat uppe-
håll under pandemin har verksamheten kommit igång 
igen.

-– Vi brukar vara omkring 15 personer, och om någon 
mer vill vara med så är man välkommen, berättar Karin 
Gökstorp. Deltagarna är uteslutande kvinnor, men det 
finns inget förbud för män att dyka upp. Däremot är det 
en fördel om man är intresserad av handarbete.

Flitiga fingrar
För det handarbetas en hel del på syföreningens sam-
lingar. Och det förekommer väldigt många varianter av 
vad som kan göras med garner av olika slag.

– Oj, vad många färger det ska vara på din bonad, sä-
ger en av damerna när hon får se bordsgrannens alster. 
Det ska så småningom bli en uggla som sitter på en träd-
gren i skymningen. Vägen dit är kantad av många stygn 
och många garntrådar i olika nyanser.

Men alla broderar inte. Några har med sig virknålar 

och gör små löpare eller dukar. Andra har packat med 
strumpstickor och arbetar med det som ska bli fina sock-
ar. Och fastän det bara är vår har några börjat arbeta med 
olika julsaker.

Gjorde en bonad
Att det finns mycket hantverkskunnande i en syförening 
visar sig också på den bonad som hänger på väggen. De 
kom till i under pandemin när det inte gick att träffas. 
Då fick alla i stället uppdraget att fylla var sin ruta om 
ungefär 20x20 centimeter.

- Det var roligt att vi kunde göra den här bonaden, 
både för att den är vacker och för att den är en påmin-
nelse om syföreningens arbete, säger Karin Gökstorp.

Broddetorps kyrkliga syförening samlad kring den bonad man gjort tillsammans.
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Kyrkoherdens systrar
startade syföreningen
Det var två systrar som bil-
dade Broddetorps kyrkliga sy-
förening för 135 år sedan. De 
hette Mia och Ellen Hasselskog 
och deras bror Carl-Georg var 
då kyrkoherde i församlingen.
Året var 1887 och det låg i tiden med 
kyrkliga syföreningar. Ofta var det 
prästfruarna som var drivande, men 
i Broddetorp var det alltså prästens 
systrar. 

Ibland har syföreningarna setts 
som en plats för kaffedrickande och 
skvaller, men i verkligheten var de 
ofta en del av folkbildningen. När 
syföreningarna hade sin storhetstid 
arbetade de flesta kvinnor i hemmet 
och hade som mest sexårig folksko-
la.

En annan värld
Men i syföreningen öppnades dör-
ren till en annan värld. Det var ex-
empelvis inte ovanligt att det hög-
lästes ur brev från missionärer. På 
det sättet kunde föreningens med-

lemmar ofta mer om afrikanska län-
der än någon annan i socknen. 

Genom syföreningar spreds ock-
så tidningar och böcker. En del av 
det arvet lever vidare. I Broddetorp 
avslutas syföreningens samlingar 
med att någon medlem läser ett av-
snitt ur en bok eller delar tankar i 
form av en andakt.

Skänker pengar
I Broddetorp har syföreningen un-
der årens lopp skänkt pengar till 
en rad olika ändamål. Bland annat 
ställde man upp med ett bidrag när 
församlingshemmet byggdes 1924. 
Likaså bidrog man till underhållet 
av byggnaden under många år.

Föreningen har också bekostat 
flera av inventarierna i kyrkan. Un-
der ett par decennier var det också 
syföreningen som bekostade utflyk-
ter för de äldre i bygden.

På senare tid har pengar  utöver 
till Svenska kyrkan bland annat gått 
till IM:s hjälpverksamhet och till 
Hospice Gabriel.

Resultatet blev föreningens bo-
nad med sammanlagt 28 rutor. Här 
finns textilarbeten i en rad olika 
tekniker. En av medlemmarna har 
färgat och tovat ull till ett land-
skapsmotiv. En annan har knypplat 
medan ytterligare andra har brode-
rat. 

Här finns exempelvis Brodde-
torps kyrka i japanskt broderi. Dess-
utom går det att se olika avancerade 
handarbeten där tillvägagångssät-
ten har namn som frivolitet eller 
hålsöm.

Kaffe och samtal
Den som är med på ett möte med 
syföreningen får vara beredd på att 
det pratas en del. För umgänget är 
utan tvekan en viktig ingrediens.

– Det viktigaste är nog att vi får 
träffas, men handarbetet är också 
viktigt, konstaterar Karin Gökstorp. 

Till träffen hör också att dricka 
kaffe ihop. Numera tar var och en 
med eget fikabröd. Det har tagit bort 
pressen på medlemmarna att ordna 
kaffebröd till många. Kaffet kokas 
däremot gemensamt och serveras 
ungefär mitt i mötet.

Många av medlemmarna är duk-
tiga på att baka. Det visar sig inte 
minst vid det som är lite av årets 
höjdpunkt för syföreningen, den 
auktion som hålls i slutet av no-
vember. Då kan det bli höga bud på 
de hembakta kakor som går under 
klubban.

– Vår auktion brukar ge en hel 
del pengar som vi kan slussa vidare 
till olika ändamål. Under pandemin 
fick vi ställa in, men annars handlar 
det om drygt 30 000 kronor per år, 
berättar Karin Gökstorp. 

Så här såg det ut när syföreningen ställde upp för fotografering 1931

Karin Gökstorp är ordförande i syför-
eningen.
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Välkommen till kyrkan i sommar
På sommaren är det tradition att fira gudstjänst utomhus, och i 
Stenstorps pastorat bjuder vi in till ett antal friluftsgudstjänster. 
Blir det dåligt väder fnns det alltid möjlighet att flytta inomhus. 
Mer information om de olika gudstjänstserna och om eventuella 
ändringar i programmet finns på pastoratets hemsida. Adressen är 
www.svenskakyrkan.se/stenstorp.

TORSDAG 9 JUNITORSDAG 9 JUNI
Broddetorps kyrka kl 18.30, 
Pilgrimsmässa
SÖNDAG 12 JUNI SÖNDAG 12 JUNI 
Heliga Trefaldighets dagHeliga Trefaldighets dag
Gudhems kyrka kl 10, Mässa,
avtackning av Ann-Kristin Gillberg
TORSDAG 16 JUNITORSDAG 16 JUNI
Dala kyrka kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 19 JUNI SÖNDAG 19 JUNI 
1:a efter Trefaldighet1:a efter Trefaldighet
Stenstorps kyrka kl 10, Mässa
Broddetorps kyrka kl 15, Pilgrims-
vandring
TORSDAG 23 JUNITORSDAG 23 JUNI
Stenstorps kyrka kl 18.30, Mässa i 
Taizéton
LÖRDAG 25 JUNI LÖRDAG 25 JUNI 
MidsommardagenMidsommardagen
Gudhems klosterruin kl 10,
Gudstjänst
SÖNDAG 26 JUNI SÖNDAG 26 JUNI 
Johannes Döparens dagJohannes Döparens dag
Brunnhems hembygdsgård  kl 14, 
Friluftsgudstjänst
Dala kyrka kl 18, Sommarmusik 
ONSDAG 29 JUNIONSDAG 29 JUNI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 3 JULI SÖNDAG 3 JULI 
3:e efter Trefaldighet3:e efter Trefaldighet
Krestin Hannas Stuga kl 15, Frilufts-
gudstjänst
Gudhems Församlingshem kl 18, 
Sommarmusik 

ONSDAG 6 JULIONSDAG 6 JULI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 10 JULI SÖNDAG 10 JULI 
4:e efter Trefaldighet4:e efter Trefaldighet
Östra Tunhems kyrka kl 10, Mässa
Alvaret Högstena kl 15, Gudstjänst
ONSDAG 13 JULIONSDAG 13 JULI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 17 JULI SÖNDAG 17 JULI 
ApostladagenApostladagen
Stenstorps kyrka kl 10, Mässa
Hornborga gamla kyrkplats kl 14, 
Gudstjänst
Ubbatorp kl 16, Gudstjänst 
ONSDAG 20 JULI ONSDAG 20 JULI 
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 24 JULI SÖNDAG 24 JULI 
6:e efter Trefaldighet6:e efter Trefaldighet
Ö Tunhem, gamla kyrkplatsen kl 14, 
Gudstjänst
Borgunda kyrka kl 18, Gudstjänst
ONSDAG 27 JULIONSDAG 27 JULI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
FREDAG 29 JULI FREDAG 29 JULI 
S:t Olofsdagen S:t Olofsdagen 
Gudhems kyrka kl 18.30, Aftonbön
LÖRDAG 30 JULILÖRDAG 30 JULI
Gudhems kyrka kl 18, Sommarmusik
SÖNDAG 31 JULI SÖNDAG 31 JULI 
Kristi Förklarings dagKristi Förklarings dag
Gudhems kyrka kl 10, Mässa
ONSDAG 3 AUGUSTIONSDAG 3 AUGUSTI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa

SÖNDAG 7 AUGUSTI SÖNDAG 7 AUGUSTI 
8:e efter Trefaldighet8:e efter Trefaldighet
Stenstorps kyrka kl 10, Mässa
Flakebergsstugan kl 15, Gudstjänst
ONSDAG 10 AUGUSTIONSDAG 10 AUGUSTI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 14 AUGUSTI SÖNDAG 14 AUGUSTI 
9:e efter Trefaldighet9:e efter Trefaldighet
Dala Kyrka kl 10, Vandring till Dala 
gamla kyrkplats
Stenstorps kyrka kl 18, Sommarmusik
ONSDAG 17 AUGUSTIONSDAG 17 AUGUSTI
Gudhems klosterruin kl 18.30, Mässa
SÖNDAG 21 AUGUSTI SÖNDAG 21 AUGUSTI 
10:e efter Trefaldighet10:e efter Trefaldighet
Bjurum kl 10 Gudstjänst
Kalltorp-Dala kl 19, Friluftsgudstjänst
ONSDAG 24 AUGUSTIONSDAG 24 AUGUSTI
Gudhems kyrka kl 20, Mässa
SÖNDAG 28 AUGUSTI SÖNDAG 28 AUGUSTI 
11:e efter Trefaldighet11:e efter Trefaldighet
Segerstads kyrka kl 10, Gudstjänst
Skinntorpet kl 15, Ekumenisk
gudstjänst
ONSDAG 31 AUGUSTIONSDAG 31 AUGUSTI
Gudhems kyrka kl 20, Mässa

Helgmålsbön
i Broddetorp
Varje lördag från 4 juni är det en-
kel helgmålsbön i Broddetorps 
kyrka kl 18.00.  Samlingen leds av 
lekmän och tar ungefär 15 minu-
ter.
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Sommaren innebär att det är tid för sommar-
musik i pastoratets kyrkor. I år blir det fem sam-
lingar. Det bjuds både på folkmusik, musikal och 
klassiska tongångar.
Först ut i sommar är Lars Olof Ejstes som spelar vid som-
marmusiken i Dala kyrka den 28 juni. Temat är ”50 år som 
riksspeleman”. Vid sommarmusiken bjuder han åhörarna 
på både egna och andras låtar ackompanjerad av Gerts 
Gillberg.

Klassisk musik och tango
Den 3 juli är det dags för Torbjörn Rapp, cello och Mauricio 
de Carvalho, piano att bjuda på musik. Det sker i Gudhems 
församlingshem. 

Programmet omfattar musik som lutar åt det klassiska 
hållet utan att för den skull vara svårlyssnad. Rubriken är 
från Brahms till Piazzolla”, och det senare namnet antyder 
att det bjuds tangomusik.

I Broddetorps kyrka blir det sånger från musikalvärlden 
den 10 juli. Patrik Larsén och hans fru Maria Svahn Larsén 
kommer på besök med ett helt knippe låtar i bagaget. Rub-
riken är ”En värld full av liv” och det blir många älskade 
stycken som framförs.

Jazz och barockmusik
Den 30 juli medverkar Helena Ek och Patrik Janson vid 
sommarmusiken i Gudhems kyrka. Helena är sångerska 
och är känd för sitt kunnande inom äldre musik. 

Till Gudhem kommer hon i sällskap med Per Janson 
som är jazzmusiker och spelar kontrabas. Tillsammans ger 
de ett program som har den spännande titeln "S:t Olof och 
kappseglingen".

Årets sista sommarmusik hålls i Stenstorps kyrka 14 au-
gusti. Där var programmet inte helt klart när KyrkNytt gick 
till tryck. Men titta in på pastoratets hemsida, där finns 
mer information.

Årets sommarmusik
Söndag 26 juni 18.00, Dala kyrka
50 år som riksspelman, Lars Olof Ejstes, fiol, Gerts Gillberg, 
piano
Söndag 3 juli 18.00, Gudhems församlingshem
Från Brahms till Piazzolla, Torbjörn Rapp, cello, Mauricio 
de Carvalho, piano
Söndag 10 juli 18.00, Broddetorp kyrka
En värld full av liv, Patrik Larsén, sång, Maria Svahn Larsén, 
piano, orgel
Lördag 30 juli 18.00, Gudhems kyrka
S:t Olof och kappseglingen, Helena Ek, sång, lira, Peter Jan-
son, kontrabas
Söndag 14 augusti 18.00, Stenstorps kyrka
Se hemsida och annonsering för program

Var med och pyssla
på sommarlovet
I sommar blir det verksamhet för barn och unga i Sten-
storp och Gudhem. Det sker i form av enkel pysselverk-
samhet, och det krävs ingen föranmälan. 

Sommarverksamheten sker i respektive församlings-
hem och är öppen måndag, tisdag och onsdag kl 10-12. 
Den startar 13 juni och pågår till 6 juli då man avslutar med 
grillkväll. 

Församlingsträffar
på onsdagar i höst
Välkommen att vara med vid höstens träffar i 
Stenstorps pastorat.
Det blir en kombination av traditionella församlingsträf-
far och Öppet hus. Numera hålls samlingarna på onsdagar.

Till församlingsträffarna behövs föranmälan för fikats 
skull. Den görs till expeditionen 0500-49 95 00. 

31 augusti kl 15-19. Öppet Hus i Stenstorps församlings-
hem. Ingen anmälan.
14 september kl 14. Gudhems församlingshem, Försam-
lingsträff. Herr och Fru Hackspett. Föranmälan.
28 september kl 15-19. Öppet Hus i Stenstorps församlings-
hem. Ingen anmälan.
12 oktober kl 14. Broddetorps församlingshem, Försam-
lingsträff. Mats Löwing. Föranmälan.
26 oktober kl 15-19. Öppet Hus i Stenstorps församlings-
hem. Ingen anmälan.

Per Janson och Helena Ek spelar i Gudhems kyrka i sommar.

Fem konserter i årets sommarmusik
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Kyrknytt i Stenstorps pastorat ges ut av Svenska kyrkan. Stenstorp
Ansvarig utgivare: Maria Ytterbrink.
Text och foto Sven-Erik Falk om inget annat anges.
Tryck: Stema specialtryck, Borås, 2022

Så kontaktar du Stenstorps pastorat

Pastors- och kyrkogårdsexpedition
Öppet-och telefontider
Måndag-torsdag, kl. 9-12. 

Präster
Mikael Blom, kyrkoherde (ej i tjänst)
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
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

Kyrkvaktmästare kontaktpersoner
Stenstorp:
Mikael Wallgren 0500-49 95 22, mobil: 070-301 97 99
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:
Karin Wallin: 0500-49 95 23, mobil: 072-578 23 00
Fastighetsskötare: Christer Lönnqvist 070-370 93 84

Stenstorps pastorat
Prästgatan 6, 521 60 Stenstorp

Telefon: 0500-49 95 00, Fax: 0500-49 95 29
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/stenstorp
E-post: stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkguiden hjälper dig att hitta
Vill du hitta till en särskilt sevärd kyrka? Eller veta 
var det finns en musikgudstjänst? Eller har du kanske 
tappat bort vägbeskrivningen till den lilla lands-
bygdskyrkan dit du är bjuden på bröllop? I så fall är 
Kyrkguiden något för dig.
När sommaren kommer vill många göra en utflykt. Att 
besöka en kyrka kan vara en god idé. Med Svenska kyr-
kans mobilapp Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyr-
kan med hjälp av telefonen.

I appen hittar du också församlingarnas kalendrar 
som visar kyrkornas öppettider. I kalendern finns även 
aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Genom appen kan du få påminnelser så du inte missar 
något arrangemang. Lägg in den församling du vanligt-
vis besöker som favorit så har du alltid koll på vad som 
händer.

För kyrkorna i Stenstorps pastorat finns det också be-
skrivningar av kyrkorbyggnaderna och deras historia.
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Du kan använda appen Kyrkguiden när du vill veta vä-
gen till en kyrka när du ska på bröllop, begravning eller 
dop. Sök via kartan eller kyrkans namn. 

Du hittar Kyrkguiden, genom att söka på ”Svenska kyr-
kan” i App Store för Iphone eller Google Play för Android-
telefoner. Den är gratis.


