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Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat

Postens gruppförsändelse till hushåll

I september är det kyrkoval! Då 
röstar du fram de personer som 

ska fatta beslut om kyrkan under 
de kommande fyra åren. 

Läs mer på sidorna 4 och 5.
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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

I denna  
ljuva hösttid
Varje årstid har sin charm, så även hösten.

När jag skriver dessa rader är det mitt i somma-
ren, några dagar in i juli. Men känslan av att vi går 
mot höst finns där även om det tar emot. Jag brukar 
tänka att alla årstider har sin charm och inte minst 
hösten. 

Rösta i kyrkovalet!
Vad händer nu denna höst 2017? Jo, det är val i 
Svenska Kyrkan, det bortglömda valet brukar man 
tyvärr säga. Men jag tror inte att detta val är så bort-
glömt. Många människor är medvetna om det men 
man går inte och röstar! Och det är synd! För även 
om man inte är engagerad i någon större utsträck-
ning så är många av våra församlingsbor medvetna 
om vad vi gör. Många läser vårt församlingsblad, 
besöker vår hemsida samt deltager i våra aktiviteter, 
i vår verksamhet. Så varför inte gå och rösta! 

Välkommen, Ann-Kristin!
Vad händer mer denna höst? Jo, vi får en ny diakon 
i pastoratet, Ann-Kristin Gillberg. Ann-Kristin har 
tidigare tjänstgjort i Säffle pastorat under många år. 
Från och med den 1 augusti är hon anställd i pas-
toratet. Vi kommer att möta henne i många olika 
sammanhang och vi hälsar henne varmt välkom-
men.

Sommaren är kort... hösten kommer snart!?

Mikael Blom
Kyrkoherde i Stenstorps pastorat    

Foto: Svenska kyrkan/IKON

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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En eftermiddag 
för Världens barn
Lördagen den 30 september sker en  
insamling till Världens barn i Stenstorp.                            

Insamlingsdagen till Världens barn startar med tips-
promenad kl 13.30 vid Hembygdsgården. Prome-
naden tar dig vidare genom samhället med diverse 
aktiviteter utmed vägen. 

Klockan 16.00 är det konsert i Stenstorps kyrka 
med flera olika körer, solister och musiker. Efter 
konserten serveras korv, bröd och fika i Stenstorps-
skolans matsal. 

Arrangörer är Röda korset, Skolmuséet, PRO, Sam-
hällsföreningen, Hembygdsföreningen, Dalénmu-
seet, Fotoklubben, Fyrvaktaren, Bonadssamlingen, 
IK Albion och Svenska kyrkan. 

Välkommen att delta och ge ditt bidrag till våra 
barn runtom i världen!

Ge ditt bidrag redan nu
Du kan bidra till insamlingen redan nu genom att 
skicka ett sms med texten 50, 100 eller 200 till num-
mer 72 999. Då skänker du motsvarande summa till 
Världens barn. 

Du kan också swisha till nummer 9019506 (välj 
valfritt belopp och ange VB17 som meddelande) 
eller sätt in pengar till Radiohjälpens plusgiro  
90 1950-6. Tack för din gåva!

Foto: Världens barn/Svenska kyrkan

De insamlade pengarna går  
bland annat till att barn i utsatta  
områden ska kunna gå i skolan.
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I september är det dags för kyrkoval. Då 
röstar du som är medlem i Svenska kyrkan 
fram de personer som ska styra kyrkan 
under de kommande fyra åren. 

Vem får rösta?
Du får rösta i kyrkovalet om du
* är medlem i Svenska kyrkan
* fyller 16 år senast på valdagen (17/9-17)
* är folkbokförd inom det område som valet avser 
Du som uppfyller dessa kriterier får ett röstkort i 
brevlådan några veckor före valdagen. 

Hur gör man för att rösta?
På valdagen den 17 september 2017 har alla val-
lokaler öppet minst klockan 18–20. I regel har val-
lokalerna öppet i minst sex timmar. Information om 
öppettider och lokaler finns på röstkortet som du 
får på posten till din folkbokföringsadress. Du som 
röstar i Stenstorps pastorat hittar också öppettider-
na här intill. 

Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i 
hela landet under perioden 4–17 september 2017. 
För att rösta behövs röstkortet. Via pastorsexpedi-
tionen får du information om röstmottagningsstäl-
len, öppettider och material för brevröstning. Kon-
taktinformation finns på sidan 12.

Om du inte kan ta dig till röstningslokalen eller val-
lokalen går det att rösta per bud eller brev. Bud- och 
brevröstningspaket finns att hämta på pastorsexpe-
ditionen.

Budet måste vara minst 18 år. När man budröstar 
måste två personer bevittna kuvertet utöver välja-
ren själv. Det går bra att ett av vittnena är budet.

Brevröstning är portofritt men väljaren behöver 
skicka sin brevröst i så god tid att den är stiftsstyrel-
sen tillhanda senast fredagen före valdagen (15/9). 
Det innebär att en brevröst som skickas inom landet 
i regel måste läggas på en postlåda före den sista 
tömningen på torsdagen den 14 september 2017, 
helst tidigare.

Förtidsrösta  
i Stenstorps församlingshem
Du kan förtidsrösta i vilken lokal som helst, oavsett 
var du är folkbokförd. Förtidsröstning i Stenstorps 
pastorat sker i Stenstorps församlingshem under 
följande tider:

Måndag 4 september: 9.00–12.00
Tisdag 5 september: 9.00–12.00
Onsdag 6 september: 9.00–12.00 och 17.00–19.00
Torsdag 7 september: 9.00–12.00
Fredag 8 september: 9.00–12.00
Lördag 9 september: 9.00–12.00
Måndag 11 september: 9.00–12.00
Tisdag 12 september: 9.00–12.00 och 17.00–19.00
Onsdag 13 september: 9.00–12.00
Torsdag 14 september: 9.00–12.00
Fredag 15 september: 9.00–12.00
Lördag 16 september: 9.00–12.00

Rösta på valdagen  
i din vallokal
På valdagen, den 17 september, röstar du i valloka-
len i den församling där du är folkbokförd. Infor-
mation om din vallokal finns på röstkortet som du 
får i brevlådan. 

Vallokalerna har öppet mellan klockan 9:0-011:00, 
14.00–16.00 och 18:00–20:00 på följande platser i 
Stenstorps pastorat:

* Stenstorps församlingshem
* Dala församlingshem
* Gudhems församlingshem
* Broddetorps församlingshem

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Din röst räknas
Varför ska man rösta i kyrkovalet, spelar 
det egentligen någon roll? 

Kyrkomötets ordförande, Karin Perers, förklarar 
varför du ska rösta i kyrkovalet: 

– Med din röst har du möjlighet att påverka hur 
kyrkan utvecklas och din röst väger tungt, säger 
hon.

Öppen förskola, gemenskap för äldre, integration 
av nya svenskar, stöd till människor i sorg, kris el-
ler utsatthet. Utöver att fira gudstjänst gör Svenska 
kyrkan mycket av det som många tycker är viktigt 
när samhällets funktioner inte riktigt räcker till. 
Alla som vänder sig till kyrkan får del av besluten 
i kyrkan, därför har kyrkovalet större betydelse än 
vad många kanske tror.

– Kyrkovalet är den största manifestationen för de-
mokrati i vårt land, vid sidan av de formella valen 
till samhällets beslutande organ (kommun, lands-
ting och riksdag). Nära 700 000 människor röstade 
i kyrkovalet 2013. Ändå är det bara cirka 13 pro-
cent av alla kyrkotillhöriga. Varje röst väger därför 
mycket tungt, säger Karin Perers.

Sedan 2013 är hon ordförande för Kyrkomötet, 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Sitt för-
sta förtroendeuppdrag fick hon när hon som myck-
et ung flyttade till Stockholm. Då bidrog Svenska 
kyrkan till hemkänsla i storstaden, och hon valdes 
in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Sofia försam-
ling på Södermalm.

– Det som kännetecknar Svenska kyrkan är det de-
lade ansvaret mellan demokratiskt valda och kyr-
kans vigda teologer. Som folkkyrka behöver Svens-
ka kyrkan förtroendevalda i olika åldrar och med 
många olika erfarenheter, säger hon. 

Du har möjlighet att påverka
Det som lockande Karin Perers då, och fortfarande 
lockar, är att få vara med och påverka inriktningen 
på kyrkans arbete. Men det är inte nödvändigt att 
vara förtroendevald för att påverka, det räcker med 
att rösta i kyrkovalet.

– När du röstar kan du påverka vilka som ska styra 
inriktningen på verksamheten i din församling där 
du bor. Du kan påverka vilka som ska vara med i 
stiftsfullmäktige som styr inriktning på verksamhe-
ten i ditt stift, och du kan påverka vilka som ska 
tillhöra Kyrkomötet som styr förutsättningarna för 

Svenska kyrkans verksamhet i både Sverige och ut-
landet, fortsätter hon.

Ta tillvara din röst
Att använda sin möjlighet att påverka handlar alltså 
om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofull-
mäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med 
kyrkans verksamhet. När du vet det, kan du lägga 
din röst på den eller dem som vill arbeta för det som 
är viktigt för dig och det du värdesätter. Att inte ta 
tillvara sin röst, är att lämnar walk over och låta 
andra bestämma. 

– Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet 
bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed 
annan inriktning än den som ”soffliggaren” hoppas 
på, säger Karin Perers. 

Hennes egna förhoppningar inför kyrkovalet är att 
kyrkans vägval och sakfrågor ska stå i fokus och att 
många ska engagera sig och rösta.

Text: Ragna Tamsen

Tre nivåer
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer: 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. 
Kyrkofullmäktige fastställer församlingsintruk-
tionen (pastoratets måldokument) och de eko-
nomiska ramarna för den verksamhet som finns 
nära dig.

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfull-
mäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stif-
tens främsta uppgift är att stödja församlingarna 
i deras verksamhet och förvaltning genom ex-
pertis inom flera områden. De kan till exempel 
bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, 
när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutan-
de organ med 251 ledamöter. Det beslutar om 
kyrkans gemensamma och övergripande frågor. 
Kyrkomötet behandlar också frågor om hur 
kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka 
psalmer som ska finnas i psalmboken.
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Välkommen till  
Svenska kyrkan i höst!

Här hittar du våra guds-
tjänster i både helg och 
vardag. Ändringar kan ske,  
så håll utkik efter annonser i 
lokalpressen. Se även www.
svenskakyrkan.se/stenstorp

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.

September
måndag 11 september
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund

söndag 17 september
14:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Stenstorps kyrkokör medverkar
Broddetorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Dala kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
DBH-kören medverkar
Gudhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

söndag 24 september
15:e söndagen efter trefaldighet
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Ann-Kristin Gillberg
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Ann-Kristin Gillberg

måndag 25 september
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt,  
Ann-Kristin Gillberg

onsdag 27 september
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Malin Viklund

lördag 30 september
Stenstorps kyrka 16.00
Konsert för Världens barn med DBH-
kören, G-klaven 
och Stenstorps 
kyrkokör, Malin 
Viklund.  
Se  sidan 3.

Oktober
söndag 1 oktober
Den helige Mikaels dag
Broddetorps kyrka 10.00
Familjemässa, Mikael Blom
Barngrupperna medverkar
Ugglums kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Borgunda kyrka 18.00
Mässa, Malin Viklund

tisdag 3 oktober
Stenstorps  
församlingshem 17.30
"Gud och spagetti" 
Familjemässa som inleds med  
gemensam måltid, Malin Viklund

söndag 8 oktober
Tacksägelsedagen
Gudhems kyrka 10.00
Gudstjänst, Ann-Kristin Gillberg
Stenstorps kyrka 10.00
Mässa, Malin Viklund
Dala kyrka 18.00 
Gudstjänst, Ann-Kristin Gillberg
Musikgruppen Jasmine medverkar
Valtorps kyrka 18.00 
Gudstjänst, Malin Viklund
Hornborgasång medverkar

måndag 9 oktober
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund
söndag 15 oktober
18:e söndagen efter trefaldighet
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Segerstads kyrka 10.00 
Gudstjänst, Ingegärd Melin
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Bjurums kyrka 18.00
Gudstjänst, Ingegärd Melin

söndag 22 oktober
19:e söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 10.0
Mässa, Mikael Blom
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Ingegärd Melin
Tonträffen medverkar
Dala kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Ingegärd Melin

måndag 23 oktober
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt,  
Ann-Kristin Gillberg

onsdag 25 oktober
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Malin Viklund

söndag 29 oktober
20:e söndagen efter trefaldighet
Valtorps kyrka 10.00 
Gudstjänst, Ann-Kristin Gillberg
Ugglums kyrka 10.00 
Gudstjänst, Mikael Blom
Hornborgasång medverkar
Borgunda kyrka 18.00
Ekumenisk gudstjänst, Mikael Blom

Rösta i kyrkovalet 
den 17 september! 

Från den 4 september 
kan du förtidsrösta. 

Läs mer på sidorna 4-5.
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November
lördag 4 november
Alla helgons dag
Gudhems kyrka 16.00
Minnesgudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps kyrka 18.00
Minnesgudstjänst, Malin Viklund
Stentorps kyrkokör medverkar
Broddetorps kyrka 18.00
Minnesgudstjänst, Mikael Blom

söndag 5 november
Söndagen efter Alla helgons dag
Dala kyrka 18.00
Minnesgudstjänst, Malin Viklund
DBH-kören medverkar

måndag 6 november
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt,  
Ann-Kristin Gillberg

söndag 12 november
22:e söndagen efter trefaldighet
Bjurums kyrka 10.00 
Gudstjänst, Ann-Kristin Gillberg
Segerstads kyrka 10.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Stenstorps kyrka 18.00
Mässa, Bengt-Åke Öhgren
G-klaven medverkar
Högstena kyrka 18.00
Gudstjänt, Ann-Kristin Gillberg

söndag 19 november
Söndagen före Domssöndagen
Stenstorps kyrka 10.00 
Gudstjänst, Mikael Blom
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Ingegärd Melin
Dala kyrka 18.00 
Gudstjänst, Mikael Blom
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Ingegärd Melin

måndag 20 november 
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund

söndag 26 november 
Domssöndagen
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Ugglums kyrka 10.00
Mässa, Malin Viklund
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund

onsdag 29 november
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Malin Viklund

söndag 3 december
1:a söndagen i Advent
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Stenstorps kyrkokör och  
G-klaven medverkar

Broddetorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Adventskör, Filip Södervall trumpet

Segerstads kyrka 18.00 
Gudstjänst, Mikael Blom
Hornborgasång medverkar

Gudhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren

Borgunda kyrka 18.00 
Gudstjänst, Malin Viklund
DBH-kören medverkar

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Sjung i kör!
Du som tycker om att sjunga är mycket 
välkommen till någon av våra körer. 

Höstterminen ska precis dra i gång för de olika kö-
rerna i Stenstorps pastorat. Det är en bra tidpunkt 
att börja sjunga!  

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: Svenska kyrkan/IKON
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Träffpunkten
- internationellt café
Välkommen till en enkel fika i gemenskap!

Vi träffas i Stenstorps församlingshem, följande 
torsdagar mellan klockan 17 och 19:

* 7 September
* 21 September
* 5 Oktober
* 19 Oktober
* 2 November
* 16 November
* 30 November

Har du frågor? Kontakta Ann-Kristin Gillberg,  
Elisabeth Gustafsson, Malin Wiklund eller Elin  
Andersson. Alla kontaktuppgifter hittar du på bak-
sidan av Kyrknytt. Välkommen!

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). 

De datum som hittills är inplanerade 

under hösten 2017 är följande:

12 september
Stenstorps församlingshem

26 september
Dala församlingshem

10 oktober
Segerstads församlingshem

31 oktober
Gudhems församlingshem

21 november
Stenstorps församlingshem

Församlings- 
träffar

Födelsedagsfest
Vi firar dig som har fyllt 80 år eller mer 

under året. Du får en inbjudan på posten, 

välkommen med din anmälan!

Vi bjuder på festlig eftermiddagsfika, sång/musik 

och en gemensam andakt. En personlig inbjudan 

kommer med posten till alla som fyllt 80 år eller 

mer under året – håll utkik i brevlådan!

Broddetorp 

28 november kl. 14.00

Dala  

5 december kl. 14.00

Stenstorp  

7 december kl. 14.00

Leva vidare
Har du förlorat någon? Vill du prata med 
andra i samma situation?

För dig som mist din patrner erbjuder vi möjlig- 
heten att delta i en samtalsgrupp som vi kallar "Leva 
vidare". I oktober startar vi en ny grupp som träf-
fas för att tala om sorgen, den man förlorat och hur 
man ska leva vidare. Gruppen leds av präst (Malin 
Viklund) och diakon (Ann-Kristin Gillberg). 

Vill du veta mer om samtalsgruppen eller få en  
enskild samtalskontakt är du välkommen att ta 
kontakt med oss. På baksidan av Kyrknytt finns alla 
kontaktuppgifter. 

De träffar som är inplanerade äger rum följande  
dagar (klockan 10–12 i Dala församlingshem):

* 10 oktober
* 2 november
* 14 november
* 30 november
* 11 januari 2018
* 7 mars 2018

Välkommen med din anmälan!

Malin Viklund 
Ann-Kristin Gillberg



10

Över 20 miljoner människor är drabbade 
av en pågående hungerkatastrof. 

Svår torka de senaste åren har gjort att boskap har 
dött, skördar förstörts och bristen på vatten är nu 
akut. Det som till en början handlade om under-
näring och hunger har i många delar nu övergått i 
regelrätt svält. Tiden håller på att rinna ut för 1,4 
miljoner barn, rapporterar hjälporganisationer.

Den pågående svältkatastrofen är enligt FN den 
värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. 
Läget förvärras ytterligare av att det pågår stridig-
heter och konflikt i flera av de drabbade länderna. 
Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta 
prioritet.

– Behoven är akuta. Det humanitära stödet är abso-
lut livsviktigt. Men denna svåra situation måste nu 
också uppmärksammas globalt. Det internationella 
samfundet har ett ansvar för att finna en varaktig 
lösning på konfliken i Sydsudan, som tvingar så 
många människor på flykt, säger Anna Garvander 
chef för humanitära teamet vid Svenska kyrkans in-
ternationella arbete.

Svältkrisen och våldet har fått människor att fly i 
hundratusentals från Sydsudan. Sedan början av 
året har det dagligen kunnat passera flera tusen 
människor över gränserna till redan hårt belastade 
Kenya och Uganda. Av dessa har många varit kvin-
nor och barn. Men svältkatastrofen begränsas inte 
till Sydsudan. 

Just nu räknar den etiopiska regeringen med att 
5,6 miljoner etiopier är i behov av matförsörjning 
för att överleva torkan. Över 9 miljoner människor 
har en osäker tillgång till rent vatten. Även om lä-
get förbättrats på några håll i landet är det fortsatt 
svårt och har förvärrats på andra håll.

Sedan mitten på 2015 har Somalia återkommande 
drabbats av torka, översvämningar och påföljande 
sjukdomsutbrott. Situationen förvärras av att den 
utdragna konflikt som pågår i landet och som tving-
at många människor lämna allt och fly. Man räk-
nar med att 6,2 miljoner människor, halva landets 
befolkning, är i behov av humanitärt stöd fram till 
sommaren 2017.

Svenska kyrkan är på plats
Svenska kyrkan finns på plats genom ACT-alliansen 
och stöttar med vår tekniska kompetens och med 
pengar. Lutherska världsförbundet har omfördelat 
personal och resurser för att kunna möta de stora 
humanitära behoven.

Några exempel på vad vi gör på plats i Afrika kan 
du läsa här:

Sydsudan
Stöd till skolkampanj, läromedel till barn, latrinbyg-
ge och utbildning för lärare om psykosocialt stöd 
för ungdomar samt utbildning för kommunledare 
om barns rättigheter och motverka barnäktenskap

Somalia
Mat/vatten-distribution, hygienkit, hygien-främjan-
de åtgärder samt åtgärder för matsäkerhet, utdel-
ning av matkuponger

Nigeria
Brunnsborrning, handpumpar, hygieninsatser

Uganda
Brunnsborrning och restaurering av befintliga 
brunnar, tillfälliga latriner, hygienkit, presenningar 
och andra tillfälliga skydd, solceller vid mottag-
ningscenter för flyktingar från Sydsudan.

Zimbabwe
Katastrofförberedande utbildning, utsäde

Etiopien
Expansion av vattenförsörjningssystem för dricks-
vatten, vattenförsörjning för boskap, restaurering 
av småskalig bevattning

Din hjälp behövs!
Tillsammans kan vi göra skillnad och därför behövs 
din hjälp. Du kan bidra till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete på flera olika sätt. Sms:a SVÄLT 
till 72 905 så skänker du 100 kronor. 

Du kan också bidra via Swish (nummer 9001223), 
plusgiro (90 01 22-3) eller bankgiro (900 1223). 
Håll också utkik efter insamlingar med bössor eller 
kollekthåvar. 

Akut läge för över en miljon barn – 
din hjälp behövs!
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VÄRLDEN STÅR INFÖR SIN STÖRSTA

HUMANITÄRA KRIS SEDAN 1945

Just nu arbetar vi för att rädda liv i Sydsudan, Somalia och Etiopien.

SMS:a SVÄLT till 72 905  
och ge 100 kr.
Din gåva går bland annat  
till rent vatten och mat!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/svält
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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
Ann-Kristin Gillberg, diakon 
expeditionstid: måndag–torsdag 9–12 
0500-499 504, sms: 0707-278 577 
ann-kristin.gillberg@svenskakyrkan.se

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


