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Här var det gran
Nu smyckas pastoratets kyrkor för julen
Under advent och jul lyser 
granar upp kyrkorna i Sten
storps pastorat. Det är en eta
blerad tradition. Och julgranen 
passar bra i kyrkan, för det 
var kyrkorna i Tyskland som 
startade seden att ta in gröna 
växter till julhelgen.

Den som besöker en gudstjänst i 
december eller januari möts ofta 
av en gran i kyrkan. Och inte bara 
inne i kyrkan. På flera platser finns 
det också utegranar som bidrar till 
stämningen för alla som åker förbi.

– Vi brukar sätta upp en utegran 
vid kyrkan och en vid församlings-
hemmet i Stenstorp, berättar vakt-
mästaren Christer Lönnqvist.

Det finns utegranar vid kyrkorna 
på flera ställen i pastoratet. I Brod-
detorp är det lite speciellt, för där 

växer en gran vid parkeringsplatsen 
utanför församlingshemmet. Den 
förses varje år med belysning av Iré-
ne Wallgren.

– Den granen får ofta lysa från 
första advent fram till slutet av ja-
nuari. Det kan behövas lite extra ljus 
när vintern är mörk, berättar hon.

Mycket vatten
De granar som finns inne i kyrkorna 
brukar tas ut vid trettondagen. Men 
det är en konst att få dem att stå sig 
så länge.

Vaktmästarna tipsar om mycket 
vatten och relativt låg temperatur. 
Christer Lönnqvist ordnar självvatt-
ning med hjälp av flaskor för sport-
dryck, med en slang i locket. Dessa 
får stå och ned i julgransfoten.

– Fast det händer att granen bar-
rar ändå, så den bästa uppmaningen 
är ”rör ej”, säger han.

Det gäller förstås att ha bra le-
verantörer av granar. Arne Johans-
son berättar att granarna till Dala, 
Borgunda och Högstena kommer 
från Rådene. 

Hugger själva
I Gudhems församling ger sig vakt-
mästarna ut i skogen och hämtar de 
granar som behövs.

– Vi har tillgång till lite olika plat-
ser där vi kan hämta gran, säger An-
nelie Ahlström.

I Broddetorp har en skogsägare 
sedan många år försett kyrkan med 
gran. Och det är inget dåligt träd 
som kommer till den stora kyrkan. 
Det går åt fyra julgransbelysningar 
för att klä den, och det behövs tre 
personer för att få den på plats.

Men sedan står den och lyser för 
besökarna, precis som granarna gör 
i och vid pastoratets tolv kyrkor.

Annnelie Ahlström och Karin Wallin ger sig ut i skogen när det är dags att skaffa granar till kyrkorna i Gudhems församling.
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Ingen jul utan gran. Så är det för många männ
iskor. Men granens väg till våra vardagsrum är 
slingrig och började redan i paradiset.
Sverige lär vara världens julgranstätaste land. Vi 
använder omkring sex miljoner granar varje år. 
Hälften köps och hälften huggs på egen hand, 
inte alltid med tillstånd från markägaren. 

Kommer från Tyskland
Som så mycket annat när det gäller svens-
ka jultraditioner så kan vi hitta ursprung-
et i Tyskland för ungefär 500 år sedan. 
Fast vissa historiker vill gå ännu längre 
tillbaka. I romarriket fanns under an-
tiken en sed att markera vintersol-
ståndet genom att ta in kvistar från 
året runt-gröna växter. De symboli-
serade den obrutna livskraften.
 Växterna fanns också med i kyr-
kornas mysteriespel under med-
eltiden. På juldagen firades Jesu 
födelse. Men dagen innan, det 
vill säga vår julafton, handlade 
berättelserna om de första 
människorna och händelser-
na i Edens lustgård.
  Grönskan fick då symbo-
lisera träden i paradiset. 
Därför började man hänga 
upp röda äpplen i gre-
narna. De äpplena har 
senare blivit de kulor i 
glas eller plast som vi 
numera använder.

Luther och gra-
nen
Omkring år 1500 började de smyckade 
träden att flytta in även i bostadshusen. Först hos famil-
jer som hade det gott ställt, sedan allt mer allmänt. Det 
skedde inte alltid i takt med naturen och 1554 förbjöds 
därför all granhuggning i staden Freiburg med omnejd.

Pyntet utvecklade också. Det berättas att Martin Luther 
var den förste som tog in en gran och smyckade den med 
tända ljus. Detta sedan han på julaftonskvällen vandrat 

genom skogen och hittat vägen hem genom att följa 
de glittrande stjärnorna som lyste över träden.

 Berättelsen har bara ett fel: den är tyvärr inte 
sann. Troligen härstammar den från 1800-talet 

och den tidens romantiska tänkande. Däremot 
finns det en riktig koppling till Luther, efter-

som julgranen framför allt blev populär i 
protestantiska hem. Katoliker föredrog att 

använda julkrubba. Denna skillnad levde 
kvar länge, och det var inte förrän 1982 
som en gran restes på Petersplatsen i 
Rom. 

Spreds över världen
Till Sverige kom julgranen i mitten 
av 1700-talet. Premiären lär ha skett 
på Stora Sundby herrgård i Söder-
manland. Där finns dokument som 
talar om en gran med vaxljus och 
gotter.
 Under 1800-talet spred sig 
bruket med julgran till allt bre-
dare grupper, och till allt fler 
länder. Något som bidrog till 
framgången var en bild på 
hur det engelska kungaparet 
drottning Victoria och prins 
Albert klädde en gran. Den-
na  spreds både i tidningar 
och som vykort, och an-
ses ha bidragit till att 
julgranen blev populär 
i USA.
 På 1900-talet fort-

satte granens segertåg över 
världen, och numera förekom-

mer den även i länder där man egentligen inte firar jul. 
Vi svenskar med våra stora skogar är troligen det mest 
granälskande folket i världen, även om vi nog inte alltid 
tänker på att det är ett paradisträd vi tar in.

Julgranens symboler
Själva granen: Det alltid gröna trädet symboliserar evigt liv.
Ljusen: En symbol för Jesus som världens ljus.
Kulorna: Påminner om frukten på Livets träd i paradiset.
Halmänglar: Syftar på änglarna som sjöng för herdarna att 
Jesus var född
Stjärnan i toppen: En symbol för Betlehems stjärna som vi-
sade vägen till stallet där Jesus föddes.

Julgranen år för år
1419. Ett julträd smyckat med äpplen, nötter, frukter och pep-
parkakor ställs upp i Freiburg, Tyskland.
1611. För första gången tänds levande ljus i en gran. Det sker hos 
hertiginnan Dorothea Sibylle von Schlesien.
1741. Första dokumenterade julgranen i Sverige
1830. Tyska invandrare inför traditionen med julgran i Amerika.
1850. De första glaskulorna till julgranar tillverkas i Tyskland.
1882. Den elektriska julgransbelysningen presenteras i USA

Ett träd från paradiset
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Roligt att påverka
Malin vill att fler är med och fattar beslut

Malin Fallgren är en av de som bestämmer i 
Stenstorps pastorat.
– Det är roligt och intressant. Och inte sär
skilt arbetskrävande. Detta borde fler pröva 
på, säger hon.
 Sedan 2017 är Malin Fallgren en av de 35 ledamöterna 
i kyrkofullmäktige i Stenstorps pastorat. Det innebär 
att hon får vara med och besluta hur mycket som ska 
satsas på olika delar av kyrkans verksamhet.
 – Mycket av Svenska kyrkans arbete berör hela byg-
den. Tänk bara på alla vackra kyrkor som finns i vårt 
område. Det är viktigt att värna den delen av vårt kul-
turarv, säger hon.
 Men även om kyrkobyggnaderna bevaras så kan de 
inte stå tomma. Det behöver också finnas en levande 
verksamhet. Även det är en uppgift för fullmäktige 
att besluta om.

Blev tillfrågad
Malin Fallgren bor i Ugglum och arbetar som lärare 
i Falköping. Inför valet 2017 fick hon frågan om hon 
ville ställa upp i valet till kyrkofullmäktige. Hon tack-
ade ja, och tyckte det skulle bli intressant.
 — Jag arbetade en period i Svenska kyrkan i Floby 
pastorat som kanslist på pastorsexpeditionen. Där-
för hade jag lite erfarenhet av hur beslut fattas och 
hur kyrkans organisation fungerar, säger hon.
 Men hon betonar att det inte behövs någon sådan 
erfarenhet för att ställa upp i valet. Inte heller  behö-
ver man ha något särskilt politiskt engagemang.
 – Vem som helst med lite intresse och nyfikenhet 
klarar av uppdraget, menar Malin.
 Hon ser inte heller på sig själv som någon superak-
tiv kyrkbesökare. I stället tillhör hon den grupp som 
går till kyrkan i samband med de stora högtiderna. 

Inga stora konflikter
Det är inte särskilt tidskrävande att vara förtroende-
vald. Kyrkofullmäktige träffas i regel två gånger per 
år. Om man i likhet med Malin blir invald i kyrkorå-
det blir det ytterligare sex sammanträden.
 – Sedan går det förstås åt lite tid att sätta sig in i 
frågorna. Men så är det ju i många sammanhang, sä-
ger hon.
 Malin konstaterar också att det är ganska lugna 
sammanträden.
 – Vi har så klart olika åsikter ibland, och så ska det 
ju vara. Men några stora konflikter eller stridigheter 
har jag inte upplevt, säger hon.
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Tycker du att det är för lite musik i kyrkan? Eller 
att församlingen borde satsa mer på diakoni? 
I så fall kan du ställa upp i kyrkovalet. Som för
troendevald kan du påverka var Svenska kyrkan 
ska lägga sina resurser.
Söndag 19 september 2021 är det kyrkoval. Då har Svens-
ka kyrkans medlemmar möjlighet att rösta. Det finns 
många kandidater som representerar olika nomine-
ringsgrupper att välja mellan. Rösträttsåldern är unikt 
låga 16 år.

Det behövs förtroendevalda
I officiella sammanhang brukar man säga att Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att dessa ord 
inte ska vara tomma behövs förtroendevalda. 
 De behövs för att kunna utföra församlingens grund-
läggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva under-
visning samt utöva diakoni och mission. Som förtro-
endevald är man engagerad i kyrkans arbete och har 
möjlighet att bidra med kunskap, idéer och framåtanda.
 Man får också var med och forma verksamheten och 
göra prioriteringar. Väljarna har gett de förtroendevalda 
uppdraget att ta ansvar, att samarbeta och att vara med 
och utveckla helheten i Svenska kyrkan. 

Vilka är uppgifterna
I pastoratet finns ett kyrkofullmäktige som väljs genom 
direkta val. Kyrkofullmäktige utser i sin tur kyrkorådet. 
   Kyrkofullmäktige och kyrkorådet som är församling-

ens/pastoratets styrelse har framförallt tre huvudsak-
liga uppgifter. Det är att ta ansvar för den strategiska 
inriktningen, att fördela resurser och att följa upp för-
samlingsarbetet. 

Veta mer
Om du är intresserad av att bli förtroendevald och vill 
veta mera kan du kontakta pastorsexpeditionen. Den 
kan hjälpa till med stöd, material och utbildning i hur 
det är att arbeta som förtroendevald. 
   På Svenska kyrkans hemsida finns också mycket infor-
mation. Adressen är www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Så kan du
ställa upp
i kyrkovalet

Anslut till en befintlig nomineringsgrupp
I Stenstorps pastorat finns tre nomineringsgrupper re-
presenterade i kyrkofullmäktige. Det är Öppen och aktiv 
kyrka, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Represen-
tanter för dessa nomineringsgrupper kan berätta mer om 
hur du gör om du sympatiserar med deras åsikter och vill 
ställa upp tillsammans med dem. 

Bilda ny nomineringsgrupp
Det är också möjligt att bilda en ny nomineringsgrupp. 
Kanske är ni en grupp medlemmar som vill lyfta fram och 
prioritera nya frågor. Ställer man bara upp i pastoratet 
krävs det 10 personer som vill stödja att gruppen regist-
reras. Dessutom krävs kandidater som vill ställa upp och 
som är valbara. 

Mer information finns på Svenska kyrkans hemsida www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Vad ska vi välja? Du kan själv ställa upp i kyrkovalet och bidra 
till kyrkans arbete. Foto: Magnus Aronsson/IKON

Två sätt att vara med i valet
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Välkommen till kyrkan i vinter
När detta nummer av KyrkNytt trycks är det oklart vilka 
restriktioner som kommer att gälla under vintern. Därför 
är all planering preliminär. 
 Vi firar gudstjänst där det är möjligt med hänsyn till de 
restriktioner som gäller, och utifrån allas ansvar att mini-
mera smittorisken. I regel serveras inte kyrkkaffe,.

 De regler och rekommendationer som utfärdas av myn-
digheterna 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 hemsi-
dan www.svenskakyrkan.se/stens torp

SÖNDAG 6 DECEMBERSÖNDAG 6 DECEMBER
Andra adventAndra advent
Broddetorps kyrka 10.00 Gudstjänst
Gudhems församlingshem 14.00 
Gudstjänst

TORSDAG 10 DECEMBERTORSDAG 10 DECEMBER
Broddetorps kyrka 18.30. Mässa

SÖNDAG 13 DECEMBERSÖNDAG 13 DECEMBER
Tredje adventTredje advent
Stenstorps kyrka 10.00 Mässa
Ugglums kyrka 18.00 Luciafirande

TORSDAG 17 DECEMBERTORSDAG 17 DECEMBER
Dala kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 20 DECEMBERSÖNDAG 20 DECEMBER
Fjärde adventFjärde advent
Broddetorps kyrka 16.00 Julkonsert 
med pastoratets körer

TORSDAG 24 DECEMBERTORSDAG 24 DECEMBER
JulaftonJulafton
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst 
vid krubban
Broddetorps kyrka
11.00 Gudstjänst vid krubban
23.00 Midnattsgudstjänst
Bjurums kyrka 12.00 Gudstjänst vid 
krubban
Gudhems kyrka 23.00 Midnattsguds-
tjänst
Dala kyrka 23.00 Midnattsgudstjänst

FREDAG 25 DECEMBERFREDAG 25 DECEMBER
JuldagenJuldagen
Stenstorps kyrka 7.00 Julotta
Dala kyrka 7.00 Julotta

LÖRDAG 26 DECEMBERLÖRDAG 26 DECEMBER
Annandag julAnnandag jul
Stenstorps kyrka 10.00 Julgudstjänst

SÖNDAG 27 DECEMBERSÖNDAG 27 DECEMBER
Söndagen efter julSöndagen efter jul
Bjurums kyrka 10.00 Guds tjänst

TORSDAG 31 DECEMBERTORSDAG 31 DECEMBER
NyårsaftonNyårsafton
Dala kyrka 16.00 Nyårsbön
Stenstorps kyrka 18.30 Mässa i 
Taizeton

FREDAG 1 JANUARIFREDAG 1 JANUARI
NyårsdagenNyårsdagen
Borgunda kyrka 10.00 Gudstjänst, 
återöppnande av kyrkan
Broddetorps kyrka 18.00 Gudstjänst

SÖNDAG 3 JANUARISÖNDAG 3 JANUARI
Söndagen efter nyårSöndagen efter nyår
Gudhems kyrka 10.00 Gudstjänst

ONSDAG 6 JANUARIONSDAG 6 JANUARI
TrettondedagenTrettondedagen
Segerstads kyrka 10.00 Gudstjänst
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa

SÖNDAG 10 JANUARI SÖNDAG 10 JANUARI 
1 söndagen efter trettondedagen1 söndagen efter trettondedagen
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst
Gudhems kyrka 18.00 Guds tjänst

MÅNDAG 11 JANUARI MÅNDAG 11 JANUARI 
Stenstorps församlingshem 13.30 
Mässa

TORSDAG 14 JANUARITORSDAG 14 JANUARI
Broddetorps kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 17 JANUARISÖNDAG 17 JANUARI
2 söndagen efter trettondedagen2 söndagen efter trettondedagen
Borgunda kyrka 10.00 Gudstjänst
Broddetorps kyrka 18.00 Gudstjänst

TORSDAG 21 JANUARITORSDAG 21 JANUARI
Dala kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 24 JANUARISÖNDAG 24 JANUARI
3 söndagen efter trettondedagen3 söndagen efter trettondedagen
Broddetorps kyrka 10.00 Gudstjänst, 
avtackning av Majken Frid Larsson

TORSDAG 28 JANUARITORSDAG 28 JANUARI
Stenstorps kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 31 JANUARISÖNDAG 31 JANUARI
SeptuagesimaSeptuagesima
Segerstads kyrka 10.00 Gudstjänst
Borgunda kyrka 18.00 Gudstjänst

ONSDAG 3 FEBRUARIONSDAG 3 FEBRUARI
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa

SÖNDAG 7 FEBRUARISÖNDAG 7 FEBRUARI
KyndelsmässodagenKyndelsmässodagen
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst, 
utdelning av Barnens bibel
Gudhems kyrka 16.00, Gudstjänst, 
utdelning av Barnens bibel

TORSDAG 11 FEBRUARITORSDAG 11 FEBRUARI
Broddetorps kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 14 FEBRUARISÖNDAG 14 FEBRUARI
FastlagssöndagenFastlagssöndagen
Gudhems kyrka 10.00, Gudstjänst
Broddetorps kyrka 18.00 Gudstjänst

TORSDAG 18 FEBRUARITORSDAG 18 FEBRUARI
Dala kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 21 FEBRUARISÖNDAG 21 FEBRUARI
1 söndagen i fastan1 söndagen i fastan
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst, 
välkomnande av Maria Ytterbrink

TORSDAG 25 FEBRUARITORSDAG 25 FEBRUARI
Stenstorps kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 28 FEBRUARISÖNDAG 28 FEBRUARI
2 söndagen i fastan2 söndagen i fastan
Gudhems kyrka 10.00 Gudstjänst
Segerstads kyrka 18.00 Gudstjänst

ONSDAG 3 MARSONSDAG 3 MARS
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa

SÖNDAG 7 MARSSÖNDAG 7 MARS
3 söndagen i fastan3 söndagen i fastan
Borgunda kyrka 10.00 Gudstjänst
Bjurums kyrka 18.00 Gudstjänst

TORSDAG 11 MARSTORSDAG 11 MARS
Broddetorps kyrka 18.30 Mässa

SÖNDAG 14 MARSSÖNDAG 14 MARS
MidfastosöndagenMidfastosöndagen
Stenstorps kyrka 10.00 Mässa
Broddetorps kyrka 18.00 Mässa
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Var med och ät torsdagssoppa
Varannan torsdag ordnas sopplunch i Stens torps försam-
lingshem. Då är det öppet kl 12.00 -13.00. Vi håller oss till 
riktlinjerna om att inte trängas.
Vinterns soppluncher ordnas följande datum:
17 december, enkel julmat - föranmälan krävs
4 februari 18 februari
4 mars 18 mars
1 april, enkel påsklunch - föranmälan krävs
 Föranmälan görs 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 (50 kr vid jul och påsk).

Församlingsträffar i vinter
Välkommen att vara med vid vinterns församlingsträffar. 
Vi ses varannan tisdag 14.00-16.00 och har olika program, 
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.gillberg@svenska-
kyrkan.se

Vinterns och vårens träffar
16 februari, Gudhems församlingshem 
2 mars, Stenstorp församlingshem,
16 mars, Broddetorps församlingshem 
30 mars, Stenstorps församlingshem 
13 april, Dala församlingshem
27 april, Stenstorps församlingshem

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 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

Välkommen till barngrupperna
I enlighet med riktlinjerna från folkhälsomyndigheten 
håller vi igång verksamheten för barn och unga. Väl
kommen att vara med. Vårterminen startar vecka 3.
Stenstorps församlingshem
Tisdagar: Kyrkis 9.30–11.30 för barn födda 2015 och 2016 
hämtas och lämnas på förskolan.
Miniorer 14.15–17.15 för barn i årskurs 0 till 2 hämtas på 
fritids.
G-klaven 16.30 – 17.15 Kör för barn som är 6 år och uppåt.
Onsdagar: Kyrkis 9.30–11.30 för barn födda 2015 och 2016 
bussas från Glädjen och Lantis.
Torsdagar: Pyttiorer 9.30–11.30 Barn och föräldragrupp. 
Juniorer 14.15–16.30 för barn i årskurs 3 och uppåt.

Gudhems församlingshem
Tisdagar: Kyrkis 9.30 – 11.30 för barn födda 2015 och 2016 
hämtas och lämnas på förskolan.
Miniorer 13.20 – 16.00 för barn i årskurs 0 till 2, hämtas på 
fritids.
Juniorer 14.20 – 16.30 för barn i årskurs 3 och uppåt.
Onsdagar: Pyttiorer 9.30 – 11.30 Barn och föräldragrupp.

Broddetorps församlingshem
Måndagar: Pyttiorer 9.30 – 11.30 Barn och föräldragrupp
Torsdagar: Kyrkis 9.15 – 11.15 för barn födda 2015 och 2016, 
hämtas och lämnas på förskolan.
Miniorer 14.20 – 17.00 för barn i årskurs 0 till 2. Hämtas 
på fritids.
Juniorer 14.20 – 17.00 för barn i årskurs 3 till 6. Hämtas på 
fritids.
Efter plugget Drop in ca 16.30 – 18.30 för ungdomar som 
går i årskurs 7 och uppåt.

Anmälan behövs för alla barn- och ungdomsgrupper utom 
Pyttiorer. Kontakta Lena Arvidsson 0500-49 95 13, e-post 
lena.arvidsson@svenskakyrkan.se och Maria Djurberg 
0500-49 95 14, e-post maria.djurberg@svenskakyrkan.se

Gift er - helt enkelt
Enkla vigslar på Alla hjärtans dag

Något för er?
Kontakta Maria Ytterbrink

maria.ytterbrink@svenskakyrkan.se
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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)
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

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
e-post joakim.lindgren@svenskakyrkan.se
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:
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

Biskop Åke Bonnier har skri
vit ett brev om mission till 
församlingarna i Skara stift. 
Brevet finns tillgängligt i våra 
kyrkor, men går också att läsa 
på internet. 
Biskopens brev som kom ut vid för-
sta advent är ett avstamp inför det 
nya kyrkoåret. Det är avsett att bju-
da in till fördjupning och reflektion. 

-Mission är viktigt och är en del av 
kyrkans grundläggande uppgift. Ge-
nom kyrkans historia har mission 
ibland praktiserats på  förskräckliga 
sätt. I det avseendet är det viktigt 
med en omstart, säger han. 

Han konstaterar att mission inte 
handlar om att nå ”onådda” männ-
iskor, utan att varje människa redan 
är sedd och oändligt älskad av Gud.

– Kyrkans uppgift är att påminna 
om detta. Gud tar oss i anspråk för 
att vi ska berätta om hans gränslö-

sa kärlek och omsorg, betonar Åke 
Bonnier. 

Frågor och funderingar
Brevet är skrivet för att ge utbyte 
både till vana och ovana kyrkobesö-
kare. Det finns också ett antal sam-
talsfrågor som kan användas i olika 
sammanhang. De fungerar även för 
egen reflektion hemma vid köks-
bordet.

Den som vill läsa biskopens brev 
kan göra detta på Skara stifts hem-
sida www.svenskakyrkan.se/skara-
stift. Det finns även tryckta exem-
plar att hämta i pastoratets kyrkor 
samt på expeditionen i Stenstorp.

Biskop Åke Bonnier har skrivit ett brev om mission
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