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Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat 

Postens gruppförsändelse till hushåll

Under hösten firar vi familje-
mässa i flera kyrkor. Läs mer på 

sidorna 6 och 7. Välkommen!
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Ljus i höstmörkret
Kyrkoherden delar hösttankar från 
Dala Prästgård.
När jag skriver dessa rader är det sommar, några da-
gar in i juli. När ni församlingsbor läser detta är vi i 
mitten av september. Vi befinner oss datummässigt 
lite i en brytningstid, har hösten kommit eller är det 
fortfarande sommar? Oavsett väder och vind så är 
hösten i antågande, en ny termin har startat i vårt 
pastorat och stora och små utmaningar ligger framför 
oss denna höst. 

Den stora händelsen är den biskopsvisitation som 
kommer att genomföras i mitten av oktober. En av de 
små är att få den dagliga verksamheten att flyta så bra 
som möjligt, och så blir det ju höst runt omkring oss! 
Hösten kanske är den årstid som svårast för många. 
Det blir mörkare, och vi lämnar en årstid som kanske 
har berikat oss mycket, sommaren.

Men jag tror att hösten är viktig i våra liv, inte 
minst i vårt andliga liv. Hösten är en tid för reflek-
tion, för eftertanke, för återhämtning, och inte minst 
som en förberedelse för det som ska komma i våra 
kyrkliga liv, nämligen advent och jul. Ljuset finns där 
både i yttre och inre bemärkelse. Och då handlar det 

inte bara om de ljus som vi tänder i yttre bemärkelse, 
kanske mest i allhelgona tid. Utan det ljus som vi i 
vårt inre kan få hjälp och stöd av i våra liv, nämligen 
det ljus som Jesus själv ger oss. Detta ljus ger han oss 
jämt, men i höstens tid värmer det extra. Ta vara på 
ljuset i alla dess former och vårda det ömt. 

Mikael Blom
Kyrkoherde i Stenstorps pastorat

Jourhavande präst  
finns nu också på nätet! 

svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Elisabeth går i pension
Elisabeth Gustafsson går i pension den 1 september. 
Hon  har arbetat i Stenstorp pastorat sedan år 2000, 
först som diakoniassistent och sedan som barn- och 
ungdomsledare. Elisabeth kommer att avtackas un-
der september månad. 

Vi tackar Elisabeth för ett fint arbete under många 
år, och önskar henne allt gott och Guds välsignelse!

Mikael Blom
kyrkoherde
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STÖD MÄNNISKOR  
SOM DRABBAS AV SVÄLT  
OCH TORKA I AFRIKA!
I östra och södra Afrika pågår en katastrof. Barnen drabbas först. Torka  
har tagit grödor och boskap. Det enda som växer är svälten. Och den  
växer snabbt. Just nu kämpar miljontals människor mot akut mat- och 
vattenbrist. 

Svenska kyrkans internationella arbete finns på plats i Etiopien och 
 Zimbabwe. 

Din hjälp behövs! Din gåva används till mat, vatten, utsäde, specialinsatser 
för undernärda barn och försörjningsstöd.

Läs mer på: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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GE EN
GÅVA!

SÅ HÄR KAN DU GE DIN GÅVA:
SMS:a TORKA till 72 905 och ge 100 kr.
Swish:a till 9001223 och skriv TORKA i meddelandefältet.
Pg 90 01 22-3 eller Bg 900-1223, märk gåvan med K251.
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Under fyra dagar i oktober  kommer 
biskop Åke Bonnier på besök  
till Stenstorps pastorat. 
Ett längre besök av biskopen brukar kallas visitation. 
Detta är en syssla som biskopar haft ända sedan kyr-
kan grundades, och under århundradenas lopp har 
den haft olika karaktär. Många gånger har det funnits 
en betoning på inspektion, men numera läggs ton-
vikten snarare på inspiration.

Fokus på barn och unga
Tanken med visitationen är att biskopen ska få en 
djupare inblick i pastoratets arbete, men också att 
man tillsammans ska samtala om hur arbetet kan ut-
vecklas. Det blir ett antal intensiva dagar där en rad 
olika aktiviteter står på programmet.
– Biskopen vill möta de som är engagerade i kyrkans 
arbete, men också träffa företrädare för pastoratets 
samarbetspartners till exempel kommunen och andra 
samfund, berättar Elinor Johansson som är biskopens 
adjunkt. 

En viktig punkt är att samtala kring den verksam-
het som pastoratet vill satsa lite extra på. Detta skiljer 
sig från plats till plats.
– Förutsättningarna ser väldigt olika ut. En del av 
stiftets församlingar och pastorat verkar i stora städer, 
andra på landsbygden. Därför är det viktigt att Sten-
storps pastorat själv pekar ut vad man vill satsa på, 
säger Elinor Johansson.
– I Stenstorps pastorat kommer vi fokusera på barn- 
och ungdomsarbetet under biskopens besök, berättar 
kyrkoherde Mikael Blom. I detta arbete finns många 
delar och grenar, vilka sammanstrålar i högmässan 
den 23 oktober klockan 11.

Fullmatat program
Biskopens besök sträcker sig från tisdag till söndag, 
med start i Broddetorps kyrka tisdagen den 18 ok-
tober klockan 09.00 med mässa som biskopen leder.

Det görs ett uppehåll på fredag och lördag, men 
övriga dagar är fyllda av aktiviteter. Under tisdag, 
onsdag och torsdag ska biskopen hinna med att träffa 
både förtroendevalda, ideella medarbetare och an-
ställda i pastoratet. Dessutom blir det besök i olika 
verksamheter både i och utanför kyrkan.
– Pastoratet får själv välja var man vill förlägga de här 
besöken, säger Elinor Johansson.

Det blir också en offentlig samling på kvällstid 
kring ett aktuellt ämne. Besöket avslutas sedan på 
söndagen med en stor visitationshögmässa i Sten-
storps kyrka, för hela pastoratet. Den följs av en lunch 
i församlingshemmet, och efter denna sammanfattar 
biskopen sina intryck från besöket i ett tal.
– Välkommen att deltaga i aktiviteterna under  
biskopsvisitationen i oktober, och välkommen att  
deltaga i de gudstjänster som firas, hälsar Mikael 
Blom. Ett utförligt program annonseras i lokalpressen 
inför visitationen. Håll utkik där, och på vår hemsida!

Förberedelser med gott resultat
När biskopen kommer på visitation är besöket väl 
förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansli-
ets medarbetare haft kontakter med pastoratet. En 
mängd material har samlats in för att få en bild av 
situationen.
Sådant som gudstjänstliv, diakoni och ungdomsarbe-
te finns naturligtvis med i det som gås igenom, men 
även andra delar av verksamheten belyses. 
Exempelvis har alla kyrkor och även en del andra 
byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör och 
stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats lik-
som de planer och program som måste finnas i alla 
organisationer för exempelvis beredskap eller arbets-
miljö.
– Den förvisitation som gjordes under våren utföll 
med gott resultat hos oss i Stenstorps pastorat, sä-
ger Mikael Blom. Stiftet var väldigt nöjda med hur 
vi sköter våra kyrkor, våra inventarier med mera. Ett 
stort arbete har lagts ner för att uppdatera våra inven-

Biskopsvisitation i Stenstorps pastorat

Elinor Johansson är biskopens 
adjunkt, vilket bland annat 
innebär att hon är med på  
visitationerna  i stiftet.
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tarieförteckningar, våra vård- och underhållsplaner 
med mera. Vi har god ordning i vårt pastorat och det 
är viktigt inför framtiden. Ett stort tack till alla som 
varit delaktiga i detta förarbete! 

Uppföljning efter visitationen
Efter visitationen sker också en uppföljning. Detta 
kan se på olika sätt. Pastoratets medarbetare kan ex-
empelvis få möjlighet till fortbildning, men uppfölj-
ningen kan också bestå av att man ser över rutiner 
och arbetsformer. I detta utvecklingsarbete deltar ofta 
stiftskansliets medarbetare vilket ligger i linje med 
målsättningen att kyrkans arbete är något som görs 
tillsammans. 
– I Skara stift arbetar vi sedan en tid med det som 
kallas ”Vägen vidare”. Det är ett program för kontak-
terna mellan stift och församlingar. Där ingår visita-
tionerna som en del, berättar Elinor Johansson.

Vägen vidare löper i perioder om tolv år. En gång 

På www.skarastift.se  
kan du läsa mer om biskop Åke,  

Skara stift och Vägen vidare.

"Vår uppgift är att tillsammans  
tala tydligt om Jesus,  

i både ord och handling.  
Det ser jag fram emot att  

prata med er om  
när vi ses i oktober."

Åke Bonnier, biskop i Skara stift

Fo
to

: C
ar

la
 K

ar
ls

so
n/

S
ka

ra
 s

tif
t

under denna period är det biskopsvisitation och  
övriga år sker kontakterna i andra former.
– Tanken är att stiftet och pastoratet tillsammans 
arbetar med utvecklingen av verksamheten, avslutar 
Ellinor Johansson.
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Välkommen till Svenska kyrkan i höst!
Här hittar du våra gudstjänster i både 
helg och vardag.  
Ändringar kan ske, så håll utkik efter 
våra annonser i lokalpressen. Se även 
www.svenskakyrkan.se/stenstorp!

Söndag 18 SEPtEmBEr
17:e söndagen efter trefaldighet
Bjurums kyrka 10.00
Gudstjänst, Sofia Angel
Broddetorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Dala kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel

mÅndag 19 SEPtEmBEr
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund

Söndag 25 SEPtEmBEr
18:e söndagen efter trefaldighet
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Stenstorps kyrka 10.00
Mässa, Sofia Angel
Håkantorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Ugglums kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel

OnSdag 28 SEPtEmBEr
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Sofia Angel

Söndag 2 OktOBEr
den helige mikaels dag
Valtorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Östra Tunhem 10.00
Gudstjänst, Willy Haag
Broddetorps kyrka 18.00
Mässa, Willy Haag
Borgunda kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom

mÅndag 3 OktOBEr
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Malin Viklund

Söndag 9 OktOBEr
tacksägelsedagen
Broddetorps kyrka 10.00
Familjemässa, barnkör, Sofia Angel 
Dala kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Gudhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Hornborgasång, Mikael Blom 
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Willy Haag

Söndag 16 OktOBEr
21:e söndagen efter trefaldighet
Gudhems kyrka 10.00
Familjemässa, Sofia Angel
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Malin Viklund
Borgunda kyrka 18.00
Ekumenisk gudstjänst,  
Malin Viklund och Björn Hald
Segerstads kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren

mÅndag 17 OktOBEr
Stenstorps äldreboende Torget
Mässa, Malin Viklund

Söndag 23 OktOBEr
22:a söndagen efter trefaldighet
Stenstorps kyrka 11.00
Visitationshögmässa, Åke Bonnier,  
Mikael Blom, m.fl. Se sidorna 4-5

OnSdag 26 OktOBEr
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Sofia Angel

Söndag 30 OktOBEr
23:e söndagen efter trefaldighet
Broddetorps kyrka 10.00
Familjemässa, Tonträffen, Sofia Angel
Högstena kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Bjurums kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Willy Haag

mÅndag 31 OktOBEr
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Malin Viklund
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Välkommen till Svenska kyrkan i höst! Helgmålsbön firas i Broddetorps kyrka varje 
lördag (undantaget Alla helgons dag, den  5 
november, då det istället är minnesgudstjänst) 
klockan 18.00 - välkommen!
kyrktaxi  finns för pastoratsbor till gudstjänster 
och annan kyrklig verksamhet inom Stenstorps 
pastorat. Beställ taxi på telefonnummer  
0515-100 10. Pris 10 kronor tur och retur.

allhelgonahelgen
FrEdag 4 nOVEmBEr
Öppen kyrka 15.00-18.00
Öppna kyrkor i Broddetorp, Gudhem och  
Stenstorp. Möjlighet till ljuständning, att få prata 
med någon, lyssna till musik och ta del av en enkel 
servering. 

Lördag 5 nOVEmBEr
alla helgons dag
Stenstorps kyrka 18.00
Minnesgudstjänst 
Stenstorps kyrkokör, Mikael Blom

Söndag 6 nOVEmBEr
Söndagen efter alla helgons dag
Broddetorps kyrka 16.00
Minnesgudstjänst 
Gudhemskören Da Capo, Malin Viklund
Borgunda kyrka 18.00
Minnesgudstjänst
DBH-kören, Mikael Blom
Gudhems kyrka 18.00
Minnesgudstjänst
Gudhemskören Da Capo, Malin Viklund

mÅndag 7 nOVEmBEr
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Mässa, Malin Viklund

Söndag 13 nOVEmBEr
Söndagen före domssöndagen
Stenstorps kyrka 10.00
Mässa, Sofia Angel
Ugglum 10.00
Gudstjänst, Willy Haag
Dala kyrka 18.00
Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren
Valtorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Sofia Angel

Söndag 20 nOVEmBEr
domssöndagen
Borgunda kyrka 10.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Håkantorps kyrka 10.00
Gudstjänst Willy Haag
Stenstorps kyrka 18.00
Gudstjänst, Mikael Blom
Östra Tunhems kyrka 18.00
Gudstjänst, Willy Haag

Söndag 27 nOVEmBEr
1:a söndagen i advent
Broddetorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Adventskören, Sofia Angel
Stenstorps kyrka 10.00
Gudstjänst, Stenstorps kyrkokör, Malin Viklund
Dala kyrka 18.00
Gudstjänst, DBH-kören, Mikael Blom
Gudhems kyrka 18.00
Gudstjänst, barngrupper, 
Katarinakören, Sofia Angel
Segerstads kyrka 18.00
Gudstjänst, Hornborgasång, Malin Viklund 

mÅndag 28 nOVEmBEr
Stenstorps äldreboende Torget 11.00
Sång och andakt, Malin Viklund

OnSdag 30 nOVEmBEr
Stenstorps kyrka 19.00
Mässa, Sofia AngelFo
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Födelsedagsfester
Vi firar dig som har fyllt 80 år eller 
mer under året. Du får en inbjudan på 
posten, välkommen med din anmälan!

tiSdagEn dEn 6 dEcEmBEr
Broddetorps församlingshem

tOrSdagEn dEn 1 dEcEmBEr
Stenstorps församlingshem

tOrSdagEn dEn 8 dEcEmBEr
Dala församlingshem (observera platsen!)

     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!. Anmäl dig till pastorsexpeditionen (se 
sidan 12). 

Välkommen!

Syföreningsauktion
Välkommen till traditionell 
syföreningsauktion i Broddetorp.
Syföreningens medlemmar står redo med försälj-
ning av handarbeten av olika slag, lotterier samt  
servering av kaffe med hembakt dopp. 

LördagEn dEn 19 nOVEmBEr kL 14.00
Broddetorps församlingshem
Arrangör: Broddetorps kyrkliga syförening 

Alla är hjärtligt välkomna!
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Hantverk blir till välgörenhet.  
Välkommen till syföreningsauktion!
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internationellt café
Välkommen till en enkel fika och  
gemenskap i Stenstorps  
församlingshem!
Torsdagar, klockan 17-19
Lek och pyssel för barnen. 
Kontakt: Sabine Bjaaland (telefon: 0500-499 507) 
och Ann Johansson (telefon: 070-2283878)
Följande datum är inplanerade:  
1 september, 15 september, 29 september,  
13 oktober, 27 oktober, 10 november och  
24 november. Vid träffen den 1 september gästas vi 
av ” Ta i hand”-projektet och vi får prova på olika 
handarbeten och hantverk.

öppet  
Hus
Välkommen till internationellt café  
i församlingshemmet i Gudhem!
Vissa torsdagar, klockan 10-12
För alla åldrar. Fika, prat och lek för barnen.
För aktuella datum, se predikoturer i lokalpressen 
och affisch vid Gudhems församlingshem.

Fo
to

: S
ve

ns
ka

 k
yr

ka
n/

IK
O

N



10

Välkommen till Stenstorps pastorats 
församlingsträffar för en stunds  
underhållning, gemenskap och fika!
Församlingsträffarna är på tisdagar mellan klockan
14.00 och 16.00. Det blir andakt, program och fika.
Kostnaden är 20 kr.

Du anmäler dig senast dagen innan till diakoni-
expediditonen: 0500- 499 507 eller pastorsexpedi-
tionen: 0500- 499 500 (telefontid måndag-torsdag, 
klockan 9-12).

13 SEPtEmBEr
Stenstorps församlingshem
Martin Luther – reformatorn. Vem var han? Berit 
Johansson från Tidaholm berättar och visar bilder. 

27 SEPtEmBEr
Gudhems församlingshem
Emmanuel Carlsson och Maggan Plumppu  
från Falköping sjunger och spelar.

Församlingsträffar 
hösten 2016

11 OktOBEr
Dala församlingshem (andra våningen)
Yngve Pettersson från Falköping visar bilder  
och berättar om Gotland.

25 OktOBEr
Broddetorps församlingshem
"Korsord och sång" 
med Malin Viklund och Sabine Bjaaland.

8 nOVEmBEr 
Segerstads församlingshem
"Från Mats Ljung till Elvis"
Thomas Landahl från Skara sjunger och spelar.

22 nOVEmBEr
Stenstorps församlingshem
Björn Berling från Tibro sjunger och spelar.
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Samtalsgrupp: 
Leva vidare
Har du förlorat någon? Vill du prata 
med andra i samma situation?
För dig som mist en make/maka/sambo erbjuder vi 
möjligheten att delta i en samtalsgrupp. Cirka två 
gånger om året startar en ny grupp, en på våren och 
en på hösten.

Gruppen träffas i ett av pastoratets församlings-
hem vid 5-6 tillfällen för att tala om sorgen och den 
man förlorat och hur man ska leva vidare. Gruppen 
leds av präst och diakon. 

Vill du veta mer om samtalsgruppen eller få en  
enskild samtalskontakt är du välkommen att kon-
takta pastoratets präster och diakon. På baksidan av 
Kyrknytt finns alla kontaktuppgifter. Du kan också 
ringa till pastorsexpeditionen på 0500-499 500 så får 
du hjälp. Välkommen!

Efterlysning:
bärare!
I samband med jordbegravningar  
behövs ibland ett bärarlag, det vill 
säga en grupp som bär kistan.
Stenstorps pastorat skulle behöva ett eget bärarlag. 
Det är pastoratets ansvar att detta finns. Idag har vi 
inte detta, utan detta uppdrag utförs av bärare som är 
knutna till begravningsbyråerna. 

Nu vill vi ställa frågan till dig. Skulle DU kunna 
tänka dig att ställa upp och hjälpa till med denna 
uppgift? Hör av dig till oss i Stenstorps pastorat, med 
frågor eller intresseanmälan! 

Kontakta kyrkoherde Mikael Blom eller kyrko-
kamrer Anders Toftby. Kontaktinformation finns på 
Kyrknytts baksida. Välkommen!
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administration
Kanslist Annelie Blom
0500-499 503
e-post: annelie.m.blom@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer Anders Toftby 
även kyrkogårdsansvarig 
0500-499 501, sms: 072-734 05 00
e-post: anders.toftby@svenskakyrkan.se

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

Präster
Kyrkoherde Mikael Blom
0500-499 505, sms: 0730-67 11 50
epost: mikael.blom@svenskakyrkan.se
Komminister Malin Viklund
0500-499 506, sms: 0722-41 40 64
e-post: malin.viklund@svenskakyrkan.se
Komminister Sofia Angel
0500-499 504
e-post: sofia.angel@svenskakyrkan.se

kantorer
Susanne Carlsson 
(Stenstorp, Dala, Borgunda)
0500-499 509, sms: 0707-61 81 20
e-post susanne.carlsson@svenskakyrkan.se
Gunnar Hagenfeldt (Högstena)
mobil: 0708-33 69 48
Majken Frid Larsson (Hornborga)
0500-499 510, sms: 070-268 57 66
e-post: majken.frid.larsson@svenskakyrkan.se
Annelie Karlsson (Gudhem) 
0500-499 511, sms: 070-361 15 29
e-post: annelie.karlsson@svenskakyrkan.se

kontakta  
oss gärna!

Stenstorps pastorat
Prästgatan 6, 521 60  StEnStOrP
webbsida: www.svenskakyrkan.se/stenstorp 
telefon: 0500-499 500 telefax: 0500-499 529
e-post: stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionens öppet- och telefontid
måndag–torsdag 9-12

diakon
Sabine Bjaaland
0500-499 507, sms: 0730-22 19 93
e-post: sabine.bjaaland@svenskakyrkan.se

Barn och ungdom
Lena Arvidsson
0500-499 513, sms: 070-30 20 400
e-post:  lena.arvidsson@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 
Irene Johansson
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
Dala, Broddetorp, Gudhem, Segerstad, 
Borgunda och Stenstorp:  
via pastorsexpeditionen 0500-499 500
Ö Tunhem: Per Johannesson 0515-72 01 47


