
KyrkNyttNr 1 - 2020

Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat
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Påsken är den gladaste helgen på året. Det tycker 
Ingegärd Melin, Bjurum. Den glädjen önskar hon 
att fler ska få del av. Därför har hon bland annat 
skapat en påskgrupp i keramik, där påskdagens 
budskap skildras.

Det finns en påtaglig entusiasm hos Ingegärd när hon 
talar om påsken. Och det är det ljusa och glada som 
hon betonar. Det står i skarp kontrast till hur helgen 
firades när hon växte upp i Göteborg.
 – Då betonades allvaret och det dystra. Många affärer 
hängde upp svarta slöjor i skyltfönstren hela påskveck-
an, precis som man gör när kungen är död, säger hon. 
 I dag är sorgfloren borta från hennes bild av högti-
den. I stället är det de ljusa färgerna som dominerar. 
Det har att göra med hennes kristna tro, och hennes 
syn på påskens budskap.
 – Det alldeles fantastiska är att Jesus ville göra så 
mycket för oss människor. Han dog och uppstod för att 

vi skulle få en möjlighet att komma närmare Gud. Han 
ville ge oss glädje över att få leva med honom, säger 
hon.

Meningen med livet
Det är Jesu uppståndelse som fascinerar och inspire-
rar Ingegärd mest. Därför ser hon påskdagen som den 
stora dagen under helgen. 
 – Jag står inte och jublar högt. Men jag känner att här 
finns meningen med livet, säger hon. 
 Hon uttrycker det till och med ännu mer drastiskt 
och konstaterar att hela hennes liv finns i påskdagens 
budskap.
 – Utan det kan jag inte förstå varför jag ska vara här 
på jorden.
 Därför har också påskdagen inspirerat henne att 
göra en grupp med keramikfigurer som skildrar bi-
belns berättelse om uppståndelsen.
 Här finns tre kvinnor som är på väg till Jesu grav för 
att hedra sin mästare. Men de möts av en tom grav och 

Ingegärd vill att alla ska få
en riktigt glad påsk

Ingegärd Melin, BJurum ser fram emot påsken som den gladaste helgen på året.
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Följ påskens drama
i helgens gudstjänster
Påsken är den mest dramatiska av kyrkans 
högtider. Detta skildras i bibelns berättel-
ser och det avspeglas också i gudstjäns-
terna. Varje dag har sin egen karaktär, 
med olika symbolik vilket sätter sin prägel 
på samlingarna.

Skärtorsdag
Vad: Jesus har ett långt samtal med sina lär-
jungar. Han lär dem att fira nattvard, innan 
gruppen vandrar ut till Getsemane örtagård. 
Där grips Jesus efter att ha blivit förråd av Ju-
das.
Hur: På skärtorsdagen firas mässa, det vill säga 
gudstjänst med nattvard. Samlingen avslutas 
med att altaret kläs av, vilket innebär att man 
tar bort ljusstakar, krucifix och textilier.
Var: Firas i Broddetorp, Stenstorp och Ugglums 
kyrkor.

Långfredag
Vad: Jesus döms, torteras och korsfästs. Krop-
pen tas om hand och begravs.
Hur: Gudstjänsten präglas av eftertanke och 
allvar. För att betona detta är orgeln dämpad 
och på altaret står röda rosor som påminner 
om de sår som Jesus fick på korset.
Var: Firas i Broddetorp och Stenstorps kyrkor.

Påskdagen
Vad: Jesus har uppstått. Graven är tom och Je-
sus visar sig för lärjungarna och för de kvinnor 
som sökt sig till graven.
Hur: En jublande gudstjänst med glada sånger 
och psalmer som betonar livet.
Var: Firas i Dala, Broddetorp och Ugglums kyr-
kor.

en ängel som berättar om vad som hänt. Till gruppen 
hör också ett par romerska soldater som ligger på mar-
ken. De skulle vakta graven men svimmade när ängeln 
kom.
 – Jag tyckte det var lite roligt att få göra soldaterna, 
säger Ingegärd.
 Hon har skänkt alla figurerna till Stenstorps pastorat. 
I år kan de ses i Broddetorps kyrka.

Passar vår tid
Den som besöker en gudstjänst under påsken märker 
att det finns ett antal psalmer som är speciella för hel-
gen. Ingegärd tycker om flera av dem och konstaterar 
att hon gärna lyssnar på gamla sånger som hon kan 
koppla ihop med sin barndom.
 Men när hon ska berätta om sina favoritpsalmer vi-
sar det sig att ett par moderna sånger finns med i top-
pen. Dit hör ”Dina händer är fulla av blommor” som 
skrevs 1970. Där finns också ”De trodde att Jesus var 
borta” från 1950-talet. Men hon gillar också ”Upp min 
tunga” där ursprungstexten skrevs redan på 600-talet.
 Den blandningen speglar kanske också påskens bud-
skap. Det handlar om något som inträffade för 2000 år 
sedan, men som är aktuellt ännu idag. Detta vill Inge-
gärd också tillämpa både på sina keramikfigurer och på 
hela påskfirandet.
   – Vi behöver berätta om Jesus på ett sätt som passar 
in i vår tid, så att alla får känna att de är med och får 
uppleva glädje, säger hon.

Den förvånade kvinnan är en av figurerna i den grupp med ke-
ramikfigurer som Ingegärd gjort om påskbudskapet.
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Det hörs sång från unga röster i Stenstorps pas-
torat. I Broddetorp finns det två körer för barn 
och ungdomar i olika åldrar. Några av deltagarna 
har varit med sedan de var sex månader gamla. 
Det flödar av både toner och energi när barnkören Ton-
fisken samlas för att öva i Broddetorps församlingshem 
en torsdag eftermiddag. Deltagarna som är i sexårsål-
dern är ändå uppmärksamma när ledaren Majken Frid 
Larsson lotsar fram dem genom melodier och texter.

– Det är kul att sjunga, säger Claudia Lineros som är 
en av de cirka tio medlemmarna i kören. Hon berättar 
att hennes favoritsång är ”Händerna upp mot taket”. 
Precis som titeln säger handlar den inte bara om att 
sjunga utan också om att röra sig.

Byter plats
Efter ungefär 45 minuters övning är det dags att sjunga 
avslutningssången. Men det innebär inte att barnen 
går hem, utan att de ger sig av till församlingshemmets 
övervåning för att pyssla i miniorgruppen. 

Där har redan de lite äldre barnen varit i farten till-
sammans med ledaren Maria Djurberg. Men nu har 
det alltså blivit deras tur att sjunga i den kör som kallas 

Tonträffen och där deltagarna är mellanstadieåldern.
Under övningen hinner man med gå igenom tre 

olika sånger som ska framföras på Marie bebådelse-
dag. Några av sångerna har ett tydligt budskap som är 
kopplat till kyrkans texter den söndagen. En annan är 
mer en allmän vårsång. Och detta speglar ganska väl 
hur repertoaren ser ut för körerna.

Det är glädje och energi när barnkören Tonfisken över. Sången "Händerna upp mot taket"är en favorit.

Musik och rörelse när
barnkörerna samlas

Nymma Widunder och Emma Peters har sjungit sedan de var 
riktigt små.
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Var med och sjung
Det finns många körer i Stenstorps pastorat. Du som 
tycker om att sjunga är välkommen att vara med. 
Kontakta någon av pastoratets kantorer om du vill veta 
mer. Telefonnummer fnns på tidningens sista sida.
Barnkörer 
G-klaven: Barn från 6 år och uppåt. Övar i Stenstorps 
församlingshem tisdagar kl. 16.30–17.15.
Tonfisken: barn mellan 6-8 år. Övar i Broddetorps för-
samlingshem torsdagar kl. 14.30.
Tonträffen: barn mellan 9-13 år. Övar i Broddetorps 
församlingshem torsdagar kl. 15.00.
Vuxenkörer
Gudhemskören DaCapo: övar måndagar i Gudhems 
församlingshem kl. 19-20:30. Kontaktperson Gerts 
Gillberg.
Hornborgasång: övar måndagar i Segerstads försam-
lingshem kl. 19-20:30. Kontaktperson Majken Frid-
Larsson.
Broddetorps projektkör övar i Broddetorps försam-
lingshem inför olika medverkanden, till exempel Påsk-
kören, Valborgs- eller Sommarkören. Kontaktperson 
Majken Frid-Larsson.
Stenstorps kyrkokör och DBH-kören: Övar tillsammans 
i Stenstorps församlingshem onsdagar kl. 19-20:30.

– Vi försöker ha en 
blandning av olika genrer. En del 

sånger hör ihop med kyrkoåret. Men vi 
sjunger också en del rörelsesånger, och så-
dant som hör ihop med årstiden. Och så blir 
det en del sånger som finns med helt enkelt 
därför att de är skojiga att sjunga, säger Maj-
ken Frid Larsson.

Varit med länge
Att musiken är varierad gillar också deltagarna. Emma 
Peters och Nymma Widunder är två av sångarna i Ton-
träffen och de konstaterar att det är en bra blandning 
av sånger.

– Det är bra med olika sorters musik. Lite pop och 
lite lugna ballader, säger Emma.

– Men inte rock, det skulle nog inte passa så bra i kyr-
kan, säger Nymma med ett skratt.

Båda tjejerna går i femte klass i Broddetorps skola 
och har varit med i kyrkans grupper länge.

– Jag fick följa med mina föräldrar till Pyttiorerna. 
Då var jag väl ett halvår gammal, berättar Nymma, och 
Emma berättar att detta gäller även henne.

Varje månad
Att leda en barnkör är inte riktigt samma sak som att 
leda en kör med vuxna deltagare. För Majken Frid Lars-
son börjar övningarna i Broddetorp med att hon och 
Maria Djurberg gör smörgåsar till deltagarna. 

Barnen kommer till samlingen direkt från skola eller 

förskola, där någon ledare har mött dem och gjort dem 
sällskap till församlingshemmet. För de yngre kan det 
också finnas ett behov att få springa av sig hopsamlad 
energi innan de börjar sjunga. Men när detta är gjort 
brukar övningen flyta på.

Barnkörerna medverkar regelbundet i kyrkans guds-
tjänster. Det gäller både körerna i Broddetorp och kören 
G-klaven i Stenstorp som är pastoratets tredje barnkör.

– Tanken är att de ska få vara med en gång i måna-
den. För det mesta är båda körerna med, och ibland 
sjunger de tillsammans med församlingens vuxenkör, 
berättar Majken Frid Larsson.

Det kan kräva koncentration att lära sig nya sånger och Stina är  
uppmärksam på vad ledaren gör. 

Alla sångarna samlade för avslutning på övningen
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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 hemsidan
www.svenskakyrkan.se/stenstorp

SÖNDAG 5 APRIL 
Palmsöndagen
Gudhems kyrka 10.00 Familjegudstjänst, Thomas Hagert, 
Barngrupperna medverkar.
Håkantorps kyrka 10.00 Gudstjänst, Ann-Mari Svensson.
Bjurums kyrka 17.00 Kyrka i Trantid, "Fyrhändigt på orgel" 
med Erik och Åsa Nyberg, Bengt-Åke Öhgren.
Högstena kyrka 18.00 Gudstjänst, Ann-Mari Svensson.

MÅNDAG 6 APRIL
Stenstorps äldreboende, Torget 11.00 Mässa, Thomas Hag-
ert, Ann-Kristin Gillberg.

TORSDAG 9 APRIL 
Skärtorsdagen 
Broddetorps kyrka 19.00 Mässa. Bengt-Åke Öhgren, Inge-
gärd Melin, konfirmanderna, Påskalammsmåltid.
Stenstorps kyrka 19.00 Mässa. Ann-Mari Svensson.
Ugglums kyrka 19.00 Mässa. Thomas Hagert.

FREDAG 10 APRIL 
Långfredagen
Broddetorps kyrka 15.00 Gudstjänst, Ann-Mari Svensson.
Stenstorps kyrka 18.00 Gudstjänst, Ann-Mari Svensson.

SÖNDAG 12 APRIL 
Påskdagen
Dala kyrka 10.00 Mässa. Thomas Hagert. Kyrkkaffe.
Broddetorps kyrka 11.00 Familjemässa. Bengt-Åke Öhgren, 
Ingegärd Melin, Barngrupperna medverkar. Efter gudstjän-
sten serveras påsklunch i församlingshemmet. Välkomna.
Ugglums kyrka 18.00 Gudstjänst, Thomas Hagert.

MÅNDAG 13 APRIL 
Annandag påsk 
Stenstorps kyrka 18.00 Påskens sånger och psalmer. 
Bengt-Åke Öhgren.

ONSDAG 15 APRIL
Stenstorps kyrka 18.00 Veckomässa, Bengt-Åke Öhgren.

SÖNDAG 19 APRIL 
2:a söndagen i Påsktiden 
Högstena kyrka 10.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren. 
Kyrkkaffe.
Valtorps kyrka 10.00 Mässa, Ann-Mari Svensson.
Östra Tunhems kyrka 18.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öh-
gren.

MÅNDAG 20 APRIL
Stenstorps äldreboende, Torget 11.00 Sång och andakt, 
Ann-Kristin Gillberg, Majken Frid Larsson.

SÖNDAG 26 APRIL 
3:e söndagen i Påsktiden 
Stenstorps kyrka 10.00 Mässa, Thomas Hagert. Kyrkkaffe.
Segerstads kyrka 10.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren.
Gudhems kyrka 18.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren.

SÖNDAG 3 MAJ 
4:e söndagen i Påsktiden
Håkantorps kyrka 10.00 Mässa, Ann-Mari Svensson.
Högstena kyrka 10.00 Gudstjänst, Ingegärd Melin. Kyrk-
kaffe. 
Ugglums kyrka 18.00 Gudstjänst, Ann-Mari Svensson.

MÅNDAG 4 MAJ 
Stenstorps äldreboende, Torget 11.00 Mässa. Ann-Mari 
Svensson, Ann-Kristin Gillberg.

ONSDAG 6 MAJ
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa. Kaffe serveras från 
kl. 18.30. 

SÖNDAG 10 MAJ 
5:e söndagen i Påsktiden
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren. 
Kyrkkaffe i Skolmuseet..
Östra Tunhems kyrka 10.00 Mässa, Thomas Hagert.
Segerstads kyrka 18.00 Musikgudstjänst, Thomas Hagert.
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SÖNDAG 17 MAJ 
Bönsöndagen
Dala kyrka 11.00 Konfirmation med mässa. Bengt-Åke 
Öhgren
Broddetorps kyrka 18.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren. 

MÅNDAG 18 MAJ
Stenstorps äldreboende, Torget 11.00 Sång och andakt. 
Ann-Kristin Gillberg, Majken Frid Larsson.

ONSDAG 20 MAJ
Stenstorps kyrka 18.00 Veckomässa, Bengt-Åke Öhgren.

TORSDAG 21 MAJ 
Kristi himmelsfärds dag 
Gudhems kyrka 08.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren. 
Efter gudstjänsten serveras frukost i Klostermuséet.
Stenstorps kyrka 10.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren. 
Kyrkkaffe.

SÖNDAG 24 MAJ 
Söndagen före pingst
Bjurums kyrka 10.00 Gudstjänst, Ann-Mari Svensson.
Högstena kyrka 10.00 Mässa, Bengt-Åke Öhgren. Kyrkkaf-
fe.
Valtorps kyrka 18.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren.

SÖNDAG 31 MAJ 
Pingstdagen
Stenstorps kyrka 10.00 Mässa, Thomas Hagert. Kyrkkaffe.
Ugglums kyrka kyrka 10.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öh-
gren.
Håkantorps kyrka 18.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren.

MÅNDAG 1 JUNI
Stenstorps äldreboende, Torget 11.00 Mässa. Thomas Hag-
ert, Ann-Kristin Gillberg.

ONSDAG 3 JUNI
Gudhems kyrka 19.00 Sinnesromässa. Kaffe serveras från 
kl. 18.30.

SÖNDAG 7 JUNI 
Heliga trefaldighets dag
Dala kyrka 10.00 Mässa, Bengt-Åke Öhgren.
Östra Tunhems kyrka 18.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öh-
gren.
Segerstads kyrka 20.00 Gudstjänst, Bengt-Åke Öhgren

Församlingsträffar
7 april kl 14.00, Stenstorps församlingshem.
21 april kl 14.00, Broddetorps församlingshem.

Sopplunch
Varannan torsdag kl. 12.00-13.00 i Stenstorps för-
samlingshem.
16 april
30 april
14 maj
28 maj
11 juni
Anmälan till den 30 april och 11 juni, eftersom det 
då serveras enklare mat. Kontakta expeditionen 
via telefon 0500-49 95 00 eller e-post stenstorps.
pastorat@svenskakyrkan.se

Gratis kyrktaxi till gudstjänsten
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska kyrkans gudstjän-
ster och andra samlingar? I så fall kan du åka Kyrktaxi. Det 
är gratis och gäller alla former av gudstjänster, försam-
lingsträffar och syföreningar. Däremot omfattas inte be-
gravningar, bröllop och liknande förrättningar.
 Du bokar genom att ringa 0515-100 10 och uppger att det 
gäller Kyrktaxi i Stenstorps pastorat, samt vilken kyrka eller 
församlingshem du ska åka till.

Helgmålsbön
Lördagar kl 18.oo-18.15 är det helgmålsbön i Brodde-
torps kyrka.
Påskafton och pingstafton hålls ingen samling.

EXTRA
Så påverkar Coronasmittan
Detta nummer av KyrkNytt trycktes i mitten av mars 
månad. Då var bedömningen att alla gudstjänster och 
samlingar på detta uppslag kan genomföras inom ra-
men för olika myndigheters rekommendationer. 

Sådana rekommendationer kan dock ändras med 
kort varsel. Följ därför med i nyhetsrapportering och 
information från Folkhälsomyndigheten och andra in-
stanser.

Under nuvarande omständigheter kan det hända att 
samlingar ställs in eller flyttas. Information om detta 
kommer i så fall att finnas i tidningarnas predikoturer. 
Läs också pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/
stenstorp.

Som kyrka vill vi finnas till i både goda och svåra tider. 
Vår strävan är därför att ha öppet kyrkor och bjuda in 
till gudstjänst så långt det är möjligt, utan att äventyra 
någons hälsa.

Vi har därför gått igenom olika rutiner, bland annat 
kring nattvardsfirande, för att i möjligaste mån minime-
ra riskerna för smittspridning vid kyrkbesök.

Bengt-Åke Öhgren
vik kyrkoherde
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Kyrknytt ges ut av Stenstorps pastorat. Ansvarig utgivare: Mikael Blom
Text och foto Sven-Erik Falk om inget annat anges.
Tryck: Stema specialtryck, Borås, 2020

Välkommen att kontakta oss

PrästerPräster
Mikael Blom, kyrkoherde (sjukskriven)
Bengt-Åke Öhgren, vik kyrkoherde, mobil: 070-899 00 75
bengt-ake.ohgren@hotmail.com
Thomas Hagert, komminister
0500-49 95 25, mobil: 073-073 36 70
thomas.hagert@svenskakyrkan.se
Ann-Mari Svensson, vik komminister
Mobil: 070-659 38 46

DiakonDiakon
Ann-Kristin Gillberg, 0500-49 95 04, mobil: 070 727 85 77
ann-kristin.gillberg@svenskakyrkan.se 

KantorerKantorer
Majken Frid Larsson: 0500-49 95 10, mobil: 070 268 57 66
Gerts Gillberg: 0500-49 95 11, mobil: 070- 361 15 29
Gunnar Hagenfeldt:  mobil: 070-833 69 48

Barn och ungdomsverksamhetBarn och ungdomsverksamhet
Lena Arvidsson: 0500-49 95 13, mobil: 070 302 04 00
Maria Djurberg: 0500-49 95 14, mobil: 072 571 45 00

Fastigheter och kyrkogårdarFastigheter och kyrkogårdar
Fastighetsförvaltare: Per Johansson
0500-49 95 07, mobil: 073-022 19 93
per.johansson3@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsadministratör: Eva Johansson
0500-49 95 02, mobil: 0725-75 46 40
eva.johansson3@svenskakyrkan.se
Expeditionen öppen måndag och fredag 9-17

Kyrkvaktmästare ansvarigaKyrkvaktmästare ansvariga
Stenstorp:
Christer Lönnqvist: 0500-49 95 16, mobil: 070-370 93 84
Dala, Borgunda och Högstena:
Arne Johansson: 0500-49 95 17, mobil: 070-722 53 01
Segerstad, Valtorp och Håkantorp:
Håkan Svensson: 0500-49 95 19, mobil: 072-575 45 80
Broddetorp:
Iréne Wallgren: 0500-49 95 21, mobil: 070-220 81 70
Gudhem, Bjurum, Ugglum och Östra Tunhem:
Annelie Ahlström: 0500-49 95 22, mobil: 070-301 97 99

Stenstorps pastorat
Prästgatan 6, 521 60 Stenstorp
Pastorsexpeditionens öppet-och telefontider
Måndag-torsdag, kl. 9-12.
Telefon: 0500-49 95 00, Fax: 0500-49 95 29
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/stenstorp
E-post: stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Vill du tala med en präst?
Behöver du någon att tala med? Pastoratets 
präster och diakon finns till för dig, och kan nås 
under dagtid. Telefonummer finns i listan ovan.
Om du vill nå en präst på andra tider så finns Jourha-
vande präst varje natt. Öppettiden är 21-06. Du ringer 
112 och ber att få bli kopplad. 
 Jourhavande präst är öppen för dig som behöver en 
medmänniska att prata med. När du tar kontakt så får 
du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett 
särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. 
Alla som arbetar inom verksamheten har tystnadsplikt.
 Jourhavande präst finns också på internet. 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.Fo
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