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Präster 0515-

Stefan Klint, kyrkoherde 72 38 31 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Mikael Powidzki Casserblad 72 38 92 072-212 92 12

Matilda Nyman 72 38 72 0730-967071

Kyrkomusiker

Christina Behre-Fransson 72 38 85 076-132 22 52

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

Barn- och ungdom

Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Irma Leijer 72 38 93 076-132 22 54

Åsa Johansson 72 38 94 076-132 22 55

Vaktmästeri

Michael Steneros, chef 72 38 01 070-206 04 05

Henrik Linnarsson, förman 72 38 02 070-206 04 04

Pastoratsexpeditionen: 0515 – 72 38 80 
Besöks- och postadress: 
Storgatan 58, 521 51 Floby

Kyrkogårdsexpeditionen: 0515 – 72 38 84

Expeditionernas öppettider: 
måndag och fredag: 9.30 –12.00 
onsdag: 13.00 – 15.30

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

Floby pastorat har samverkansavtal med EFS missions- 
förening 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.

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: Mats Johansson och Monica Käll, foto Helena Taubner.
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Kyrkogårdstankar
Döden är en del av livet.

EE n kyrkogård kan betyda så mycket. Den är en 
viloplats för de döda och en minnesplats för de 

levande. Det är platsen där en bys historia är som mest 
påtaglig och där samhörigheten mellan de som levt ti-
digare och vi som lever nu blir tydlig. Det är en rofylld 
plats och en plats för eftertanke: Ett människoliv är be-
gränsat. Hur vill jag leva det liv som jag själv har fått?

Hur ett samhälle tar hand om sina döda är viktigt, det 
har med människovärdet att göra. Om vi inte hanterar 
de döda med värdighet, finns risken att vi inte heller 
kommer att hantera levande människor med aktning 
och respekt. En viktig del av kyrkans uppgift är att be-
grava människor på ett värdigt sätt och att erbjuda all-
mänheten vackra, tillgängliga och säkra kyrkogårdar.

Det här numret av Insikten sträcker sig över fastan 
och in i påskens tid, den tid på året då livet återföds i 
naturen. Fastans bibeltexter handlar om kampen mellan 
det goda och det onda och i påskens drama ryms både 
långfredag och påskdag, den djupaste sorgen och den 
oväntade glädjen i livet. Johannes berättar i slutet av sitt 
evangelium om en kvinna som befinner sig vid en grav 
med en stor sorg. Men hon får vara med om oväntade 
möten och samtal och det otroliga händer, att hon får 
hoppet och glädjen åter. En kyrkogård kan betyda så 
mycket.

Stefan Klint
kyrkoherde i Floby pastorat



Svenska Kyrkans Unga

Följ gärna  Följ gärna  
Svenska Kyrkans  Svenska Kyrkans  

Unga Floby Unga Floby 
på Facebook! på Facebook! 

Barn och  
kyrkogårdar
På våra kyrkogårdar lyser ännu ljus. 
Ljusen betyder mycket för barn som 
besöker en saknads grav.

EEn kyrkogård är en plats dit man går för att be men 
också prata med den som man förlorat. Man kan 

sitta en stund vid gravstenen och bara vara, få känna att 
man är nära sin anhörige eller vän. Graven måste också 
skötas, plantera blommor, vattna och byta blommor 
ibland.

På någons begravning får alla som vill vara med och ofta 
vill man ha med familjen och släkten. Alla är ledsna. 
Kyrkogården är den plats där man får vara ledsen, söka 
tröst och ta det lugnt. Man leker inte och man springer 
inte här. Vid en begravning i Gökhem utbrast ett barn 
en gång: 

– Här är lika djupt som Helvetesgapet.

Ett annat undrade när ett stort flygplan drog förbi: 

– Åker farmor flygplan till himlen?

Det är många olika tankar som barn behöver få direkta 
svar på. Men kyrkogården betyder inte bara sorg för 
barnen. På kyrkogården kan fina släktfoton tas vid dop 
eller annan högtid. Det är inte en otäck plats, den är 
bara speciell.

Ibland får konfirmander möjligheten att övernatta i en 
kyrka. Att sova i kyrkan och uppleva kyrkogården på 
natten ger en annan känsla av platsen. Upplyst av många 
ljus i allahelgonatid är kyrkogården vacker och rofylld. 
Att fira kvällsbön i minneslunden med himlen som tak, 
med alla stjärnor och bland alla gravar som minner om 
våra döda, gör något med oss. Kanske kan vi uppleva en 
kontakt med något större – med Gud. 

Vårterminen 2020
I våra grupper träffas vi regelbundet men även lite ex-
tra kommer att ske denna vår.  Juniorerna kan åka på 
läger till Tveten under sportlovet och under planering 
finns även ett vårläger. På studiedagen gör vi en utflykt 
med våra miniorer till något lekland och till påskveckan 
tänker vi oss ett besök på Borås djurpark. Tillsammans 
med scouterna har vi läger i maj.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Den stora variationen i arbetet och  
de meningsfulla mötena med alla  
människor gör att Monica Käll och  
Mats Johansson trivs bra med  
arbetet på pastoratets kyrkogårdar. 

AA rbetet på en kyrkogård är väldigt omväxlan-
de. Årstiderna skiftar och med dem arbets-

uppgifterna. Gräsklippning övergår till snöskottning 
och utomhusarbete övergår till maskinvård och städ-
ning inomhus. Däremot pågår begravningsverksamhe-
ten oberoende av säsong. Gravplatser ska förberedas, 
kyrkorna städas och smyckas. Människorna som kom-
mer till en begravning ska få ett fint bemötande. 

– Det allra bästa med att arbeta på en kyrkogård och 
med begravningar är att möta alla människor som kom-

mer dit, menar Monica och Mats. Vi möter dem i si-
tuationer när de bär på sorg och saknad, och ibland kan 
det vara lättare att prata med oss än med exempelvis en 
präst. 

– Att möta folk i sorg är inte så svårt om man ger dem 
utrymme och inte tränger sig på. Vi ser på dem om de 
vill prata eller om de vill vara i fred, berättar Monica. 
För många kan det nog kännas enkelt och lite avdrama-
tiserat att prata med oss.

Många söker stillhet
Mats och Monica upplever att människor kommer till 
kyrkogården i högre utsträckning nu än tidigare. De 
började båda två arbeta på kyrkogårdarna i Floby pasto-
rat under 2003, och under åren som gått sedan dess har 
de märkt att folk nu oftare kommer till kyrkogårdarna 
för att gå en promenad eller hitta en stunds stillhet och 
avkoppling. Tidigare var besöken på kyrkogårdarna 

Människor möts på kyrkogårdarna

Mats Johansson och Monica Käll trivs med arbetet på kyrkogårdarna i Floby pastorat.

Två kyrkogårdsvaktmästare berättar

Foto: Helena Taubner



tydligare förknippade med att sköta någon anhörigs 
grav. Du som är gravrättsinnehavare kan välja mellan 
några olika avtal när det gäller hur mycket av skötseln 
som utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal och 
hur mycket du gör själv.

– Förr gick folk bara till kyrkan på helgerna, men nu går 
de lika ofta till kyrkogården på vardagarna, konstaterar 
Mats. Kanske hänger det ihop med att kyrkorna ofta är 
låsta så att man inte kan komma in där lika enkelt som 
innan. Men vi öppnar gärna om vi har möjlighet, så att 
man kan få komma in i kyrkan. Det går bra att kontakta 
oss om det! 

Under perioden 1 april – 6 november hålls kyrkorna i  
Gökhem, Jäla, Kinneved, Vårkumla och Åsarp öppna 
dagligen mellan 9.00 och 19.00. Övriga kyrkor öppnas 
på förfrågan, precis som Mats berättar. Kontakta kyr-
kogårdsexpeditionen (se sidan 2 för kontaktinforma-
tion) om du vill komma in i någon av pastoratets kyrkor.

Kommer nära
I Floby pastorat finns 17 kyrkor med tillhörande kyr-
kogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för sköt-
seln av kyrkogårdarna. Arbetslaget, som består av om-
kring 15 personer, sköter även pastoratets kyrkor och 
övriga byggnader. Under sommarhalvåret förstärks det 
ordinarie arbetslaget med fyra säsongsanställda kyrko-
gårdsvaktmästare.

I en landsbygdsförsamling känner människor varandra 

från många olika sammanhang. Man har barn i samma 
skola, man ses i de lokala butikerna eller på vårdcen-
tralen, man träffar släkt och vänner i vardagen. Därför 
kommer begravningarna ibland väldigt nära, menar 
Monica. 

– På det sättet kan det vara väldigt tungt eftersom man 

Villl du veta mer?
Läs mer om kyrkogårdarna och gravskötsel på  

www.svenskakyrkan.se/floby/vara-kyrkogardar 

Du kan också ringa till kyrkogårdsexpeditionen  
med dina frågor (se sidan 2 för kontaktuppgifter).

– Det är fint att möta alla 
människor som kommer till 
kyrkogårdarna. Att prata 
med oss kan vara enklare  
än att söka upp en präst. 

Arbetet är varierat och innehåller allt från att möta  
människor i sorg till att tömma soptunnor. 

känner personerna som drabbas av sorg. Ibland frågar 
folk om jag inte tycker att det är svårt att arbeta med 
begravningar. Jag brukar svara att det självklart är svårt 
och att det berör oss som arbetar i kyrkan och på kyr-
kogården. 

Men alla samtal på en kyrkogård handlar inte om be-
gravningar och sorg. Mats berättar att han och hans 
kollegor ofta får beröm av människor som kommer till 
kyrkogården. 

– De brukar säga att det är fint på kyrkogården och att 
vi gör ett bra jobb. Det händer också att de frågar oss 
om råd för sin egen trädgård. Det är roligt att kunna 
hjälpa till! 

Foto: Helena Taubner

Foto: Helena Taubner
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På kyrkogårdarna möts historiens  
vingslag och nutidens säkerhetsarbete. 
Henrik Linnarsson berättar.

I I tusen år har det funnits kristna kyrkor och kyrko-
gårdar i trakterna som idag är Floby pastorat. Inte 

så långt härifrån ligger både Husaby och Varnhem, där 
avgörande händelser har utspelat sig runt kyrkorna. 
Kulturarvet är en viktig del av hela Sveriges historia och 
det gäller inte bara kyrkobyggnaderna. Även kyrkogår-
darna bär på tusenåriga berättelser. 

Kyrkogårdsförvaltningen har i uppgift att förvalta kul-
turarvet som finns på våra kyrkogårdar. Det innebär 
dels att fortsätta dokumentera berättelserna och dels att 
underhålla platserna, inklusive de gravstenar som är av 
historiskt intresse. 

– Vissa gravar, som till exempel kalkhällarna i Kin-
neved, är klassade som kulturhistoriskt intressanta av 
Västarvet, berättar Henrik Linnarsson som är kyrko-
gårdsföreståndare i Floby pastorat. Vi har ett ansvar att 
bevara dem för kommande generationer. 

– Men det är inte bara rika eller betydelsefulla perso-
ners gravar som är av intresse. Det kan också handla 
om gravstenar som berättar om något unikt, som till ex-
empel graven i Grolanda där en ensamstående kvinna 
som dog 1923 vilar, trots att det var mycket ovanligt 
runt förra sekelskiftet att kvinnor i hennes situation 
fick egna gravar. Själva stenen är liten och av liggande 
modell, men den är intressant just för att den berättar 
någonting ovanligt.

Omfattande genomgång
Att hantera gravstenarnas historiska värde möter också 
dagens arbete med att underhålla kyrkogårdarna för 
dagens gravrättsinnehavare och kyrkogårdsbesökare. 
Arbetet följer en vård- och underhållsplan och syftar 
bland annat till att upprätthålla säkerheten på kyrko-
gårdarna.

– Här i Floby pastorat har vi inte haft någon olycka med 
någon gravsten, men tyvärr har det hänt på andra plat-
ser, berättar Henrik. Stenarna är stora och tunga, och 
därför är det väldigt viktigt att de inte kan välta så att 
någon blir skadad. 

Att vissa av de gamla stenarna är stora väcker också frå-
gor om hur arbetet gick till förr i tiden. Stenen på bilden 
till vänster väger omkring två ton, vilket ställer stora 
krav på säkerheten.

– Ibland kan jag fundera på hur tidigare generationer 
stenhuggare klarade av att hantera stenarna, fortsät-
ter Henrik. Vissa av dem är jättestora! Hur fick de hit 
dem och hur kunde de resa dem? Det är lätt att känna  
respekt för deras arbete när man ser stenarna.

Kulturarv och stensäkring

– Hur kunde de – Hur kunde de 
resa så här stora resa så här stora 
stenar förr? frågar stenar förr? frågar 
sig kyrkogårdsföre-sig kyrkogårdsföre-
ståndare Henrik.ståndare Henrik.

Gravrättsinnehavare?
En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för en 
grav. Det vanligaste är att det är någon anhörig till 

personen eller personerna som ligger i graven. Grav-
rättsinnehavaren har ett avtal med  

kyrkogårdsförvaltningen om hur graven ska skötas. 

Foto: Helena Taubner

Kyrkogårdsförvaltning



En gravsten ska klara  En gravsten ska klara  
ett tryck på 35 kilo.ett tryck på 35 kilo.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att stenen är i gott 
och säkert skick, eftersom stenen inte omfattas av be-
gravningsavgiften. För att underlätta för gravrättsin-
nehavarna genomför kyrkogårdsförvaltningen nu ett 
arbete med säkring av gravstenarna runt om på pasto-
ratets kyrkogårdar.

– Vi påbörjade arbetet med stensäkringen under 2018. 
Vi är klara med kyrkogårdarna i Kinneved, Sörby, Häl-
lestad, Trävattna och Göteve. Näst på tur är Floby kyr-
kogård med sina drygt 830 gravrätter. 

Arbetet bygger på de riktlinjer som Centrala Grav-
vårdskommittén har tagit fram. Varje stående sten 
undersöks, bland annat genom att testa att den tål ett 
tryck framifrån respektive bakifrån på 35 kilo. Tryck-
mätningen genomförs med en speciell mätare (se bilden 
ovan) och det görs manuellt för varje gravsten. 

Utöver provtryckningen kontrolleras också dubbning-
en där stenen är fäst i sockeln och att stenen inte lutar 
för mycket. Om en sten inte klarar testerna så kontaktas 
gravrättsinnehavaren.

– Den som har frågor om kyrkogårdarna eller arbetet 
med stensäkring är självklart välkommen att höra av sig 
till oss, avslutar Henrik.

Foto: Helena Taubner

Begravningsavgift?
Begravningsavgiften betalas av alla personer som är 
folkbokförda i Sverige. Avgiften tas ut i samband med 
att du betalar din skatt och därför kan du se den i din 
deklaration.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverk-
samheten i Sverige (med undantag av Tranås och 
Stockholms kommuner). Därför är det också Svenska 
kyrkan som hanterar din begravningsavgift, oavsett 
om du är medlem i kyrkan eller inte.

Begravningsavgiften går bland annat till gravplatsen 
och skötsel av allmäna ytor på kyrkogården. Däremot 
går den inte till kista eller urna, gravsten eller skötsel 
av den enskilda graven. Begravningsavgiften täcker 
inte kostnaderna för en begravningsceremoni, men 
för den som varit medlem i Svenska kyrkan ingår be-
gravningsgudstjänsten i kyrkoavgiften. 

Läs mer om Svenska kyrkans ansvar för begrav-
ningsverksamheten och begravningsavgiften på  
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravnings-
verksamhet   

Kontaktuppgifter till kyrkogårdsexpeditionen finns 
på sidan 2 och på www.svenskakyrkan.se/floby.
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Upplev påsken i Floby pastorat

Påskens 
drama
Nederlag, förvandling och hopp  
möts i påskens gudstjänster.

II nom judendomen firas påsken till minne av uttåget 
ur Egypten, då Gud räddade Israels folk från slave-

riet under Farao. I den kristna kyrkan firas påsken till 
minne av Jesus död på korset och hans uppståndelse på 
den tredje dagen, då livet segrar över döden och kärle-
ken över ondskan. Påskens berättelser i Nya testamen-
tet är ett drama om kamp, svek och nederlag, förvand-
ling, försoning och hopp. Påskens budskap är viktigare 
än någonsin. Det handlar om världen men också om 
våra egna liv. Välkommen att uppleva en eller varför 
inte flera av påsktidens särpräglade gudstjänster!

Däremellan kommer fasta
De fyrtio dagarna som föregår påskdagen är en förbe-
redelsetid för påsken som kallas fasta. Textläsningarna 
i kyrkan handlar om ämnen som ”prövningens stund”, 
”den kämpande tron” och ”kampen mot ondskan”. Fas-
tan inleds med askonsdagsmässan i Kyrkans hus 26 feb 
kl 18, då den som vill kan få ett kors av aska tecknat i 
pannan enligt gammal sed. Nästa höjdpunkt i påskfi-
randet är palmsöndagen som inleder ”stilla veckan” el-
ler passionsveckan fram till påskdagen. I palmsöndags-
gudstjänsterna i Åsarp, Göteve, Kinneved och Kyrkans 
hus den 5 april hör vi om hur Jesus rider in i Jerusalem 
på åsna och hyllas som en kung. Kanske får även du vara 
med och vifta med ett palmblad och sjunga ”Hosianna”.

Passionsandakter  

och skärtorsdag
Traditionen med passionsandakter kvällstid under stilla 
veckan i Kyrkans hus och Vårkumla kyrka är uppskat-
tad. I år utvecklas traditionen med reflektioner av kyr-
koherde Stefan Klint om två av påskens huvudpersoner 
utifrån Bibeln och skönlitteraturen: ”Vem är du Barab-
bas?” (den 6 april) och ”Vem är du Judas?” (den 7 april). 
Den 8 april sjunger och leder Mixx- respektive Floby-
kören passionsandakterna under rubriken ”Vem är du 
Jesus?”. 

I skärtorsdagens kvällsmässor den 9 april i Göteve, Kin-
neved, Jäla och Solberga handlar textläsningarna om 
Jesu sista måltid med sina vänner. Den som vill kanske 
får vara med om en symbolisk fottvagning. Mässan slu-
tar med att altaret kläs av och ljusen i kyrkan släcks. Nu 
har Jesus blivit förråd och natten råder.

Sorgens och glädjens  
stora dagar
Långfredagen är den enda helgdagen i kyrkoåret som 
har svart som liturgisk färg, men långfredagsgudstjäns-
ten är långt ifrån tråkig. Snarare kan det vara befriande 
att tillsammans dela sorgen över världens lidande i en 
meditation inför korset. Gudstjänster firas i Åsarp, Kin-
neved och Gökhem och det erbjuds även en pilgrims-
vandring från Solberga till Vistorp. Påskdagen, när 
kvinnorna finner att graven är tom och hoppet vänder 
åter, inleds med ekumenisk påskotta i Åsarps kyrka. Vi 
klär altaret tillsammans och vandrar med påskljuset till 
Korskyrkan och gudstjänsten där. 

Glädjen präglar även den ekumeniska påskdagsguds-
tjänsten i Floby kyrka och påskdagsmässan i Kinneved. 
Annandagen är en doldis bland påskens dagar, men 
mässan i Trävattna den 13 april rymmer inte bara be-
rättelsen om lärjungarnas möte med den uppståndne på 
vägen till Emmaus utan även servering och gemenskap 
med hembygdsföreningen.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Pilgrimskorset finns  
på stolpar längs  
pilgrimslederna.

Upplev  
och dela
Att pilgrimsvandra är att dela  
gemenskap och naturupplevelser  
med andra människor och att möta  
Gud i stillheten.

AA llt fler upptäcker glädjen i att pilgrimsvandra 
– att dela gemenskap och naturupplevelser 

tillsammans, att uppleva stillheten och göra en egen 
inre resa. Att pilgrimsvandra har åter blivit något av en 
folkrörelse, ungefär som det var på medeltiden. Floby, 
Kinneveds och Åsarps församlingar är som gjorda för 
pilgrimsvandring med vacker natur, gamla intrampade 
stigar och spännande medeltida kyrkor. 

På pilgrimslederna kan du gå i lugnt tempo på stigar och 
vägar, över ängar och fält, på berg och höjder. Här har 
pilgrimer sökt sig fram i nästan tusen år. En rastplats 
vid en vacker utsikt ger perspektiv, inte bara över na-
turen utan också över det egna livet. En porlande bäck 
erbjuder svalka åt trötta fötter, men påminner också om 
det inre livets källflöden.

Du kan dröja en stund i en medeltida kyrka med gene-
rationers böner och sånger sittande i väggarna. Eller du 
kan tända ett ljus i en stilla vrå av kyrkan. Det kan ge 
nya krafter för dagens vandring – och för livets.  

Pilgrimskväll i Jäla kyrka
Söndag 23 februari, 18.00
Kvällen är en del av satsningen Jäla Pilgrimskyrka. Vi 
gör en upplevelsebaserad minivandring inne i kyrko-
rummet, delar en enkel mässa och äter god soppa till-
sammans. Matilda Nyman och Ulla-Stina Nyman leder 
oss genom kvällen.

Långfredagsvandring  
Solberga–Vistorp
Fredag 10 april, start 9.00
För tredje året i rad gör pilgrimer från Floby, Falkö-
pings och Mullsjö-Sandhems pastorat en långfredags-
vandring från var sitt håll till Vistorp, där alla bjuds på 
värmande soppa i den gamla lanthandeln innan vi delar 
en andakt i kyrkan. Vandringen är ca 6 km och utgår 
från Solberga kyrka, där vi möts klockan 9.00.

Traktorfärd och vandring 
Slättäng–Vårkumla
Söndag 19 april, start 9.30 
Den traditionsenliga vandringen börjar med att vi sam-
las vid Vårkumla kyrka klockan 9.30 och åker i lövade 
vagnar till Slättäng. Därifrån pilgrimsvandrar vi ca 2 
km längs den gamla kyrkstigen tillbaka till kyrkan. Där 
serverar hembygdsföreningen kaffe innan det är dags 
för gudstjänst, som börjar kl 11.00. Den som inte vand-
rar är självklart välkommen till kaffet och gudstjänsten.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Axplock
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat.  

Här listas ett axplock. Annonsering sker även  
i Falköpings Tidning (under predikoturer)  

och på www.svenskakyrkan.se/floby.   
Välkommen till gudstjänst och gemenskap!

ur kalendern 

Februari 
1 februari, lördag
Floby Kyrkans hus 9.00
Kvinnofrukost med Lisa Gerenmark 
Åsarps kyrka 19.00
Välgörenhetskonsert med  
Clas Vårdstedt, samarrangemang  
med Korskyrkan. Nyman

2 februari
Kyndelsmässodagen
Kinneveds kyrka 10.00
Dopdroppegudstjänst. Nyman, Vinge
Gökhems kyrka 15.00
Pilgrimsvandring till Vilske-Kleva,  
se sidan 9 
Vilske-Kleva kyrka 18.00
Mässa. Nyman, Vinge

7 februari, fredag
Åsarps kyrka, 12.00
Musikandakt med efterföljande lunch i 
församlingshemmet. Vinge

9 februari
Septuagesima
Floby Kyrkans hus 10.00
Gudstjänst. Johansson. Servering. 
Kinneveds kyrka 10.00
Gudstjänst. Karlén, Behre Fransson
Åsarps kyrka 15.00
Mässa. Karlén, Behre Fransson

16 februari
Sexagesima
Åsarps kyrka, 10.00
Gudstjänst. Åsarpskören.  
Casserblad, Klint, Vinge

Kinneveds kyrka, 15.00
Mässa. Mixxkören.  
Casserblad, Klint, Esborn

Floby Kyrkans hus, 18.00
Gudstjänst. Flobykören.  
Casserblad, Klint, Esborn

23 februari
Fastlagssöndagen 
Floby Kyrkans hus, 10.00
Gudstjänst. AG-kören.  
Nyman, Behre Fransson

Vårkumla kyrka, 15.00
Gudstjänst. Nyman, Behre Fransson

Jäla kyrka, 18.00
Pilgrimskväll med mässa.  
Nyman, Behre Fransson

26 februari, Askonsdagen
Floby Kyrkans hus, 18.00
Askonsdagsmässa. Klint, Vinge

28 februari, fredag
Floby Kyrkans hus, 12.00
Musikandakt med efterföljande lunch. 
Behre Fransson

Mars
1 mars
Första söndagen i fastan
Floby Kyrkans hus, 15.00
Gudstjänst. Casserblad, Vinge

Åsarps kyrka, 18.00
Mässa. Casserblad, Vinge

6 mars, fredag
Åsarps kyrka, 12.00
Musikandakt med efterföljande lunch i 
församlingshemmet. Behre Fransson

7 mars, lördag
Åsarps kyrka, 19.00
Flygelfestival med Albert Dahlöf,  
se sidan 15

8 mars
Andra söndagen i fastan
Floby Kyrkans hus, 10.00
Gudstjänst. Ydrestål. Servering

Kinneveds kyrka, 10.00
Mässa. Klint, Behre Fransson

Åsarps kyrka, 15.00
Gudstjänst. Klint, Behre Fransson

Gökhems kyrka, 18.00
Gudstjänst. Klint, Behre Fransson

10 mars, tisdag
Jäla kyrka, 19.00
”Samtal under valven” om Jälaskrinet,  
se sidan 17

14 mars, lördag
Floby Kyrkans hus, 9.00
Kvinnofrukost med Henrietta Bruto,  
se sidan 17

Åsarps kyrka, 19.00
Flygelfestival med Kent Andersson mfl,  
se sidan 15

15 mars
Tredje söndagen i fastan
Göteve kyrka, 10.00
Mässa. Nyman, Vinge

Kinneveds kyrka, 15.00
Gudstjänst. Nyman, Vinge

Åsarps kyrka, 18.00
Gudstjänst. Nyman, Vinge

17 mars, tisdag
Kinneveds församlingshem, 19.00
Församlingsafton om kristna i  
Mellanöstern, se sidan 13

20 mars, fredag
Floby Kyrkans hus, 12.00
Musikandakt med efterföljande lunch. 
Behre Fransson



↴21 mars, lördag
Floby Kyrkans hus, 9.30
Våffelbasar till förmån för  
ACT Svenska kyrkans fastekampanj,  
se sidan 16 och 12-13

22 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
Tveten, 10.00
Gudstjänst. AG-kören. Våffelservering. 
Casserblad, Behre Fransson
Åsarps kyrka, 15.00
Nallegudstjänst.  
Casserblad, Behre Fransson
Floby Kyrkans hus, 18.00
Gudstjänst, Aronsson
Trävattna kyrka, 18.00
Mässa. Casserblad, Behre Fransson

29 mars
Femte söndagen i fastan
Brismene kyrka, 15.00
Mässa. Karlén, Vinge
Floby kyrka, 17.00
Konsert med Henrik Åberg,  
Falköpings sångsällskap, Ulf Esborn mfl,  
se sidan 14

April
3 april, fredag
Åsarps kyrka, 12.00
Musikandakt med efterföljande lunch i 
församlingshemmet. Vinge

5 april
Palmsöndagen
Göteve kapell, 10.00
Gudstjänst. Gunnarsson. Servering. 
Åsarps kyrka, 10.00
Mässa. Nyman, Hjertén
Kinneveds kyrka, 15.00
Gudstjänst. Nyman, Hjertén
Floby Kyrkans hus, 18.00
Gudstjänst. Nyman, Hjertén

6–8 april, måndag–onsdag
Floby Kyrkans hus, 18.00
Passionsandakter, se sidan 8
Vårkumla kyrka, 19.30
Passionsandakter, se sidan 8

9 april
Skärtorsdagen
Göteve kyrka, 18.00
Mässa. Klint, Hjertén
Kinneveds kyrka, 18.00
Mässa. Carlson, Vinge
Jäla kyrka, 19.30
Mässa. Klint, Hjertén
Solberga kyrka, 19.30
Mässa. Carlson, Vinge

10 april
Långfredagen
Solberga kyrka, 9.00
Pilgrimsvandring till Vistorp,  
se sidan 9

Åsarps kyrka, 10.00
Ekumenisk gudstjänst. Åsarpskören. 
Hagle, Casserblad, Vinge 

Kinneveds kyrka, 15.00
Gudstjänst. Casserblad, Vinge

Gökhems kyrka, 18.00
Gudstjänst. Casserblad, Vinge

12 april
Påskdagen
Åsarps kyrka, 9.30
Påskotta, vandring till Korskyrkan där 
vi firar ekumenisk gudstjänst kl 10.30. 
Casserblad, Behre Fransson mfl

Kinneveds kyrka 15.00
Mässa. Casserblad, Behre Fransson

Floby kyrka, 18.00
Ekumeniska gudstjänst. AG-kören.  
Casserblad, Behre Fransson mfl

13 april
Annandag påsk
Trävattna kyrka, 10.00
Mässa. Servering i samverkan med  
hembygdsföreningen. Nyman, Vinge

17 april, fredag
Floby Kyrkans hus, 12.00
Musikandakt med efterföljande lunch. 
Vinge

19 april
Andra söndagen i påsktiden
Vårkumla kyrka, 9.30
Traktorfärd och pilgrimsvandring 
tillbaka till kyrkan. Servering i  
samverkan med hembygdsföreningen, 
se sidan 9

Floby Kyrkans hus, 10.00
Gudstjänst. Servering

Vårkumla kyrka, 11.00 (obs tiden)
Gudstjänst. Casserblad, Behre Fransson

Åsarps kyrka, 15.00
Mässa. Casserblad, Behre Fransson

Ullene kyrka, 18.00
Gudstjänst. Casserblad, Behre Fransson

26 april
Tredje söndagen i påsktiden
Kinneveds kyrka, 10.00
Mässa. Aronsson, Vinge
Floby Kyrkans hus, 15.00
Gudstjänst. Aronsson, Vinge
Åsarps kyrka, 18.00
Gudstjänst. Åsarpskören.  
Aronsson, Vinge

Maj
3 maj
Fjärde söndagen i påsktiden
Floby Kyrkans hus, 10.00
Gudstjänst. Servering
Kinneveds kyrka, 10.00
Musikgudstjänst. Klint, Hernqvist
Åsarps kyrka, 15.00
Musikgudstjänst. Klint, Hernqvist
Sörby kyrka, 18.00
Musikgudstjänst. Klint, Hernqvist

Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig 
till Svenska kyrkans guds-
tjänster och samlingar?

BB oka kyrktaxi för att enkelt ta 
dig till gudstjänster eller an-

dra samlingar. Kyrktaxi: 

• är gratis för dig som bokar.

• gäller i respektive församling.  
När gudstjänsterna är samman-
lysta i pastoratet gäller kyrktaxi i 
hela pastoratet.

• gäller alla former av gudstjäns-
ter, dagledigsamlingar, försam-
lingsaftnar och syföreningar.

• gäller ej till förrättningar såsom 
begravningar.

För att boka kyrktaxi ringer du  
0515-100 10 och uppger ”kyrktaxi”. 
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Fasteaktionen 2020

Stå på  
modets sida
Act Svenska kyrkans fasteaktion  
handlar om att vi alla har rätt att leva 
i en trygg och säker miljö fri från våld. 
Men det är långt ifrån alla som gör det. 

II srael och Palestina är en av många regioner med 
höga våldsnivåer och varje dag betalar palestinier 

och israeler ett högt pris för den utdragna konflikten. 

Mitt i allt detta arbetar Mai Jarar med att stärka män-
niskors motstånds- och handlingskraft. Mai arbetar 
som koordinator för en av våra partnerorganisationer i 
östra Jerusalem som tillsammans med bland andra Act 
Svenska kyrkan driver programmet Local to Global 
Protection i Palestina. Det är en metod som går ut på 
att stödja samhällsutveckling i områden som drabbats 
av katastrof eller där det finns en pågående konflikt.

Tro på människors kapacitet
Local to Global Protection utgår från lokala initiativ där 
människor uppmuntras att tillsammans bilda en form 
av medborgarråd, så kallade Protection groups, med  
fokus på samhällsutveckling på den egna orten. De får 
utbildning i påverkansarbete, lär sig att skriva projekt-
ansökningar, ansöka om bidrag och bokföra. Samtidigt  
diskuterar och listar de behoven i samhället, röstar om 
en prioritetsordning och skriver en handlingsplan. 

När vi ger människor makt och möjlighet att själva för-
ändra sin situation ser vi att de gör det så mycket bättre 
än vad någon annan organisation eller extern aktör 
skulle kunna. 

Mai menar att det är viktigt att tro på den inneboende 
kapaciteten hos varje individ. När biståndsorganisatio-
ner litar på människor och tar dem i anspråk visar sig 
handlingskraften.

– Genom att ge människor en möjlighet att själva  
initiera och leda aktiviteter för att nå en positiv  
samhällsutveckling, stärks människors självförtroende 
och sammanhållningen mellan människor ökar, berät-
tar Mai.

Och det sistnämnda, en ökad sammanhållning män-
niskor emellan, är avgörande för att minska våldet.

Medborgarna får makten
– Vi vill värna människors värdighet och det vi gör är 
att vi flyttar över makten till dem. Det fina är att det 
också innebär att människor nu säger nej.

Mai blev själv vittne till det när en organisation föreslog 
att förse ett antal kvinnor med symaskiner för att de 
skulle producera och organisationen sälja.

“Fin tanke,” svarade kvinnorna. “Men vi har ingen elek-
tricitet. Här är vår handlingsplan. Varsågoda, ni kan 
välja att stödja vad ni vill på vår lista!”

Kvinnor tänker på helheten 
Programmet riktar sig till samtliga medborgare, män 
som kvinnor, unga som äldre. Men särskilda insatser 
har gjorts för att just kvinnor skulle engagera sig. 

– I början satt kvinnorna tysta så länge männen var 
kvar på mötena, först när de gått öppnade de munnen, 
berättar Mai.

Och när kvinnorna tog till orda kom de oftast med för-
slag som skulle gynna hela samhället:

– Kvinnornas förslag på insatser handlade om bättre 
skolvägar, säkrare vattenförsörjning och upprustning 
av kliniker, medan männens förslag mest handlade om 
projekt som skulle ge dem själva ett jobb, säger Mai.

Hennes erfarenhet av medborgargrupper som själva 
tar ansvar för samhällsutvecklingen, är att det är just 
kvinnorna som kläcker de bästa idéerna och förhandlar 
fram de bästa avtalen. De har en förmåga att tänka på 
helheten och säkerställa att alla får ta del av olika för-
bättringar. 

Du kan bidra 
till fasteaktionen vid bland annat följande  
tillfällen i Floby pastorat: 

* församlingsaftonen i Kinneved (sidan 13) 
* flygelfestivalen i Åsarp (sidan 15) 
* våffelbasaren i Floby (sidan 16)

Mai Jarar arbetar med programmet
Local to Global Protection
i Palestina.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

FASTEAKTIONEN 2020

Kristna i  
Mellanöstern
Församlingsafton i Kinneveds försam-
lingshem, den 17 mars klockan 19.00

GG öran Rask, tidigare Mellanösternsekreterare 
i Svenska kyrkan, visar bilder och filmklipp 

och berättar om de olika kyrkorna i området, deras röt-
ter i urkyrkan och deras pressade situation idag.

De kristna har funnits i Mellanöstern sedan kyrkans 
begynnelse. Under århundradena har situation varit 
växlande. De senaste årtiondena har varit en av de mest 
omvälvande perioderna för de kristna i Mellanöstern. 

Göran Rask berätta om de olika kyrkorna i området, om 
deras rötter och hur det är för de kristna idag.  Hans 
första vistelse i Mellanöstern var 1972-73 och därefter 
har han i olika perioder bott i och arbetat i Mellanös-
tern för kyrkan och följt situationen bland annat som 
Svenska kyrkans Mellanösternsekreterare. 

Göran som bor i Alingsås är nu pensionär och är fortsatt 
engagerad för verksamheten vid retreatgården Anafora 
i Egypten samt är kassaförvaltare och styrelseledamot 
i  Svenska Jerusalemsföreningen som sedan början av 
1900-talet äger och ger stöd till undervisningen vid den 
Gode herdens skola för flickor i Betlehem. Det blir bil-
der från bland annat Anafora och en kort film från den 
Gode herdens skola i Betlehem.

Under kvällen finns möjlighet att bidra till Act Svenska 
kyrkans fasteaktion ”Stå på modets sida” (se ovan och 
sidan 12.)
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Musik 

Henrik Åberg tolkar Elvis
i Floby kyrka
den 29 mars.

Elvis i  
våra hjärtan
Konsert i Floby kyrka till förmån  
för Lions Cancerfond Väst.

SS öndagen den 29 mars 2020 kl 17.00 är det dags 
för en ny stor konsert i Floby kyrka. Förra årets 

fullsatta och bejublade konsert bjöd på musik ur ”Mam-
ma Mia” med Johan Stengård med flera. 

I år gästas vi av Henrik Åberg, känd som den artist i Sve-
rige som med sin speciella röst och känsla bäst tolkar 
Elvis Presleys sångskatt. Konserten innehåller musik 
från Elvis många kända inspelningar av gospels och bal-
lader. Det blir en minnenas kväll under namnet ”Elvis i 
våra hjärtan!” Henrik Åberg uppträder här tillsammans 
med Falköpings Sångsällskap under ledning av Ann-
Britt Werner. Ulf Esborn är konsertkoordinator och 
pianist även detta år med ett antal skickliga musiker vid 
sin sida.

Lions Cancerfond Väst
Vid tidigare konserter i Floby kyrka 2018 och 2019 har 
varje år mer än 100 000 kr samlats in till välgörande än-
damål. Biljettintäkterna vid årets konsert kommer helt 
att riktas till Lions Cancerfond Väst, som stödjer vård 
och forskning i Västra Sverige för att förbättra diagnos-
tik och mer effektiva och patientnära behandlingar. På 
detta sätt ges specialistläkare möjlighet att stanna, verka 
och forska på sjukhus och vårdinrättningar i vår lands-
del. Fonden har 90-konto och sköts till stora delar ide-
ellt, vilket medför låga administrativa kostnader.

Biljetter på flera ställen
Du kan köpa dina biljetter till ”Elvis i våra hjärtan!” 
hos ICA Floby, ICA Maxi Falköping – förbutiken, ICA 
Herrljunga – förbutiken samt på pastoratsexpeditionen 
i Floby Kyrkans hus. Det går också bra att köpa biljetter 
på telefon 076-795 58 59. Vi hoppas och tror på en full-
satt kyrka även i år och en härlig gemensam musikupp-
levelse till stöd för ett mycket angeläget ändamål.

Konserten anordnas av Floby Lions Club i samarbete 
med Floby pastorat och Studieförbundet Vuxenskolan.

Falköpings sångsällskap leds av Ann-Britt Werner.



Flygelfestival fyller Åsarps kyrka med 
storslagen musik från flera epoker.

I I Åsarps kyrka finns en topprenoverad Steinway-
flygel från 1908 och en fantastisk akustik. För an-

dra året i rad bjuder vi in till flygelfestival i fastans tid. 
Välkomna till två speciella lördagskonserter, den första 
med skön klassisk musik och den andra med svängiga 
jazz- och vistoner. Konserterna har fri entré och avslu-
tas med mingel och samtal i kyrkan. Vid utgången kan 
ett frivilligt bidrag till Svenska kyrkans fasteaktion läm-
nas. Mer om den insamlingen finns att läsa på sidorna 
12 och 13. 

Beethoven, Liszt och Skrjabin
Lördag 7 mars 19.00
Albert Dahllöf, piano
Albert Dahllöf är en lovande ung pianist med rötter i 
Västergötland. Efter sin gymnasieutbildning i Skövde 
har han etablerat sig som en aktiv kammarmusiker och 
solist i Stockholm, där han för närvarande studerar sin 
Masterutbildning på Edsbergs slott för professor Mats 
Widlund. Här bjuder han på ett lyriskt, virtuost och  
romantiskt festivalprogram.

I let the music speak
Lördag 14 mars 19.00
Per Helgesson och Eva Forngren Sundqvist, sång;  
Kent Andersson, piano; Kristoffer Wallin, kontrabas 
Denna Göteborgsbaserade kvartett har utformat ett 
uppskattat konsertprogram där vi får följa männis-
kan på hennes livsresa genom musik av bl.a. Anders 
Widmark, Sting, Regina Spektor och Björn & Benny.  
Sångerna, texterna och jazzpianisten Kent Anderssons 
spel går i närkamp med smärtan och svävar i livsrus och 
förundran.

Albert Dahllöf 
spelar i Åsarps kyrka 

den 7 mars.

I stora mästares sällskap

I let the music speak 
 
 

 
 
 
Ett musikaliskt program där du får följa Människan på en del av hennes 
livsresa genom musik av bl.a. Anders Widmark, Sting, Regina Spektor 
och Björn & Bennys breda repertoar.  
 
Stanna upp vid olika möten där hon både går i närkamp mot smärtan, 
svävar i livsrus men också förundras av det Stora. 
 
Sång: Per Helgesson och Eva Forngren Sundqvist 
Piano: Kent Andersson Kontrabas: Kristoffer Wallin 
 

Kvartetten från Göteborg 
spelar i Åsarps kyrka 

den 14 mars.
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Dans för  
kropp och själ  
Vi dansar helt för vår egen skull, inte 
för att visa upp för någon annan. 

VV i träffas i Kyrkans hus i Floby. Ta med en 
frukt och sköna skor. Ingen anmälan behövs. 

Heliga danser
Vi dansar tidlösa cirkeldanser som blir till meditation 
i rörelse. Information lämnas av Ulla-Stina Nyman på 
telefon 0761-422 422 eller e-post ullastina.nyman@telia.
com. Vi träffas vid följande tider:

* Lördag 22 februari, klockan 10.30–12.30  
* Lördag 21 mars, klockan 10.30–12.30  

Rörelse i lekfull frihet
Var och en dansar efter egen lust och förmåga. Informa-
tion lämnas av Annelie Lendrup på telefon 073-994 58 
47 eller e-post anneli_lendrup@hotmail.com. Vi träffas 
följande tid:

* Lördag 18 april, klockan 10.30–12.30

Personalnytt
Tack Åsa och välkommen Mikael!

ÅÅ sa Jockisch har slutat sin tjänst i Floby pas-
torat för att bli präst i Forshedabygdens för-

samling i Växjö stift. Vi tackar Åsa för den tid som varit 
och önskar henne Guds välsignelse i det nya uppdraget. 

Ny komminister i Floby pastorat blir Mikael Powidzki 
Casserblad. Han har tidigare bland annat varit kyrko-
herde i Åsarp och präst på stadsmissionen i Göteborg 
och senast i Katarina församling i Stockholm. Kom gär-
na och hälsa Mikael välkommen i gudstjänsterna den 16 
februari.

Våffelbasar 
Den 21 mars mellan 9.30 och 12.00 
anordnas den traditionella våffelbasaren 
i Kyrkans hus i Floby.

LL ördagen före Jungfru Marie bebådelsedag  är 
det tradition att Floby kyrkliga syförening ser-

verar våfflor, säljer bröd och annat som hör till en basar.

Symboliskt dukar vi tillsammans bord ute i världen då 
behållningen går till Act Svenska kyrkans fasteaktion.  
Mer om insamlingen finns att läsa på sidorna 12 och 13. 
Välkommen att stödja syföreningen i detta viktiga upp-
drag. Tillsammans gör vi skillnad!

Engagemang  
för välgörenhet
Imponerande resultat för 2019 från  
syföreningarna i Floby pastorat.

DD e olika kyrkliga syföreningsauktionerna i 
Floby pastorat samlade under 2019 in nästan 

150.000 kronor till välgörande verksamhet, fördelat en-
ligt följande:

* EFS: 33.565 kronor
* Floby: 28.935 kronor (inklusive våffelbasar)
* Grolanda: 17.300 kronor
* Hällestad: 28.285 kronor
* Solberga: 17.810 kronor
* Ullene: 24.000 kronor
* Total summa: 149.895 kronor

På gång



Från svaghet  
till styrka
Kvinnofrukost med Henrietta Bruto, 
den 14 mars klockan 9.00,  
Kyrkans Hus i Floby

HH enrietta Bruto föddes med svåra hjärt- och 
lungfel. Hon kommer att berätta om hur det 

var att växa upp med många operationer och långa pe-
rioder på sjukhus. I skolan fick hon ha assistent och till-
gång till ett vilorum. Stämbanden förlamades och hon 
fick lära sig att använda rösten på nytt. 

Henrietta berättar också om hur viktigt stödet från fa-
miljen har varit, och att hon, trots alla svårigheter, alltid 
haft en positiv syn på livet som har hjälpt henne framåt. 
Läkarna trodde inte det skulle vara möjligt för henne 
att få barn, men idag är hon mamma till två barn, älskar 
att dansa och arbetar på heltid som fotograf med eget 
företag. 

Anmäl dig till pastoratsexpeditionen (kontaktuppgifter 
finns på sidan 2) senast onsdagen 11 mars.

Jälaskrinet  
berättar
Samtal under valven,  
den 10 mars klockan 19.00, Jäla kyrka

DD et unika medeltida relikskrinet från Jäla kyr-
ka står i centrum för ett samtal om historien 

och vår tid mellan Robin Gullbrandsson från Västergöt-
lands museum och kyrkoherde Stefan Klint. Jälaskri-
net innehöll enligt inskriptionen reliker från Johannes 
döparen och den heliga Ursula. Hur hamnade skrinet i 
Jäla och vad kan det berätta för oss? Vad betyder ordet 
”helig” i vår tid och vad kan vara ”reliker” för människor 
idag? Kvällen avslutas med en pilgrims-andakt.

Henrietta Bruto

Jälaskrinet
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Lördagsträffar 

Härlig gemenskap på deltagarnas egna 
villkor – välkommen att vara med!
Vi träffas i Kyrkans hus i Floby följande lördagar 
klockan 14.00: 11 januari, 15 februari, 14 mars  
och 4 april (10.30). 

På vårdcentrum i Floby träffas vi i matsalen klockan 
15.00 följande dagar:  25 januari, 29 februari, 28 mars 
och 25 april.

Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 
Vi samlas till samtal kring kristen tro utifrån en bibel-
bok eller ett tema. Kontakta Matilda Nyman om du vill 
vara med eller har någon fråga. Kontaktinformation 
finns på sidan 2.

Floby
Bibelgruppen i Floby träffas i Kyrkans hus varannan 
tisdag  kl 19.00. Följande datum är inplanerade under 
våren 2020:

28 januari, 11 februari, 25 februari, 10 mars,  
24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj 18.30 (gemensam  
avslutning med Åsarp, plats meddelas senare)

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps församlingshem 
några tisdagar kl 18.00. Följande datum är inplanerade 
under våren 2020:

4 februari, 3  mars, 7 april, 5 maj 18.30 (gemensam  
avslutning med Floby, plats meddelas senare)

Dagledigträffar
Sång, musik och glad samvaro kring 
kaffeborden – välkommen till våra  
dagledigsamlingar!

Floby
Tisdag 4 februari 14.00, Floby Kyrkans hus 
Sång och musik med ”Goa gubbar” från Vårgårda.

Tisdag 3 mars 14.00, Floby Kyrkans hus 
”Svenska visor” med Torbjörn Lantz.

Tisdag 14 april 14.00, Floby Kyrkans hus
Visor från 1930-talet till nutid med Oskar Kjällgren.

Tisdag 5 maj 14.00, Floby Kyrkans hus
Program meddelas senare

Åsarp
Måndag 10 februari 15.00, Korskyrkan 
”Min väg till riksdagen”, Patrik Björk

Torsdag 12 mars 15.00, Åsarps församlingshem 
Årsmöte,  Gösta Johansson Goperyd

Torsdag 16 april 15.00, Korskyrkan 
Britt-Marie Stridh, dragspelstrubadur

Torsdag 14 maj 15.00, Trädet
Inbjudan till Trädet. Avresa från posten i Åsarp 14.30

Kinneved
Tisdag 25 februari 14.00, Frökindsgården
”Wien, mina drömmars stad!” 
Birgitta Gunnarsson, violin. Ulla Ericson, piano

Tisdag 5 maj 14.00, Frökindsgården
”I vårens tid” 
Göran Carlson, sång. Thomas Vinge, piano

På gång

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Svara på enkäten och 
vinn teaterbiljetter

Bland personerna som svarar på enkäten om Insikten 
lottar vi ut presentkort på biljetter hos Falköpings 

Riksteaterförening. Tre personer vinner presentkort 
motsvarande två biljetter vardera. Presentkorten 

gäller för hela 2020 års program.

Gör så här: 
* Fyll i enkäten. Du kan välja att göra det på papper (genom 

att använda baksidan av det här numret av Insikten) eller 
att göra det på webben (www.svenskakyrkan.se/floby).

* Uppge dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig om 
du vinner biljetter. Du kan välja att vara anonym genom att 
inte uppge dina uppgifter, men då kan du inte heller delta i 
utlottningen. 

* Posta ditt svar (på papper eller på webben) så att det finns 
personalen till handa senast den 23 mars 2020. Det går ock-
så bra att i god tid lämna enkäten till någon i pastoratets 
personal. Dragning sker den 24 mars. 

Programmet finns på

www.riksteatern.se/forening/ 
falkopings-riksteaterforening

Floby pastorat

Storgatan 58

521 51 Floby

Plats för frimärke

Vik här!

Posta ditt svar så att 
pastoratsexpeditionen 
har det

senast den  
23 mars 2020!

Du kan också svara på 
enkäten på webben:  
www.svenskakyrkan.
se/floby

Tejpa ihop!Tejpa ihop!



www.svenskakyrkan.se/floby

Tyck till om Insikten! 
Vi som arbetar med Insikten vill gärna ha dina  
synpunkter, för att göra tidningen ännu mer relevant.  
Därför skulle vi bli glada om du fyller i den här enkäten!

1. Läser du Insikten?
Välj ett alternativ genom att kryssa i rutan (och eventutellt skriva en kommentar).

 □ Ja, jag brukar läsa hela Insikten.
 □ Ja, jag brukar läsa delar av Insikten, nämligen: ________________________
 □ Nej, jag brukar inte läsa Insikten, eftersom: ___________________________ (Hoppa över fråga 2.)

3. Föreslå gärna någon förändring av Insikten
Oavsett om du läser Insikten eller inte får du gärna föreslå förändringar.

 □ Jag skulle gärna se mer av följande:  ___________________________________________________
 □ Jag skulle gärna se mindre av följande:    _______________________________________________
 □ Jag föreslår en annan förändring, nämligen:  _____________________________________________

4. Kort information om dig som svarar
Svara på några korta frågor om dig själv genom att skriva på linjerna.

Kön: ___________ 
Ålder: __________ 
Bosatt i Floby pastorat (ja/nej): ______________ 
Medlem i Svenska kyrkan (ja/nej): ___________  
(Vill du bli kontaktad om att bli medlem? Se nedan!)

5. Eventuella kontaktuppgifter
Om du vill lämna dina kontaktuppgifter, så fyller du i dem här och markerar de alternativ som passar.  
Du kan också välja att vara anonym genom att avstå från att lämna dina uppgifter. Du deltar då inte i utlottningen.

Namn: ______________________________________     E-postadress:  
______________________________

Adress: ______________________________________    Telefonnummer:  
___________________________

 □ Jag vill delta i utlottningen av presentkort från Falköpings Riksteaterförening. 
 □ Jag kan tänka mig att bli kontaktad av Insiktens redaktion för att prata vidare om mina svar. 
 □ Jag vill ha information om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Bland svaren  
lottar vi ut present-
kort från Falköpings 
Riksteaterförening! 
Vänd på bladet för 
att läsa mer!

2. Vilka delar av Insikten upplever du som mest relevanta?
Här kan du som brukar läsa hela eller delar av Insikten välja flera olika alternativ genom att kryssa i de olika rutorna.

 □ Axplock ur kalendern
 □ Information om kommande aktiviteter
 □ Artiklar om människor inom kyrkan
 □ Texter om kristen tro och tradition

 □ Information om insamlingar  
till ACT Svenska kyrkan

 □ Information om Svenska kyrkans Unga
 □ Annat, nämligen: ______________________

Du kan också 
lämna dina svar  
på webben:  
www.svenska-
kyrkan.se/floby
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