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Stefan Klint, kyrkoherde i Floby pastorat

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

Musiker

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

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

Jenny Nilsson 72 38 90 070-520 42 98

Barn- och ungdom

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Joakim Svantesson 72 38 93 076-132 22 54

Vaktmästeri

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

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

Floby pastorat, Storgatan 58, 521 51 Floby

På grund av pandemin är expeditionerna stängda 
för besök tills vidare. Men vi nås som vanligt på 
telefon och e-post. 

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

Expeditionernas telefontider  
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

Corona Flobyhjäpen: 0515 – 72 38 86

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

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: Mikael Powidzki Casserblad, foto Filip Powidzki Casserblad.
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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.

Kristen tro  
i praktiken
Diakoni är att tjäna medmänniskan.

JJ ag beundrar de diakoner jag har mött genom 
livet i församlingar, på sjukhus och vårdinrätt-

ningar. Jag ser dem framför mig på väg hem till en en-
sam människa, ett samtal med en hjälpsökande eller ett 
möte med kommunens socialtjänst. De är trygga i sig 
själva, närvarande och fromma i ordets bästa bemärkel-
se. Samtidigt har de ett uppdrag som kan tyckas omöj-
ligt: att finnas till för alla, att verka i det tysta och att 
möta en nöd utan slut. Att vara diakon är att dela andra 
människors villkor och att inte blunda för samhällets 
skuggsida, det svåra och smärtsamma.

Diakoni är kyrkans tjänst för medmänniskan och för 
djuren och naturen. Det är ett vackert ord och det är 
mer än ett ord, det är själva hjärtat i den kristna tron. 
Gud är kärlek och kallar oss alla att delta i helandet och 
upprättandet av varje del av skapelsen. Gud är inte en 
abstrakt idé. Gud är närvarande i mötet med en annan 

människa, i den kärlek och praktiska omtanke vi visar 
varandra. Och diakoni är inte enkelriktad utan något 
ömsesidigt. Idag är det kanske du som har ett behov och 
jag som kan hjälpa dig. Imorgon kan det vara tvärtom. 

Församlingarna i Floby pastorat har aldrig haft en fast 
diakontjänst. Istället har det diakonala uppdraget ut-
vecklats till att bli mångas angelägenhet och ansvar. I 
nuläget undersöker vi hur detta viktiga arbete kan ut-
vecklas vidare i samverkan med andra kyrkliga, kom-
munala och ideella aktörer i våra lokalsamhällen. 

Jag beundrar de diakoner jag mött i livet, men jag be-
undrar också de många ideella, anställda och helt van-
liga människor som jag möter varje dag i pastoratets 
församlingar; som ger av sin tid och kraft i tjänst för 
sina medmänniskor på dagledigsamlingar och lördags-
träffar, i telefonsamtal och möten på ICA och äldre- 
boenden, i enskilda samtal och utdelande av livsmedel 
till medmänniskor i kris, i samtalsgrupper och syfören-
ingar, på veckans café med nyanlända och i lovverksam-
het för barn och familjer. 

Vi som vill tro på Guds kärlek har ett gemensamt upp-
drag att dela den kärleken vidare med våra medmän-
niskor, djuren och naturen. Det är att leva kristen tro i 
praktiken och att utöva diakoni tillsammans.



Vi håller ut
Coronaviruset fortsätter att påverka  
vardagen för oss alla, även kyrkans 
verksamhet. Men vi håller ut.

PP å grund av coronapandemin pausar Floby pas-
torat fortfarande en del aktiviteter och föränd-

rar andra. När det här numret av Insikten trycks har 
vaccineringen av människor i riskgrupperna och av 
sjukvårdspersonal nyligen inletts, men restriktionerna 
att inte samlas i offentliga miljöer finns kvar. Vi vill be-
rätta om följande planer under våren, men observera att 
verksamheten kan komma att ändras. 

Gudstjänst via radio och web
Pastoratets gudstjänster sker i form av direktsändningar i  
Radio Falköping (90,8MHz) och på internet. Du hit-
tar mer information på www.svenskakyrkan.se/floby/
gudstjanster eller genom att ringa till pastoratsexpedi-
tionen (se sidan 2 för kontaktinformation).

Vi gör också förinspelade digitala andakter i form av  
filmer där vi läser bibeltexter, samtalar, ber och sjunger. 
Du hittar filmerna på pastoratets hemsida (svenskakyr-
kan.se/floby) och facebooksida (sök på ”Svenska kyrkan 
i Floby pastorat”).

Du är inte ensam
Du får gärna ringa till oss! Vi har en telefontjänst för 
att du ska slippa känna dig ensam. Du hittar numren 
på www.svenskakyrkan.se/floby, eller genom att ringa 
till pastoratsexpeditionen (se sidan 2). Prästen Mikael 
Powidzki Casserblad finns också särskilt tillgänglig för 
stödjande samtal. Läs mer om detta på sidorna 4 och 7. 

Öppna kyrkor
Följande kyrkor är öppna för enskild andakt dagligen 
klockan 9-19: Åsarp, Kinneved, Vårkumla, Gökhem och 
Jäla kyrka. Floby kyrka är öppen dagligen klockan 9-15.

Hjälp att handla mat
Om du behöver hjälp med att handla mat, så kan du 
vända dig till Corona Flobyhjälpen, som Svenska kyr-
kan samarbetar med. Ring då 0515-72 38 86.

Håll dig uppdaterad
Vi vet inte när det är möjligt att erbjuda verksamheter 
som tidigare igen. Men vi vet att vi kommer ses igen, och 
vi ser fram emot det! Under tiden hoppas vi att du håller 
dig uppdaterad. Det finns många sätt att få information 
om hur pandemin påverkar kommande aktiviteter.

Internet
På www.svenskakyrkan.se/floby finns en uppdaterad 
kalender. Där finns också kontaktuppgifter till alla som 
är anställda i pastoratet.

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”

Pastoratets två expeditioner
Du kan ringa till pastoratsexpeditionen eller kyrko-
gårdsexpeditionen (se sidan 2 för  kontaktinformation 
och öppettider). Tills vidare är båda dessa expeditioner 
stängda för besök, men vi nås på telefon och e-post.

Annonser och affischer
Vi annonserar regelbundet i Falköpings tidning. På  
anslagstavlor runt om i pastoratet sätter vi upp affischer 
med aktuell information.
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Tankar om diakoni
Lotta Kjerrman har nyligen börjat sitt 
arbete som kanslist och kommunikatör 
i Floby pastorat. Här delar hon några 
tankar om vad diakoni innebär.

DD iakonen i den vita kragen, mossgröna skjor-
tan och med det symboliska emblemet runt 

halsen är vi många som känner igen. Men det är kan-
ske färre av oss som vet vad rollen innebär och vad ett 
diakonalt arbete handlar om. I en tid när världen och 
mänskligheten står i brand är det mer aktuellt än nå-
gonsin att belysa detta uppdrag.

Diakoni är som Guds eget väsen, Agape, ett uttryck för 
kärlek. Själva ordet kommer ifrån grekiskans diakonéin 
och betyder att tjäna. Som kristna är vi kallade av Gud 
att omsätta vår tro till kärlek och omsorg om männis-
kan och skapelsen. På så vis bär alla kristna ett gemen-
samt ansvar för diakoni. 

Diakonal verksamhet är riktade aktiviteter som ofta be-
skrivs som kyrkans sociala arbete. Den är en bärande 
del av kyrkans identitet och uppdrag likaväl som att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva mission. 
Diakonalt arbete handlar om att möta människor i svåra 
och utsatta livssituationer. Att genom delaktighet, re-
spekt och solidaritet verka för att skapa harmoni och 
helhet. Att hjälpa människor att läka och skapa förut-

sättningar för att ta sig 
vidare. Men vad menas 
egentligen med utsatta 
livssituationer? Det är 
lätt att i första hand 
tänka på fattiga, sjuka, 
människor i missbruk 
eller människor på 

flykt. Men visst är det så att vi alla är utsatta – i olika 
perioder, på olika sätt och i olika grad i livet? Att leva är 
att vara utsatt.

En medarbetare sa något som fastnade hos mig: ”Kom 
ihåg, som människor har vi mer som förenar oss än vad 
som skiljer oss åt.” Ja, vid närmare eftertanke så är det 
faktiskt så. Om vi klär av oss våra roller, titlar och rike-
domar blir det tydligt. Vi är alla människor med samma 
yttre behov av syre, mat och sömn. Detta är också temat 
för årets fasteaktion inom ACT Svenska kyrkan ”Under 
samma himmel”. Vi är alla människor med samma be-
hov av trygghet, gemenskap och kärlek.

Själavård
Samtal med diakon benämns ofta som 
själavård. Diakonen har tystnadsplikt.

DD iakon är ett av tre ämbeten (biskop, präst 
och diakon) som man kan vigas till i Svenska 

kyrkan. Som diakon har man ett särskilt uppdrag av 
kyrkan att uppsöka, hjälpa och stödja dem som befin-
ner sig i utsatta livssituationer och som är i kroppslig 
och själslig nöd. Samtalen med en diakon benämns ofta 
som själavård just för att de handlar om behovet av att 
ventilera livskriser, sorg, relationsproblem och ensam-
het. Som diakon samverkar man med myndigheter och 
institutioner i samhället såsom socialtjänst, skolor och 
äldreboenden. 

En diakon har tystnadsplikt men det finns tillfällen 
då den kan brytas. Det kan vara så att den som deltar 
i samtalet vill att information ska föras vidare eller att 
det framkommer uppgifter som det enligt lag är anmäl-
ningsplikt på. Detta skiljer sig från en prästs tystnads-
plikt, som är absolut.

I Floby pastorat finns i nuläget ingen anställd diakon. 
Här har istället en av prästerna, Mikael Powidzki Cas-
serblad, ett särskilt ansvar för den diakonala verk-
samheten. Själavård erbjuds av samtliga av pastoratets 
präster men Mikael är den som har en särskilt avsatt 
mottagningstid för samtal (se nedan). 

Diakoni i fokus

”Diakoni är  
en ömsesidig  
kärlekshandling  
mellan människor.”

Som människor delar vi också samma behov av att bli 
burna i svåra situationer likaväl som att bära andra som 
har det svårt. Det är i dessa stunder vi växer som indi-
vider och det slår mig nu, att det är precis det här som 
diakoni handlar om, en ömsesidig kärlekshandling mel-
lan människor. Diakoni är handlingar som gör oss till 
det vi är ämnade att vara, Guds avbild. Ta hand om dig, 
och dem du har nära dig!

Lotta Kjerrman, kanslist och kommunikatör 

Behöver du prata om något?
Prästen Mikael Powidzki Casserblad finns tillgänglig 
för stödjande samtal. Du når honom enligt följande:

* Öppen mottagning: fredagar klockan 10–12  
i Kyrkans hus i Floby. 

* Övrig tid: ring 0515–72 38 92  
för bokning av samtalstid.



Ett synligt tecken för en diakon 
är det symboliska smycket.

Korset är en symbol för  
Kristus som älskar, dör  
och uppstår för oss.

Duvan med olivkvisten  
kommer med hopp  
och bud om liv.

Ringen symboliserar Guds  
kärlek som innesluter och  
omsluter alla människor.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



6

Hallå där...

... Christina  
Behre Fransson!
Du är kyrkomusiker i Floby pastorat 
och har i hela ditt liv haft ett personligt 
engagemang för människor i utsatta 
situationer.

Har pandemin förändrat  
din arbetssituation?
– Ja, då vi inte kan träffas blir det varken körövningar, 
lunchandakter eller dagledigträffar för min del. En del 
av den tiden kan jag nu ägna åt annat diakonalt arbete. 
Vi har bland annat en lista på närmare 1000 personer i 
vårt pastorat som är 70 år och äldre. Tillsammans med 
både anställda och ideella hjälps vi åt att ringa upp. Vi 
frågar hur deras situation ser ut utifrån rådande pande-
mi och erbjuder samtalsstöd samt hjälp med matinköp 
via Flobyhjälpen.

Hur reagerar de  
som du ringer till?
– De flesta blir glatt överraskade och tycker att det är ett 
trevligt initiativ av kyrkan. En del säger sig tro att det är 
lättare att bo på landet än i storstaden för att de har nära 
till naturen eller har en trädgård att gå ut i. Andra vitt-
nar om att en redan tuff vardag har blivit ännu svårare 
på grund av alla restriktioner. Ja, människors situation 
ser lite olika ut.

Vad har präglat ditt  
engagemang?
– Under våren 2014 hände något som kom att bli början 
på ett mer uttalat diakonalt arbete i min tjänst. På torget 
i Falköping satt personer från Rumänien och tiggde och 
jag inledde ett samtal som kom att bli många fler. Ru-
mänerna var inhysta hos privatpersoner på orten och 
pendlade mellan Sverige och hemlandet. När de under 
julen samma år varit i kyrkan och bidragit med pengar 
till kollekten var det många som reagerade starkt. Att de 
trots sin svåra situation ville bidra till att hjälpa andra 
var anmärkningsvärt. 

– Jag tog kontakt med en diakon i Falköping. Tillsam-
mans samlade vi ihop människor från olika kyrkor och 
startade ”Stödgruppen för utsatta EU-medborgare i 
Falköping”. Det var vår skyldighet att agera. Som kyrka 
var vi tvungna att göra någonting.

Vad är på gång framöver?
– Utöver det diakonala arbetet har jag fått tid till att 
lära mig att använda den digitala tekniken. Jag spelar 
in och sätter ihop både andakter och andra kommande 
projekt. Resultatet finns på pastoratets hemsida, www.
svenskakyrkan.se/floby. Det är riktigt roligt faktiskt!

Har du ett bibelcitat  
som du vill dela?
– Jag delar gärna ett bibelord från profeten Jeremia 
(29:11). Det lyder: ”Jag vet vilka avsikter jag har med 
er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en 
framtid och ett hopp.”

Diakoni i fokus

Foto: Marie Fransson



Du är präst i Floby pastorat. Sedan en 
tid har du det övergripande ansvaret 
för pastoratets diakonala arbete. 

Hur ser du på kyrkans  
diakonala uppdrag?
 – Det handlar om att förmedla sådan hjälp att män-
niskor hittar en god lösning till det man upplever som 
ett problem och en god relation till sig själv, andra och 
Gud. Som kyrka får vi aldrig hamna i en situation där vi 
blir en passiv bidragsgivare, då har vi misslyckats! 

– När vårt bemötande som anställda i kyrkan baseras på 
medmänsklighet, då rör vi oss i det goda andliga land-
skapet. Gör vi det enkelt, har vi vunnit mycket. ”Hej, jag 
tänkte ta en promenad. Vill du följa med?” Det behöver 
inte vara svårare än så. Det kan vara början på ett djupt 
och meningsfullt samtal.

Har det diakonala arbetet  
påverkats av pandemin?
– Ja, det har det gjort på flera sätt. För tillfället har vi 
stängt ner många verksamheter men vi är ändå tillgäng-
liga. Behovet av samtalsstöd och hjälp har ökat så sedan 
en tid tillbaka har vi öppen diakonimottagning på fre-
dagar mellan 10 och 12 i Kyrkans hus i Floby. Övrig tid 
får man kontakta oss och boka tid för samtal. 

– Sedan har vi Flobyhjälpen där man kan få hjälp med 
att handla mat om man befinner sig i riskgrupp eller i 
hemkarantän. Denna tjänst startade upp i mars på ett 
privat initiativ och är en samverkan mellan den ideella 
föreningen Flobyhjälpen, Floby pastorat och Ica Nära 
Floby.

Vad skulle du vilja säga till 
den som känner sig ensam?
– Jag skulle rekommendera dig som känner dig ensam 
att kontakta någon i Floby pastorat som du känner 
förtroende för. Detta första steg är kanske det svåraste 
men nödvändigt. Ofrivillig isolering är något av vår 
tids folksjukdom. Att dela sina tankar och känslor med 
någon som man känner förtroende för är hälsosamt. 

Vad är på gång framöver?
– Jag vill under 2021 bland annat starta en referens-
grupp av ideella, förtroendevalda och anställda i pasto-
ratet som brinner för sociala frågor och tro. Gruppen är 
tänkt att fungera som en resurs i arbetet med att inför-
liva pastoratets mål och visioner på området. 

Har du ett bibelcitat  
som du vill dela?
– När Jesus tar upp den ”gyllene regeln” i bergspredikan 
står det: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, 
det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12).

... Mikael Powidzki Casserblad!
Foto: Filip Powidzki Casserblad



8

Internationell  
diakoni
Svenska kyrkan arbetar med diakoni i 
hela världen och inte bara här hemma.

GG enom de två organisationerna ACT Svens-
ka kyrkan och Svenska kyrkan i utlan-

det (SKUT) arbetar Svenska kyrkan diakonalt på ett  
internationellt plan.

ACT Svenska kyrkan är en sammanslagning av Svenska 
kyrkans mission och Lutherhjälpen, och kallades tidi-
gare för ”Svenska kyrkans internationella arbete”. ACT 
är det engelska ordet för agera. Tillsammans med kyr-
kor, organisationer och tusentals frivilliga runt hela jor-
den arbetar ACT Svenska kyrkan långsiktigt mot fat-
tigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när 

katastrofen inträffar. Detta är möjligt genom att ACT 
Svenska kyrkan ingår i organisationen ACT-alliansen 
(Action by Churches Together), som är världens största 
allians av kristna organisationer och kyrkor som arbe-
tar tillsammans med utvecklingssamarbete, humanitärt 
arbete och påverkansarbete. Kanske uppmärksammade 
du ACT:s julinsamling ”Bryt en tradition” som stod upp 
i kampen för alla flickors rätt till sin kropp och sitt liv. 
Nu börjar nästa kampanj, som kallas fasteaktionen och 
som har rubriken ”Under samma himmel”. Du hittar 
information om hur du kan bidra på www.svenskakyr-
kan.se/act – ditt bidrag gör skillnad!

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) är ett samlingsnamn 
för Svenska kyrkans omkring 40 utlandsförsamlingar. 
Tillsammans med andra aktörer, som myndigheter och 
ambassader, arbetar församlingarna för att möta män-
niskor i nödsituationer eller i behov av samtal. Det kan 
bland annat handla om familjer som drabbas av någon 
olycka under sin semester. Många av utlandsförsam-
lingarna har påverkats väldigt negativt av coronapande-
min. Vill du hjälpa dem? Du hittar information på www.
svenskakyrkan.se/ge-en-gava-till-utlandskyrkan

Barnverksamhet i Aten, Grekland. Foto: Viktoria Johansson/Ikon

Hembesök i Kenya. Foto: Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns med och för dig också utomlands! 
Välkommen! www.svenskakyrkan.se/iutlandet 
swish 9016031 – Tack för din gåva! 

Från ett besök hos en fängslad 
svensk i Filippinerna.  
Foto: Mogens Amstrup Jacobsen

Ungdomar som bor utomlands på konfirmandläger i Sverige. Foto: Magnus Aronson/Ikon Gudstjänst på svenska i Sao Paulo, Brasilien. Foto: Svenska kyrkan i utlandet

Diakoni i fokus



svenskakyrkan.se/act

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

UNDER SAMMA
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

FASTEAKTIONEN 2021

Vi lever alla under samma himmel. 
Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 
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Diakoni i fokus

Jourhavande 
präst lyssnar
Många människor som känner sig  
ensamma eller oroliga vänder sig  
till Jourhavande präst.

JJ ourhavande präst är en av de samhällsinsatser 
som Svenska kyrkan erbjuder. Det är en na-

tionell organisation i vilken Svenska kyrkans alla stift 
samverkar. Prästerna som arbetar i jouren är kvinnor 
och män i alla åldrar och de hör hemma i församlingar 
runt om i Sverige.

Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själa-
vård och är kyrkans sätt att erbjuda akut själavård som 
kompletterar den själavård som erbjuds i församling-
arna. 

Samarbetet med det officiella nödnumret, dåvarande 
90 000, etablerades redan 1959 och fortfarande idag är 
det via samhällets nödnummer 112 som man når jourha-
vande präst. Nu för tiden kan man också ta kontakt via 
chatt eller digitalt brev.

Och det är många som kontaktar Jourhavande präst. 
Människor är ensamma, inte minst nu under den på-
gående pandemin som medför en ökad isolering. Social 
och ekonomisk utsatthet, hårdare krav på arbetsmark-
naden och oroligheter runt om i världen gör att män-
niskors oro och ångest ökar. Man kan behöva prata med 
någon för att lindra ångesten. 

Man kanske inte direkt hör av sig för att prata om sin 
ensamhet – utan för att man är ensam och inte har nå-
gon att prata med när det krisar i livet, när det är tufft på 
arbetet eller liknande. Man kanske chattar med en präst 
när pojkvännen har gjort slut eller när man har fått ett 
besked om att man har en svår sjukdom. Människor hör 
av sig när livet känns svårt eller meningslöst.

Samtalet med jourhavande präst kan handla om allt 
mellan himmel och jord. Man kan helt enkelt prata med 
jourhavande präst om det mesta. Om den som tar kon-
takt med jouren initierar det så kan jourprästen läsa ett 
bibelord eller be.

Antalet samtal och kontakter till Jourhavande präst 
har ökat markant sedan pandemin startade. Därför har 
också öppettiderna utökats. Läs mer om öppettiderna 
på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

akut samtals- och krisstöd

 Jourhavande 

 PRÄST
telefon 112

chatt

digitalt brev

www.svenskakyrkan.se/ 
jourhavandeprast

Du når Jourhavande präst  
via telefon, chatt eller  
en digital brevlåda. 

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Du som är engagerad i Svenska kyrkan 
kan ställa upp i kyrkovalet. 

KK yrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan 
är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan 

är beroende av människors engagemang och i kyrkova-
let har du och andra möjlighet att påverka. Det är vik-
tigt att du röstar i valet. Alla medlemmar som fyllt 16 år 
senast på valdagen får rösta. Förra kyrkovalet röstade 
ungefär en miljon människor. Nästa kyrkoval hålls sön-
dagen den 19 september 2021.

Men du kan också påverka genom att själv ställa upp 
som kandidat - och då ska du vara registrerad för en 
nomineringsgrupp senast i april 2021. 

Karin Perers är ordförande för kyrkomötet, som är 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Hon tycker 
att de kandidater som väljs in i kyrkovalet ska represen-
tera de breda grupperna av kyrkotillhöriga. 

– Svenska kyrkan behöver förtroendevalda med väldigt 
olika erfarenheter. Det är då vi kan bilda goda lag till-
sammans, säger hon.

Du som funderar på att ställa upp i kyrkovalet behöver 
vara förankrad både i din tro och i kyrkan. Du ska ha 
lust att dela med dig av det som du brinner för. Däremot 
behöver du inte känna någon press om att kunna bidra i 
teologiska samtal eller liknande.

– Det räcker med att du har ditt engagemang i och för 
kyrkan. Kyrkan bär tron åt oss alla. Vi duger som vi är. 
Det är Svenska kyrkans människosyn! 

De viktigaste uppgifterna för dem som blir invalda 
som lokala kyrkopolitiker är att bestämma om kyrkans 
pengar och verksamhetens inriktning. Du som vill bli 
kandidat i kyrkovalet måste:
* vara medlem i Svenska kyrkan.
* vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet  

samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald  
i Svenska kyrkan.

* fylla 18 år senast på valdagen.
* vara kyrkobokförd i det område valet gäller. 

Om du har frågor om kyrkovalet och vill prata med  
någon inom Floby pastorat, så kan du vända dig till 
* Agne Arnesson, Floby: 070-5427989
* Rune Lennartsson, Kinneved:  070-1518863
* Noomi Ragnarsson, Åsarp: 070-8199328

Läs mer om att kandidera i kyrkovalet  
på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Foto: Magnus Aronsson/IKON

Karin Perers, ordförande  
i kyrkomötet 

Engagera dig som förtroendevald
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Kyrkorna berättar

Kinneveds kyrka

Film om  
Kinneveds kyrka

Alla filmer i serien ”Kyrkorna berättar” finns  
på svenskakyrkan.se/floby/kyrkorna-berattar

Den medeltida kyrkan i Kinneved finns  
bevarad eftersom ett annat kyrkbygge 
inte blev verklighet.

KK inneveds kyrka är den största kyrkan i Kinne-
veds församling. Den är från 1100-talet och att 

den till stor del är bevarad i sitt ursprungliga skick be-
ror på att ett annat kyrkbygge inte blev av. Det fanns en 
plan på att bygga en ny kyrka tillsammans med försam-
lingen i Vårkumla. Den nya gemensamma kyrkan skulle 
då ersätta de två äldre. Men vårkumlaborna ville inte 
genomföra planen, vilket resulterade i att de båda äldre 
kyrkorna fick finnas kvar.

År 1820 förlängdes istället Kinneveds kyrka och en del 
andra förändringar gjordes, vilket gör att den mer lik-
nar kyrkor från den tiden. Men murarna runt koret och 
längs den främre delen av långskeppet är från den ur-
sprungliga romanska absidkyrkan. 

Kinneveds kyka i sommarskrudKinneveds kyka i sommarskrud

Scanna koden med din  
mobiltelefon för att titta:



Här fortsätter serien ”Kyrkorna berättar”  
där pastoratets sjutton kyrkor presenteras.  

Nu har turen kommit till Kinneveds kyrka.

Vissa spår av de äldsta delarna av kyrkan finns särskilt 
väl synliga. Ett exempel är korportalen som finns på den 
södra väggen av koret, precis framför triumfbågen och 
därför inte synlig från bänkarna i kyrkorummet. Kor-
portalen var en ytterdörr som användes av prästen un-
der den katolska perioden. Kyrkorummet var då avdelat 
med ett skrank vid triumfbågen. Framför det vistades 
prästen, och församlingen fanns i långskeppet. För att 
prästen skulle kunna komma in direkt till koret hade 
han alltså en egen ingång – korportalen. I de flesta an-
dra kyrkor är liknande portar igensatta, vilket gör att 
Kinneveds kyrka utmärker sig.

En annan synlig rest från den ursprungliga 1100-tals-
kyrkan är de karaktäristiska lämningarna efter de gam-
la ingångarna, en på varje sida av kyrkans långskepp. De 
visar gränsen mellan den medeltida kyrkan och utbygg-
naden från 1820. Inne i kyrkan finns det vackra läktar-
bröstet kvar. När kyrkan förlängdes flyttades läktaren 
och bröstet bevarades.

En person som har haft en viktig roll i att dokumen-
tera historien runt Kinneveds kyrka är prosten Jonas 
Öjebom som var verksam i församlingen i mitten av 
1700-talet. Prosten Öjebom nedtecknade berättelser 
och detaljer om kyrkan och församlingen, vilket gör att 
vi idag kan veta mycket som annars hade gått förlorat. I 
sakristian hänger Jonas Öjeboms porträtt intill ett mot-
svarande porträtt på hans hustru Anna Elisabeth Hell-
stadia. Det sägs att platsen för porträttet är vald så att 
Öjebom från sitt porträtt kan se rakt ut på sin egen grav, 
vilken är belägen strax utan för ytterdörren på sakristi-
ans norra sida.

Än idag används kyrkan av den gudstjänstfirande för-
samlingen. I kyrkan och i det fina församlingshemmet, 
som ligger alldeles utanför kyrkogårdsmuren, anordnas 
regelbundet en mängd aktiviteter, inte minst i samband 
med den återkommande sommarveckan i Kinneved.

Läktaren flyttades när  
kyrkan förlängdes år 1820.

Den ursprungliga kyrkans  
portar syns fortfarande i fasaden.

I sakristian hänger Jonas Öjeboms och  
Anna Elisabeth Hellstadias porträtt.



14

Påsk i Svenska kyrkan

Från död till liv
Påsken är kristendomens stora högtid. 
Men varför firar vi påsk? 

DD en kristna påsken utgår från den judiska  
traditionen, där påsken firas till minne av att 

judarna befriades från slaveriet i Egypten. Jesus var jude 
och skulle fira i Jerusalem som väldigt många andra men 
denna hans sista påsk blev inte som någon tänkt sig. In-
tåg i triumf vändes till svek, förnedring och avrättning. 
Men det var inte slut där! Jesus uppstår och nya möten 
sker under en tid fram till Kristi himmelsfärd.

Den kristna påsktiden inleds med 40 dagars fasta, en 
förberedelsetid tid för eftertanke och återhållsamhet. 
Idag är det inte många som fastar genom att avstå mat 
och dryck men fastan kan vara så mycket annat. Vi kan 
till exempel avstå från sötsaker, alkohol eller shopping. 
I vårt välfärdssamhälle har vi lärt oss att för att må bra 
måste vi hela tiden ha mer. Vi kan inte fortsätta så. Vi 
måste slå stopp, få tid att tänka och hitta en balans.

Efter fastan kommer Stilla veckan, som är påskveckan. 
Som på många andra platser har vi i Floby pastorat som 
tradition att samlas till passionsandakter. En del av and-
akterna leds av ideella och en del av präst eller musiker.

Skärtorsdagen: nattvarden
Sedan följer Skärtorsdagen med kvällsmässa. Vi firar 
den första nattvarden, kvällen då Jesus delade bröd och 
vin med lärjungarna. Gudstjänsten avslutas med att vi 
klär av kyrkan alla dess textilier. Altaret lämnas helt av-
klätt som en symbol för att Jesus gick ut i natten och 
visste att han skulle dö dagen därpå. I nattvarden ger 
Jesus oss en symbolhandling för att vi ska komma ihåg 
honom, en ritual som vi delar med alla kristna över hela 
världen, både levande och döda. När vi tar emot natt-
varden finns han därför med oss på ett särskilt sätt. I 
Markusevangeliet läser vi: 

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och 
gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han 
tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla 
ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som 
blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag 
dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker 
det nya vinet i Guds rike.” När de hade sjungit lovsången 
gick de ut till Olivberget. (Mark 14:22–26)

Långfredagen: korsfästelsen
Långfredagen har varit helgdag sedan 1772 men har 
med åren tappat sin ställning som en särskilt lugn dag. 
Förr i tiden skulle ingen göra något arbete alls och inte 
heller roa sig under långfredagen. För barnen var det en 
väldigt lång och tråkig dag. Nu har samhället alla affärer 
öppna, vi kan gå på bio och restauranger. Men poängen 
är fortfarande den samma, att vi minns Jesu lidande och 
död. Alla svek och de religiösa ledarna fick som de ville: 
att bli av med Jesus. Markusevangeliet fortsätter:

Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast  
förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När 
officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan 
på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds 
son.” (Mark 15:37–39)

Långfredagens gudstjänst är meditativ och ofta låter vi 
orgeln och andra instrument vara tysta. På altaret kan 
det finnas fem röda rosor, en för varje sår på Jesu kropp.

Påskdagen: uppståndelsen
Under påsknatten och påsknattsmässan firar vi Jesu 
uppståndelse. Markusevangeliet fortsätter:

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och  
Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att 
gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten 
kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till var-
andra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?” 
Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket 
stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt 
sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade 
till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Na-
saret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte 
här.” (Mark 16:1–6)

När gudstjänsten inleds ropar prästen: ”Kristus är upp-
stånden!” och församlingen svarar: ”Han är sannerli-
gen uppstånden!”, tre gånger och starkare för var gång.  
Firar församlingen inte midnattsmässa sker detta i 
Påskdagens gudstjänst.

På påskdagen går vi från mörker till ljus. Vi bekräftar 
vår kristna tro och förnyar våra doplöften. I den tidiga 
kristna kyrkan döptes vuxna som under året hade ge-
nomgått dopundervisning. Över hela jorden tänds det 
stora påskljuset i kyrkorna, som en symbol för livets se-
ger över döden. Kristus är uppstånden!



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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Ljusare tider
Vi går mot ljusare tider. Hur 
än coronaläget är så visar 
både naturen och påskens 
evangelium vägen mot ljuset.

LLjuset kommer tillbaka och vi kan förhoppningsvis 
snart träffas ute igen. Vi saknar er väldigt!

Påsk kommer i slutet av mars i år och då får vi pynta och 
leka. Det är en gammal svensk sed att måla ägg som man 
sedan ger bort. I vissa länder tar man sitt ägg och går 
till grannen för att knacka ägg. Topp mot topp knackar 
man mot varandra och det ägg som håller vinner och 
man får då även motståndarens ägg. 

Nu för tiden är det många som har äggjakt ute. En  
förälder eller någon annan vuxen gömmer färgglada 
ägg gjorda av papp eller plast och sedan får barnen leta. 
Kanske är några vuxna med också?

I påskäggen gömmer sig nästan alltid godis. Under pås-
ken äter vi i Sverige omkring ett kilo godis var. Det gör 
oss till världsmästare i godisätning!

En lek man kan göra ute är leken äggkorgsspringning. 
Någon sprider ut ägg över en stor yta på både möjliga 
och omöjliga ställen, sedan får deltagarna varsin korg 
och ska på tid samla flest.

Tänker du klä ut dig till påskkärring? Det är också en 
mycket gammal sed där man går runt till grannarna 
med egengjorda påskkort och önskar alla Glad Påsk. 
Som tack kan man få lite godis. 

Tar ni in ett påskris? Kala björkkvistar som vi klär med 
färggranna fjädrar, ägg och påskkärringar. I många  
familjer hoppar man över att ställa det i vatten eftersom 
någon är allergisk. Men om man ställer riset i vatten så 
slår bladen ut och vi får verkligen in våren i rummet.

Många av påskens traditionella symboler handlar om 
hopp, ljus och liv – precis som evangeliet om att Jesus 
vinner över döden. Glad påsk!

Lena Åmark, pedagog

Pyssel och lekar hör till  
påskens traditioner.
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Hallå där...

... Thomas,  
Jenny och  
Christina! 
Ni är musiker i Floby pastorat  
och nu närmar sig påsken med  
psalmer om både mörker och ljus.

Världen som nu föds på nytt 
pånyttföder glädjen. 
Här på jorden vandrar nu  
den uppståndne Herren. 
Öst och väst och syd och nord, 
eld och vatten, luft och jord 
sjunger påskens psalmer.

Hör hur fågelropen höjs!  
Hav och strand sig gläder. 
Se hur mark och träd tar på  
sina sommarkläder. 
Genom tjäle, köld och död  
tränger solens eld och glöd. 
Det är påsk på jorden.

Du räckte ut din hand 
(psalm 473) 
Du räckte ut din hand, jag såg och trodde 
att liv och kärlek levde i vår nöd. 
De blinda såg, de hungrande blev mätta. 
Du räckte ut din själv i vin och bröd, 
men ljus och frihet blev till natt och död.

Du räckte ut din hand på trä som bar dig 
i stum förtvivlan mot din himmel opp. 
Jag stod där tyst på avstånd, mitt bland folket, 
såg såren i din hand, din fot, din kropp. 
Och mörkret slöt sig tungt och utan hopp.

Jag hörde ryktet flyga över staden 
att graven inte höll min Herre kvar. 
Men jag har sett och hört och lärt av livet 
att dödens gåta aldrig kan få svar, 
och ingen ger tillbaks vad graven tar.

Då räcker du emot mig dina händer. 
Min Herre och min Gud är här igen. 
Och jag får röra dig med mina händer 
och höra dig som då, för länge sen. 
I tvivlens mörker möter jag min vän.

Och jag blir fri att möta allt som kommer, 
och jag kan räcka ut min egen hand 
mot dig som finns i mina minsta vänner, 
i deras nöd – och kanske jag ibland 
får ge åt andra värmen av din hand.

Ur ett outtömligt djup  
skaparkraften flödar. 
Liv ger liv och skörd ger sådd,  
sådden nya skördar. 
Döden fråntogs all sin makt. 
Kristi kropp i graven lagd  
uppstår och förvandlas.

Vi i honom återfår  
allt som gick förlorat. 
Paradiset nu för oss  
öppnar sina portar. 
Inget svärd! Från död till liv  
kallas vi att leva i 
alla somrars sommar.

Världen som nu föds på nytt  
(psalm 517) 

Vilka är era egna  
favoritpsalmer under påsken?
Thomas svarar:
– Min påskfavorit är psalm 517, ”Världen som nu föds 
på nytt”. Musiken skrevs av Johan Peter Emilius Hart-
mann år 1861. Det är en fin och glad melodi som man 
verkligen kan spela festligt med mycket orgel. Jag tycker 
också om texten, som är härlig och förtroendegivande.

Jenny svarar: 
– En favoritpsalm är nummer 473, ”Du räckte ut din 
hand”. Visst är det härligt att sjunga något pampigt och 
segervisst. Kristus lever! Men om jag kämpar med mig 
själv, med tvivel och oro, kan jag behöva bli mött just 
där. Jesus räcker ut sin hand till mig, i mitt mörker.  
Sedan är jag nog också lite svag för det melankoliska. 

Christina svarar: 
– Påskpsalmen 154 ”Dina händer är fulla av blommor” 
tycker jag mycket om. Texten innehåller så vackra bil-
der: händer fulla av blommor, läppar fyllda av sånger 
och ögon fyllda av glädje. Och så den sprudlande gläd-
jen i hallelujaropen i slutet av varje vers. 

– Den enda nackdelen med de åtta takter långa hal-
lelujaropen är att kantorn kan bli lite vilsen!  Var det 
nu tredje eller fjärde versen vi sjöng? Det hände mig en 
gång. Jag chansade på att vi hade en vers kvar och det 
stämde!



Dina händer är fulla av 
blommor (psalm 154) 
Dina händer är fulla av blommor, 
vem var det du tänkte att ge dem till? 
Mina blommor var tänkta för Kristi grav. 
Men han fanns ej där och hans grav är tom. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja.

Dina läppar är fyllda av sånger. 
Säg, var kommer glädjens sång ifrån? 
Ifrån graven den tomma, där Jesus låg. 
Han som lever nu ger oss glädjens ton. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja.

Dina ögon är fyllda av glädje. 
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus? 
De har sett hur vårt liv fått en mening. 
Jesus fyller mörkret med liv och ljus. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja.

Jesus, uppstånden är du ibland oss. 
Du som lever, lider på jorden nu. 
Våra ögon är till för att se dig. 
Forma våra händer till tjänst och bön. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Påskvandring 

Under många år har pastoratet satt upp 
en påskvandring, först i Floby kyrka 
och på senare tid i Kyrkans hus. 

PP åskvandringen är ett påskspel med både  
anställda och ideella medverkande. Med god 

hjälp av vaktmästare och församlingspersonal har  
miljöer byggts upp och vi har kunnat ta emot årskurs 5 
under en förmiddag. Några år har vi även bjudit in på 
kvällen, i grupper om 20, som kunnat gå vandringen. 
Detta har varit mycket uppskattat. Kanske kan vi erbju-
da påskvandringar under våren 2021. Annars kommer 
vandringarna tillbaka påsken 2022. Oavsett när nästa 
påskvandring blir så delar vi här med oss av berättelsen 
och bilder på hur det har sett ut.

Hosianna-ropen  
och sista måltiden
På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem under  
folkets jubel. Hosianna-ropen skallar. Han kommer  
ödmjukt ridande på en åsna, inte på en häst som en 
kung. Men så kommer han in i templet och får se all 
kommers och blir helt tokig. Han river månglarnas bord 
och skriker åt folkhopen: ”Detta är ett bönens hus. Ni 
har fördärvat min Faders hus.”

Några dagar går och det blir dags att fira påskmåltid.  
Jesus skickar iväg några lärjungar att förbereda målti-
den. De ska följa en man med en kruka. Han ska leda 
dem till ett rum som är iordningställt. Jesus kommer 
med resten av lärjungarna och de slår sig ner. 

Under måltiden förklarar han att Judas ska förråda 
honom och att Petrus ska förneka honom, samma 
natt innan tuppen gal. Han delar bröd och vin och fast  
lärjungarna inte förstår ber han dem att på detta sätt 
komma ihåg honom. Detta är hans sista måltid tillsam-
mans med dem.

Påsk i Svenska kyrkan

Jesus och lärjungarna  
äter den sista måltiden tillsammans. 

Snart börjar påskvandringen med att Jesus rider in i Jerusalem . Hosianna!



Getsemane  
och korsfästelsen
Jesus går till Getsemane och lärjungarna följer honom 
dit. Där faller lärjungarna i sömn medan Jesus ber. Han 
försöker väcka dem flera gånger men de somnar om. 

Plötsligt hörs klamp och soldater tågar in. I spetsen går 
Judas, som pekar ut Jesus med en kyss och soldaterna 
tar honom till fånga.

Jesus ställs till svars för sina handlingar och påståendet 
att han är Guds son. Med hjälp av folket får stora rådet 
Jesus dömd till döden: att spikas upp på ett kors för att 
förblöda. Under piskrapp och slag får han själv släpa sitt 
kors genom gatorna till Golgata kulle. Soldaterna sliter 
av honom hans kläder, sätter på honom en törnekrona 
och skriver en skylt med texten ”Judarnas kung”. Två 
rövare korsfästs samtidigt med Jesus. Den ene hånar 
honom men den andre inser att Jesus inte gjort något 
ont och ber att Jesus ska tänka på honom när han kom-
mer till sitt rike. ”Redan i dag ska du vara med mig i 
paradiset”, svarar Jesus.

Jesus plågas och tvivlar, ”Min Gud, min Gud varför har 
du övergivit mig?” ropar han ut. Ytterligare en gång  
ropar han och ger upp andan. Då brister förhänget i 
templet och jorden skakar.

Jesus tas ner från korset och en rik man lånar ut en  
oanvänd gravgrotta. En stor sten rullas framför öpp-
ningen så ingen ska kunna komma in eller ut.

Stenen vid graven  
och uppståndelsen
På lördagen firar man en mycket dyster sabbat och först 
på påskdagens morgon kan kvinnorna gå till graven för 
att smörja Jesu kropp. De undrar ”Hur ska vi komma in? 
Vem ska hjälpa oss med den stora stenen?”

När de kommer fram är stenen borta och de möter en 
man som talar om för dem att den de söker inte finns 
där längre. De springer till de andra lärjungarna och  
berättar men ingen tror dem.

Tomas tvivlaren kan inte tro om han inte får röra vid 
Jesu sår. Men rätt som det är står Jesus bland dem och 
Tomas får känna och alla blir väldigt glada. Under en 
tid visar sig Jesus för lärjungarna och stärker dem in-
för deras kommande uppdrag, att gå ut i världen och 
förkunna Jesu budskap: ”Jag är med er alla dagar intill 
tidens ände.” 

Jesus väcker  
lärjungarna  
i Getsemane. 

Vakterna  
korsfäster Jesus  
och två rövare.

Glad påsk! 
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Varför är du medlem  
i Svenska kyrkan?

Det är så naturligt. Jag har alltid gått i 
kyrkan, och minns hur roligt det var med 
julottorna som barn, när man satt och 
dinglade med benen i kyrkbänken. Det 
fanns så mycket att titta på i kyrkan!

Som vuxen har jag sedan varit aktiv i 
barnverksamheten i kyrkan. Det var så 

roligt med barnen! 

Nu med corona är det ju inte så mycket  
verksamhet, så istället går jag ofta in och  

sätter mig i kyrkan, den är ju öppen. Det är lugnt 
och stilla, och avslappnande att vara där. Under julen 

var det så fint med julgranen och man kunde gå fram och titta på krubban. När 
ljusen brinner är det så fint, och ibland tänder jag ett ljus själv. Det gör mig 
väldigt glad att få vara i kyrkan!

Aina  
Vilhelmsson,  
Åsarp

Vad betyder  
gudstjänsten för dig?
Att fira gudstjänst är för mig 
ett naturligt uttryck i att 
vara kristen och troende. I 
stillhet och gemenskap med 
andra får jag möta Bibelns 
ord. Med bön, sång och musik 
hämtar jag kraft för vardag, sorg 
och glädje. Det är härligt att veta det 
finns miljoner människor i hela världen som 
jag delar gudstjänstgemenskap med!

Agne  
Arnesson,  

Floby


