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Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat

Postens gruppförsändelse till hushåll

I trantid samlas både fåglar och människor 
runt Bjurums kyrka. Kyrkan är öppen  

och fylls med aktiviteter.  
Programmet finns på sidan 3.  
Läs också biskop Åkes tankar  

om kyrkan i trantid,  
och mycket mer,  

från sidan 10.
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Vägval
"Ni står inför ett eller flera vägval inför 
framtiden." Så uttryckte biskop Åke det i 
sitt visitationstal till Stenstorps pastorat.

Att stå inför ett vägval, vad betyder då det? För 
Stenstorps pastorat handlar det väldigt mycket om 
att se framåt, att ta med sig det som är bra och gå 
framåt. 

Att våga gå framåt. Ibland är det små val, ibland 
är det stora. Vad är det då vi ska göra? Det hand-
lar mycket om att bygga församling/pastorat. Vi har 
fyra församlingar i vårt pastorat, fyra församlingar 
som är unika. Och så ska det vara! 

Församlingen är Svenska Kyrkans operativa enhet, 
det är där vi firar gudstjänst, bedriver diakoni, mis-
sion och undervisning. På lite olika sätt, med olika 
förutsättning och så vidare. Vi finns där människor 
finns! Detta tycker jag är den ”lilla” församlingens 
styrka. Att finnas där behoven finns, i det lilla sam-
manhanget kan vi säga. Och det hoppas jag vi ska 
kunna fortsätta med i framtiden. Vi ska bygga våra 
församlingar än starkare inför framtiden och vi ska 
göra det tillsammans, som biskop Åke brukar säga. 

Vägval! Det står också vår natur inför vid denna 
tiden på året. Är det vinter eller vår? Det är nog lite 
av båda. Årstiden står också inför vägval och det 
vägvalet får vi lägga i vår Herres händer.

Med önskan om en välsignad faste- och påsktid!

Mikael Blom
Kyrkoherde i Stenstorps pastorat

Personalnytt
Flera förändringar pågår inom  
arbetslaget i pastoratet.

I december 2016 avslutade kyrkokamrer Anders 
Toftby sin tjänst inom Stenstorps pastorat. Anders 
har varit anställd i många år och haft hand om eko-
nomi, kyrkogård, fastighet med mera. 

En annan medarbetare som slutar efter många år 
i tjänst i pastoratet är Diakon Sabine Bjaaland.  
Sabine avtackades vid högmässan i Stenstorps kyr-
ka den 22 januari 2017. Sabine har fått en diakon-
tjänst i Hjo pastorat. 

En tredje medarbetare som kommer att lämna oss 
under våren är komminister Sofia Angel. Sofia har 
tjänstgjort i pastoratet sedan i december 2015. Sofia 
kommer att tillträda en tjänst i Skövde församling 
under våren. 

Anders, Sabine och Sofia, tack till er alla för ert 
goda arbete i Stenstorps pastorat!

Jag kan också meddela att vi har några vikarier på 
olika tjänster. Som ekonom har vi anställt Anna-
Lena Seveborg. Anna-Lena är anställd genom be-
manningsföretget Adecco. Som diakoniassistent 
tjänstgör Elisabeth Gustafsson som tidigare var 
barnledare. Vi har också Maria Larsson som vika-
rierar som församlingsassistent.

Vi rekryterar också en kyrkogårds- och fastighets-
chef till pastoratet. Detta är dock inte klart i skri-
vande stund.

På uppdrag av kyrkorådet jobbar jag med att ut-
forma en ny organisation. Jag kommer att i nästa 
nummer av Kyrknytt redogöra mer för det arbetet.

Mikael Blom
Kyrkoherde i Stenstorps pastoratFoto: Svenska kyrkan/IKON



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 

   

Söndag 26 mars kl.15.00 
Magiska ögonblick i markerna 

bildvisning 
av 

Brutus Östlund 

Tisdag 4 april kl. 19.00 
 

Musiker och sångare  
från Skövde musikskola 

Annand.påsk 17 april kl. 15.00 
Fåglar 

Ida Höög flöjter 

KYRKA I TRANTID 2017 
BJURUMS KYRKA  

Söndag 23 april kl. 15.00 
Livets pärlor 

Gudhemskören Da Capo 
Majken Frid Larsson piano 

Daniel Gonzaga bas 
Urban Lind djembe 

Annelie Karlsson körledare 

Tisdag 11 april kl. 19.00 
Stabat Mater av Pergolesi 

Petronella Petersson sång 
Sofia Angel sång 

Jenny de Carvalho orgel 

Mer information finns på 
Svenskakyrkan.se/stenstorp                                                    
      Bjurums kyrka är öppen  

   under trantid!   
Fri entre 

  
 

Se också sidan 8.
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– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223
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Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko 
ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång 
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 
Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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7 ord
Jesus sista timmar i livet i ord och ton.

På Långfredagen kommer DBH-kören och Sten-
storps kyrkokör att framföra Ulf Nomarks verk ”7 
ord”. Körerna ackompanjeras av musikerna Joakim 
Wahlander, Urban Lind och Daniel Gonzaga. Diri-
gent är Susanne Carlsson och gudstjänsten leds av 
Malin Viklund.

Kompositören Ulf Nomark är född i Karlskoga, 
men uppvuxen i Kullavik, strax söder om Göteborg. 
Han började spela piano och skriva låtar vid unge-
fär 6 års ålder och komponerandet blev det som han 
fokuserade mest på vad gäller musiken. 

Ulf har sedan dess skrivit och arrangerat mycket 
musik, bland annat det uppskattade verket "Resa 
mellan tivel och tro". Han berättar:

– Under 2005 hade jag förmånen att få vara med 
om en härlig resa. Texter och sånger kom till mig 
under en period och dessa formades sedan till "Resa 
mellan tvivel och tro" som jag och min fru Åsa gjor-
de tillsammans med kören Java Gospel.

– Tanken  att det hade varit väldigt roligt att göra 
något liknande projekt igen. Men inspiration är ing-
et man kan planera, eller schemalägga. Den infinner 
sig när man minst anar det.

Tanken på ett nytt projekt fanns där, men ingen rik-
tig ingång eller bärande idé att bygga på. 

– Så frågade körle-
daren Anneli Heden-
borg i Gnosjö; halvt 
på skoj, halvt på all-
var: ”Du kanske kun-
de göra ett nytt Resa 
mellan tvivel och 
tro när du kommer 
till oss?” Vi skulle 
träffas några veckor 
senare eftersom 
Åsa och jag skulle 
hålla i en kördag 
med en ekumenisk 
projektkör. Frågan väckte ett gensvar i mitt inre och 
på något konstigt sätt så visste jag tiden var mogen. 

– Och helt plötsligt fanns i hjärtat en visshet; jag ska 
skriva sånger som kretsar kring Jesu sju sista ord på 
korset! Jag ville skriva sånger som på något sätt var 
mitt gensvar på dessa ord. Ibland kan jag uppleva 
att berättelsen om både Jesu födelse och Jesu död 
på något sätt bara blir en berättelse. Och det fanns 
en risk i att man liksom distanserar sig, tänker att 
det gällde då. Och inte nu. Och inte mig. Men hur 
talar de där orden till mig idag? Vad väcker de för 
känslor, tankar och frågor som rör mitt liv? Just där 
jag står nu?

Verket "7 ord" var färdigt 2013 och nu framförs 
det i Stenstorps kyrka på Långfredagen (14 april) 
med start klockan 18. Välkommen!

– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223
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Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko 
ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång 
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 
Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

Ulf Nomark har skrivit verket "7 ord"  
som framförs i Stenstorps kyrka 
på Långfredagen.
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Välkommen till Svenska kyrkan i vår!
Här hittar du våra gudstjänster i både helg och vardag. Ändringar kan ske,  

så håll utkik efter annonser i lokalpressen. Se även www.svenskakyrkan.se/stenstorp

Mars
söndag 12 mars
2:a söndagen i Fastan
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, bibelutdelning,  
Stenstorps kyrkokör, konfirmander
Gudhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Hornborgasång
Dala församlingshem, 18.00
Gudstjänst
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst

måndag 13 mars
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt

söndag 19 mars
3:e söndagen i Fastan
Broddetorps kyrka 10.00
Familjemässa, dopkalas, barnkör
Ugglums kyrka 10.00 
Gudstjänst
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst

tisdag 21 mars
Brunnhems bygdegård 19.00
Passionsandakt

söndag 26 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Borgunda kyrka 10.00
Gudstjänst, bibelutdelning, 
DBH-kören
Bjurums kyrka 15.00
Kyrka i trantid, se sidorna 3 och 8
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Hornborgasång

måndag 27 mars 
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa

onsdag 29 mars
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa

April
söndag 2 april
5:e söndagen i Fastan
Dala församlingshem 10.00
Gudstjänst
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst

tisdag 4 april
Bjurums kyrka 19.00
Kyrka i trantid, se sidan 3

söndag 9 april
Palmsöndagen
Dala församlingshem 10.00
Gudstjänst, G-klaven 
Gudhems kyrka 10.00
Familjemässa, barngrupper, körsång
Stenstorps kyrka 18.00
Mässa
Segerstads kyrka 18.00
Gudstjänst

måndag 10 april
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt
Stenstorps kyrka 19.00
Passionsandakt

tisdag 11 april
Bjurums kyrka 19.00
Kyrka i trantid, se sidan 3
Stenstorps kyrka 19.00
Passionsandakt

onsdag 12 april
Stenstorps kyrka 19.00
Passionsandakt

torsdag 13 april
Skärtorsdagen
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa
Gudhems kyrka 19.00
Mässa
Broddetorps kyrka 19.00
Mässa
Högstena kyrka 21.00
Mässa

fredag 14 april
Långfredagen
Gudhems kyrka 10.00
Gudstjänst, orgelmusik
Stenstorps kyrka 18.00
Musikgudstjänst, ”7 ord”,  
Stenstorps kyrkokör, DBH-kören  
och musiker, se sidan 5

lördag 15 april
Påskafton
Stenstorps kyrka 23.00
Påsknattsmässa, sång Mariann Svahn

söndag 16 april
Påskdagen
Broddetorps kyrka 11.00
Familjemässa, påskkör, lunch
Borgunda kyrka 18.00
Gudstjänst

måndag 17 april
Annandag påsk
Bjurums kyrka 15.00
Kyrka i trantid, se sidan 3

söndag 23 april
2:a söndagen i påsktiden
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst
Bjurums kyrka 15.00
Kyrka i trantid, se sidan 3
Högstena kyrka 18.00
Gudstjänst

måndag 24 april
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa

onsdag 26 april
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa

söndag 30 april
3:e söndagen i påsktiden
Dala församlingshem 10.00
Gudstjänst
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst
Östra Tunhem 18.00
Gudstjänst
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Helgmålsbön firas i  
Broddetorps kyrka på  
lördagar klockan 18.00. 
Välkommen!

Kyrktaxi erbjuds till 
gudstjänster och   
kyrklig verksamhet 
inom pastoratet. Beställ 
taxi på telefon 0515-
10010. Pris 10 kronor 
tur och retur.

Maj
söndag 7 maj
4:e söndagen i påsktiden
Bjurums kyrka 10.00
Gudstjänst med vårfest, barngrupper, 
körsång

måndag 8 maj
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt

söndag 14 maj
5:e söndagen i påsktiden
Segerstads kyrka 10.00
Gudstjänst, vårens psalmer och 
sånger, Hornborgasång
Gudhems kyrka 10.00
Mässa
Borgunda kyrka 18.00
Gudstjänst, G-klaven
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst

söndag 21 maj
Bönsöndagen
Broddetorps kyrka 11.00
Konfirmation och mässa
Brobacken 18.00
Ekumenisk gudstjänst
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Stenstorps kyrkokör

måndag 22 maj
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa

torsdag 25 maj
Kristi himmelfärdsdag
Stenstorps kyrka 08.00
Gudstjänst, frukost
Gudhems kyrka 08.00
Gudstjänst, frukost,  
musik från tornet

söndag 28 maj
Söndagen före Pingst
Ugglums kyrka 10.00
Gudstjänst
Dala kyrka 18.00
Återöppnande av kyrkan. Gudstjänst, 
DBH-kören, konfirmander

Juni
söndag 4 juni
Pingstdagen
Dala kyrka 11.00
Konfirmation och mässa
Broddetorps kyrka 10.00
Gudstjänst
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst

måndag 5 juni
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt

söndag 11 juni
Heliga Trefaldighets dag
Stenstorps kyrka 10.00 
Gudstjänst
Gudhems kyrka 18.00
Mässa

söndag 18 juni
1:a söndagen efter Trefaldighet
Dala kyrka 10.00
Gudstjänst, konfirmationsjubileum
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst
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Magiska ögon-
blick i markerna
Den 26 mars får vi följa med fotografen 
Brutus Östling på en storslagen resa  
jorden runt till spännande fågelmarker. 

I ord och bild berättar Brutus Östling om fascine-
rande fåglar och deras unika livsmiljöer i en värld 
i snabb förändring. Vi möter spelgalna småtrappar, 
revirhävdande brushanar, grisslor som i hundratu-
sental föder upp sina ungar på smala klipphyllor 
över väldiga stup och havsfåglar som lever i åratal 
på havet utan att gå i land. Vi träffar gamar – ber-
gens och slätternas städpatruller, barrskogens tysta 
jägare och spöklika ugglor i norr. Naturligtvis bjuds 
det också på ett och annat fotografiskt tips under 
föreläsningen. 

Brutus Östling är känd för sina personliga fågel-
bilder och brukar omnämnas som en av världens 
främsta fågelfotografer. Flera av hans fotoböcker 
har blivit bästsäljare i Sverige men också givits ut 
i bl.a. USA och Storbritannien. Tre av böckerna, 
bland annat den senaste boken, ”Bevingat. Magiska 
möten i fågelmarker”, har belönats med utmärkel-
sen Årets Pandabok av WWF. År 2006 nominera-
des ”Pingvinliv” till Augustpriset 2006, tre år se-

nare vann Brutus Östling samma pris med boken 
”Att överleva dagen". Han har även utnämnts till 
Årets naturfotograf (2006)  och Nordisk natur-
fotograf (2008). Mer om Brutus finns att läsa på  
brutusphoto.se.

Föreläsningen i Bjurums kyrka (den 26 mars med 
start klockan 15.00) ingår i programmet "Kyrka i 
trantid". Det är fri entré och hela programmet finns 
att läsa på sidan 3. Välkommen!

Foto: Brutus Östling
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Välkommen till Stenstorps pastorats  
församlingsträffar för en stunds  
underhållning, gemenskap och fika!

Församlingsträffarna är på tisdagar mellan klockan 
14.00 och 16.00, i olika lokaler runt om i pastora-
tet. Det blir andakt, program och fika och kostna-
den är 20 kr. 

Du anmäler dig senast dagen innan till diakoniex-
pediditonen (0500- 499 507) eller pastorsexpedi-
tionen (0500- 499 500, måndag-torsdag, mellan 
klockan 9 och 12). 

Församlingsträffar

De datum som hittills är inplanerade under våren 
2017 är den 14 mars och den 28 mars.

Mer information om tider, platser och program  
annonseras senare. Välkommen!

Kollekter och gåvor
Svenska kyrkan,  
Stenstorps pastorat

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

Svenska kyrkans internationella arbete        9001223

Har du sällan kontanter i 
plånboken? Nu kan du skicka 
pengar till Stenstorps pastorat 
via appen Swish. 

För att bidra till kollekten swishar du 
ditt belopp till det nummer som hör 
till just den församlingen där du firar 
din gudstjänst. Numren för bokbor-
den, servering och deltagaravgifter 
är gemensamma för hela pastora-
tet. Svenska kyrkans internationella 
arbete har också ett swish-nummer 
som du kan använda för att bidra 
till fastekampanjen eller andra in-
samlingar. Vill du veta mer om Swish 
så kan du läsa på www.getswish.se  
eller fråga din bank. Klipp ut rutan 
här intill och spara den, så har du 
numren nära till hands! 

Skicka pengar via Swish

– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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Kan en ko förändra liv?  
Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som  
 lever i fattigdom en möjlighet till förändring. Läs mer om 
ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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Kära alla!

Tack för goda dagar som jag och 
mina medarbetare uppskattat 
mycket! Tack för alla spännande 
möten och samtal! Tack för allt 
som ni planerat och ordnat!! 
Tack för allt det vi fått uppleva 
och lära! Tack för all god mat och 
fin gemenskap! Ett särskilt tack 
för den underbara gudstjänst vi 
fick fira tillsammans idag här i 
Stenstorp. Tack igen till alla som 
medverkade, tack inte minst till 
alla barn och alla ni andra kör-
sångare! Tack!! Så här borde det 
vara varje gång vi firar guds-
tjänst. Jag ska återkomma till 
det. Nu har Stenstorps pastorat 
och de fyra församlingarna Sten-
storp, Hornborga, Dala-Borgun-
da-Högstena och Gudhem för 
mig och mina medarbetare blivit 
ännu mera kända. Ja, vi har fått 
lära känna varandra lite mer så 
att vi framöver än mer kan gå 
tillsammans på vägen vidare i den 
gemenskap som är Svenska kyr-
kan Skara stift. 

Visitationen började med mor-
gonmässan i Broddetorps kyrka. 
När jag kom in i kyrkan kunde 
jag inte låta bli att en kort sekund 
stanna upp inför det monumen-
tala korset i koret. På korset står 
bokstäverna IHS – på svenska ut-
tytt ”Jesus, människornas Frälsa-
re”. Detta är hela den världsvida 
kyrkans och Stenstorps pastorat 
med era fyra församlingars enda 
utgångspunkt och förutsättning. 
Jesu död på korset, Guds obe-
gränsade kärlek som en gång för 
alla besegrat ondskan och på det 
viset också sprängt dödens gräns 
och som följd därav ger rum för 
liv och gemenskap med Gud i 
både tid och evighet. Det är i 
denna Guds kärlek vi lever. Det 
är denna Guds kärlek som ing-
enting kan hindra – det som blev 
så tydligt på påskdagens morgon 
när Jesus uppstod – det är denna 
kärlek som är förutsättningen, 
grunden och utgångspunkten för 
allt det som är Stenstorps pasto-
rat. Det är för att gestalta, berätta 

och leva denna tro, denna realitet 
och detta liv som kyrkan finns, 
som Stenstorps pastorat finns. 
Uppdraget för alla i pastoratet är 
att vara med i Guds mission och 
så dela hopp om liv, hopp om nya 
möjligheter och hopp om evighet 
så att detta kan tas på allvar av 
alla 5400 invånarna mitt i vars 
och ens liv. Evangeliet – det glada 
budskapet om Guds obegränsade 
nåd och kärlek inbjuder oss att 
lämna det som varit, det förgång-
na och oavsett hur livet farit fram 
med oss, se framåt – mot mor-
gondagen och evigheten. Guds 
kärlek och nåd i Jesus Kristus 
inbjuder oss att frimodigt lyfta 
vår blick och möta det som är 
nu och det som är framtiden. Vi 
behöver inte och ska inte oroligt 
se tillbaka. I psalm 586 i Psalm-
boken, den fjärde versen, läser vi 
”… Kristus är vår verklighet. Se 
hans tecken, följ hans maning, se 
dig ej tillbaka mer. Han, din vän, 
dig aldrig sviker. Hans är löftet, 
morgonriket.” Detta vill jag an-
vända som tema för mitt tal vid 
denna visitationsstämma: Se er 
inte tillbaka, Guds löfte är mor-
gondagen! Jag vill att den frimo-
dighet och den trosvissa glädje 
som denna psalm uttrycker ska 
vara er melodi och prägla ert liv, 
arbete och gemenskap framöver. 
Detta att vara kyrka och försam-
ling bygger helt och fullt på det 
som Gud i Jesus Kristus gjort för 
oss. Det är utgångspunkten. Där 
finns en vila men också en kal-
lelse, en uppgift till var och en av 
oss i dopet och varje ny dag att 
frimodigt förkroppsliga denna 
kärlek och detta liv. 

I oktober 2016 gästade biskop Åke Bonnier vårt pastorat för en biskopsvisitation.  
Som avslutning höll biskopen ett tal till pastoratet. Här finns talet att läsa i sin helhet. 

Se er inte tillbaka,  
Guds löfte är morgondagen!
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ska se bakåt, längta oss bort till 
en gången tid som inte längre 
är utan för att vi frimodigt ska 
kunna möta det som är vars och 
ens livs realitet här och nu, för 
att vi ska kunna möta morgon-
dagen och framtiden. Vår bästa 
tid är nu, sjöng Jan Malmsjö i 
La cache aux faulles. Så är det!  
Guds tid är nu, Guds tilltal är nu, 
Guds nåd är nu, Guds kallelse är 
nu – för Livets skull. Förlåtelsen 
är en realitet och ett löfte. Vi kan 
lämna det som varit. Det gäller 
också församlingarnas olika for-
mer och verksamheter. Vi inbjuds 

att lita på Guds löfte om liv och 
evighet och se framåt. Hans löfte 
är morgonriket. Så kan vi i våra 
egna liv och i församlingarnas liv 
befrias att ta ansvar för de frågor 
och de utmaningar som Gud kall-
lar oss till här och nu. Hur ska vi 
vara kyrka i dag och i morgon? 
Om inte vi, som tydligt tagit till 
oss kallelsen att vara kyrka i vår 
tid och i den bygd som är vår, tar 
oss an den frågan är det risk att 
möjligheten att vara en levande 
kyrka rinner oss ur händerna och 
ut i sanden. Men ni är kallade till 
att ha ett hopp och att dela hopp 
och glädje med varandra och var 
och en som är en del av bygdens 
och församlingarnas gemenskap. 
Så mitt frimodiga budskap till er 
i Stenstorps pastorat är – dröm er 
inte tillbaka mer! Lita på Guds 
löften – framtiden, morgonriket 
och våga frimodigt ta er an upp-
giften att med alla era rika gåvor 
av många människors engage-
mang och tro, materiella resur-
ser och kulturarv bygga dagens 
och morgondagens kyrka i denna 
bygd. I det arbetet och i den upp-
giften är verkligen Guds heliga 
Ande med er och jag vill som er 

Rik historia
Ni har en rik historia att vara 
stolta över här i Stenstorps pas-
torat. Detta är en av Sveriges his-
toriska centralbygder. Hit kom 
kristendomen som allra först till 
det som senare blev Sverige. Pil-
grimslederna och klostret i Gud-
hem drog människor till er bygd 
fjärran ifrån. De medeltida kyrk-
socknarna och kyrkorna vittnar 
om denna historiska rikedom. 
Men allt värdefullt skedde inte på 
medeltiden även om Arnfeber och 
historieintresset i vår tid mycket 
fokuserat på denna tid. Märkes-
personer som Gustav Dahlén och 
Paul Nilsson kom ur, eller verka-
de, i er bygd. Här kom också en 
av Sveriges första egentliga järn-
vägsknutpunkter att ligga. Återi-
gen blev er bygd en mötesplats för 
människor från när och fjärran. 
Så har det fortsatt att vara – inte 
minst i trantid. Varje kyrkobygg-
nad, varje socken och varje by 
bär på en mångfald av historiska 
minnen som berättar om män-
niskors kamp för bröd och liv, 
sorg och glädje, tro och tvivel. Vi 
bär också var och en på vårt eget 
livs historia med dess glädje, oro, 
förluster och erfarenhet av nya 
möjligheter. Genom varje tid, i 
varje ny dag och i varje enskilt nu 
ljuder evangeliet om Jesus Kristus 
som vill ge hopp och mod att se 
framåt och möta nuet och mor-
gondagen. Detta budskap ska 
ljuda in i varje enskild människas 
liv. Vår tid präglas av förändring-
ar, snabba förändringar. Det som 
var vår barndoms värld och sam-
hälle finns inte kvar. Förändrings-
takten verkar öka. Vi känner inte 
alltid igen oss. Människor kom-
mer inte längre till gudstjäns-
terna som förr. Det sätt som vi 
försökt leva som kyrka och för-
samling verkar inte riktigt fung-
era längre. Vi kan känna oro för 
den morgondag som inte verkar 
likna det som är känt och tryggt. 
Detta är många människors verk-
lighet. In i den erfarenheten och 
otryggheten ska evangeliet ljuda. 
Detta för att vi inte nostalgiskt 

biskop med Skara stifts samlade 
resurser vandra med er på Vägen 
vidare i denna uppgift – nuets och 
morgondagens kyrka som inte 
främst ser sig tillbaka utan fäster 
blicken på Jesus och med honom 
möter framtiden. 

"Vägen vidare"
”Vägen vidare” - det är namnet 
på den modell för samspel och 
medvandrarskap mellan pas-
toraten och stiftet som vi har i 
Skara stift. Varje år möts vi till 
ett planerat samtal om det som är 
de utvecklingsområden som res-
pektive pastorat har formulerat. 
Dessa är olika i olika pastorat 
för varje pastorat har sina egna 
utmaningar och förutsättningar 
men samtidigt är många frågor 
gemensamma. Utvecklingsområ-
dena formuleras främst i det do-
kument som heter församlingsin-
struktionen. Det är ert pastorats 
grundläggande identitets- och 
måldokument. I församlings-
instruktionen beskriver ni den 
värld ni är en del av som pastorat 
och er teologiska grundsyn. Vad 
är det att vara kyrka i Stenstorps 
pastorat just nu? Församlingsin-
struktionen fastställs av kyrko-
fullmäktige och kyrkoherde och 
utfärdas sedan av domkapitlet i 
Skara stift. Det betyder att för-
samlingsinstruktionen är pasto-
ratets och stiftets gemensamma 
dokument och ett tecken på att 
vi i Svenska kyrkan hör samman 
– stift och pastorat. Som biskop 
har jag den viktiga uppgiften att 
hålla samman stiftet och gestalta 
denna gemenskap mellan stift 
och pastorat. Det är det egentliga 
skälet till denna visitation. I vå-
ras utfärdade Domkapitlet er för-
samlingsinstruktion så den är all-
deles ny och jag anar att många 
kanske ännu inte tagit del av den. 

En viktig sak med församlingsin-
struktionen är att den ska landa i 
en formulering av tre till fyra s.k. 
utvecklingsområden. Det finns 
många saker ni kan välja att göra 
i ert pastorat. Det finns många 
viljor och många uppfattningar 

Vår bästa tid är nu,  
sjöng Jan Malmsjö i  
La cache aux faulles.  
Så är det!  
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om detta. I en tid med alla för-
ändringar som jag beskrev ovan 
finns också risken att vi som kyr-
ka tänker att vi måste göra mer 
och mer och mer för att nå fler 
och fler och fler. Ibland tycker jag 
mig se att vi börjar bli en lite trött 
kyrka trots allt engagemang och 
alla underbara människor. I den 
situationen är det viktigt att våga 
fundera över och formulera de 
uppgifter eller verksamheter som 
är allra viktigast. Om vi försö-
ker göra allt och springer på alla 
bollar finns risken att ingenting 
blir riktigt ordentligt gjort eller 
att allt till sist ändå blir som det 
alltid har varit – medan samhälle 
och värld förändras omkring oss. 
Därför är dessa utvecklingsom-
råden som formuleras i försam-
lings-instruktionen så viktiga, ja 
livsviktiga! Vi måste våga välja 
vad som är viktigast att utveckla 
i respektive pastorat. Detta måste 
vi göra för det är ju inte vi som 
ska frälsa världen. Vad står det på 
korset i koret i Broddetorps kyr-
ka? IHS – Jesus, människornas 
frälsare. Det är inte Stenstorps 
förtroendevalda eller kyrkoherde 
eller övriga anställda och ideella 
eller övriga engagerade i pastora-
tet som ska frälsa människorna. 
Det har Gud redan gjort genom 
korset och uppståndelsen. Vi får 
alltså frimodigt prioritera vad 
som är nödvändigt och sedan 
göra det bra. Därför är utveck-
lingsområdena så viktiga. 

Jag har lärt mig mycket under 
dagarna tillsammans med er i 
pastoratet. En sak är vad ett drev 
är. Jag har förstått att man kan 
finna dessa drev på västgötaber-
gen – de muromgärdade stigar 
som man drev djuren längs med 
så att de dyrbara kreaturen inte 
skulle förlora sig i marken. Jag 
tänker att utvecklingsområdena 
i församlingsinstruktionen och 
vårt samspel i Vägen vidare mel-
lan pastoratet och stiftet är lite 
som ett drev. Vi hittar en väg vi-
dare tillsammans, fokuserar och 
utvecklar och förlorar oss inte 
i det som en gång var eller i det 

mångahanda. Se er inte tillbaka! 
Guds löfte är morgondagen! 

Ni ska redan nästa år revidera er 
församlingsinstruktion och jag 
vet att ni om bara några veckor 
i samspel med stiftet ska starta 
detta arbete. Därför tar jag mig 
friheten att, efter att ha lyssnat in 
er verksamhet i pastoratet, for-
mulera om era utvecklingsområ-
den till tre och dessa vill jag säga 
något om.

Dopuppföljning
Första utvecklingsområdet är 
dopuppföljning. Ni har mycket 
att vara stolta över i ert pastorat. 
En sak är er helt fantastiska dop-
statistik. Hela 90 % av alla barn 
som föds i en familj där i vart 
fall en förälder är kyrkotillhörig 
döps. Detta vittnar om att ni som 
kyrka har en stark förankring i 
bygden och goda relationer till 
människor. Det är så bra!! Detta 
är alltså er utgångspunkt för ert 
arbete med dopuppföljning. Ert 
viktiga utvecklingsområde är hur 

Vägen vidare efter dopet ser ut. 
Hur möter ni dopbarnen och de-
ras föräldrar i samtal och delande 
av tro och liv? Det börjar förstås 
redan när föräldrarna hör av sig 
till er församlingsexpedition för 
att boka dopet. Hur går det till? 
Sedan handlar det om hur ni vill 
att dopsamtalet ska vara. Vad ska 
prägla dopgudstjänsten? Hur gör 
ni för att skapa delaktighet och ett 
reellt tilltal till alla som kommer 
på dopgudstjänsten? Idag sätter 
ni ett doplöv i dopträdet, ett dop-
löv som barnet och de vuxna om-
kring får hämta vid en särskild 
dopfest som ni bjuder in till. Hur 
inbjuder ni till pyttiorerna – den 
öppna vuxen-barnverksamheten? 
I allt detta gör ni redan idag ett 
mycket gott arbete men det som 
behöver göras är ett samla upp 
tankarna om allt ni gör i en dop-
pastoral. Så här gör vi med dopet 
i Stenstorps pastorat. 

Dopuppföljningen fortsätter för-
stås sedan i era olika grupper till-
sammans med barn i olika åldrar. 
Här gör ni också ett gott arbete 
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och jag vill inte minst peka på en 
sak som ni ska vara stolta över 
och det är er nära samverkan mel-
lan er ledare i barngrupperna och 
er kyrkomusiker. Vilken rikedom 
ni har i detta. Så är det sannerli-
gen inte överallt i vårt stift! Detta 
påminner också om det självklara 
men som glöms bort ibland att en 
viktig del av ett pastorats dop-
uppföljning är barnkörerna. Jag 
vill samtidigt uppmuntra er att 
medvetet arbeta med fortbildning 
och kompetensutveckling för alla 
medarbetare som arbetar tillsam-
mans med barn och unga i pas-
toratet. Jag tror också att ni be-
höver ytterligare resurser i detta 
arbete. Det ska jag återkomma 
till. Jag vill också i detta samman-
hang nämna att ni skulle kunna 
utveckla ert arbete tillsammans 
med barn och unga så att ni en-
gagerar ideella medarbetare som 
ledare i grupperna tillsammans 
med er som är anställda medar-
betare. 

Detta gäller också i ert arbete till-
sammans med konfirmanderna. 
Ni har relativt sett många kon-
firmander. Det är bra! Ett sätt 
att fördjupa detta arbete skulle 
vara att medvetet ge dem som 
nyligen konfirmerats möjlighe-
ten att gå in som unga ledare i 
konfirmandarbetet. Idag saknar 
ni en ungdomsgrupp efter konfir-
mandtiden. Att erbjuda möjlighe-
ten att bli ung ledare kan vara ett 
sätt att forma en ungdomsgrupp. 
Jag vet samtidigt att ungdomar-
na efter högstadiet rör sig till de 
närbelägna städerna och kanske 
är det då så att ni skulle kunna 
samverka kring ett ungdomsar-
bete med grannpastoraten, t.ex. 
med Falköping. Tala med kon-
traktsprosten Jonas Hagström 
om detta. Ungdomar söker sig till 
andra ungdomar och till det som 
upplevs meningsfullt – de bryr 
sig inte om våra pastoratsgränser 
och då ska vi inte heller låta dessa 
gränser bli något som ungdomar-
na snubblar på.

Uppdraget för pastoratet att ar-
beta med dopuppföljning, när 

slutar det uppdraget? Jag skulle 
vilja beskriva det så att dop-
uppföljning är ett uppdrag som 
gäller hela livet. Att upptäcka, 
fördjupa och leva i dopets gåva 
– förlåtelsen, nåden, Guds kärlek 
och uppdraget att vara en del av 
Guds mission – det blir vi aldrig 
färdiga med någon enda av oss. 
Det är en väg som ständigt le-
der vidare, som är var morgon 
ny. Det betyder alltså att dop-
uppföljningen aldrig tar slut så 
länge vi lever i tiden. Därför vill 
jag inom detta utvecklingsom-
råde uppmuntra er till att mycket 
medvetet i alla era mötesplatser 
och grupper börja finna tid och 
former för det som jag vill kalla 
”Dela tro och dela liv”. Hur väx-
er vi i vår gemenskap med Gud 
och varandra? Bönen och bibel-
läsningen är centrala och detta 
ska förstås vara självklart i alla 
våra sammanhang. Samtidigt är 
vi alla gåvor till varandra. När 
vi delar livets erfarenheter med 
varandra – delar glädjen, sorgen, 
framgångarna och misslyckan-
dena så växer vi med varandra i 
vår mänsklighet och lär oss lyss-
nande och omsorg. Detta är att 
dela tro och dela liv. Om vi läser 
en bibeltext eller annan text till-
sammans och sedan ger var och 
en möjlighet att dela sina tankar 
om det man läst och hört så de-
lar vi tro och liv och växer i detta 
att vara människa i gemenskapen 
med Gud. Detta behöver vi göra 
mer och mer i vår kyrkas gemen-
skap. Det handlar egentligen om 
vår människosyn. Ser vi på var-
andra som gåvor som har något 
att ge till de andra? Förväntar vi 
oss att varje människa har en er-
farenhet om livet och Gud som 
jag behöver för att växa i detta 
att vara människa? Om ni tän-
ker så och försöker leva detta i 
alla era mötesplatser i pastoratet 
så blir ni allt rikare. Då säger ni 
också något om hur ni ser på det-
ta att vara kyrka och församling. 
Detta är kanske ett av de bästa 
sätten att uttrycka vad det är att 
vara en öppen folkkyrka. Jag vill 
alltså uppmuntra er att dela tro 

och dela liv i alla era samman-
hang och så växa i hopp och tro 
tillsammans. Det handlar om att 
träna sig i att behålla och utveck-
la ett språk för tron. Så viktigt 
inte minst i vår tid! 

Jag har under visitationen noterat 
att ni beskriver mycket av ert dia-
konala arbete som vuxenpeda-
gogiskt arbete. Det är klokt och 
väl tänkt. När vi tänker på dia-
koni tänker vi gärna så att kyr-
kan ska finnas till för att hjälpa 

den som är svag, utsatt eller på 
olika sätt utanför. Det är förstås 
sant. Men ett diakonalt förhåll-
ningssätt handlar inte minst om 
att se de gåvor och möjligheter 
som varje människa bär med sig 
som den Guds avbild som var 
och en av oss är skapad till. Om 
församlingarnas diakonala arbete 
får präglas av förhållningssättet 
vi har när vi delar tro och delar 
liv så kommer arbetet att fortsatt 
genomsyras av ett gott diakonalt 
förhållningssätt. Jag tror ni tän-
ker och lever så i ert pastorat och 
det är bra!! Jag vill nämna alla 
era goda mötesplatser som syför-
eningarna, sorgegruppen, Träff-
punkten, Bibel- och bönegruppen 
liksom husförhören. Jag måste 
verkligen tacka för att ni i denna 
visitation gav mig möjligheten 
att för första gången i mitt liv få 
bevista ett husförhör. Morgonda-
gens husförhör handlar väl just 
precis om att dela tro och dela 
liv. Jag vill också verkligen un-
derstryka att ni har en fantastisk 
rikedom i ert pastorat genom alla 
era ideella medarbetare. Tack för 
allt ert goda arbete! Det är fan-
tastiskt! Jag vill uppmuntra er 

Jag vill uppmuntra er att 
dela tro och dela liv i alla 
era sammanhang och så 
växa i hopp och tro  
tillsammans. 
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som är kyrkorådsledamöter och 
anställda medarbetare att också i 
framtiden uppmuntra och ta vara 
på alla dessa goda människor 
och deras engagemang. Ni ideella 
medarbetare är en del av nuet och 
absolut pastoratets morgondag 
och framtid.

Gudstjänstliv
Ert andra utvecklingsområde 
skulle jag vilja formulera som 
utveckling av församlingarnas 
gudstjänstliv. Självklart är guds-
tjänsterna en del av den pågående 
dopuppföljningen. Här finns inga 
vattentäta skott mellan olika de-
lar av era församlingars liv. En 
viktig fråga som ni formulerat 
är hur verksamheten under veck-
orna - inte minst grupperna till-
sammans med barn och föräldrar 
- kan knytas närmare gudstjänst-
livet? Jag är övertygad om att ni 
i detta är inne på helt rätt spår 
och jag vill verkligen uppmuntra 
er till att arbeta vidare med detta 
perspektiv. Ni har börjat ett löf-
tesrikt arbete i främst Hornborga 
och Gudhems församlingar med 
att integrera barngrupperna med 
regelbundet återkommande fa-
miljemässor. Det man gör i grup-
perna får genomslag i gudstjäns-
terna och här är inte minst ert 
goda samarbete mellan barnleda-
re och musiker som jag nämnt ti-
digare en stor gåva. Ni är alldeles 
i början av detta arbete men ni ser 
redan att det ger glädje och bär 
frukt. Många barn och familjer 
kommer till dessa gudstjänster. 
Många är aktiva och delaktiga i 
olika uppgifter i gudstjänsterna. 
Alla åldrar är tillsammans och ni 
är betydligt fler som deltar i dessa 
gudstjänster än i de gudstjänster 
som ni annars firar. Detta är så 
bra och jag vill understryka vik-
ten av att fortsätta med detta, fo-
kusera era resurser i detta arbete 
och se hur detta kan sprida sig 
till alla de fyra församlingarnas 
gudstjänstliv. Jag tror nämligen 
att den form ni börjat arbeta med 
kan vara en inspiration för andra 
gudstjänster i församlingarna – 
inte bara för familjemässorna. 

Kvällen då jag fick möta er i kyr-
korådet och församlingsråden 
talade vi en del om utveckling av 
gudstjänstlivet. Ni firar en hel del 
gudstjänster som ganska få deltar 
i. Rätt ofta handlar det om fem 
eller några fler deltagare utöver 
dem som är i tjänst. Jag menar 
att ni behöver ta konsekven-
serna av det ni redan upptäckt i 
ert nyss påbörjade arbete med fa-
miljemässorna. Hur kan ni göra 
det? När kommer det många till 
gudstjänsterna? Ett svar är när 
det är särskilda högtider eller sär-
skilda händelser i församlingarna 
eller de gamla socknarna. Ni har 
ett fantastiskt samspel med hem-
bygdsföreningarna vid särskilda 
kyrksöndagar. Även andra fören-
ingar bidrar här. Satsa på dessa 
gudstjänster! De gånger kören 
deltar kommer det också lite fler 
deltagare. Satsa också ordentligt 
dessa söndagar. Kyrkkaffe varje 
söndag har ni börjat med och ha 
det gärna i kyrkan i all enkelhet 
så att ni inte förlorar hälften av 
deltagarna på vägen till försam-
lingshemmet. Ni beskriver också 
att gudstjänsterna på ert äldrebo-
ende samlar fler än de som bor 
där. Satsa då också på dessa. Jag 
vill också särskilt uppmärksam-
ma ert trägna arbete med helgs-
målsbönerna ledda av ideella 
medarbetare, varje lördag i Brod-
detorps kyrka. Det är verkligen 
roligt med mångas engagemang! 
Den nya ”Lillkyrkan” i Brodde-

torps kyrka som snart kan tas i 
bruk ser jag som en bekräftelse 
på detta viktiga gudstjänstut-
vecklingsarbete.

Vi har också under visitationen 
talat en del om nattvarden och 
våra tankar och känslor inför 
denna viktiga del av gudstjänsten. 
Egentligen hör mässan, sett ur all-
mänkyrkligt perspektiv, självklart 
till varje gudstjänst. I vår kyrka 
har vi dock en erfarenhet sedan 
ungefär två hundra år att nattvar-
den kom att firas sällan och att 
denna del av gudstjänsten sam-
tidigt kopplades till förhör och 
att man kunde visa att man var 
en redlig medborgare. För många 
blev den första nattvardsgången 
vid konfirmationen också den 
sista och många har smärtsamt 
fått lära sig att man inte är värdig 
att ta emot nattvarden. Eftersom 
nattvard inte firats så ofta så är 
det också många som känner osä-
kerhet kring hur det går till när vi 
firar nattvard. Här har vi en lång 
men också mycket viktig resa i 

Detta är viktiga  
utvecklingsområden:  
dopuppföljning, 
utveckling av  
gudstjänstlivet och  
kommunikation. 
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vårt stift att tillsammans göra 
nattvarden till något självklart, 
enkelt, tryggt och återkomman-
de söndag efter söndag. Jag vill 
påminna om min predikan idag 
om kungen och blomsterflickan. 
Gud blir människa i Jesus och sä-
ger – jag älskar Dig. Samma sak 
säger Gud när vi tar emot bröd 
och vin i nattvarden – jag älskar 
Dig – älska mig tillbaka. Nattvar-
den är Guds kärlekstecken till var 
och en av oss. Vi måste börja tala 
med varandra om detta – egentli-
gen betyder det att vi börjar dela 
tro och dela liv – om våra tankar, 
känslor och erfarenheter kring 
nattvarden. Samtidigt behöver 
ni fundera över hur ni integrerar 
mässan i gudstjänsterna. Ni har 
redan gjort en hel del erfaren-
heter av detta när ni formar era 
familjemässor. Se er inte tillbaka! 
Guds löfte är morgondagen. 

Hur ska ni som morgondagens 
kyrka fira levande och relevanta 
gudstjänster om vilka männ-
iskor säger ”hit vill jag komma 
tillbaka”? Jag vill uppmuntra er 
ledamöter i församlingsråden och 
kyrkorådet liksom alla anställda 
medarbetare att samlas till en hel-
dag för fördjupad reflektion och 
samtal kring detta. Från stiftets 
sida vill vi gärna bidra med stöd 
och hjälp i genomförandet av 
denna dag. Detta blir ett första 
viktigt steg i ert utvecklingsområ-
de om hur gudstjänstlivet ska se 
ut hos er i de fyra församlingarna 
i pastoratet. När ni sedan formu-
lerar er nya församlingsinstruk-
tion hoppas jag att detta blir en 
viktig punkt med beskrivningar 
av många goda mått och steg 
till ett mer levande gudstjänst-
liv. Så blir detta er plan för hur 
de regler som Domkapitlet i vårt 
stift satt upp för ett regelbundet 
gudstjänst- och nattvardsfirande 
i varje församling ska bli verklig-
het. Det hopp och den glädje som 
Gud ger oss genom Jesus Kristus, 
löftet om en morgondag och en 
gemenskap bortom tid och rum 
liksom kallelsen att vara med i 
Guds mission – allt detta foku-

seras i vår gudstjänst söndag ef-
ter söndag. Veckans första dag. 
Den dag då Jesus uppstod från de 
döda var en vardag, mitt i allt det 
pågående.

Kommunikation
Ert tredje utvecklingsområde har 
vi redan talat mycket om när vi 
talat om dopuppföljning och 
gudstjänst. Det handlar om er 
kommunikation. Det vi gör i alla 
våra grupper och verksamheter 
liksom i gudstjänsterna handlar 
om kommunikation och relation 
– med Gud och med varandra. Ni 
har också starka nätverk i bygd, 
socknar och byar. Detta ska ni 
vara glada för och göra allt för att 
behålla – Kyrkan står på många 
sätt inte bara som byggnad utan 
också i människors medvetande 
mitt i byn. Så är det inte längre 
överallt. Det är samtidigt en ut-
maning att behålla dessa nät-
verk i en föränderlig värld och 
i ett samhälle som mer och mer 
präglas av ett komplicerat kom-
munikationssammanhang. De 
digitala och sociala medierna tar 
allt större plats i människors liv 
– också hos er. Er ursprungsfråga 
i er församlingsinstruktion hand-
lar om hur ni kan nå nyinflyttade 
i pastoratet. Jag skulle vilja att ni 
vidgade den frågan till att ni ser 
över hela ert arbete med kommu-
nikation både externt och internt. 
När jag tar del av er hemsida och 
ert församlingsblad så noterar jag 
det som jag också ser hos många 
andra pastorat – ni berättar först 
och främst om vad ni gör och 
inbjuder till samlingar och grup-
per. Ni berättar inte så mycket 
om vad ni är och vad ni står för 
och ni låter inte så många av alla 
fantastiska människor i era sam-
manhang komma till tals och be-
rätta sin berättelse om tro och liv. 
Egentligen handlar nog vårt ar-
bete med kommunikation om att 
dela tro och liv. Med handen på 
hjärtat – kommer det så många 
fler för att ni annonserar i tidning-
arna och inbjuder i ”Kyrknytt” 
och på affischtavlor? Jag vill ut-
mana er att starta ett arbete med 

att ta fram en kommunikations-
plan för att identifiera målgrup-
per och hur ni på bästa sätt kan 
nå dessa målgrupper med det ni 
vill berätta. Idag är kommunika-
tör en särskild profession. Alla 
pastorat kan inte anställa någon 
med denna särskilda kompetens 
men kanske kan ni samverka om 
detta med grannpastoraten. Finns 
det kanske någon bland alla era 
kyrkotillhöriga som skulle kunna 
ta sig an detta arbete som ideell 
medarbetare? Under visitationen 
fick några av er lyssna till en pre-
sentation av hur man kan se på 
kyrkans målgrupper. Ett sätt att 
beskriva dessa är med ett trafik-
ljus olika färger. Vi har dels de 
gröna som på ett eller annat sätt 

redan är med i verksamhet eller 
känner stor samhörighet med 
kyrkans liv – hur kommunicerar 
vi med dem? Sedan har vi de gula 
som inte är ointresserade – som 
kanske ser att kyrkan spelar en 
roll i samhället och bygden men 
som själva inte engagerar sig – 
hur relaterar vi till dessa? Sedan 
finns de röda som inte har något 
intresse av kyrkans liv och arbete 
och som på olika sätt markerar 
ett avstånd till kyrkan. Hur kom-
municerar vi med dem? Mitt i 
allt får vi bekänna och lita på att 
oavsett kategori finns en relation 
mellan Gud och varje människa. 
Ett av de bästa sätten att kom-
municera är förstås att mötas an-
sikte mot ansikte. Jag säger ofta 
att det är kyrkans uppdrag att 
gå ut – d.v.s. att vi som på olika 
sätt vill representera kyrkan ska 
våga vara på platser där männ-
iskor inte förväntar sig att möta 
kyrkan. Ni har redan gjort den 
erfarenheten vid traktor-racet el-
ler vid fotbollsmatcher. Jag vill 

De digitala och sociala  
medierna tar allt större 
plats i människors liv – 
också hos er. 
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uppmuntra er att fortsätta med 
det. Hur vore det förresten om 
var och en av er som på olika sätt 
redan är engagerade bjöd in en 
vän till gudstjänst varje söndag. 
Det kan också vara en del av en 
kommunikationsplan. Utveckling 
av ert arbete med kommunika-
tion är helt klart en del av mor-
gondagens kyrka så att hopp och 
tro kan växa. 

Detta menar jag är era tre vik-
tiga utvecklingsområden – dop-
uppföljning, utveckling av guds-
tjänstlivet och kommunikation. 
Detta säger jag mot bakgrund av 
er församlingsinstruktion och de 
erfarenheter jag gjort under visi-
tationen. 

Utsatthet
Som en del av visitationen fick 
jag besöka boendet för asylsö-
kande i Gudhem. Jag fick också 
möta er som i pastoratet och i 
Röda korset i bygden engagerar 
er i samarbetet med dem som 
bor på detta boende. Jag vill ut-
trycka mitt stora tack för ert fan-
tastiska engagemang. Tack också 
för att jag fick vara med en stund 
i ert samtal om arbetet och hur 
ni upplever det. Er omsorg och 
det sätt ni möter dem som en tid 
bor i bygdens gemenskap i Gud-
hem och Stenstorp efter flykt från 
omänskliga förhållanden och 
krig och som lever i ovisshet om 
morgondag och framtid, detta ert 
engagemang ger hopp och kanske 
ett uns av mod att orka vidare i 
livet hos dem ni möter. Ni ställer 
t.ex. Gudhems församlingshem 
till förfogande för gemenskap och 
lek och ni finns tillhands för frå-
gor och samtal. Ni vittnade sam-
tidigt om hur mycket ni får till-
baka och någon undrade om det 
kanske inte är ni som bott länge i 
Gudhem som får mest av gemen-
skapen. Svenska kyrkan arbetar 
mycket med att påverka regering 
och riksdag att våga fatta beslut 
om en human flyktingpolitik i 
vårt land och inom EU. Detta 
påverkansarbete kan vi göra inte 
minst för att ni i församlingarna 

gör det ni gör tillsammans med 
de asylsökande. Då kan vi som 
kyrka visa att vi verkligen menar 
vad vi säger och vet vad vi pratar 
om. Vi lever samtidigt i en tid och 
i ett samhälle där människovär-
det ifrågasätts och åsikter väd-
ras om att vi ska göra skillnad 
på människor beroende på bak-
grund och etnicitet. I detta sam-
manhang måste vi som kyrka stå 
upp och tala tydligt om att varje 
människa är unik och har ett oin-
skränkt värde med den rätt till ett 
värdigt liv som det innebär. Varje 
människa är skapad till Guds av-
bild. Som kyrka och församling 
måste vi stå upp för detta också 
om vi får kritik.  Då är det viktigt 
att vi har en god gemenskap med 
varandra och kan ge mod och 
stöd. Som församling måste vi 
samtidigt ge rum för människor 
att få uttrycka oro inför föränd-
ringar i samhälle och värld. I det 
goda samtalet och i tydligheten 
om alla människors lika rätt och 
värde kan vi vara med och forma 
ett gott samhälle med hopp om 
en morgondag för alla. 

I Gudhem finns också Gudhems-
gården där Statens institutions-
styrelse har ett s.k. LVM-hem för 
män med olika former av allvar-
liga missbruksproblem. Detta är 
också en av de större arbetsplat-
serna i ert pastorat. Vad jag för-
står söker sig de som bor och ar-
betar på Gudhemsgården ibland 
till församlingens gudstjänster 
och ni som präster kallas ibland 
till enskilda samtal på gården. 
Det finns ett tydligt intresse från 
Gudhemsgårdens ledning att för-
djupa kontakten med Svenska 
kyrkan. Deras arbetssätt med 
att se varje boendes resurser och 
möjligheter ligger helt i linje med 
vår kyrkas diakonala grundsyn. 
Jag vill uppmuntra er att ta kon-
takt med Gudhemsgårdens led-
ning för att se hur ett samarbete 
skulle kunna få en tydligare form 
och eventuellt kunna utvecklas. 
Så kan ni än tydligare vara med 
och skapa hopp om en morgon-
dag och en framtid.

Samverkan
Vad som präglar ert pastorat är 
de starka nätverken och goda 
kontakterna med föreningarna i 
bygden. Detta är en stor tillgång 
och något som ni måste vårda 
på ett klokt sätt. Det finns hos 
många föreningar ett naturligt 
förhållningssätt till kyrkan och 
man vill gärna samarbeta. Ett 
annat fantastiskt exempel på era 
starka nätverk som sätter kyr-
kan mitt i byn är kontakterna 
med skolorna. Som kantorer är 
ni välkomna att sjunga med bar-

nen inom skolans ram. Jul- och 
påskvandringar är viktiga delar 
av detta ert samarbete. Jag skulle 
vilja uppmuntra er till att titta lite 
närmare på det pedagogiska pro-
gram som kallas Bibeläventyret 
och som ger barn i årskurs fyra 
och fem möjlighet att upptäcka 
bibelberättelserna. Det är ett pro-
gram som Svenska Bibelsällska-
pet ansvarar för och som nått ut 
i väldigt många skolor i Sverige – 
inte minst för att Skolverket god-
känt dess användning för att allt 
sker i linje med skolans läroplan. 
Svenska Bibelsällskapet utbildar 
bibeläventyrare som sedan i sam-
råd med kyrkoherden och andra 
medarbetare i den lokala försam-
lingen och naturligtvis i samråd 
med rektor och aktuell lärare på 
skolan. Detta skulle kunna vara 
något väldigt bra för Er här i 
Stenstorps pastorat.  Kyrkorums-
pedagogiken skulle också kunna 
vara en självklar väg till utveck-
lat samarbete med skolorna i er 
bygd. De goda kontakterna med 
skolledningarna i bygden är för-
stås inget självklart. Dessa re-
lationer måste underhållas. Det 

Stenstorps pastorat  
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nätverken och goda  
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föreningarna i bygden. 
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vore kanske bra att en av era 
medarbetare särskilt får ansvar 
för att hålla kontakterna med 
skolledarna i er bygd. 

Klosterruinen
När vi talar om de starka nätver-
ken i bygden som ni som pastorat 
och församlingar har måste jag 
också nämna er fantastiska sam-
verkan kring Gudhems klosterru-
in, klostermuseum och Gudhems 
kyrka. Detta skapar i sin tur god 
samverkan med Falköpings kom-
mun och Regionen när det gäl-
ler turism och pilgrimsarbete. 
Intresset för historia, naturupp-
levelser och vandringar öppnar 
upp för att dela tro och dela liv. 
Detta är en rikedom i ert sam-
manhang som inte bara handlar 
om samverkan utan också om 
möjlighet för många ideella med-
arbetare att engagera sig. Det är 
så bra! Jag vill uppmuntra er till 
att försöka utveckla möjligheten 
att besöka kyrkorna i bygden 
genom kontakter med de andra 
pastoraten runt Hornborgasjön. 
Ni skulle kunna skapa ett gemen-
samt besökskoncept med öppna 
kyrkor. Här finns goda erfaren-
heter att lära av i Sjuhäradsbyg-
den i vårt stift. En sådan satsning 
skulle kanske göra det intressant 
för kommunen att bidra till att 
pastoratets kyrkor mer kan hål-
las öppna för besök?

Ni har tolv kyrkor i ert pasto-
rat. De skulle kunna ha varit fler 
men några sockenkyrkor revs för 
ungefär hundra år sedan. Det är 
inte längre möjligt att göra så. 
Kulturmiljölagen reglerar att alla 
kyrkor äldre än byggda 1940 är 
skyddade. Dessutom har ni alla 
era kyrkor i gott skick med en 
tydlig plan för vård och under-
håll. Det finns också en exempla-
risk ordning när det gäller doku-
mentation och vård av kyrkornas 
K-märkta inventarier. Det är så 
bra! Ni förvaltar detta kulturarv 
på bästa sätt för morgondagen 
också genom det stora engage-
manget för kyrkobyggnaderna 
hos många ideella medarbetare. 

Ett fint exempel på detta är att ni 
genom ideella medarbetare håller 
vissa kyrkor öppna för besök och 
andakt under ganska stor del av 
året. Här spelar förstås ni kyrk-
vaktmästare med allt ert kun-
nande och all er omsorg en cen-
tral roll. En medveten satsning 
på att utveckla ett levande guds-
tjänstliv och ett modigt arbete 
med att fundera över hur kyrko-
byggnaderna bäst ska användas 
framöver kommer att innebära 
att kyrkobyggnaderna också för 
framtiden kommer att brukas till 
det som de en gång byggdes för 
– ordets förkunnelse, sakramen-
tens förvaltning bön, lovsång och 
möte med levande Gud mitt i allt 
detta, mitt i livet.

Kyrkvaktmästare
Under visitationen fick jag sär-
skilt möta er kyrkvaktmästare. 
Jag har redan nämnt hur viktiga 
ni är för omsorgen om kyrko-
byggnaderna. Men detta är – vå-
gar jag säga – inte er viktigaste 
omsorg. Ni är en självklar del 
av församlingarnas omsorg om 
människorna som söker sig till 
gudstjänsterna eller till kyrko-
gårdarna. Ni vittnade alla om att 
ni ger er tid för att samtala med 
de människor som besöker an-
hörigas gravar och ni är förstås 
mycket viktiga i ert bemötande 
vid dop-, vigsel och begravnings-
gudstjänster. Tack för ert goda 
arbete! Jag vill påminna er om 

vikten av att också ni i er kontakt 
med människor ibland kan be-
höva eget stöd och hjälp i samtal. 
Det vore kanske också en möjlig-
het för er kompetensutveckling 
att belysa denna del av ert arbete. 

Jag vill också framföra stiftets 
tack för att ni i Stenstorps pas-
torat varit med från allra första 
början i vårt samarbete med att 
utveckla det som numera heter G 
lön och ekonomi. Genom samar-
betet med er har modeller och ar-
betsformer som idag används på 
många andra håll kunnat prövas 
och förfinas. Vi hoppas från stif-
tets sida att kunna fortsätta att 
vara er till ett gott stöd i denna 
samverkan inom G – som i ge-
mensamt.

Förtroendevalda
Som en del av visitationen har 
vi också lyft frågorna om kyr-
korådets och församlingsrådens 
viktiga uppdrag. Kyrkorådet är 
pastoratets styrelse med uppdra-
get att svara för mål och iden-
titetsfrågorna, de långsiktiga 
strategierna för utvecklingen av 
den grundläggande uppgiften, 
verksamhetsplan och budget 
samt uppföljning, verksamhets-
berättelse och bokslut. Till detta 
kommer också uppdraget att be-
sluta om policydokument som 
ska finnas eller behövs för en väl 
fungerande verksamhet. Ni är 
väl medvetna om att det idag i 
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princip saknas formulerade verk-
samhetsplaner liksom att en hel 
del både nödvändiga och nyttiga 
policydokument saknas. I grun-
den handlar det om att som pas-
toratets styrelse kunna och våga 
göra prioriteringar och vägval för 
att gestalta morgondagens kyrka. 
Det är inte kyrkorådets uppdrag 
att se sig tillbaka. Vad vill vi ska 
prägla våra församlingars liv och 
gemenskap för framtiden? Det är 
den viktiga frågan. För att den 
frågan ska kunna besvaras be-

hövs tid och rum under samman-
trädena för att tala om det som 
är kyrkans identitet och uppdrag. 
Det handlar alltså om att dela 
tro och dela liv. Pastoratets sty-
relse måste ha utrymme för detta 
och kyrkoherden kan med sin 
särskilda kompetens leda dessa 
samtal. Varje sammanträde bör 
ha en punkt på dagordningen för 
detta. Jag vill också uppmuntra 
er att vara mer uppmärksamma 
på gränssnittet mellan det som 
är kyrkorådets styrelseuppdrag 
och kyrkoherdens ledningsan-
svar. Kyrkorådet kan enbart de-
legera uppdrag till kyrkoherden, 
inte direkt till andra anställda 
medarbetare i organisationen. 
Här måste pastoratets delega-
tionsordning ses över. Enskilda 
processer inom verksamheten, 
också i de delar som handlar om 
fastighets- och kyrkogårdsfrågor, 
ansvarar kyrkoherden för inom 
sitt ledningsuppdrag. Det som 
kyrkorådet kan utveckla är en 
tydlig årscykel för hur återrap-
porter från kyrkoherden ska ske 
inom ramen för pastoratets olika 
verksamhetsområden. De utskott 
som finns i pastoratet ska endast 
ha uppdraget att bereda ärenden 
till kyrkorådet – inte att svara 

för enskilda processer kring t.ex. 
fastigheterna. En fråga som kyr-
korådet särskilt måste uppmärk-
samma är hur personalstaten 
överensstämmer med de behov 
som finns i relation till den verk-
samhet som kyrkorådet fattar 
beslut om. Som jag uppfattar det 
är personalstaten idag ansträngd 
på ett sätt som gör det svårt att 
möta de behov som finns i den 
befintliga verksamheten. Jag vill 
därför vara så tydlig att jag säger 
att Stenstorps pastorat snarast 
möjligt bör inrätta ytterligare en 
komministertjänst samt en för-
samlingspedagogtjänst. Till detta 
behövs också en kyrkogårds- och 
fastighetschefstjänst. Om inte 
dessa tjänster inrättas måste verk-
samheten bantas eller så kommer 
inte kvaliteten i verksamheten 
att kunna upprätthållas. Detta 
skulle förstås skada möjligheten 
för Stenstorps pastorat att fort-
satt vara kyrkan mitt i byn med 
de starka nätverken som bygger 
morgondagens kyrka

Ett av ert pastorats utvecklings-
områden är gudstjänstlivet. Detta 
är, om jag ser till styrelsernas an-
svar, primärt församlingsrådens 
uppdrag. Här finns en hel del att 
göra för att ge rum för det arbe-
tet i församlingsråden. Hur ska 
ett levande relevant gudstjänstliv 
i församlingen se ut i morgonda-
gens kyrka, en kyrka som inte 
ser sig tillbaka utan ger hopp för 
framtiden? Det är egentligen den 
enda fråga som ni i församlings-
råden ska arbeta med. Den för-
djupningsdag kring gudstjänsten 
som jag tidigare nämnt att jag 
tycker ni ska satsa på i pastoratet 
skulle kunna vara en kick off för 
er i församlingsråden att mer och 
mer fokusera på detta ert egent-
liga arbete. Jag vill också un-
derstryka att den ordning ni har 
att församlingsråden disponerar 
medel till förfogande som en-
skilda medarbetare kan äska om 
under pågående budgetår inte är i 
linje med den uppdelning i ansvar 
som finns mellan styrelserna och 
kyrkoherdens ledningsansvar. 

Kyrkoherde Mikael
Nu vänder jag mig direkt till Dig, 
kyrkoherde Mikael. Du står i en 
mycket viktig uppgift. Utöver att 
företräda mig som biskop och i 
den rollen se till att allt som sker 
i Stenstorps pastorat sker i enlig-
het med Svenska kyrkans tro, be-
kännelse och lära ska Du också 
leda all verksamhet i pastoratet 
i enlighet med den övergripande 
inriktning och ram som kyrko-
fullmäktige fattat beslut om. Jag 
vill uppmuntra Dig att ge mer 
tid och utrymme för ditt viktiga 
uppdrag att tänka strategiskt för 
pastoratets framtid. Hur ser mor-
gondagens kyrka ut i Stenstorps 
pastorat, den kyrka som inte ser 
sig tillbaka utan som kan dela 
hopp och livsmod och vara med 
om att skapa ett gott samhälle i 
Stenstorpsbygden? Hur ska era 
utvecklingsområden gestaltas och 
vilka steg ska ni ta? För att Du 
ska få tid och rum för detta behö-
ver du forma en ledningsgrupp av 
anställda medarbetare med några 
nyckelpersoner som får tydliga 
chefs- eller samordningsansvar 
inom organisationen. Idag finns 
mycket otydlighet kring enskilda 
anställdas medarbetares mandat 
och uppdrag. Med det stora en-
gagemang som dina medarbetare 
har så fungerar det mesta ändå 
men för att på ett bra sätt ta vara 
på dina medarbetare behöver du 
se över detta så snart möjligt. I 
detta kan vi från stiftet vara be-
hjälpliga med råd och stöd och 
Du kan också ta tillvara kompe-
tens i pastoraten i närområdet. 
Jag vill också uppmuntra dig att 
mer regelbundet ha personalsam-
lingar – både i hela arbetslaget 
och i särskilda konstellationer 
både för att förtydliga den in-
terna kommunikationen och för 
att ge rum för att med alla dela 
tro och dela liv. Du får också 
uppdraget av mig att regelbun-
det samla präster och diakon till 
överläggning för att tala teologi 
tillsammans. 

Nu tänker nog många av er att 
har inte biskopen ändå glömt nå-

Vad ska prägla våra  
församlingars liv och  
gemenskap för framtiden? 
Det är den viktiga frågan.
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got? Jo, jag har glömt att nämna 
mycket av allt det goda som ni är 
och har i Stenstorps pastorat och 
de fyra församlingarna och jag 
har säkert inte uppfattat alla de 
utmaningar som ni har för fram-
tiden. 

Jag ska nämna en sak som ni 
ska vara mycket stolta och glada 
över. Tranor, eller rättare sagt den 
fantastiska möjlighet till guds-
tjänster, utställningar och samtal 
som den öppna kyrkan i Bjurum 
erbjuder med allt ert ideella enga-
gemang under trantiden. Det är 
så bra! Jag är förvisso ingen ex-
pert på tranor men kanske kan de 
lära oss något. Inte ser man som 
trana sig tillbaka. Jag uppfattar 
att dessa djur är framåtsyftande 
– kommer tillbaka varje år men 
inte för att se sig tillbaka utan för 
att förbereda för nytt liv, ny gene-
ration och ny morgondag. 

Dalénmuseet
Jag vill särskilt tacka för den 
glimrande och intresseväckande 
guidningen som jag och mina 
medarbetare fick av Carl-Erik 
Gabrielsson på Dalénmuséet. Jag 
fick lära mig mycket om bygdens 
store son. Han såg sig inte till-
baka. Inte ens när han drabbades 
svårt av blindhet. Han talade om 
vikten av att vara optimist. Jag 
bär därför idag den nål jag fick 
vid museibesöket. Kanske hand-
lar detta att vara kyrka om att 
mitt i en värld där det finns myck-
et som talar ett annat språk tala 
om och gestalta hopp, livsmod, 
framtid, nya möjligheter, nåd och 
en gemenskap med Gud i evighet. 
Allt för Jesu död och uppståndel-
ses skull. Vi som kyrka ska inte 
se oss tillbaka utan frimodigt 
leva i det som är nu för att dela 
hopp och vara med och bygga en 
god framtid i Stenstorps, Horn-
borga, Dala-Borgunda-Högstena 
och Gudhems församlingar och 
den bygd som församlingarna är 
en del av. Det är därför en opti-
mistisk kyrka fast grundad på 
Jesu liv, död och uppståndelse, 
inspirerad av den heliga Anden i 
den realistiska verklighet som är  
Stenstorps pastorat i Skara stift 
som vi har att leva.  

Fortsatta samtal
Tack kyrkorådets ordförande 
Lars-Erik och kyrkoherde Mikael 
och alla andra jag och mina med-
arbetare fått möta under visita-
tionen för goda och inspirerande 
dagar. Detta mitt tal är tänkt att 
vara underlag för era fortsatta 
samtal i kyrkorådet, i försam-
lingsråden och i arbetslaget samt 
i alla andra sammanhang som ni 
finner lämpligt. Så fortsätter vi 
pastorat och stift på Vägen vi-
dare, tillsammans i uppdraget att 
tala tydligt om Jesus och åter igen 
med orden från psalm 586, den 
fjärde versen, i vår psalmbok:

Kristus är vår verklighet.  
Se hans tecken,  
följ hans maning,  
se dig ej tillbaka mer.  
Han, din vän,  
dig aldrig sviker.  
Hans är löftet,  
morgonriket. 

Se er inte tillbaka! Guds löfte är 
morgondagen. Amen! Vilket be-
tyder: Må det ske!

Biskop Åke Bonnier
23 oktober 2016  

Stenstorps församlingshem

Var stola över  
verksamheten  
i och runt  
Bjurums kyrka  
under trantiden 
- den är så bra!
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Biskop Åke lyfter fram  
"Kyrka i trantid".  
Programmet finns  

på sidan 3.  
Välkommen in!



Administration
Annelie Blom, kanslist 
0500-499 503 
annelie.m.blom@svenskakyrkan.se

Anna-Lena Seveborg, ekonom  
0500-499 501, sms: 072-734 05 00 
anna-lena.seveborg@svenskakyrkan.se

Maria Ekenstierna, kyrkogårdsadministratör 
expeditionstid måndag-fredag 9.00-12.00 
0500-499 502, sms: 072-575 46 40 
maria.ekenstierna@svenskakyrkan.se

Präster
Mikael Blom, kyrkoherde 
0500-499 505, sms: 0730-67 11 50 
mikael.blom@svenskakyrkan.se

Malin Viklund, komminister 
0500-499 506, sms: 0722-41 40 64 
malin.viklund@svenskakyrkan.se

Sofia Angel, komminister 
0500-499 504 
sofia.angel@svenskakyrkan.se

Kantorer
Susanne Carlsson (Stenstorp, Dala, Borgunda) 
0500-499 509, sms: 0707-61 81 20 
susanne.carlsson@svenskakyrkan.se

Gunnar Hagenfeldt (Högstena) 
0708-33 69 48

Majken Frid Larsson (Hornborga) 
0500-499 510, sms: 070-268 57 66 
majken.frid.larsson@svenskakyrkan.se

Annelie Karlsson (Gudhem)  
0500-499 511, sms: 070-361 15 29 
annelie.karlsson@svenskakyrkan.se

Diakoni
Elisabeth Gustafsson, diakoniassistent 
072-728 56 04 
elisabeth.gustafsson@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionens  
öppet- och telefontid 
måndag–torsdag 9-12

Stenstorps pastorat

Prästgatan 6, 521 60  STENSTORP

telefon: 0500-499 500  
fax: 0500-499 529

www.svenskakyrkan.se/stenstorp

stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Barn och ungdom

Lena Arvidsson 
0500-499 513, sms: 070-30 20 400 
lena.arvidsson@svenskakyrkan.se

Maria Larsson, församlingsassistent 
0500-499514, sms: 072-5714500 
maria.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
Stenstorp 
Christer Lönnqvist  
0500-499 516, sms: 0703-70 93 84

Dala, Borgunda, Högstena
Arne Pinthorp 
0500-499 517, sms: 070-722 53 01

Per Brandstedt 
0500-499 524, sms: 072-578 24 00

Siv Lood (inre tjänst, och lokalvårdare i Stenstorp) 
0500-499 518, sms: 0707-77 56 46

Segerstad, Håkantorp, Valtorp
Håkan Svensson  
0500-499 519, sms: 072-575 45 80

Veronica Johansson 
0500-499 520, sms: 072-575 46 50

Broddetorp 
Iréne Wallgren 
0500-499 521, sms: 070-220 8170  
även fax 0500-499 526

Gudhem, Ö Tunhem, Ugglum, Bjurum  
Annelie Ahlström  
0500-499 522, sms: 070-3019799

Karin Wallin  
0500-499 523, sms: 072-578 23 00

Bokning av församlingshem
via pastorsexpeditionen 0500-499 500


