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Vandra för livet
Gud, ditt folk är vandringsfolket.
Själv du mitt ibland oss går.
Du oss leder, du oss stärker,
när vår väg blir lång och svår.
Bröd från himlen ur din fadershand vi får.
Vi ser dem – särskilt på morgnarna- hundägarna som
rastar sina djur. Andra, utan djur går också sina regelbundna promenader –bra för både kropp och själ.
Detta nummer av Kyrknytt berättar om vandringar
för livet – också andras liv. Livsloppet i Stenstorp, fastemarschen mellan Ugglum och Ö Tunhem är tillfällen då vi genom att gå, hjälper Lutherhjälpen att ge
andra ett bättre liv.
Vi hoppas att den färdigställda pilgrimsleden skall
locka vandrare, som känner historiens vingslag men
också får annorlunda upplevelser i vacker natur och
i det lilla pilgrimskapellet i Ö Tunhem. Vandring är
ju också en bild för själva livet. Det

blir särskilt tydligt i fastans tid, då vi, söndag efter
söndag, följer Jesus på väg mot utmaningar och svåra
val. Under vägen är han hela tiden uppmärksam mot
människor, som behöver honom. Hans väg går till
liv- för honom och för oss.
Kyrkoåret är ett sätt att förstå sitt eget liv, sin livsvandring. Först om vi vågar vara i fastetiden – kan vi
uppleva påsken – påsken som är centrum för vår tro.
Tranorna vid Bjurum är vårens budbärare. Naturen
påminner oss om, att våren är uppståndelsens tid i
hela sin kraft. Frön gror, knoppar brister, liv spirar
överallt så som den uppståndne Kristus spränger alla
begränsningar. Våren är en naturens predikan om
grundmönstret i skapelsen: Det finns inget liv utan
död och det finns ingen död utan liv.
Välkommen att göra din livsvandring i ljuset av
kyrkoårets växlingar!
Birgitta Nyman, kyrkoherde

Tack Inga!
Under en mycket
lång tid, 33 år, har
Inga Örqvist arbetat
som kyrkoskrivare/
förvaltningsassistent
på pastorsexpeditionen i Stenstorp. Det
har varit en tid av
stora förändringar,
som till exempel
övergång från handskrivna kyrkoböcker
till datorisering, överlämnandet av folkbokföringen
från kyrkan till skattemyndigheten etcetera. Tidigare
ingick också i hennes tjänst att vara pastoratskassör.
Bland det viktigaste i Ingas uppgift har varit kontakten med människor när de ringer eller kommer på
besök för att boka tid för dop, vigsel eller begravning,
boka församlingshemmet för dopkaffe eller högtidsdag och därmed också hålla kontakt med övriga
medarbetare. Hon har följt det dagliga arbetet i församlingarna, skrivit predikoturer, skött almanackan,
hållit i många trådar, sett till att det fungerar.
Många människor har blivit intresserade av släkt

forskning. De har av Inga
fått hjälp med uppgifter och hon har
plockat fram de gamla kyrkböckerna. Hennes stora
kunskaper om hembygden och omvittnade personkännedom har varit en tillgång i denna uppgift.
När nu Inga går i pension blir hon inte sysslolös.
Som mormor och farmor har hon fullt upp med sina
barnbarn i olika åldrar - till ömsesidig glädje. Och i
församlingslivet finns hon kvar som engagerad medarbetare, förtroendevald och kyrkvärd.
Tack, Inga, för lång och trofast tjänst! Inför pensionering och ledighet önskar nu arbetskamrater och
församlingsbor dig goda och välsignade dagar, med
tid för allt det som är glädje i livet!
Redaktion
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Lutherhjälpens
fasteinsamling 2007
- utrota hungern!
Närmare en miljard medmänniskor är bokstavligen
alltid hungriga, och cirka 25 000 dör varje dag. Detta
är en skam. Det finns tillräckligt med mat för alla
människor i vår värld.
Lutherhjälpens arbete för att utrota hungern sker
på många sätt. Små lån, rent vatten, torkhärdiga grödor, trädplantering och terrassering bidrar till att människors kroniska hunger försvinner. Opinionsbildning
om villkoren i världshandeln och om EU:s jordbrukspolitik förändrar också livet till det bättre för fattiga
småbönder i El Salvador, föräldralösa barn i södra Afrika och bykvinnor i Bangladesh.
Vem vill inte vara med och minska antalet hungrande? Sprid kunskapen till andra...
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Träffar under fastan
Varmt välkomna!

Torsdag 8 mars
Brunnhems bygdegård, 19.00
Andakt i fastan, B Nyman, S Carlsson, sång och musik. Brunnhems kyrkliga syförening serverar kaffe
med hembakt. Kollekt till Lutherhjälpen
Söndag 18 mars - Midfastosöndagen
Dala församlingshem 14.00
Gudstjänst E Hellkvist Kyrkkaffe med tårtkalas
Söndag 25 mars - Marie bebådelsedag
11.00 andakt i Ugglums kyrka
I Hedenberg Fastemarsch till Östra Tunhems församlingshem Sopplunch, barngrupperna medverkar

Din gåva behövs
i kampen för att
utrota hungern
SMS:a HUNGER till 72900
och bidra med 50 kronor

pg 90 02 56-9, bg 900-2569, www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen

Fredag 30 mars
Disco i Stenstorps församlingshem för alla barn och
ungdomar i Stenstorp 17.30 - 19.30 för 6 - 9-åringar
20.00 - 22.00 för 10 år och uppåt. Inträdet på 25 kr
går till Lutherhjälpen.
Svenska kyrkans unga
Lördag 31 mars
Livsloppet 10.00-12.30 Stenstorps församlingshem
Tipspromenad med start 10-11, servering, brödförsäljning, lotterier. Inga och Bo Ekström hälsar från
biståndsarbete i Indien.
Konfirmanderna, Lutherhjälpsombud i Stenstorps församling
Söndag 1 april - Palmsöndagen
Dala församlingshem 14.00 – 17.00
14.00 Palmsöndagsandakt E Hellkvist
Kaffe, buffé med hembakt bröd, filmvisning för barn,
försäljning, lotterier med mera.
15.30 Folklivsforskare Inger Widjha, Länsmuséet i
Skara, berättar om seder och bruk kring fasta och
påsk.
Internationella ombuden i Högstena, Borgunda och
Dala församlingar.


Att växa som
människa och kristen
Världsböndagen

Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom vår
jord den första fredagen i mars. Böner beds på mer
än 1000 språk. I Sverige har vi varit med i drygt 75 år
och samlas på cirka 400 platser.
Temat Förenade under Guds tält är framtaget av
kvinnorna i böndagskommittén i Paraguay.
Fredag 3 mars
Ekumeniska bönesamlingar med servering:
19.00 i Elimkyrkan, Stenstorp, Kh em. Göran Eriksson medverkar.
19.00 i Gudhems församlingshem
Hjördis och Åke Josefsson medverkar och talar om IMs arbete i
Centralamerika

Ekumenisk helg i Stenstorp för
andrum och fördjupning
Svenska kyrkan i Stenstorp, Stenstorps Missionförsamling och Elimförsamlingen inbjuder gemensamt
till en helg 10 -11 mars med domkyrkokomminister
teol. dr Carl Eric Sahlberg, Stockholm. Framför allt
känd genom sitt sociala och diakonala arbete med utslagna människor i S:ta Clara kyrka i Stockholms city
men också genom sitt engagemang i den karismatiska
rörelsen.
Lördag 10 mars
16.00 seminarium i Stenstorps församlingshem
19.00 inspirationsmöte Stenstorps missionkyrka
Söndag 11 mars
11.00 ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan med
predikan av Carl Eric Sahlberg
Helgen anordnas i samarbete med
studieförbunden Sensus och Bilda
Illustration: Susanne Engman/IKON



Kurs i kristen tro

Stenstorps församlingshem onsdagar 18.30
14 mars och 11 april
Enkel måltid till självkostnadspris, inledning, samtal
i smågrupper samt andakt. Information och anmälan
för matens skull till Birgitta Nyman 0500-45 05 66
eller Elisabeth Hellkvist 0500-45 05 77

Vardagsmässa med ljuständning
och förbön
Stenstorps kyrka onsdagar 19.00
28 mars och 25 april
Mycket sång, stillhet, tystnad, eftertanke, förbön.

Församlingskåren

En lekmannarörelse inom Svenska kyrkan, vill inbjuda till programkvällar i Stenstorps församlingshem. Torsdagar 19.00
15 mars
Lars Erik Andersson, Kliene gård, Frösve, berättar och visar bilder från Gambia, Sören Elowsson,
Skövde spelar och sjunger.
19 april
Prosten Johnny Hagberg, Järpås, berättar om Skaramissalet.
17 maj, Kristi himmelsfärds dag
Mässa i Borgunda kyrka, samkväm i församlingshemmet. Medverkande: Göran Eriksson, Skövde, f d
kyrkoherde i Väring

Gudstjänst i trantid
Bjurums kyrka 19.00
Söndag 1 april
slagverkskonsert - Emil Bergfeldt, marimba, piano.
Tisdag 10 april
Hur gick det se’n på Tämmesboda? Lars Olof Hallberg
visar bilder och berättar.
Lördag 14 april
Manskören Iris från Arvika under ledning av Anders Hörngren.
Tisdag 17 april
DuoNuovo - Jan Björklund, gitarr och Mathias
Kihlberg, flöjt.
Söndag 22 april
Tio år med Da Capo
Kören Da Capo under ledning av Annelie Karlsson
Susanne Carlsson, piano.
I samarbete med Sensus

Diakoni – mötesplatser i
församlingen
Församlingsträffarna är klockan 14.00 i olika församlingar. Varje gång finns ett planerat program, gott kaffe,
gemenskap med andra och en andakt. Upplysningar
och anmälan till diakoniassistent Elisabeth Gustafsson
0500-45 05 78 eller församlingsombuden senast dagen före. Träffarna sker i samarbete med Sensus.
Torsdag 1 mars
Högstena bygdegård
Hanna Biljer, Bolum/Skövde kåserar om potatis
Onsdag 14 mars
Gudhems församlingshem
Berra och gänget från Tibro

Sopplunch

Sopplunch i Stenstorps församlingshem.
Torsdag 29 mars kl 12-13

Gemenskapsträffar i Borgunda.
Onsdag 28 mars 14.00
Conny Runesson, Falköping,
talar om brott mot äldre.
Onsdag 25 april 14.00
Blomsterarrangemang inför våren
Elisabeth Hellkvist och Elisabeth Gustafsson

Blomskottsauktion

Torsdagen 3 maj 14.00 i Stenstorps
församlingshem.

Tisdag 27 mars
Stenstorps församlingshem
Om friskvård – med Sonja Fjellman
Onsdag 11 april
Ugglums församlingshem
Lennart Hultkrantz: Glimtar från FN-tjänstgöring

Församlingsresor till Torsö med omnejd

Fredag 1 juni, måndag 4 juni och tisdag 5 juni

Stick-café

För dig som tycker om att sticka eller vill lära dig
mer, träffa lite nya människor, prata lite allvar i
bland, välkommen tisdag 13 mars 18.30 och tisdag
17 april 18.30, Stenstorps församlingshem, bottenvåningen.
Upplysningar Elisabeth Gustafsson 0500-45 05 78


Välkommen till Sve
Söndag 4 mars
1:a söndagen i Fastan
Bjurum 11.00 mässa M Carlsson
Borgunda kyrka 18.00 ekumeniskt andrum, Minns
du sången
Håkantorp 18.00 Taizémässa S Byström
Stenstorp 11.00 gudstjänst E Hellkvist
Måndag 5 mars
Björktuna 11.00 gudstjänst I Hedenberg
Torsdag 8 mars
Brunnhems bygdegård 19.00 Andakt i Fastan B
Nyman, S Carlsson, Syföreningen bjuder på kaffe
Söndag 11 mars
3:e söndagen i Fastan
Gudhem 9.30 gudstjänst I Hedenberg
Högstena bygdegård 14.00 Samtalsgudstjänst E
Hellkvist
Stenstorp Elimkyrkan 11.00 ekumenisk gudstjänst
med Carl Eric Sahlberg med flera.
Valtorp 11.00 gudstjänst I Hedenberg

Söndag 1 april
Palmsöndagen
Broddetorp 11.00 mässa S Byström
Bjurum 19.00 gudstjänst i trantid M Carlsson, Emil
Bergfeldt, marimba, piano
Dala församlingshem14.00 Palmsöndagsandakt E
Hellkvist Se vidare Lutherhjälpssidan
Håkantorp 9.30 gudstjänst S Byström
Stenstorp 11.00 gudstjänst B Nyman
Ugglum 16.00 mässa M Carlsson
Måndag 2 april
Björktuna 11.00 mässa B Nyman
Skärtorsdag 5 april
Dala kyrka 19.00 skärtorsdagsmässa E Hellkvist
Gudhem 19.00 Taizémässa M Carlsson
Stenstorp 19.00 skärtorsdagsmässa B Nyman
Valtorp 19.00 skärtorsdagsmässa S Byström

Söndag 18 mars
Midfastosöndagen
Broddetorp 11.00 gudstjänst B Nyman
Dala församlingshem 14.00 gudstjänst E Hellkvist
Kyrkkaffe med tårtkalas för Lutherhjälpen
Stenstorp 18.00 Taizémässa B Nyman, kyrkokören
Ö Tunhem 19.00 ekumenisk gudstjänst M Carlsson
Medverkan av Alvar Themar, predikan och Linnea
och Karl-Erik Gunnarsson, sång.
Måndag 19 mars
Björktuna 11.00 gudstjänst
Söndag 25 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
Borgunda 11.00 mässa S Byström
Segerstad 14.00 Gudstjänst S Byström, konfirmander medverkar. Kyrkkaffe med våfflor i församlingshemmet.
Ugglum 11.00 andakt I Hedenberg, barngrupper
medverkar, fastemarsch till Ö Tunhems församlingshem, sopplunch med mera.
Onsdag 28 mars
Stenstorp 19.00 mässa B Nyman


Ingemar Fägerlind vandrar utmed en del av den nya pilgrimsleden.
Foto: Eva-Lisa Svensson

enska kyrkan i vår!
På det här uppslaget hittar du våra gudstjänster i både helg och vardag.
Ändringar kan ske, så följ våra predikoturer och annonsering i pressen
för att inte missa något.
Långfredag 6 april
Gudhem 11.00 långfredagsgudstjänst B Nyman Jesu
sju ord på korset av Jerker Leijon med sångare och
solister ur pastoratets körer. Gemensam gudstjänst
för hela pastoratet
Gudhem 14.00 pilgrimsandakt M Carlsson
Söndagen 8 april
Påskdagen
Borgunda 14.00 gudstjänst E Hellkvist, DBH-kören
Broddetorp 11.00 gudstjänst S Byström
Segerstad 9.30 gudstjänst S Byström
Stenstorp 11.00 gudstjänst B Nyman, kyrkokören
Ugglum 11.00 familjegudstjänst M Carlsson, Gudhemskören och Katarinakören, ljuständning för
nyfödda.
Annandag påsk 9 april
Valtorp 18.00 Vårens och påskens psalmer B Nyman
Tisdag 10 april
Bjurum 19.00 gudstjänst i trantid M Carlsson Hur
gick det se’n på Tämmesboda? Lars Olof Hallberg visar bilder och berättar
Lördag 14 april
Bjurum 19.00 gudstjänst i trantid M Carlsson,
Manskören Iris från Arvika, Anders Hörngren
Söndag 15 april
2:a söndagen i Påsktiden
Borgunda Brobackens missionshus 18.00 ekumeniskt andrum I Hedenberg
Håkantorp 11.00 Tiberiasmässa S Byström
Stenstorp 11.00 familjegudstjänst E Hellkvist
Barngrupper medverkar
Ö Tunhem 11.00 mässa M Carlsson
Måndag 16 april
Björktuna 11.00 gudstjänst S Byström

Tisdag 17 april
Bjurum 19.00 gudstjänst i trantid, M Carlsson,
DuoNuovo - Mathias Kihlberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr.
Söndag 22 april
3:e söndagen i Påsktiden
Bjurum 19.00 gudstjänst i trantid, M Carlsson, Tio
år med kören Da Capo, Susanne Carlsson piano
Broddetorp 11.00 gudstjänst B Nyman
Gudhem 11.00 mässa M Carlsson
Stenstorp 9.30 gudstjänst B Nyman, Skolmuseiföreningen bjuder på visning och kyrkkaffe i skolmuséet
Måndag 23 april
Dala 18.00 S:t Georgsgudstjänst med DalaBorgunda-Högstena scoutkår, E Hellkvist
Onsdag 25 april
Stenstorp 19.00 mässa E Hellkvist
Söndag 29 april
4:e söndagen i påsktiden
Borgunda 11.00 mässa I Hedenberg
Segerstad 19.00 musikgudstjänst ”Våga sjunga”kören, S Byström
Ugglum 9.30 gudstjänst I Hedenberg
Söndag 6 maj
5:e söndagen i påsktiden
Gudhem 13.30 gudstjänst S Byström, M Carlsson,
J Hagström, Vandring till Skräddaregården, friluftsandakt under vägen. Gemensamt för Gudhems och
Hornborga församlingar
Högstena alvar 8.30 gökotta B Nyman, medtag
kaffekorg
Stenstorp 11.00 gudstjänst I Hedenberg
Valtorp 11.00 mässa B Nyman



Söndag 13 maj
Bönsöndagen
Bjurums slottspark 8.30 gökotta M Carlsson
Dala 11.00 gudstjänst B Nyman
Håkantorp 9.30 gudstjänst B Nyman
Stenstorp 11.00 konfirmation med mässa E Hellkvist

bilder på verksamhet i gudhem

Måndag 14 maj
Björktuna 11.00 gudstjänst E Hellkvist
Torsdag 17 maj
Kristi himmelsfärds dag
Borgunda 19.00 mässa kh em. Göran Eriksson
Samkväm i församlingshemmet, församlingskårens
avslutning.
Gudhem 8.00 musik från tornet, gudstjänst M
Carlsson, frukost i Kyrkstugan
Stenstorp 8.00 musik från tornet, gudstjänst B Nyman, kyrkokören, frukost i församlingshemmet
Ö Tunhems pilgrimskapell 11.00 pilgrimsmässa M
Carlsson
Lördag 19 maj
Broddetorp 11.00 konfirmation med mässa, S Byström
Söndag 20 maj
Söndagen före Pingst
Segerstad 9.30 mässa I Hedenberg
Ugglum 11.00 mässa I Hedenberg
Söndagen 27 maj
Pingstdagen
Ö Tumhem 14.00 gudstjänst M Carlsson, konfirmanderna medverkar.
Stenstorp 11.00 gudstjänst B Nyman
Valtorp 11.00 gudstjänst S Byström
Måndag 28 maj
Björktuna 11.00 mässa I Hedenberg
Söndag 3 juni
Heliga Trefaldighets dag
Bjurum 11.00 mässa B Nyman
Dala 11.00 mässa M Carlsson
Håkantorp 9.30 mässa B Nyman
Stenstorp 9.30 gudstjänst M Carlsson
Broddetorps kyrka helgsmålsbön varje
lördag klockan 18.00.
Kyrktaxi för pastoratsbor till gudstjänster och
annan kyrklig verksamhet inom Stenstorps
pastorat. Beställ taxi 0515-100 10. Pris 10
kronor t/r


Foto: Eva-Lisa Svensson

Du kan påverka - kom och diskutera!
Hur skall vi som kyrka nå ut med vårt budskap? Kan
vi få fler att engagera sig i församlingsarbetet, bland
barn och ungdomar, i diakonin med mera?
Stenstorps pastorat inbjuder alla som är intresserade av kyrkans arbete till tre seminarier under våren,
de går under temat Kyrkan - vår framtid.
Seminarierna leds av Dag Ahlenius, själv starkt engagerad i Svenska Kyrkan och förtroendevald i Floby
pastorat, tidigare bland annat kommunchef och landstingsdirektör. Arbetar just nu som kunskapsmäklare
mot större organisationer.
Christina Vitegård Ahlenius är socionom och utbildare.

Onsdag 21 februari 19-21.30
I. Om viktiga omvärldsfaktorer för kyrkans och den
kristna trons utveckling.
Onsdag 7 mars 19.00 -21.30
II. Utveckling och balans i livet – om människans
fysiska, själsliga och andliga utveckling
Lördag 17 mars 9.30 – 15.00
III Vi möter tankar om det inre livet och vår kyrkas
framtid. Vad är vi? Var är vi? Vad vill vi? Vad skall vi?
Vid samtliga tillfällen serveras kaffe, på
lördagen lunch.

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden gå vi till paradis med sång.

PILGRIMSLED
från Falköping till Varnhem

Att arbeta fram den pilgrimsled som snart
öppnas i sin fulla längd, på nästan fyra mil,
har involverat flera församlingar och tre pastorat; Stenstorp, Falköping och Skara.
Arbetet med att utforma leden har pågått i över två
år. Nu börjar man se slutet på arbetet, eller egentligen är det nog bara slutet på början. För även när all
märkning är klar så kommer underhåll med mera att
kräva sin tid.
Tack vare att man tror att nunnorna i Gudhem
liksom munkarna i Varnhem tog emot pilgrimer och
att S:t Olofs kyrka i Falköping var en viktig pilgrimskyrka, kan man dra slutsatsen att det rört sig pilgrimer
vandrandes mellan dessa platser. Man vet inte säkert
vilka vägar de gick men när olika intressenter nu tog
initiativ till att ta fram en pilgrimsled önskade man
utnyttja möjligheten till stillhet och naturupplevelser
och ville inte gå på asfalterad väg.
Reino Korhonen berättar om hur arbetet flutit
på. Reino har själv gått sträckningen flera gånger
och fascineras av naturen, av djuren och av historien. Han blev i höstas ombedd att tillsammans med
Falköpings turistbyrå ta fram en karta för leden.
Leden har två ändpunkter: S:t Olofs kyrka och Varnhems klosterkyrka och den kommer att vara märkt
från båda håll med pilgrimssymbolen. Symbolen
kombinerar sevärdhets-märket (S:t Hanskorset) med

Olofskorset (se bild sidan 8). Om man vill kunna använda pilgrimssymbolen får man följa Pilgrim Sveriges
regler som bland annat anger hur skyltar ska se ut och
hur stolpar lämpligen tillverkas.
Från S:t Olofs kyrka går man upp mot berget och
Mössebergs kurort där man finner den första pilgrimssymbolen. Därefter är det bara att följa markeringarna till Gudhem och sedan vidare till Varnhem.
En liten bit efter Gudhem och före Broddetorp får
man gå på asfalterad landsväg. Men det vägs upp av
de fina platser man passerar i övrigt. Efter Heljesgården går man upp höger på Billingen och följer
västra kanten ganska långt innan man går ner nära
Varnhem.
Det är lämpligt att dela upp vandringen över flera
dagar och det finns flera vandrarhem utmed leden att
övernatta på. Näringsidkarna i trakten är alla involverade på olika sätt. För den som vill ha det lite bekvämare planerar man att erbjuda boende på hotell med
transport till och från leden.
Tack vare filmen om Arn har Gudhem samt andra församlingar runt pilgrimsleden fått anslag från
Göta rike för att kunna skapa och underhålla leden
inför turistsatsningen i samband med filmen. För att
ta hand om allt det praktiska runt leden vad gäller
pengar och planering har en förening skapats. I den
föreningen sitter Gudhems och Hornborga församlingar med men även näringsidkare som berörs samt
enskilda intresserade.


OMRÅDE a

Gudhems församling

Här möts nytt och gammalt
Flera gamla kyrkor och en hel hord med turister det låter väl
som en bra kombination? Det kräver också planering och
flexibilitet men det finns det gott om i Gudhems arbetslag
Det är måndag eftermiddag och man sitter och diskuterar planeringen inför våren. Bland annat är det är en
ljuständning för nyfödda som ska in i gudstjänstschemat. Efter en del diskussion fastnar man för påskdagen. Då kan man fira det nya livet och uppståndelsen
på en och samma gång. Övriga gudstjänster ska också
planeras in. I Gudhems församling finns kyrkorna
Bjurum, Ugglum, Östra Tunhem och Gudhem och
gudstjänster och högmässor varierar mellan de olika
kyrkorna. När man är överens går förslaget vidare till
kyrkoherden i pastoratet som får försöka samordna
alla önskemål från de olika församlingarna.
Man går vidare till nästa punkt på dagordningen,
Marilyn Kellers framträdande i Bjurums kyrka kom-

Foto: Eva-Lisa Svensson
Under högsäsong är Gudhems kyrka ofta öppen för den som vill ha
en stunds stilla andakt eller av annan anledning besöka kyrkan.
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mande onsdag. Det är mycket som behöver ordnas,
rullstolsramp får hämtas från en annan kyrka och det
behövs personer som håller i parkeringen och biljettförsäljningen.
Arbetslaget
Alla i arbetslaget är involverade på ett eller annat sätt
i nästan allt som sker och alla deltar i diskussionen.
Man får vara flexibel i Gudhems arbetslag för här är
det mycket yttre omständigheter som påverkar arbetet. Eftersom flera av kyrkorna har en spännande historia från medeltiden och dessutom ligger placerade
vid nutida turistmål så anpassar man också utbudet
efter de strömmar av turister som kommer, till exempel till Bjurum i samband med att tranorna anländer.
I arbetslaget ingår Magnus Carlsson, församlingspräst, Annelie Karlsson, kantor, Viktoria Johansson,
församlingspedagog, Kerstin Lood, barnledare, Irené
Gustavsson, vaktmästare i församlingshemmet och
barnledare, Annlie Ahlström, kyrkvaktmästare, Hasse
Kjell, kyrkvaktmästare med samordningsansvar, Lars
Persson, vaktmästare samt Lennart Melin, områdesansvarig för fastigheter och kyrkogårdar.
I Gudhems församling finns det ett flertal grupper
för barn i olika åldrar samt vuxenkörer och andra mer
ovanliga saker som ikonmålning. Detta läsår nysatsar
man dessutom på ett tonårscafé för högstadie ungdomar. Det är Magnus och Viktoria som håller i det
och de menar att det varit lyckat, med ett flertal deltagare varje gång. Bland de äldre ungdomarna märks
också konfirmandgänget på 15 konfirmander. I övrigt
sträcker sig grupperna över pyttiorer, barntimmar,
miniorer och juniorer.
– Församlingshemmet är ett hus med gemenskap
och vi samarbetar mycket i grupperna, säger en röst
ur arbetslaget.
Förbereder sig
Varje år är det en stor kraftinsats som behövs i
samband med att turisterna strömmar till. Man får

Barn och ungdsomsverksmaheten i församlingen är diger och innehåller allt från pyttiorer till körer. Här syns Annelie, kantor tillsammans
med sina körtjejer i Katarinakören och Kerstin Lood som assisterar ett barn i kyrkans barntimmar. Foto: Viktoria Johansson

ha öppet kyrkorna extra länge för turister som vill besöka kyrkorna för en stilla andakt. Kyrkorådet hjälper
till med att hålla kyrkorna öppna de tider som det
finns ett behov.
Församlingen samarbetar även med lokala föreningar för att på olika sätt hjälpa varandra, till exempel
i Gudhem med Klostermuseiföreningen, som ideellt
sköter guidning och driver café i kyrkstugan. Vandrarhemmet, som kallas Gästhem Cecilia, drivs i kyrkans regi.
I Bjurum är det främst tranorna som lockar människorna till sig. Det kan vara så mycket som 150 000
turister på en säsong, som ju är ganska kort, och många av dessa besöker gudstjänster i trantid som ordnas i
just Bjurums kyrka.
I år förbereder man sig för inför premiären av filmen
om Arn. Arnböckerna har tidigare skapat en turistvåg
och nu tror man att filmen ger en nytändning.
– Det är en balansgång att skapa tillgänglighet i
samband med att folket finns här men ändå inte riskera att det blir ett jippo. Det vi erbjuder är ju gudstjänster och andakter eller en stund lugn och stillhet,

berättar Magnus Carlsson.
Pilgrimsled
Det har tillkommit en verksamhet i Gudhems församling - pilgrimsleden. Det senaste åren har man
arbetat hårt med ta fram denna vandringsled. Nu är
arbetet på väg mot sitt slut och leden är nästan klar.
När pilgrimsleden öppnas i sin fulla längd kommer den periodvis generera många besökare. Det är
ännu en verksamhet som kräver att arbetslaget kan
anpassa sig och vara flexibla.
Läs mer om Pilgrimsleden på sidan 9.
Vandra tillsammans
Gudhems församling har planerat in flera vandringstillfällen. 6 maj är det en vandringsgudstjänst och
dagen innan är det en vandringsdag med konfirmanderna i pastoratet. Den som inte vill gå så långt eller
vill värma upp kan delta i fastemarschen 25 mars från
Ugglum till Östra Tunhems församlingshem. Det blir
en cirka 2 km vandring som avslutas med andakt och
sopplunch. Även barngruppernas avslutning 8 maj
kommer gå i pilgrimsvandringens tecken. Förhoppningsvis är vi många
som under året kommer sätta våra fotspår
där mången pilgrim
tidigare har vandrat.
Gå i andakt och känn
historiens vingslag.
På bilder ser vi från vänster;
Magnus Carlsson, Kerstin
Lood, Lennart Melin, Hasse
Kjell, Viktoria Johansson,
Irené Gustavsson, Annelie
Ahlström och vid flygeln Annelie Karlsson. I bakgrunden
syns en vepa av Sara Palmberg föreställande landskapet runt Gudhems kyrka.
Foto: Eva-Lisa Svensson
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Kontakta oss gärna!
Stenstorps kyrkliga samfällighet,
Prästgatan 6, 520 50 STENSTORP
Pastorsexpeditionen telefontid mån–fre 9-12
telefon: 0500-45 00 60 telefax: 0500-45 00 85
e-post: stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se
Kanslist
0500-45 00 60

Komminister Suzanne Byström
0500-45 05 76, mobil: 0705-76 81 91
e-post: Suzanne.Bystrom@svenskakyrkan.se
Vikarierande Komminister Inge Hedenberg
0500-45 05 76, mobil: 0706-77 65 38
Kantorsexpeditionen 0500-45 09 97

Kamrer Gunvor Johansson
0500-45 00 68
e-post: gunvor.johansson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer Anders Toftby
0500-45 00 70
e-post: anders.toftby@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Birgitta Nyman
måndag-torsdag 9-12, 0500-45 05 66
Bost. Stenstorps prästgård 0500-45 09 70
e-post: birgitta.nyman@svenskakyrkan.se
mobil: 070-643 87 59
Komminister Magnus Carlsson
exp.10-12 ej tisdag, torsdag, 0500- 45 05 67
i Gudhem tisdag 10-12. 0515-72 04 22
mobil: 0708-86 45 61
e-post: magnus.carlsson@svenskakyrkan.se
Komminister Elisabeth Hellkvist
exp måndag-torsdag 0500 - 45 05 77
Bost. Dala prästgård 0500- 45 11 10
e-post: elisabet.hellkvist@svenskakyrkan.se
mobil: 0707-27 85 77

%

Kantor Susanne Carlsson
- Stenstorp, Dala, Borgunda
e-post susanne.carlsson@svenskakyrkan.se
mobil: 0707-61 81 20
Kantor Gunnar Hagenfeldt
- Högstena
mobil: 0708-33 69 48
Kantor Ursula Hagström Strömer, tjänstgör 50%
- Hornborga (arbetar söndag-tisdag)
mobil: 0708-23 94 34
e-post: ursula@organsuzuki.com
Kantor Annelie Karlsson
- Gudhem, Ö Tunhem, Ugglum, Bjurum
expedition: 0515- 72 04 22 mobil: 070-361 15 29
e-post: annelie.karlsson@svenskakyrkan.se
Diakoniassistent Elisabeth Gustafsson
expedition: 0500- 45 05 78
Församlingspedagog Viktoria Johansson, tjänstgör 25%
expedition: 0500-45 00 24
Vikarierande församlingspedagog Malin Johansson
expedition: 0500- 45 00 24 mobil: 070-626 70 81
Barnledare Lena Arvidsson
expedition: 0500-45 00 13

Vaktmästare, församlingshem
Kyrkvaktmästare Stenstorp
Christer Lönnqvist 0703-70 93 84
Stenstorps församlingshem lokalvårdare Ingrid Andersson 0500-45 03 40
Kyrkvaktmästare Dala, Borgunda, Högstena Andreas Gabrielsson 070-722 53 01 Siv Lood 070-777
56 46
Borgunda församlingshem, bokning Asta Pettersson
0500-45 12 49
Kyrkvaktmästare Segerstad, bokning församlingshem Håkan Svensson 0705-45 20 15
Kyrkvaktmästare Valtorp Sonja Andersson
0500-45 21 52
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Kyrkvaktmästare Håkantorp Carola Johansson
0500-45 50 59

Broddetorps kyrka och församlingshem även fax
0500-49 10 32 Kyrkvaktmästare Uno Dolk 070220 81 70
Gudhems församlingshem fax 0515-72 04 22
0515 -72 04 17
Vaktmästare Irene Gustavsson 0515-72 01 58
Kyrkvaktmästare Gudhem, Ö Tunhem, Ugglum,
Bjurum
Hasse Kjell 0735-78 03 90, Annelie Ahlström 070384 04 39
Ugglums församlingshem, uthyrning
Ingvar Jonermark 0515-72 03 96
Ö Tunhems församlingshem, uthyrning
Per Johannesson 0515-72 01 47

