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Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat

Postens gruppförsändelse till hushåll

Att vara konfirmand handlar 
om att ställa frågor om livet. 
Läs mer på sidorna 4 och 5!
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Sommartid
I denna ljuva sommartid… så börjar en av 
våra mest kända sommarpsalmer. 

Nu vet vi ju inte hur sommaren kommer att se ut, 
men att det blir en sommar det vet vi. Sommar, en 
tid av förväntan, en tid av längtan, en tid av vila, det 
är väl det som vi alla önskar. 

Men vi vet också att det finns många måsten. Vi ska 
göra så mycket, vi ska besöka nära och kära, vi ska 
åka dit och dit, jag sommaren är en tid av resande, 
på gott och ont. Varför kan vi inte bara vara! Vara 
oss själva! 

Ibland tänker jag att vi behöver stänga av lite av 
presterandet. Ibland tycker jag det är skönt att inte 
göra någonting! Att bara sitta rätt upp och ner och 
fundera över livet. Jag kan rekommendera detta, 
det är nyttigt!

I denna ljuva sommartid... Ta vara på sommaren – 

vi behöver denna årstid.

Mikael Blom
Kyrkoherde

Personalnytt
Det händer en del när det gäller  
personalen i Stenstorps pastorat. 

Vi har sedan i början på april en ny kyrkogårds- och 
fastighetschef som heter Daniel Zetterlund. Daniel 
har tidigare arbetat som fastighetschef på jord-
bruksverket i Jönköping. Daniel ansvarar för våra 
fastigheter, och våra kyrkogårdar. Han är också ar-
betsledare för våra vaktmästare. 

En annan förändring är att kyrkvaktmästare Arne 
Pinthorp slutar i Dala-Borgunda-Högstena försam-
ling. Ny vaktmästare är Arne Johansson. Arne har 
tidigare arbetat på Axima i Skövde.

Från och med 1 augusti får vi en ny diakon i pasto-
ratet. Hon heter Ann-Kristin Gillberg. Ann-Kristin 
har tidigare tjänstgjort i Säffle pastorat. Vi kommer 
att presentera henne mer i nästa Kyrknytt.

Mikael Blom
Kyrkoherde

Jourhavande präst
Telefon, e-post eller chatt - det finns flera 
kontaktvägar till jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för dig som behöver 
en medmänniska att prata med. När du kontaktar 
Jourhavande präst så får du prata med en präst från 
Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och  
utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har 
tystnadsplikt.

Jourhavande präst är öppen varje natt mellan klock-
an 21.00 och 06.00. Du ringer 112 och ber att få bli 
kopplad till jourhavande präst.

Nu finns Jourhavande präst även på nätet! Du kan 
chatta eller skicka e-post. Chatten är öppen måndag 
till torsdag mellan klockan 20 och 24. 

Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast



 

tisdag 30 maj
Broddetorps kyrka 19.00

”Den blomstertid nu kommer”

Musikskoleelever

Barnkören Tonträffen

söndag 25 juni
Segerstads kyrka 18.00

"Från folkligt till klassiskt  
i midsommarkväll"

Stråkkvartetten Larm o Sirén

söndag 9 juli
Ugglum kyrka 18.00

Torgny Gustafsson med döttrar 

sång, trumpet, flöjt och piano

söndag 16 juli
Dala kyrka 18.00

Sånggruppen Adora från Moholm

Fri entré. Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/stenstorp

Sommarmusik

lördag 29 juli 
Gudhems kyrka 18.00

Skogstrion

söndag 6 augusti
Borgunda kyrka 18.00

”Sommarljusa skyar…”

Sånggruppen Magpies  
från Töreboda

söndag 13 augusti
Stenstorps kyrka 18.00

Duo Wind & Wood

Anna Boman Hald, flöjt

Marcus Hedenfalk, marimba

Under sommaren hälsar vi välkommen 
till en rad fina musikgudstjänster runt 

om i pastoratets vackra kyrkor. 
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Finns Gud? Blir jag lycklig om jag blir smal? 
Varför finns olika religioner? Vem kan jag 
lita på? Kommer kriget till Sverige? Du är 
inte ensam om att fundera över livet. 

Är du nyfiken på både dig själv och din omgivning? 
Välkommen att bli konfirmand i Stenstorps pasto-
rat! Att konfirmeras innebär att lära sig mer om sig 
själv, om Gud, om andra människor och om livet.

Konfirmationstiden är en upptäcksresa. Du och 
dina kamrater umgås med varandra och utforskar 
kyrkans traditioner och tro tillsammans. Ni gör 
olika aktiviteter med en präst och andra anställda i 
kyrkan. När det blir dags för själva konfirmationen 
firar ni en högtidlig gudstjänst tillsammans. 

Vill du vara med? Du kan välja mellan de två 
grupperna i Broddetorp/Gudhem eller i Stenstorp.  
Anmälningsblanketten har skickats till dig på  
posten.Tveka inte att anmäla dig!

Konfirmation:  
Att ställa frågor  
om livet

Bli konfirmand!
Information till dig och  
till föräldrar finns på  
www.svenskakyrkan.se/
stenstorp/konfirmation

Kontaktpersoner är Malin Viklund (präst)  
och Lena Arvidsson (församlingsassistent).  
Du hittar deras telefonnummer och  
mailadresser på Kyrknytts baksida. Hör av dig!
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Välkommen till  
Svenska kyrkan i sommar!
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

Juni
måndag 19 juni
Stenstorps äldreboende Torget 11.00 
Mässa, Malin Viklund

lördag 24 juni
Midsommardagen
Gudhems klosterruin 10.00 
Friluftsgudstjänst, Mikael Blom  
Tag med kaffekorg. Vid regn i kyrkan
Brunnhems bygdegård 14.00 
Friluftsgudstjänst, Mikael Blom  
Syföreningen bjuder på kaffe

söndag 25 juni
Johannes döparens dag
Östra Tunhems kyrka 10.00 
Gudstjänst, Mikael Blom
Dala prästgård 15.00 
Friluftsgudstjänst, Mikael Blom  
Församlingen bjuder på kaffe.
Segerstads kyrka 18.00
Sommarmusik (se sid 3),  
Mikael Blom

Juli
söndag 2 juli
3:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00 
Gudstjänst, Malin Viklund
Broddetorps Kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

måndag 3 juli
Stentorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Malin Viklund

söndag 9 juli
4:e söndagen efter trefaldighet
Borgunda kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Krestin Hannas stuga 15.00
Friluftsgudstjänst, Malin Viklund  
Tag med kaffekorg 
Kläder efter väder
Ugglums kyrka 18.00
Sommarmusik (se sid 3),  
Malin Viklund

söndag 16 juli
Apostladagen
Stenstorps kyrka 10.00 
Gudstjänst, Mikael Blom
Hornborga gamla kyrkplats 15.00
Friluftsgudsjänst, Mikael Blom 
Tag med kaffekorg, samt stol
Dala Kyrka 18.00
Sommarmusik (se sid 3),  
Mikael Blom

måndag 17 juli
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Bengt-Åke Ögren

söndag 23 juli
6:e söndagen efter trefaldighet
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Ögren
Kalltorp 19.00
Friluftsgudstjänst, Bengt-Åke Ögren 
Korvgrillning från kl 18.00.  
Tag med kaffekorg, samt stol 
Vid regn i Dala församlingshem

lördag 29 juli
Gudhems kyrka 18.00
Sommarmusik (se sid 3),  
Malin Viklund

söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Björktuna 15.00
Gudstjänst, Malin Viklund  
Röda korset bjuder på kaffe
Bjurums kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

måndag 31 juli
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Bengt-Åke Ögren

Augusti
söndag 6 augusti
8:e söndagen efter trefaldighet
Valtorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Flakebergsstugan 15.00
Friluftsgudstjänst, Malin Viklund 
Tag med kaffekorg, samt stol
Borgunda kyrka 18.00
Sommarmusik (se sid 3),  
Malin Viklund

lördag 12 augusti
Segerstads kyrka 18.00
Helgsmålsbön, Mikael Blom

söndagen 13 augusti
9:e söndagen efter trefaldiget
Broddetorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Högstena, allvaret 15.00
Friluftsgudstjänst, Malin Viklund  
Tag med kaffekorg, samt stol
Stenstorps kyrka 18.00
Sommarmusik (se sid 3),  
Malin Viklund

måndag 14 augusti
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund

söndagen 20 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet
Ugglums kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Skinntorpet 15.00
Friluftsgudstjänst, Mikael Blom 
Tag med kaffekorg, samt stol
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom

söndag 27 augusti
11:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00 
Mässa, Malin Viklund
Bjurums kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

Måndag 28 augusti
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Mikael Blom
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Helgmålsbön firas i  
Broddetorps kyrka på  
lördagar klockan 18.00 
(med undantag för 
midsommardagen). 
Välkommen!

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

September
söndag 3 september
12:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00 
Gudstjänst med  
konfirmandinskrivning, 
Malin Viklund
Östra Tunhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Högstena kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Segerstads kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

söndagen 10 september
13:e söndagen efter trefaldighet
Gudhems kyrka 10.00
Gudstjänst med  
konfirmandinskrivning, 
Malin Viklund
Dala kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps Kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Broddetorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom

Foto:  Svenska kyrkan/IKON
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Körsång i höst?
Du som tycker om att sjunga är mycket 
välkommen till någon av våra körer som 
startar v 36. 

Att man mår bra av sång kan alla som någon gång 
provat vittna om, men det finns också en medicinsk 
forskning kring just körsång. Den visar att man kan 
få förhöjda endorfinnivåer. 

Man har också visat att körsångare som sjunger 
tillsammans i en halvtimme rapporterar ökade posi-
tiva känslor och samtidigt stiger oxytocinhalten hos 
dem. Oxytocinet anses spegla en känsla av gemen-
skap. Det dämpar oro och ångest. 

Körsång kan också vara en form av mindfulness. 
Man måste vara fullt koncentrerad på uppgiften här 
och nu. Kort sagt, man mår bra av att sjunga! 

Svenska kyrkan har alltid värderat sång och körer 
högt. I Stenstorps pastorat har vi flera olika körer i 
blandade åldrar. 

För mer information om körerna, gå in på vår hem-
sida (www.svenskakyrkan.se/stenstorp) eller kon-
takta någon av oss som arbetar med kyrkomusik 
(kontaktinformation finns på Kyrknytts baksida). 
Tveka inte utan kom och var med.  Välkommen!

Annelie Karlsson
Majken Frid Larsson
Susanne Carlsson

Foto:  Susanne Carlsson
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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        900 12 23

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

Start i vecka 36
Först sommarlov, sedan en ny termin.

Barngrupperna har sommarlov, men startar igen 
under vecka 36. Detta gäller alla pastoratets  
grupper, d.v.s. i Stenstorp, Gudhem och Broddetorp. 

Mer information om barngrupperna finns på  
www.svenskakyrkan.se/stenstorp

Välkomna till en härlig termin tillsammans!

Lena Arvidsson Foto:  Svenska kyrkan/IKON
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Stöd syriska  
flyktingar
Konflikten i Syrien innebär lidande och förluster vars omfattning inte går att föreställa sig. 
Svenska kyrkans internationella arbete finns på plats och stödjer syriska flyktingar i Jordanien, 
Libanon och Turkiet. Din gåva går bland annat till nyanlända flyktingar, aktiviteter för barn  
och  ungdomar, säkra  lokaler s.k. safespaces, där människor, framför allt barn som utsatts  
för posttraumatisk stress, kan få  komma undan och känna sig trygga.

Din gåva räddar liv!
SMS:a SYRIEN till 72905 så skänker du 100 kronor.  
Swisha till 9001223. Märk gåvan med SYRIEN. 

 
svenskakyrkan.se/internationelltarbete/syrien
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Hemma hos Zaid och hans familj. Familjen Al Natoor har flytt från Syrien och bor i flyktingläger i Jordanien.
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Rösta i  
kyrkovalet!
Vilka personer vill du ska ha 
inflytande över kyrkan idag 
och i framtiden? 
Den 17 september är det dags 
att rösta fram kyrkans för-
troendevalda för kommande  
mandatperiod. Om du inte 
kan komma till din vallokal på 
valdagen så går det bra att 
förtidsrösta. All information 
om röstningen finns på ditt 
röstkort, som kommer med 
posten hem till dig.

Foto:  Svenska kyrkan/IKON

Du röstar på tre nivåer: 
till kyrkofullmäktige i  
Stenstorps pastorat,  
till stiftsfullmäktige i  
Skara stift och på riksnivå  
till kyrkomötet. 
Välkommen att kontakta  
pastorsexpeditionen på 
0500-499 500 med dina  
frågor. Allmän information 
om kyrkovalet hittar du på  
www.svenskakyrkan.se 
/kyrkoval



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

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

Ann-Kristin Gillberg, diakon 
tillträder 1 augusti 2017

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

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

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

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

Kyrkogårdsförvaltning
Daniel Zetterlund, kyrkogårds- och fastighetschef 
0500-499 507, sms: 0730-22 19 93 
daniel.zetterlund@svenskakyrkan.se

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

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

Dala, Borgunda, Högstena
Arne Johansson 
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


