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Det var på 1970-talet som dåvaran-
de kyrkoherden Per-Olof Rosander 
tog initiativet till att starta en bi-
belgrupp.
 – Både han och hans fru Maja-
Lena brann för bibelläsningen, och 
ville inspirera människor att läsa 
och samtala, berättar Ingrid An-
dersson. 
 Hon är en av deltagarna i den 
grupp som kom att bildas och som 
sedan varit igång nästan utan up-
pehåll. Ingrid var inte med riktigt 
från starten men kom med ganska 
tidigt. Under åren har deltagare 

kommit och gått, men man har 
hela tiden varit 8-10 personer.
 – Eftersom vi samlas i hem-
men finns det en ganska naturlig 
gräns för hur många man kan vara. 
Dessutom går det inte att vara för 
många om det ska bli ett samtal, 
säger hon.

Viktigt att samtala
Just samtalet är viktigt. Det fram-
håller flera av gruppens medlem-
mar när de träffas i trädgården 
hemma hos Ingrid och hennes 
man Börje en sommardag. Det är 

första gången på länge som de ses, 
eftersom Coronapandemin satt 
stopp för vårens samlingar. 
 Alla har inte kommit nu heller, 
men Inga Gustafsson och Alla Käll-
ström finns med vid kaffebordet. 
Det innebär att hälften av de nuva-
rande deltagarna har slutit upp.
 – Det är intressant att vara flera 
som samtalar om bibeltexterna, 
och se hur vi uppfattar olika saker 
i det vi läser, säger Inga Gustafsson.
 Hon är den verkliga veteranen i 
gruppen och har funnits med se-
dan starten. Men hennes intresse 
har inte avtagit med åren, snarare 
tvärtom.
 Även Börje Andersson uppskat-
tar gruppen och samtalen som förs.

Att läsa Bibeln tillsammans med andra är mycket mer givande 
än att göra det på egen hand. Det tycker deltagarna i den grupp 
som i snart 50 år samlats i Stenstorps pastorat.

De har läst Bibeln ihop
i snart 50 år

Börje Andersson, Ingrid Andesrsson, Inga Gustafsson och Alla Källström är några av medlemmana i den Bibelgrupp som funnits 
i snart 50 år.
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Världens mest spridda bok
Bibeln är världens mest spridda bok. Hela Bi-
beln finns på 469 språk och olika bibeldelar på 
ytterligare 2 500 språk. 
 Det tar ungefär 50 timmar att läsa Bibeln tyst 
för sig själv.
 Den består av 77 böcker uppdelade på 1346 ka-
pitel och 35 690 versar. Det rör sig totalt sett om 
ungefär 3,7 miljoner tecken.

Så kan du läsa Bibeln
Bibeln är värd att läsa. Här finns allt det som 
kännetecknar en bra bok, med spännande be-
rättelser och intressanta människor. Här finns 
också ett grundläggande tema om tillvarons 
mening och om relationen mellan Gud och 
människor.
  Men det kan vara svårt att läsa Bibeln om 
man är ovan. På Svenska bibelsällskapets hem-
sida bibelsällskapet.se finns fler lästips. Där 
finns också bibelläsningsplaner att ladda hem.

Lyssna på Spotify
Hela Bibeln finns inläst som ljudbok. Att lyssna 
sig genom berättelserna ger en ny dimension. 
Hela Bibeln i den senaste svenska översätt-
ningen finns inläst av kända skådespelare. Den 
går att lyssna på via Spotify. Bibelsällskapet har 
också en inspelning av nya testamentet på CD 
via bibelbutiken.se

Läsa betraktelser
Detta är en bra metod för nybörjaren så väl som 
för den erfarne. Läs vad andra har upptäckt i 
texten. Det finns ett antal olika andaktsböcker 
att följa. Några av dem finns i bibelbutiken.se el-
ler hos andra kristna bokhandlare.

 – Det är en trygghet att vara flera och att få lyssna 
till de andra, säger han.

Tryggghet för alla
Ingrid Andersson betonar att alla ska känna att de är 
med i gruppen, och vågar säga vad de tänker. Därför är 
det viktigt att ingen dominerar, utan att man kan ge 
och ta i samspel med de andra. Och när det fungerar 
blir träffarna verkligt givande.
 – Efter våra bibelkvällar känner jag att det som om 
jag fått ny kraft, säger hon.
 Alla Källström känner sig som nybörjare i de här 
sammanhangen. Hon har ”bara” varit med i sju år. 
Hon minns den första tiden när hon tyckte att hon 
inte kunde någonting jämfört med de andra.
 – Men det är en så bra atmosfär att man stannar 
kvar. Öppenheten betyder mycket, och jag känner att 
jag blir tagen på allvar, säger hon.

Präster med ibland
När gruppen samlas brukar man koncentrera sig på 
en bibelbok i taget. För närvarande läser man Romar-
brevet, och till stöd för läsningen och samtalen har 
man en bok med fakta och tankar om texten.
 – Vi hinner inte så långt varje gång. Samtalet tar ju 
också tid, säger Ingrid Andersson, som berättar att 
alla träffar avslutas med en stunds bön.
 För det mesta är det bara gruppdeltagarna som träf-
fas. I olika perioder har någon av pastoratets präster 
medverkat, men så har det inte varit de senaste åren.
 Däremot har gruppen gjort det till vana att besöka 
de onsdagsmässor som brukar firas i Stenstorps kyr-
ka. Dessa har liksom mycket annat varit satt på paus, 
men beräknas komma igång igen under hösten.

Förlorade sonen
När de fyra deltagarna ska berätta om sina favorittex-
ter i bibeln blir det först en stunds tvekan. Inte för att 
det saknas exempel, men för att favoriterna varierar 
med åren och med olika livssituationer. Fast för Alla 
Källström finns det en given text.
 –  Det är berättelsen om den förlorade sonen. Det är 
fantastiskt med pappan som väntade på sin son. Det 
finns en öppen famn hos Gud oavsett vad vi gjort, sä-
ger hon.
 Även övriga deltagare är inne på samma tema när 
de talar om sina favoriter. Inga Gustafsson nämner 
Psalm 23 om den gode herden där texten säger att vi 
inte är övergivna ens när vi vandrar i dödsskuggans 
dal.
 Börje Andersson har för sin del fastnat för det ge-
nomgående temat om Guds omsorg om människor 
och Ingrid Andersson citerar bibelstället om att det är 
genom tro och inte genom gärningar som vi blir rätt-
färdiga inför Gud.
 – Guds nåd finns där hela tiden, säger hon.
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Varje månad firas en annor
lunda gudstjänst i Gudhems 
kyrka. Det är en mässa för sin
nesro, med inspiration från det 
program som används av AA, 
Anonyma alkoholister. 
Thomas Hagert som är präst i Gud-
hem beskriver sinnesromässan 
som en mötesplats för människor 
som inte vanligtvis besöker kyr-
kan, men som vill komma dit just 
för att få sinnesro.
 – I vårt fall riktar den sig på ett 
speciellt sätt till männi skor som är 
inne i tolvstegsprogrammet. Det 
används av Anonyma alkoholister, 
Anonyma narkomaner och liknan-
de organisationer, berättar han.
 Många av besökarna i Gudhem 
tillhör också någon av AA-grupper-
na i Falköping, Skara och Skövde.
 – Det viktiga är att alla ska känna 
att de får plats. Männi skor känner 
sig nog mer hemma i kyrkan om 
man sänker tröskeln och öppnar 
taket, säger Thomas Hagert.

Kände sig hemma
Det firas sinnesromässor på många 
håll i Sverige. Att det nu kommit till 
Gudhem beror på Thomas Hagerts 
egen bakgrund. Han är nykter alko-
holist och regelbunden deltagare i 
AA:s samlingar.
 Sin första kontakt med sinnesro-
mässan fick han för många år se-
dan då han bodde i Gävle. Där hade 
Staffanskyrkan börjat med denna 
form av gudstjänst som en av de 
första församlingarna i Sverige. 
 

– Jag kunde ibland känna mig mer 
hemma på sinnesromässan än på 
AA mötena. Även om jag var hur 
trasig som helst inombords, kände 
jag mig lite helare när jag gick däri-
från, säger han.
 Samlingarna i Gudhem får sam-
ma omdöme av Linnea, som är en 
av besökarna. 
 – Det är fantastiskt att vara med. 
Sinnesromässan får mig att känna 
samhörighet och frid inuti själen. 
Det är ingenting som finns på burk 
och går att köpa i affären, säger 
hon.

Ovanliga inslag
Den som besöker en sinnesromäs-
sa i Gudhem får vara med om en 
gudstjänst som 

skiljer sig en del från det vanliga. 
Här finns moment som att lägga 
stenar i vatten eller att falla på knä 
vid altarringen för att få förbön.
 Thomas Hagert konstaterar att 
det inte är ovanligt att kyrkan för-
söker engagera dem som kommer 
till en gudstjänst. Men här får de 
olika momenten en särskild bety-
delse. Så är det med möjligheten 
att lägga stenar i vatten.
 – Många missbrukare bär på 
otroligt mycket skuld och ännu 
mer skam. Detta är ett konkret sätt 
att visa att man vill lämna över 
skulden och skammen, för att se-
dan gå vidare, säger han.

Viktigt med förbön
Att komma fram till altarringen för 
att få förbön har också visat sig vara 
betydelsefullt för många. Första 
gången man firade sinnesromäs-
san i Gudhem kom det fram några 
personer. Thomas Hagert berättar 
han inte riktigt hade räknat med 
det, och var lite osäker på hur han 

”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag 

inte kan förändra, mod att förändra det 

jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

I Gudhem firas gudstjänst
där sinnet kan få ro
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skulle hantera situationen. Men 
han frågade varför de låg på knä 
och bad sedan tillsammans med 
var och en. Han konstaterar att det 
kändes fint att få göra det, och att 
det inte alls var konstigt.
 – Kanske var det tack vare att de 
flesta är ovana kyrkobesökare som 
ingen tyckte att detta var konstigt, 
säger han.
 Ett moment som också ingår 
är att någon av deltagarna berät-
tar om sitt liv. Det får de göra från 
predikstolen, som annars används 
ganska sällan i gudstjänsterna.
 – Det är verkligen häftigt att se 
dem gå upp där. Det händer något, 

konstaterar Thomas Hagert.
 Linnea är en av de som fått stå 
i predikstolen och hon håller med 
om att det var en verklig upplevel-
se.
 – Det var jättefint, och jag kunde 
göra det helt utan nervositet. Jag 
hade insett att det inte handlade 
om att prestera, berättar hon.

Öppet för alla
Sinnesromässan är upplagd så att 
de knyter an till formuleringar 
och tankar som AA-medlemmarna 
känner igen. Dit hör det som kallas 
”de sex deviserna”. Det är uppma-
ningar som alla kan ta till sig och 

tillämpa på sina egna liv. Till dessa 
deviser hör exempelvis ”det vikti-
gaste först” och ”en sak i sänder”. 
 – De sitter uppe i många AA-loka-
ler och jag har försökt väva in dem i 
liturgin, säger Thomas Hagert.
 Men även om mycket i guds-
tjänsten har kopplingar till AA:s 
verksamhet så är detta en samling 
för alla. Det betonar också Linnea.
 – Det berikar jättemycket om 
det är olika sorters människor som 
deltar. Vi har så mycket att ge var-
andra, säger hon.

Fotnot: Linnea heter egentligen 
något annat.

Det finns en bön som förknippas starkt med 
uttrycket sinnesro. 
Den används både inom AA-rörelsen och i många 
andra sammanhang och går helt enkelt under be-
teckningen sinnesrobönen. Orden är välbekanta för 
många, i alla fall i den korta version vi är vana vid, och 
som finns på sidan till vänster.
 Bönen skrevs av den amerikanske prästen och teo-
logen Reinhold Niebuhr redan 1926. Han skrev också 
en melodi till orden några år senare och bönen spreds 
snabbt i olika sammanhang. 
 Den anammades av Anonyma alkoholister och an-
dra rörelser med anknytning till tolvstegsprogram-
met. Sitt namn sinnesrobönen fick den dock inte för-
rän 1955. Det finns även en längre version av bönen 
och den används vid mässorna i Gudhem.

Bön om sinnesro skapades
av amerikansk präst

Thomas Hagert leder sinnesromässorna i Gudhems kyrka en gång i månaden.
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Välkommen till kyrkan i höst
Höstens program för gudstjänster ser inte ut som det 
brukar. Coronapandemin gör det omöjligt att genom-
föra lika många gudstjänster och aktiviteter som vanligt 
eller att vara i alla kyrkor. 
 Därför firas gudstjänst där det är möjligt med hänsyn 
till de restriktioner som gäller, och utifrån allas ansvar 
att minimera smittorisken. I princip används bara de 
kyrkor där det finns möjlighet till handtvätt. 

  I regel serveras inte kyrkkaffe, och i de fall det före-
kommer vidtas extra åtgärder för att hindra smittsprid-
ning.
 De regler och rekommendationer som utfärdas av 
myndigheterna gäller naturligtvis också pastoratets 
samlingar. Det innebär också att ändringar kan ske med 
kort varsel, så håll utkik efter annonser i lokal pressen. Se 
även hemsidan www.svenskakyrkan.se/stens torp

SÖNDAG 6 SEPTEMBERSÖNDAG 6 SEPTEMBER
13:e söndagen efter trefaldighet13:e söndagen efter trefaldighet
Dala kyrka 11.00 Konfirmation
Östra Tunhems kyrka 18.00 Gudstjänst

SÖNDAG 13 SEPTEMBERSÖNDAG 13 SEPTEMBER
14:e söndagen efter trefaldighet14:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst och konfirmandin-
skrivning
Broddetorps kyrka 18.00 Gudstjänst

SÖNDAG 20 SEPTEMBERSÖNDAG 20 SEPTEMBER
15:e söndagen efter trefaldighet15:e söndagen efter trefaldighet
Gudhems kyrka 10.00 Mässa
Segerstads kyrka 18.00 Gudstjänst

SÖNDAG 27 SEPTEMBERSÖNDAG 27 SEPTEMBER
16:e söndagen efter trefaldighet16:e söndagen efter trefaldighet
Björktuna 15.00 Gudstjänst
Dala kyrka 18.00 Gudstjänst

SÖNDAG 4 OKTOBERSÖNDAG 4 OKTOBER
Den helige Mikaels dagDen helige Mikaels dag
Gudhems kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Högstena kyrka 18.00 Gudstjänst

ONSDAG 7 OKTOBERONSDAG 7 OKTOBER
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa

SÖNDAG 11 OKTOBER SÖNDAG 11 OKTOBER 
TacksägelsedagenTacksägelsedagen
Gudhems kyrka 10.00 Gudstjänst
Broddetorps kyrka 18.00 Familjegudstjänst

SÖNDAG 18 OKTOBERSÖNDAG 18 OKTOBER
19:e söndagen efter trefaldighet19:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00 Mässa
Segerstads kyrka 18.00 Gudstjänst

SÖNDAG 25 OKTOBERSÖNDAG 25 OKTOBER
20:e söndagen efter trefaldighet20:e söndagen efter trefaldighet
Högstena kyrka 10.00 Gudstjänst
Bjurums kyrka 18.00 Gudstjänst

FREDAG 30 OKTOBERFREDAG 30 OKTOBER
Alla helgons aftonAlla helgons afton
Stenstorps kyrka 15-18 Öppen kyrka
Gudhems kyrka 15-18 Öppen kyrka
Broddetorps kyrka 15-18 Öppen kyrka

LÖNDAG 31 OKTOBERLÖNDAG 31 OKTOBER
Alla helgons dagAlla helgons dag
Dala kyrka 16.00 Mässa
Stenstorps kyrka 18.00 Mässa

SÖNDAG 1 NOVEMBERSÖNDAG 1 NOVEMBER
Söndag efter Alla helgons dagSöndag efter Alla helgons dag
Broddetorps kyrka 16.00 Mässa
Bjurums kyrka 18.00 Mässa

ONSDAG 4 NOVEMBERONSDAG 4 NOVEMBER
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa

SÖNDAG 8 NOVEMBERSÖNDAG 8 NOVEMBER
22:a söndagen efter trefaldighet22:a söndagen efter trefaldighet
Segerstads kyrka 10.00 Gudstjänst
Högstena kyrka 18.00 Gudstjänst

15 NOVEMBER15 NOVEMBER
Söndagen före domsöndagenSöndagen före domsöndagen
Stenstorps kyrka 10.00 Mässa
Broddetorps kyrka 18.00 Mässa

22 NOVEMBER22 NOVEMBER
DomsöndagenDomsöndagen
Bjurums kyrka 10.00 Gudstjänst
Högstena kyrka 18.00 Gudstjänst

29 NOVEMBER29 NOVEMBER
1:a advent1:a advent
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst
Broddetorps kyrka 10.00 Gudstjänst
Gudhems kyrka 16.00 Gudstjänst
Dala kyrka 16.00 Gudstjänst
Segerstads kyrka 18.00 Gudstjänst

2 DECEMBER2 DECEMBER
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa
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Gudstjänster på Torget
Under hösten är det planerat att hålla ett antal guds-
tjänster på Torget, äldreboendet i Stenstorp. Den preli-
minära planeringen kan du se nedan. Planeringen kan 
komma att ändras beroende på hur regler för besök ut-
formas med hänsyn till Coronapandemin.
 Samlingarna hålls i regel måndagar kl 11.00 och ord-
nas i samarbete med Röda korsets väntjänst

27 september 15.00 på Björktuna. Röda korset bjuder på 
fika. 
12 oktober 11.00 Mässa
26 oktober 11.00 Sång och andakt
9 november 11.00 Mässa
23 november 11.00 Sång och andakt
7 december 11.00 Mässa
21 december 11.00 Julbön

Var med och sjung
Välkommen att vara med i våra körer. Att sjunga är ro-
ligt, och att sjunga tillsammans med andra är ännu ro-
ligare.
 Även i Coronatider går det att sjunga i kör. Vi följer 
folkhälsomyndighetens riktlinjer, både vid våra övning-
ar och framträdanden.
 Vill du vara med är du välkommen att kontakta nå-
gon av pastoratets musiker. Du kan nå Gerts Gillberg på 
0500-49 95 11 eller 070- 361 15 29. Annelie Karlsson träffas 
på 070-761 81 20.
 Gudhemskören Da Capo startar måndag 7 september 
kl. 19.00 i Gudhems församlingshem.
 Stenstorps kyrkokör och DBH-kören startar onsdag 
den 9 september kl. 19.00 i Stenstorps församlingshem.

Välkommen till torsdagssoppa
Varannan torsdag ordnas sopplunch i Stens torps för-
samlingshem. Då är det öppet kl 12.00 -13.00. Vi håller 
oss till riktlinjerna om att inte trängas.
 Höstens soppluncher ordnas följande datum:
10 september 24 september
8 oktober 22 oktober
5 november 19 november
3 december 17 december
 Ingen föranmälan behövs utom till 17 december då 
det serveras enkel julmat. Till denna ska anmälan ske en 
vecka i förväg till pastorsexp: 0500-49 95 00 eller Ann-
Kristin Gillberg 0500-49 95 04 eller e-post ann-kristin.
gillberg@svenskakyrkan.se
 Avgift: 40 kronor. 17 december kostar det 50 kronor.

Församlingsträffar i höst
Välkommen att vara med vid höstens församlingsträf-
far. Vi ses varannan tisdag 14.00-16.00 och har olika pro-
gram, fika och andakt. Kostnad för fikat är 40 kronor. 
 Träffarna genomförs efter mottot: Vi håller ihop och 
håller avstånd. Skulle Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
ändras så anpassar vi oss efter dessa. Träffarna ordnas i 
samarbete med studieförbundet Sensus.
 Anmälan sker senast dagen innan till pastorsexp: 
0500-49 95 00 eller Ann-Kristin Gillberg 0500-49 95 04 
(måndag – torsdag 9.00-12.00) eller ann-kristin.gill-
berg@svenskakyrkan.se

Höstens träffar
22 september, Broddetorp församlingshem
Bengt-Åke Öhgren kåserar och visar bilder 
6 oktober, Stenstorp församlingshem
Grynkorvens vänner kommer och berättat om grynkorv.  
Smakprov på grynkorv med potatismos
20 oktober, Allas Hus, Borgunda 
Sång och musik av Katarina Nilsson och Gerts Gillberg
3 november, Segerstad församlingshem 
Blommor i olika arrangemang, som sedan lottas ut. 
Medverkan från Blomsterhallen
17 november, Dala församlingshem
Jan och Alvi Gustavsson visar bilder från Sydafrika

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 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 35 38
Servering och deltagaravgifter 123 085 83 99
ACT Svenska kyrkan 900 12 23

Gratis kyrktaxi till samlingar
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska kyrkans 
gudstjänster och andra samlingar? I så fall kan du 
åka Kyrktaxi. Det är gratis 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.
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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, 2020

Så kontaktar du Stenstorps pastorat

PrästerPräster
Mikael Blom, kyrkoherde (sjukskriven)
Bengt-Åke Öhgren, vik kyrkoherde, mobil: 070-899 00 75
bengt-ake.ohgren@hotmail.com
Thomas Hagert, komminister
0500-49 95 25, mobil: 073-073 36 70
thomas.hagert@svenskakyrkan.se
Maria Ytterbrink, komminister
mobil: 070-215 53 63
maria.ytterbrink@svenskakyrkan.se

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

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

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

Fastigheter och kyrkogårdarFastigheter och kyrkogårdar
Fastighets- och kyrkogårdschef: Joakim Lindgren.
0500-49 95 07,  mobil 073-022 19 93
Fastighetsförvaltare: Per Johansson
0500-49 95 07, mobil: 073-022 19 93
per.johansson3@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsadministratör: Eva Johansson, 0500-49 95 02, 
mobil: 0725-75 46 40, eva.johansson3@svenskakyrkan.se
Expeditonen öppen måndag och fredag 9-17.

Kyrkvaktmästare ansvarigaKyrkvaktmästare ansvariga
Stenstorp:
Marie Thörnqvist: 0500-49 95 16, mobil: 073-052 68 38
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

Ett blomstrande pastorat. Det är vad Joakim Lind
gren ser framför sig som nybliven kyrkogårdsoch 
fastighetschef i Stenstorps pastorat.
Han kommer från Falköpings pastorat där han har varit 
grävmaskinist. I jobbet har också ingått arbetsledning. 
 – Att vara grävmaskinist är ett utvecklande arbete. Det 
gjorde att jag fick möjlighet att träffa medarbetare från an-
dra förvaltningar som Floby och Stenstorp som man har 
ett mycket fint samarbete med. Dessutom gav det en in-
blick i hur andra pastorat jobbar, säger han. 
 Joakim Lindgren vill att kyrkogårdarna ska vara vackra 
och rofyllda mötesplatser.
 – Det ska vara trivsamt på en kyrkogård. Jag önskar att 
besökare ska kunna sitta ner på en soffa och fika samtidigt 
som man minns de bortgångna eller tänker på tillvaron, 
säger han.

Joakim vill att kyrkogårdar ska vara vackra och trivsamma


