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Floby pastorat, Storgatan 58, 521 51 Floby

Pastoratsexpeditionen: 0515 – 72 38 80 
Kyrkogårdsexpeditionen: 0515 – 72 38 84

Expeditionernas öppettider  
måndagar och fredagar: 9.30 – 12.00 
onsdagar: 13.00 – 15.30

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Kontakta Svenska kyrkan i Floby pastorat

Kyrkoherden har ordet

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB.  
Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON. Omslagsfoto: Els-Marie Carlsson, foto: Helena Taubner.
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Floby pastorat har samverkansavtal med EFS missionsförening Floby-Göteve, vilket bland 
annat innebär att EFS ansvarar för vissa gudstjänster och bidrar med ideella insatser i övrig 
verksamhet. Floby pastorat samverkar också med studieförbundet Sensus.

Stefan Klint 
kyrkoherde i Floby pastorat

Stefan Klint, kyrkoherde
stefan.klint@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 31
070 – 600 28 15

Lotta Kjerrman, kanslist och kommunikatör 
lotta.kjerrman@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 89

Mikael Powidzki Casserblad
mikael.casserblad@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 92 
072 – 212 92 12

Fler kontaktuppgifter finns på 
www.svenskakyrkan.se/floby/personal

Vi har en vision. Tillsammans i Floby 
pastorat vill vi förmedla Guds kärlek  
till varje människa. 

VV isionen medför ett stort uppdrag och i prakti-
ken betyder det att vi i varje sammanhang ska 

verka för fred och försoning. Det handlar om fred mel-
lan människor men också med naturen och djuren. Det 
handlar om försoning med oss själva och det liv som 
Gud har gett oss att leva.

Att förmedla kärlek, verka för fred och skapa hopp - det 
är själva syftet med pastoratets många aktiviteter bland 
barn och ungdomar, vuxna och äldre; när vi samlas i 
församlingshem och kyrkor, i hemmen och på äldrebo-
enden, på kyrkogårdar och längs pilgrimsleder, i glädje 
och sorg. 

Vi vet alla att freden i världen ständigt är hotad. På  
biskop Åke Bonniers uppmaning har kyrkklockor i för-
samlingarna runt om i Skara stift ringt klockan 12 varje 
dag sedan i mars, för att mana till bön för fred i Ukraina. 

I Floby Kyrkans hus har vi samlats måndag till lördag 
för att be för fred i Ukraina och i världen. Från och med 
14 juni samlas vi i Kyrkans hus på tisdagar klockan 12 
för att be för fred. Vi gör det i varje gudstjänst och vi 
kan alla, var vi än är, varje dag kl 12 stämma in i en bön 
för fred i världen.

Vi ger inte upp. Vi vill arbeta och be för kärlek, fred och 
hopp. Vi har en vision!

Kärlek, fred och hopp



Svenska Kyrkans Unga

Följ oss gärna Följ oss gärna 
på Facebook:  på Facebook:  

Svenska Kyrkans  Svenska Kyrkans  
Unga Floby Unga Floby 

Tack för en härlig termin! Vi ses igen i höst!
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Öppet möte
Onsdag 8 juni, 19.00-21.00 
Kinneveds församlingshem

Välkommen till ett öppet möte om den nya församlings-
instruktionen. Vi för ett samtal om pastoratets nutid 
och framtid. Var finns vi och vart är vi på väg?

Under kvällen kommer vi att samtala både församlings-
vis och i storgrupp om hur vår omvärld ser ut. Hur har 
barn, ungdomar och äldre det? Hur är det med jobb och 
fritid, föreningar och samverkan? 

Vi kommer även att samtala om tre förslag till priorite-
rade utvecklingsområden för de kommande fyra åren: 

• Kommunikation – om budskap och målgrupper,  
Insikten och andra kanaler

• Klimat och hållbarhet – om energioptimering och 
miljöarbete, existentiellt och praktiskt

• Diakoni – om kyrkans omsorg om de utsatta, vilka 
är behoven och vilka resurser finns

Ingen anmälan behövs – välkommen!

Framtiden i sikte
Under året reviderar vi pastoratets  
församlingsinstruktion.

FF örsamlingsinstruktionen är pastoratets vikti-
gaste visions- och identitetsdokument och den 

revideras vart fjärde år. Under 2022 är det dags igen och 
en arbetsgrupp bestående av kyrkorådets och försam-
lingsrådens ordföranden samt kyrkoherde och kom-
munikationsansvarig har fått uppdraget att leda arbetet. 
Tankar, texter och utkast kommer under året att pre-
senteras och diskuteras av förtroendevalda, ideella, an-
ställda och engagerade församlingsbor.

Kort sagt svarar församlingsinstruktionen på tre frå-
gor: Vilka är vi? (identitet och grundsyn), Var finns vi? 
(omvärldsanalys) och Vad ska vi göra? (verksamhet och 
prioriteringar). Församlingsinstruktionen ligger sedan 
– tillsammans med andra dokument som pastoratets 
lokalförsörjningsplan – till grund för mer detaljerade 
verksamhetsplaner, som kyrkoråd och fullmäktige be-
slutar om för varje år.

Som ett uttryck för vår samhörighet förs en dialog mel-
lan stiftet och pastoratet under hela processen, och när 
den nya församlingsinstruktionen är klar tas den i bruk 
efter beslut av kyrkofullmäktige och kyrkoherde samt 
godkännande av Skara stifts domkapitel.

Floby pastorats nuvarande församlingsinstruktion 
finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/floby/forsam-
lingsinstruktion

Församlingsinstruktion

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Tillsammans i Floby pastorat vill vi tala tydligt om Jesus och 

i ord och musik, gemenskap och handling förmedla budskapet 

om Guds villkorslösa kärlek till varje människa.
Floby pastorats vision

Alla är välkomna
För mig betyder visionen att vi kan välkomna alla till 
så mycket.  Det finns en valfrihet där du som stor eller 
liten kan delta, i glädje och sorg. Stort som smått är 
lika viktiga som till exempel att få en stunds tystnad 
och reflektion i en av våra öppna kyrkor eller att delta 
i en dagledigträff, grupp eller gudstjänst där man får 
känna gemenskap tillsammans med andra.

Man skall veta att man som förtroendevald, ideell 
medarbetare eller anställd är viktig genom att på oli-
ka sätt bidra till att förmedla evangeliet om Jesus. Vår 

vision är inte bara betydelsefull 
för den enskilda människan 

utan för hela vår omvärld.

Maria Vångell Rehn, 
 förtroendevald

Musiken förenar
Musiken betyder mycket för mig, så jag uppskattar 
att den finns med i visionen. Musik passar också bra 
ihop med ledordet "Tillsammans".  Man musicerar 
tillsammans, och det är så roligt! Jag sjunger i kör och 
det är verkligen avkopplande. Jag släpper alla saker 
jag funderar på och fokuserar på musiken. Och musik 
har  alltid bidragit till att föra människor samman.

Gemenskap är viktigt för mig, inte minst i kyrkan. 
När jag var liten var kyrkan en självklarhet för näs-
tan alla, men så är det tyvärr inte längre.  Om vi vill 
att kyrkan ska finnas kvar i framtiden så måste vi en-
gagera oss tillsammans. För min del innebär engage-
manget att jag är förtroendevald 
men också att jag är en av 
klockringarna i Vårkumla 
kyrka. Vi ringer för hand, 
vilket är väldigt ovanligt. 

Karin Neuman,  
förtroendevald

Varje insats räknas
Jag fastnar för att visionen innehåller frasen "i ord och 
musik, gemenskap och handling". För mig betyder det 
att det finns många olika sätt att vara kyrka. Vi är på 
många ställen och är aktivt engagerade, oavsett om det 
är vid en sopplunch, en gudstjänst eller i samtal. 

Jag är engagerad i EFS, och här 
är det en självklarhet att vi gör 
saker tillsammans. EFS byg-
ger på ideellt engagemang, så 
vi kan inte förlita oss på att 
någon annan gör det som be-

höver göras. Alla behövs och 
varje insats räknas. Du kanske 

inte kan sjunga eller spela, men is-
tället kan du duka fram fika. Om du bara gör en liten, 
liten del så är den ändå jätteviktig. På det sättet har 
kyrkan en viktig uppgift eftersom det innebär att varje 
människa kan få hitta sin egen plats. Därför uppskattar 
jag att visionen börjar med ordet "tillsammans".

Sofia Thuvesson, engagerad i EFS

Vision:  
Tillsammans
I församlingsinstruktionen för Floby 
pastorat finns en vision som handlar om 
att vi är kyrka tillsammans. Vad betyder 
visionen i praktiken? Här svarar tre 
engagerade församlingsbor på frågan.
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Lärjungaskap

OO rdet lärjungaskap är starkt förknippat med 
efterföljelse och handlar både om den egna 

vandringen och församlingens liv.

– Det handlar om att följa i Jesu fotspår och samtidigt 
att leva i tillit till att Gud både vill ta mig i bruk för sitt 
rike och ger mig kraft, säger biskop Åke.

Lärjungaskap handlar också om att ibland vara obe-
kväm och stå upp för det som är rätt. 

– Vi ska ”stå upp som kyrka” och det handlar om att 
våra röster måste höras när människor trampas på, 
marginaliseras, när skapelsen missbrukas och jorden 
gråter, uppmanar biskop Åke.

Här intill finns ett utdrag ur brevet att läsa. Du kan få 
en egen kopia av brevet om du kontaktar pastoratsex-
peditionen i Floby (se sidan 2 för kontaktuppgifter). 
Det finns också i sin helhet på www.svenskakyrkan.se/
skarastift/larjungaskapets-ar

Kära församlingsbor,
Min tro är att du, redan innan du ens föddes, var 
sedd av Gud. Orden från Psaltarens 139:e psalm på-
minner oss om det: Du såg mig innan jag föddes, i 
din bok var de redan skrivna, de dagar som hade 
formats innan någon av dem hade grytt.

Men vad innebär det egentligen att vara sedd av 
Gud? Jag tänker att seendets Gud är den Gud som 
vill relation. Den relationen handlar om lärjunga-
skap. Som människor lever vi och är beroende av 
våra relationer – till varandra, naturen, oss själva 
och till Gud.

Att vara lärjunge kan innebära att följa efter för att 
upptäcka nya sammanhang som en inte har sett eller 
nya saker som en inte kan. Ordet lär-junge, vittnar 
om att det finns något som man behöver lära sig, 
behöver upptäcka. Här kan barnen vara våra före-
bilder. De visar oss så tydligt hur detta att lära sig 
genom att följa efter, är djupt rotat i oss. Ett barn lär 
sig genom att härma, öva, göra fel, be om hjälp och 
lita på att det bär. Det kanske inte är så konstigt att 
Jesus lyfter fram barnen som våra främsta lärare och 
förebilder (läs gärna Mark 10:13-16).

Lärjungaskap innebär också att gå i fotspår upp-
trampade av de som redan gått före oss. Det betyder 
att vi inte är ensamma. Att vara lärjunge är att få gå 
i sällskap. Jesus skickade aldrig ut någon ensam. En-
sam är inte stark. Vi behöver varandra på så många 
olika vis. I synnerhet för att vara rädda om livet, 
kunna vara medmänniskor och ta vara på vår jord, 
vår miljö, vårt klimat som vi alla är beroende av.

Några av Jesu lärjungar var på väg mot Emmaus och 
gick och pratade om det förfärliga de hade varit med 
om när de mist sin vän och mästare. Att vara nära 
varandra när livet inte blir som vi har tänkt oss, det 
är också en handling – även om vi kanske inte gör 
så mycket. Att dela det som livet drabbar oss med är 
kanske en av de viktigaste ”handlingarna” vi kan ut-
föra. Det är en handling som snarare är ett varande 
än ett görande. Men visst är det många gånger en ut-
maning för oss? Det är ofta så mycket lättare att göra 
något än att bara vara, i alla fall då vi behöver vara i 
det som är svårt. Lärjungarna på vägen till Emmaus 
kan bli våra förebilder. I deras fotspår kan vi få gå 
i vetskap om att närvaron, delandet och ”tillsam-
mansskapet” är så viktigt för oss i våra liv.

Biskop Åke Bonnier
saxat ur brevet  

”Följ mig”

Att följa Jesus
Biskop Åke Bonnier har skrivit ett brev 
till församlingsborna i Skara stift.  
Brevet heter ”Följ mig” och handlar  
om lärjungaskap. Men vad är det?

Biskop Åke i samtal med Biskop Åke i samtal med 
Matilda Nyman som är Matilda Nyman som är 
präst i Floby pastorat.präst i Floby pastorat.



Du är kallad!
Hör du till den skara som någon gång 
funderat över ditt kall? Vad som  
utmärker dig och hur det bäst kan 
komma till nytta, eller med andra ord: 
Vad är meningen med livet?

II bland kan jag känna avund för människor som 
vet vad de vill, vad de kan och vad de brinner för. 

Människor med driv vars förmågor kommer andra 
människor till hjälp och nytta. I dessa stunder kan jag 
lätt känna mig mindre betydelsefull och rent av värde-
lös. Att söka mitt kall har dessutom alltid varit förknip-
pat med prestation för mig, något jag förväntas göra 
och sedan praktisera. Av den anledningen har jag valt 
att kapitulera och acceptera – jag är inte tillräckligt bra 
på någonting. Jag har inget kall. Punkt!

Idag tog jag mig tid att läsa biskop Åke Bonniers brev 
till församlingsborna som vilat i högen på mitt skriv-
bord. Temat är lärjungaskap och med biskopens tankar 
och ord blev allt så uppenbart. Mitt liv handlar om, och 
utmanar mig till, att vara Guds lärjunge. Det är mitt kall. 
Det är allas kall. Vi människor är beroende av våra re-

lationer till varandra, naturen, oss själva och Gud. Och 
lärjungaskap handlar om att skapa, vårda och utveckla 
dessa relationer.

Med ett leende på läpparna läser jag vidare att lärjunga-
skapet inte nödvändigtvis är en prestation även om ett 
av Åkes ledord var handling. ”Att vara nära varandra 
när livet inte blir som vi har tänkt oss, det är också en 
handling – även om vi kanske inte gör så mycket. Att 
dela det som livet drabbar oss med är kanske en av de 
viktigaste ”handlingarna” vi kan utföra. Det är en hand-
ling som snarare är ett varande än ett görande. Men visst 
är det många gånger en ut-
maning för oss? Det är ofta 
så mycket lättare att göra 
något än att vara, i alla fall 
då vi behöver vara i det som 
är svårt.”

Tänk om meningen med li-
vet är så enkel som att bara 
vara dig själv? Att lita på att 
du duger precis som du är. 
Att våga lita på att du är äls-
kad och sedd av Gud. Alltid.

Lotta Kjerrman
kanslist och kommunikatör i Floby pastorat

– Du är sedd  
och älskad  

av Gud.  
Alltid.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Har du laddat  
ned Kyrkguiden? 
Med appen Kyrkguiden kan du se vad som händer i kyrkan 
och få hjälp att hitta till kyrkor runt om i Sverige och världen.

Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns. 

App-tips
Appen Kyrkguiden ger uppdaterad  
information och ny kunskap.

KK anske kommer du till en ny plats och 
undrar vilka kyrkor som finns i närhe-

ten. Kanske vill du se vilka gudstjänster som firas 
i din hemkyrka. Kanske vill du lära dig mer om en 
kyrka som du passerar varje dag. I appen Kyrk-
guiden finns alla dessa möjligheter. 

Alla Floby pastorats sjutton kyrkor finns inlagda i  
appen, och likaså församlingshemmen. Pastora-
tets bokningssystem skickar information direkt 
till appen, vilket gör att kalendern alltid är upp-
daterad. 

Du kan ladda ner appen till din telefon eller surf-
platta och på så sätt alltid ha den med dig.

Kyrkorna berättar
I appen Kyrkguiden finns länkar till filmserien 
”Kyrkorna berättar”, för varje kyrka i Floby pas-
torat. Serien består av filmer där engagerade för-
samlingsbor berättar om sin kyrka. Arbetet pågår 
med att skapa fler filmer, och hela listan finns på 
www.svenskakyrkan.se/floby/kyrkorna-berattar

På gång

.... Stefan Klint! 
Du är inte bara kyrkoherde i Floby  
pastorat, utan nu även kontraktsprost  
i Falköpings och Hökensås kontrakt.

Vad är ett kontrakt?
Svenska kyrkan har 13 stift som leds av var sin biskop. 
Biskopens uppdrag är att utöva tillsyn och främja för-
samlingslivet i sitt stift. Men eftersom stiften är stora 
(Skara stift består av ca 120 församlingar och 40 pasto-
rat) tar biskopen hjälp av kyrkoherdarna. Åtta av dem 
utses till prostar för ett kontrakt. Falköpings och Hö-
kensås kontrakt är stiftets största, sett till yta och antal 
enheter, och innehåller Falköpings, Stenstorps, Floby, 
Tidaholms och Habo pastorat samt Mullsjö-Sandhem 
och Norra Mo församling i Småland.

Vad gör en kontraktsprost?
Biskop Åke brukar beskriva kontraktsprosten som 
"Bishop's finger"! Jag har fått förtroendet att vid visita-
tioner och andra besök förmedla biskopens vision och 
tankar i kontraktet, och att återrapportera till biskopen 
hur det går, vad det är som rör sig i församlingarna.

Vad är det roligaste med uppdraget?
Det roligaste är att besöka grannpastoraten och uppleva 
allt gott arbete som görs av ideella, förtroendevalda och 
anställda. Det är också viktigt att vara ett stöd för kon-
traktets kyrkoherdar, som har en svår och ofta ensam 
och utsatt position.

Hallå där...



Det är mycket på gång runt om  
i Floby pastorat. Välkommen!

DD u kan få information om gudstjänster och an-
dra aktiviteter i Floby pastorat på flera olika 

sätt. Vilket sätt passar dig bäst?

Pastoratets två expeditioner
Du kan ringa till pastoratsexpeditionen på telefonnum-
mer 0515-72 38 80 (se sidan 2 för öppettider), eller mai-
la på floby.pastorat@svenskakyrkan.se. Kyrkogårds-
expeditionen har nummer 0515–72 38 84 och dit kan 
du vända dig direkt med frågor som rör kyrkogårdarna.

Annonser och affischer
Vi annonserar regelbundet i Falköpings tidning och 
i Floby-bladet. På anslagstavlor runt om i pastoratet 
finns affischer med aktuell information.

Pastoratets hemsida
På www.svenskakyrkan.se/floby går det att hitta infor-
mation om olika typer av aktiviteter, som gudstjänster, 
pilgrimsvandringar, körer och barngrupper.

På webben finns en kalender som alltid är uppdaterad. 
Du hittar den på startsidan (www.svenskakyrkan.se/
floby), en bit ner. Du kan bläddra mellan olika datum 
för att se vad som är på gång  runt om i pastoratet.

Här finns också kontaktuppgifter till alla som är an-
ställda i pastoratet. Du hittar listan genom att klicka på 
”Kontakta expeditionen eller personalen” eller genom 
att gå direkt till www.svenskakyrkan.se/floby/per-
sonal

Många sätt att 
vara uppdaterad

Sociala medier
Följ gärna pastoratets Facebook-sida. Du hittar den om 
du söker på ”Svenska kyrkan i Floby pastorat” på Face-
book. På instagram hittar du pastoratet under namnet  
svenskakyrkanifloby

På Facebook finns dessutom sidan ”Svenska kyrkans 
unga Floby” och gruppen ”NYFIKET Åsarp”.

Axplock ur kalendern
Ett särskilt informationsblad med kalenderinformation 
ges ut varannan månad. Det kallas ”Axplock”. Syftet 
med bladet är att kunna sprida uppdaterad information 
i många olika sammanhang. Det finns många sätt för 
dig att få tillgång till bladet: 

• Hämta det  pastoratets lokaler eller på pastorats-
expeditionen. Tag gärna med ett par exemplar och 
ge ett blad till någon annan också.

• Få det hemskickat till din brevlåda eller via e-post. 
Kontakta pastoratsexpeditionen (se sidan 2 för 
kontaktinformation och öppettider) för att anmäla 
dig till en kostnadsfri prenumeration.

• Ladda ner det från hemsidan på www.svenska 
kyrkan.se/floby/axplock – där finns alltid en upp-
daterad version.

Vet du någon mer som 
gärna vill ha ”Axplock 
ur kalendern”? Hjälp 
gärna till att sprida 
det till vänner, släkt-
ingar och grannar!
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Kyrkogårdsvandring

Om stenarna 
kunde tala
Els-Marie Carlsson lyfter fram levnads-
historierna bakom gravstenarna.

ÅÅ rets upplaga av kyrkogårdsvandringen i  
Åsarp blir den femtonde som Els-Marie 

Carlsson leder. Den anordnas under sommarveckan 
i Åsarp. Det brukar komma ett fyrtiotal personer och 
vissa kommer tillbaka år efter år. Snart har vandring-
arna täckt in hela den gamla delen av kyrkogården och 
varje år omfattar vandringen ungefär 20 gravar.

– Mer orkar man inte på en gång, säger hon. Vi går från 
gravsten till gravsten och jag berättar det jag vet om 
personen som vilar i graven. Vandringen tar ungefär en 
timme och så fikar vi efteråt.

Gediget bakgrundsarbete
Under fikastunden brukar det bli många samtal om de 
olika levnadshistorierna som finns bakom namnen på 
gravstenarna. 

– De som kommer till vandringen kan ju också veta sa-
ker. Ibland kan de ha träffat personerna som vilar i en 
grav, och kan bidra med egna berättelser. 

Els-Marie lägger mycket tid på att sätta ihop material 
till vandringarna genom att samla uppgifter från många 
olika källor. Hon kombinerar gravregistret med hus-
förhörslängder och böcker som ”Sveriges dödbok” och 
”Sveriges bebyggelse”. I dem hittar hon uppgifter om 
familjemedlemmar och kanske foton på huset där de 
bodde. Men den mest betydelsefulla boken är ”Åsarp-
Smulas hembygdsbok” som den framlidne Bert Johans-
son har skrivit.

– Det är så fridfullt att 
gå på en kyrkogård,  
inte minst under en  

fin sommarkväll.

Els-Marie Carlsson Els-Marie Carlsson 
berättar om personerna berättar om personerna 
som vilar i Karl  som vilar i Karl  
Anderssons familjegrav.Anderssons familjegrav.



– Bert har gått igenom alla gårdarna. Om personen som 
vilar i graven är från trakten, så finns det massor av in-
formation i hans bok. Han har också själv skrivit detal-
jerad dagbok under många år, och de anteckningarna 
finns nu hos Åsarps bibliotek.

Kulturhistoriskt värde
Els-Marie ser ett stort kulturhistoriskt värde i kyrko-
gårdarna. Hon vill uppmuntra andra att promenera på 
kyrkogårdar och att ta sig tid att titta noga på stenarna.

– Det är så fridfullt 
att gå omkring på 
en kyrkogård och 
titta på stenarna, 
inte minst under 
en fin sommar-
kväll. Om man går 
tillsammans med 
någon så finns det 
alltid något att 
prata om. Det är 

intressant att titta på titlar som står på gamla stenar. 
Det kan stå ”brädgårdsförman”, ”orgeltrampare” eller 
nästan vad som helst. Det syns att det var ett heders-
uppdrag att vara kyrkvärd, för det står på många stenar.

Ibland kan släktforskare hjälpa till att lösa mysterier, 
eller att hitta gravrättsinnehavare. Els-Marie berättar 
stolt om en sådan situation.

– Det fanns en kvinna som hette Agnes här i Åsarp och 

– Det kan stå  
”brädgårdsförman”,  
”orgeltrampare” eller  
nästan vad som helst. 

hon var hushållerska åt en före detta soldat som hette 
Gustav Hjort. I hans grav ligger både hans fru Olivia och 
Agnes. För ett tag sedan sökte kyrkan efter gravrättsin-
nehavaren, för om ingen ville fortsätta sköta graven så 
skulle stenen tas bort. 

Det tyckte Els-Marie vore tråkigt eftersom det fanns en 
intressant berättelse om stenen.

– Jag tänkte att vi kanske kunde hitta någon levande 
släkting som ville fortsätta ta hand om graven. Var ska 
man leta? Jag frågade många åsarpsbor men ingen vis-
ste något. Till slut ringde jag till Bert Johansson, som 
har skrivit den där boken. Det visade sig att han av en 
slump hade träffat en levande släkting till Agnes, eller 
”Hjorta-piga” som han kallade henne. Släktingen ville ta 
över gravrätten och stenen får finnas kvar. 

– Det tycker jag är en solskenshistoria! avslutar hon.

Els-Marie har flera  
välfyllda pärmar med  
material till vandringarna.

Soldaten Hjorts grav, Soldaten Hjorts grav, 
där även hushållerskan där även hushållerskan 
Agnes vilar.Agnes vilar.

Kyrkogårdsvandringeni Åsarp anordnas den 29 
juni som en del av sommarveckan (29/6–3/7). Hela 
programmet finns på www.svenskakyrkan.se/floby 
Dessutom planeras en vandring på kyrkogården i 
Fivlered den 21 augusti. 
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Ekumenik

Veteranfordon 
och psalmsång
Det är stora saker på gång i lilla  
Ullene. Den 12 juni anordnas en  
veteranfordonsgudstjänst.

UU nder många år har Per Ringeby funderat på 
att kombinera två av sina passioner: sina ve-

teranfordon och sin kristna tro. Nu blir det verklighet.

– Att fira gudstjänst ska ju inte vara tråkigt, säger Per 
som är eldsjälen bakom den kommande veteranfor-
donsgudstjänsten. Särskilt nu efter pandemin och med 
all oro i världen, så kan vi behöva ha lite roligt tillsam-
mans! Vi har vår glädje i tron på Jesus, men vi kan få 
glädjas åt jordiska saker också.

Gudstjänsten är ekumenisk, vilket betyder att det är 
flera olika kyrkor som arrangerar den tillsammans.

– Vi har ju samma tro och gemensamma visioner, även 
om vi tillhör olika samfund, säger Per. Därför känns det 
bra att vi är många inblandade i den här gudstjänsten.

Ullene missionsförsamling, där Per och hans fru Ingrid 
är engagerade och Svenska kyrkan i Floby pastorat är 
huvudarrangörer. Dessutom är Vilske-Kleva missions-
församling och Equmenia i Odensberg inbjudna.

Men vem som helst är välkommen – oavsett om man är 
medlem i någon av kyrkorna och oavsett om man har 

något veteranfordon eller inte. Och när det gäller for-
don är alla typer välkomna, såväl bilar som traktorer, 
mopeder eller cyklar.

– Det blir spännande att se vilka fordon som dyker upp. 
Bara det inte är körförbud så är du välkommen med vil-
ket fordon som helst!, skrattar Per.

Gemensam bön för världen
Utöver att gudstjänsten blir ett tillfälle att ha roligt till-
sammans, så betonar Per att det finns en djupare anled-
ning till att han har dragit igång det här projektet. Han 
tror att många har haft det svårt under pandemin och 
också oroar sig för krigshotet sedan Ryssland invade-
rade Ukraina. Därför har kyrkorna en viktig uppgift nu.

– Vi gör det här för att människor ska hitta en väg till 
tro. Alla utsätts vi för prövningar och då är det gott 
att ha Gud att gå till. Kanske kan den här gudstjänsten 
hjälpa någon att upptäcka det. Och vi samlas för att be 
tillsammans, inte minst för människorna som har det 
svårt i Ukraina och Ryssland.

Maskinhall är gudstjänstlokal
Erene Linnarsson berättar att Ullene kyrkliga syfören-
ing, där hon själv är engagerad, ställer upp med lokalen 
för gudstjänsten.

– Vi anordnar insamlingar med syföreningen och då an-
vänder vi ibland maskinhallen som finns hemma hos en 
av våra medlemmar, säger hon. Där har vi till exempel 
just haft en stor vårbasar med målet att samla in pengar 
till ACT Svenska kyrkans arbete i Ukraina. Vi sa till Per 
att veteranfordonsgudstjänsten också kunde vara i och 
runt maskinhallen. 

– Ja, mycket löste sig när syföreningen erbjöd oss att 
vara i maskinhallen, bekräftar Per. Vi är väldigt tack-
samma för samarbetet med syföreningen!

Utanför maskinhallen kommer det finnas högtalare, så 
att gudstjänstdeltagarna kan välja att sitta utomhus. Var 
och en uppmuntras att ta med eget fika, och en stol att 
sitta på. Det är en praktisk lösning eftersom det är svårt 
att beräkna hur många människor som kommer. 

– Hoppas det kommer mycket folk!, avslutar Erene för-
hoppningsfullt.

– Bara det inte är körförbud 
så är du välkommen med 

vilket fordon som helst!
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Tre av de medverkande vid 
veteranfordonsgudstjänsten 
är Ingrid och Per Ringeby och 
Mikael Powidzki Casserblad.
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ACT Svenska kyrkan

En hundradel  
för världen
Tillsammans med andra organisationer 
höjer Act Svenska kyrkan rösten för ett 
fortsatt starkt svenskt bistånd.

KK riget i Ukraina förstör inte bara människors liv 
i landet självt. Det leder även till svåra konse-

kvenser för människor långt därifrån. På platser i värl-
den som redan drabbats av torka befaras nu till exempel 
förvärrad matbrist. När klimatförändringar och coro-
napandemin fått den positiva utvecklingen i världen på 
fall behöver vi fortsätta jobba för varaktig förändring 
för människor som lever i utsatthet.

– Vi har alla fått se hur kriget i Ukraina förstör livet 
för ukrainarna själva. Men det står nu också klart att 
Mellanöstern och delar av Afrika riskerar brist på mat 
när vete från Ukraina och Ryssland inte kan exporteras, 
säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Både Afghanistan och Afrikas horn hade redan innan 
kriget i Ukraina bröt ut drabbats av torka i kombina-
tion med andra svårigheter. Marginalerna är små där 
människor redan lever på svältgränsen och miljontals 
barn riskerar nu undernäring bara på Afrikas horn.

Humanitärt och  
långsiktigt stöd
Act Svenska kyrkan jobbar humanitärt på Afrikas horn 
för att förhindra det allra värsta, men också långsiktigt 
för att människor ska kunna anpassa sitt jordbruk och 
hitta nya försörjningsmöjligheter när skördarna slår fel. 
Gåvor behövs inte bara för att stötta i akuta situationer 
utan också för att de inte ska uppstå i framtiden. 

I Afghanistan jobbar Act Svenska kyrkan för att be-
folkningen ska få tillgång till sjukvård och mer än 500 
hushåll stöttas ekonomiskt. I Syrien erbjuds människor 
bland annat psykosocialt stöd och i Uganda får kvinnor 
möjlighet att öka makten över sina liv genom tillgång 
till kooperativ och finansiella tjänster. I Myanmar job-
bar Act Svenska kyrkan för alla barns rätt till utbild-
ning. Kort sagt finns Act Svenska kyrkan på plats där 
det händer – och där behoven finns.

Nedskärningar i biståndet  
– en farlig trend
Coronapandemin har gjort att den tidigare positiva ut-
vecklingen i världen har stannat av och gått bakåt, och 
klimatförändringarna leder till oöverskådliga konse-
kvenser. Men när behoven är större än någonsin höjs 
samtidigt röster för att Sverige ska skära ned på det 
statliga biståndet, eller att det nödvändiga mottagandet 
av flyktingar från Ukraina i huvudsak ska betalas av bi-
ståndsbudgeten, något som innebär minskat bistånd till 
övriga världen.

– Det är viktigare än någonsin att Sverige står fast vid 
ett långsiktigt åtagande om ett generöst och modigt ut-
vecklingssamarbete till stöd för människor i stor utsatt-
het, säger Erik Lysén.

Tillsammans med kyrkor och andra organisationer 
höjer Act Svenska kyrkan därför rösten för ett starkt 
bistånd och uppmanar Sverige att ge en hundradel av 
BNI för världen. Det är ett principiellt och långsiktigt 
åtagande för alla människors rätt till ett värdigt liv. 
Genom att bibehålla enprocentslöftet kan vi rädda liv. 
Men enbart offentlig finansiering räcker inte, vi mås-
te alla bidra. För att göra skillnad behövs alla aktörer. 
Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett 
värdigt liv.

 
Act Svenska kyrkan
ACT Svenska kyrkan är Svenska kyrkans inter-
nationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. 
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer 
och frivilliga arbetar ACT Svenska kyrkan lång-
siktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och 
agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala 
samarbeten är arbetet effektivt och handlings-
kraftigt. Tillsammans med modiga människor 
över hela världen kämpar vi för alla människors 
rätt till ett värdigt liv.
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För allas rätt till ett värdigt liv. 
Din gåva gör skillnad.

PG 90 01 22-3    BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL

900 1223

I en tid då krig, coronapandemin och klimatförändringar tvingar miljoner 
människor på flykt och till ett liv i extrem fattigdom och hunger, är behoven av 
gåvor större än någonsin. Act Svenska kyrkan bidrar till att människor på flykt 
undan kriget i Ukraina får mat, att barn i Syrien tryggt kan ta sig till skolan och 

att jordbrukare på Afrikas horn har alternativ försörjning när torkan slår till. 

Vi finns på plats vid katastrofer och för att människor ska få möjlighet att leva 
värdiga liv arbetar vi även långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor.



www.svenskakyrkan.se/floby

Bli medlem i Svenska kyrkan 
Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare 
eller inte. Här finns alltid plats för dig. Läs mer om vad ett medlemskap innebär 
på www.svenskakyrkan.se/medlem. Varmt välkommen till Svenska kyrkan och 
till Floby pastorat!

Kontaktuppgifter till dig

Namn: ____________________________

Personnummer: _____________________

Postadress: _________________________ 

Postnummer och ort: _________________

Telefonnummer: ____________________

Eventuell e-postadress: ________________ 

Är du döpt?

 □ Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning

 □ Jag är döpt i annan kyrkas ordning.  
När?  ____________________  

Vilken kyrka? ______________

 □ Jag är inte döpt.

Underskrift
 □ Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan.

Underskrift _________________________

Ort och datum: ______________________

Klipp loss blanketten och skicka den till oss per post, 
eller lämna in den på pastoratsexpeditionen i Floby. 
Vi behöver din underskrift. Vår adress är: 

Floby pastorat 
Storgatan 58 
521 51 Floby

Foto: Svenska kyrkan/IKON


