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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
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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

Matilda Nyman, präst
matilda.nyman@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 72 
0730 – 96 70 71

Mikael Powidzki Casserblad
mikael.casserblad@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 92 
072 – 212 92 12

Lena Åmark, pedagog
lena.amark@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 88
070 – 329 28 15

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

Berättelser om sorg men också om  
en hoppfull glädje präglar våren i år.

I I vintras hade radioprogrammet ”Människor och 
tro” ett telefonväkteri om sorg. Lyssnarna fick 

ringa in och dela med sig av sina erfarenheter av för-
lust och separation, känslor av att inte räcka till, sorgen 
över att inte få träffa sina barn eller barnbarn, oron över 
utvecklingen i samhället och i världen. Aldrig tidigare 
i programmets historia har så många människor ringt 
in för att få dela med sig. ”Det var helt galet, lamporna 
i kontrollrummet blinkade hela tiden”, berättade en av 
programledarna efteråt.

Vi kan vara glada och tacksamma över att coronapan-
demin nu tycks gå mot sitt slut. Men för många betyder 
inte det att allt är frid och fröjd. Erfarenheterna av att 
vara isolerade från varandra, att bli av med jobbet eller 
att jobba alldeles för mycket, att något vi sett fram mot 
aldrig blev av, att livet inte blev som vi hade tänkt oss – 
det är sådant som kan var svårt att bära själv. Det blir 
mycket lättare om vi delar det med varandra.

När den här tidningen skickas till tryck har ett storska-
ligt krig i Ukraina nyligen inletts, vars konsekvenser vi 
inte kan överblicka. Världen har med ens blivit en mer 
otrygg plats. Vi känner sorg och medlidande med dem 
som drabbas, med flyktingar och stridande, med famil-
jer som splittras. Många av oss känner också en oro och 
rädsla för egen del.

Jag tänker mig att vi är som de blinkande lamporna i 
kontrollrummet. Vi bär på stora och små sorger som 
vi behöver tala med varandra om. Det finns en läkande 
kraft i delandet; när vi vågar be om hjälp, när vi vågar 
berätta, när vi visar att vi bryr oss, när vi lyssnar till an-
dras berättelser.

Våren är påskens tid och påsken handlar om just detta: 
om en oväntad förlust och en stor sorg, men också om 
oväntade möten och om glädjens återkomst. Påskens 
glädje, när livet återvänder, är en trevande men hoppfull 
glädje, med sorgen som klangbotten.

Med sorgen som klangbotten



CC oronapandemin går mot sitt slut men behovet 
av att dela erfarenheter av sorg och förlust, 

och vikten av att samtala om det som ger mening och 
hopp, är lika stort som någonsin tidigare. De pågående 
klimatförändringarna och kriget i Ukraina utgör exis-
tentiella hot, som vi behöver tala med varandra om.

Under våren kommer det att finnas flera möjligheter 
att delta i samlingar där vi tillsammans utforskar exis-
tentiella och aktuella frågor. Välkommen att delta, dina 
erfarenheter är viktiga. Här är några exempel:

Temagudstjänst  
– när livet inte blir som vi har tänkt oss
13 mars 18.00, Brismene kyrka
Kärlek som går sönder, jobb som försvinner, kroppar 
som strejkar och andra sorger som aldrig får en grav-
sten. Här finns rum för det. Och porslin att krossa, en 
klagomur att lägga böner i och någon som kan be för 
dig. För mer information, kontakta Matilda Nyman (se 
sidan 2 för kontaktuppgifter).

Samtal under valven  
– bråttom men inte kört!
22 mars 19.00, Grolanda kyrka
Klimatkrisen är en existentiell fråga som utmanar oss 
att tänka om och tänka nytt både i vårt eget vardagsliv, 
i kyrkans liv och för Sveriges framtida utveckling. Ett 
samtal om allvar och hopp mellan författaren och biolo-
gen Stefan Edman och kyrkoherde Stefan Klint.

En kväll om hopp  
– världens elände och vägen framåt
31 mars 19.00, Kinneveds församlingshem 
Prästen Mikael Powidzki Casserblad samtalar om vad 
nutidens utmaningar gör med oss.

Föredrag om Pär Lagerkvist  
– en troende utan tro 
7 april kl 19, Åsarps församlingshem
Ett föredrag om människan, sökaren och författaren 
Pär Lagerkvist, med efterföljande samtal om guds-
bild, döden och tvivlet som följeslagare genom livet.  
Föredraget hålls av litteraturforskaren Stefan Klint, 
som också är kyrkoherde i Floby pastorat.

Dessutom finns en rad olika sammanhang där samtal 
om glädjen och sorgen, utmaningarna och hoppet, livet 
och döden ständigt pågår. Välkommen att vara med i 
bland annat följande sammanhang: 

* pilgrimsvandringar
* kvinnofrukostar
* dagledigträffar
* samtalsgruppen Livsstegen
* Café Nyfiket Åsarp

Mer information om dessa olika verksamheter finns i 
kalenderbladet ”Axplock” och på www.svenskakyrkan.
se/floby. Du kan också ringa till pastoratsexpeditionen 
(se sidan 2 för kontaktuppgifter) för att få veta mer. Läs 
mer på sidan 14 om hur du kan hålla dig uppdaterad.

Vill du prata med en präst? 
Präster är utbildade i själavård och de har tystnadsplikt. 
I Floby pastorat finns möjlighet till enskilda samtal med 
prästerna, och prästen Mikael Powidzki Casserblad har 
ett särskilt uppdrag att finnas tillgänglig för stödjande 
samtal. Kontakta honom (se sidan 2 för kontaktuppgif-
ter) för att boka en tid. 

Du kan också vända dig till Jourhavande präst genom 
att ringa 112. Det är öppet varje kväll och natt mellan 
21 och 06. Se www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 
för fler sätt att komma i kontakt med Jourhavande präst.

När livet gör ont
Det finns många tillfällen att mötas och  
samtala om existentiella frågor. Vi delar 
svårigheter och blickar framåt. 

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Barnens  
bästa bibel
Alla skolor i Floby pastorat får Barnens 
bästa bibel. Vad är det för bok?

EE n biskop som doktorerat på biblar för barn. Och 
en illustratör som ville vända upp och ner på 

alla bibelberättelserna. De är upphovsmännen till Bar-
nens bästa bibel, som i vår delas ut till alla skolor i Floby 
pastorat. 

Adam och Eva, Kain och Abel, barnet i krubban i Bet-
lehem och Jesus som går på vattnet. Alla finns de med i 
Bibeln, och i poplåtar, filmer, körverk och tavlor. Bibeln 
är en del av det svenska kulturarvet, och att veta något 
om dess berättelser kan göra det lättare att förstå allt 
från en Kent-låts referens om templet i Jerusalem, till 
Leonardo Da Vincis målning Sista måltiden.

Men framförallt är det berättelser som speglar livet 
som människa: Hur svårt det kan vara att ta ansvar när 
något blivit fel (som med Adam och Eva). Vad som kan 
hända när avundsjuka och dålig kommunikation blir ett 
mönster (som för Kain). Och om vilket hopp för fram-
tiden som ett nytt liv kan föra med sig ( Jesusbarnet). 
Men också erfarenheten av rädsla för att släppa taget 
och lita på Gud (som när Jesus går på vattnet). Bibelns 
berättelser lär oss något om vad det är att vara män-
niska – vad vi är kapabla till på gott och ont, i medgång 
och motgång.

Sören Dalevi, numera biskop i Karlstad stift, skrev sin 
doktorsavhandling om barnbiblar, och upptäckte hur 
mycket första kontakten med bibeln kan påverka en 
människas syn på tro och Gud. Efter att ha forskat om 
detta i många år föddes hans längtan att själv påverka 
hur bibeln förs vidare för nästa generation.

Sören kan både bibelhebreiska och grekiska och har 
gjort en text på svenska anpassad för barn. Till exempel 
har ordet frestelse gått från att vara något enbart nega-
tivt till att bli något trevligt man kan unna sig en fredag-
kväll. Det blir därför viktigt vilka ord vi använder.

– När jag jobbade med texten till Barnens Bästa Bibel 
ville jag vara tydlig med att det verkligen är en tolkning 
jag gjort, men en tolkning som faktiskt har sin grund i 
Bibelns grundtexter. 

Marcus-Gunnar Petterssons illustrationer har väckt en 

del känslor. En av anledningarna är att han i bilderna 
blandar dåtid och nutid. Som vid berättelsen om när 
Herodes skickar soldater efter Josef, Maria och det lilla 
Jesusbarnet, för att Herodes är rädd att förlora kunga-
makten. Soldaterna på bilden har kläder och vapen från 
olika tidsåldrar i historien.

– Jag tänkte att här har jag en chans att visa att den här 
berättelsen också handlar om oss idag. Krig och förföl-
jelse är en pågående historia, säger Marcus-Gunnar.

Han och Sören har också gjort det medvetna valet att 
ta med berättelser om svåra saker, inte bara det vackra 
och enkla. De menar att om vi lär barnen att världen är 
alltigenom god och att saker alltid ordnar sig så gör vi 
dem en björntjänst - vi gör dem inte redo för livet.

– Barn är intelligenta varelser, och de förstår från ti-
dig ålder att tillvaron är komplex. Det handlar om att ta 
barnen på allvar, att ge dem livstolkande bilder även för 
tillvarons mörkare sidor. Astrid Lindgren formulerade 
det bra när hon sa: ”Barn måste få veta att livet också 
rymmer både sorg och ondska och nöd, att livet inte 
bara är ett litet glättigt ställe.”

Korta fakta
Under våren 2022 delas en klassuppsättning av 
Barnens bästa bibel ut till alla skolor i Floby pas-
torat, i samarbete mellan pastoratet och Skara 
stift.  Målgruppen är årskurs 2, och bibeln och 
lektionsmaterialet som medföljer kan användas 
för att uppfylla läroplanens mål för religion när 
det gäller kunskap om bibliska berättelser. 

Barnens bästa bibel är utgiven på Speja förlag, 
2020, med text av Sören Dalevi och illustratio-
ner av Marcus-Gunnar Pettersson. Den inne-
håller även några vanliga psalmer och böner.

Läs mer om Barnens bästa bibel på  
www.barnensbastabibel.se Te
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Bibelutdelning

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Svenska Kyrkans Unga

Varför så många 
olika biblar?
Floby pastorat delar ut biblar vid flera 
olika tillfällen under ett barns uppväxt.

BBibeln bär de allra viktigaste berättelserna, de be-
rättelser som hela vår verklighet vilar på. Redan 

vid dopet delar vi ut en enkel men vacker ”Min allra för-
sta bibel”. Vi hoppas att föräldrarna läser den för sina 
barn lika självklart som man läser en annan bok. Vi vill 
förmedla Guds villkorslösa kärlek till alla människor.

Nästa bibel som vi delar ut är ”Bibel för stora och små”, 
med stora innehållsrika bilder och en mer utvecklad 
text. Den delas ut efter en personlig inbjudan till bar-
nen, att komma till någon av våra mötesplatser, Åsarps-
dagen, Julmarknad i Floby och Julvandring i Kinneved. 
Då möter vi 4-åringar och någon förälder. Barnen får 
ta emot bibeln med ett erbjudande om att när den är 
sönderläst får man komma och hämta en ny. Först läser 
föräldrarna för barnet och barnet följer med i bilderna, 
därefter kan barnet läsa bilderna själv innan det klarar 
att även läsa texten. Bibelns berättelser bär vår histo-
ria och vårt ursprung. De är spännande och fantasieg-
gande. De ger oss bilder av Gud och möjlighet för oss att 
skapa en relation med Gud. Genom bibelns berättelser 
får Gud tala till oss. 

I år har Skara stift bestämt att erbjuda en klassuppsätt-
ning biblar till årskurs två i alla skolor i stiftet. Åsarp, 
Kinnarp, Floby och Odensberg har alla tackat ja. De 
kommer att få biskop Sören Dalevis barnbibel, ”Bar-
nens bästa bibel”. Det är en bibel som berättar berät-
telserna på ett mycket bra sätt och till det finns många 
illustrationer som kan skapa diskussion, dåtid blandat 
med nutid. Det är en bibel som kan engagera barnen i 
berättelserna och kanske se samband, upptäcka känslor 
och få förståelse på ett nytt plan. Vi kommer även att 
använda denna bibel med juniorerna för att ge dem nya 
verktyg för att förstå berättelserna. 

Läsa Bibeln på sitt eget språk
Martin Luther ansåg att alla skulle ha tillgång till bi-
belns texter på sitt eget språk för att själv kunna läsa 
och ta till sig budskapet. Därför är det självklart att 
alla konfirmander får en egen bibel vid starten som vi 
använder under året och som sedan får följa med kon-
firmanden hem. För att göra den till sin får alla stryka 

under och markera i texterna på olika sätt. Fortfarande 
kan texterna vara svåra att förstå så det är viktigt att 
prata om meningen med dem och att de inte alltid ska 
förstås bokstavligt. Man kan behöva få dem tolkade.

Vi behöver alltså flera olika biblar. Det lilla barnet för-
står inte den text en vuxen kan ta till sig och en vuxen 
behöver texter att kunna fundera kring. Barn måste få 
texter som visar på Jesus i olika skepnader, inte alltid en 
gullig ljushyad man utan också den mörkare, arge Jesus 
som välter månglarnas bord i templet. Vi behöver få de 
texter och berättelser vi kan hantera. Och vi måste föra 
dem vidare!

Lena Åmark

Lena Åmark 
överlämnar 
en bibel.
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Från död till liv
Påsken är kristendomens stora högtid. 
Vi minns att Jesus blev korsfäst och 
firar att han uppstod från döden. 

UU nder påskhelgen får vi följa berättelsen från 
död till liv när vi firar gudstjänst tillsammans.

Skärtorsdagen: nattvarden
Påskhelgen inleds på Skärtorsdagen med kvällsmässa. 
Vi minns den första nattvarden, kvällen då Jesus delar 
bröd och vin med lärjungarna. Under måltiden för-
klarar han att Judas ska förråda honom och att Petrus 
ska förneka honom. Jesus 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. När vi tar emot nattvarden 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)

Skärtorsdagsmässan avslutas med att vi klär av kyrkan 
alla dess textilier. Altaret lämnas helt avklätt som en 
symbol för att Jesus går ut i natten och visste att han 
skulle dö dagen därpå. Jesus går till trädgården Getse-
mane och lärjungarna följer honom dit. Plötsligt hörs 
klamp och soldater tågar in. I spetsen går Judas, som 
pekar ut Jesus med en kyss och soldaterna tar honom 
till fånga.

Långfredagen: korsfästelsen
Jesus ställs till svars för sina handlingar och påståendet 
att han är Guds son. Han döms till döden. Under pisk-
rapp och slag får han själv släpa sitt kors genom gatorna 
till Golgata kulle. Soldaterna sliter av honom hans klä-
der, sätter på honom en törnekrona och skriver en skylt 
med texten ”Judarnas kung”. Två rövare korsfästs sam-
tidigt 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 kommer 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. Markusevangeliet fortsätter:

Den kärlek du till världen bar

ett evigt kors dig gav.



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)

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

Påskdagen: uppståndelsen
På påskdagens morgon går några kvinnorna 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.  
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  

Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är 
inte här.” (Mark 16:1–6)

Kvinnorna springer till de andra lärjungarna och berät-
tar men ingen tror dem. Men rätt som det är står Jesus 
bland dem. Under en tid visar sig Jesus för lärjungarna 
och stärker dem inför deras kommande uppdrag, att gå 
ut i världen och förkunna Jesu budskap: ”Jag är med er 
alla dagar intill tidens ände.”

När påskdagens gudstjänst  inleds ropar prästen: ”Kris-
tus är uppstånden!” och församlingen svarar: ”Han är 
sannerligen uppstånden!”, tre gånger och starkare för 
var gång. På påskdagen går vi från mörker till ljus. Över 
hela jorden tänds det stora påskljuset i kyrkorna, som 
en symbol för livets seger över döden. Kristus är upp-
stånden!

Fira påsk i Floby pastorat
Under påskveckan firas flera gudstjänster runt om i 
Floby pastorat – från skärtorsdagens kvällsmässor, 
via långfredagens avskalade gudstjänster, till påskda-
gens jublande glädje.

Du hittar uppdaterad information på www.svenska-
kyrkan.se/floby eller genom att ringa till pastorats-
expeditionen (se sidan 2 för kontaktuppgifter). 

Din kärleks smärta bar du än 

ut ur din öppna grav.

Sv. Psalm 137
Foto: Svenska kyrkan/IKON



8

Fyra röster
Här berättar fyra personer om sin  
relation till påskens berättelse.

En tankeställare
Jörgen Jacov, Jäla
– För mig är kvällsmässan 
på skärtorsdagen en speciell 
upplevelse. När altaret kläs av, 
och vi tänker på hur Jesus gick 
till Getsemane, får man en 
tankeställare. Jag förknippar 
det med mörkret och döden, 
men också med lugn och frid. 
När jag var barn var långfredagen en väldigt stilla dag i 
hela samhället, men det har förändrats nu.

– Påsken börjar i sorg men slutar i glädje när påskdagen 
kommer. Jag har varit med i olika körer, och nu sjunger 
jag i Falbygdens manskör. Därför förknippar jag pås-
ken med körsång, och sånger som ”En ängel välte stenen 
bort”.

Aldrig för sent att finna tron
Ulla Torsrud, Smula
– Påsken är den viktigaste högtiden för oss kristna. Jag 
tycker mycket om den del av påskberättelsen som hand-
lar om rövaren som korsfästes tillsammans med Jesus. 
Jesus sa till honom att de skulle ses i paradiset redan 
samma dag. Jag tänker att det betyder att det aldrig är 
för sent att finna tron, inte för någon. 

– Jag har varit med i en serie bibelsamtal och då pra-
tade vi en del om Judas. Man kan fundera på varför han 
gjorde som han gjorde, och om han hade kunnat göra på 
något annat sätt egentligen.

– När det gäller påskens psalmer tycker jag särskilt om 
nummer 45,  ”Jesus för världen givit sitt liv”. Den var 
min mammas favoritpsalm. Min pappa var kantor och 
jag var ofta i kyrkan redan som barn. Körsången har all-
tid varit viktig för mig och nu sjunger jag i Mixx-kören. 

Vi ska snart framföra en mässa i 
viston av Per Harling och det ser 
jag fram emot. 

Lätt att sjunga på påskdagen
Margareta Friberg, Sörby
– Hur påskfirandet blir i år vet jag inte. Det beror fort-
farande mycket på hur pandemin utvecklas, och jag för-
söker fortfarande vara försiktig. 

– Men jag går säkert till kyrkan på påskdagen. Det är 
ljusare och lättare att sjunga med i psalmerna än tidi-
gare under påskhelgen. Särskilt tycker jag om ”Dina 
händer är fulla av blommor” (psalm 154). 

– Jag har sjungit i kör länge och bör-
jade i kyrkokören här i Floby år 1972. 
Det skulle vara roligt om vi kunde bli 
fler i körerna.

Uppstått har Jesus! 
Gunnar Götlind, Falköping
– Ett härligt minne handlar om psalm 612 ”Uppstått har 
Jesus, hurra, hurra!”. När jag arbetade med konfirman-
der i Stenstorps pastorat i början av 1980-talet, gjorde vi 
vid konfirmationen en dramatisering av hela påskberät-
telsen och ungdomarna levde sig verkligen  in i sina rol-
ler. Vi sjöng också tillsammans denna och andra glada 
psalmer, visor och senare fick jag höra att ungdomarna 
sjöng sångerna tillsammans med sina anhöriga hemma 
efter konfirmationen. Det kändes väldigt roligt. Psal-
men har fastnat hos mig, och jag tänker fortfarande på 
konfirmanderna när jag hör den.

– Jag har ett stort engagemang i EFS i Floby-Göteve, och 
ser fram emot att fira en ekumenisk gudstjänst i Floby 
kyrka på påskdagen. Vi sjunger psalmer och sånger och 
satsar lite extra med en musikgrupp. Påskdagens glädje 
passar så bra att fira tillsammans!

Påsk

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Kyrkorna berättar

Film om  
Åsarps kyrka

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

Scanna koden med din  
mobiltelefon för att titta:

Åsarps kyrka

Här fortsätter serien ”Kyrkorna berättar” om pastoratets sjutton kyrkor.  
Nu har turen kommit till Åsarps kyrka.

Åsarps kyrka ligger i den södra delen av 
Floby pastorat, mitt emellan Falköping 
och Ulricehamn. 

DD en nuvarande kyrkan är den tredje på samma 
plats. År 1829 rev man den gamla förfallna 

kyrkan från 1100-talet för att bygga en ny gemensam 
kyrka för Åsarp och Smula socknar – vilket förklarar att 
kyrkan genom historien även har kallats Åsarp-Smula 
kyrka. Men den nya kyrkan byggdes tyvärr så dåligt att 
man i ett protokoll från 1870 kan läsa: ”År efter annat 
haver kyrkans norra långsida alltmer rämnat… synner-
ligast på dess mitt…” 

Detta resulterade i att man efter 50 år fick riva stora 
delar av kyrkan och bygga en ny som stod färdig 1883. 
Grunden och delvis murarna från den gamla kyrkan 
kunde användas samt tornet som nu byggdes på i nygo-
tisk stil efter arkitekt Helgo Zetterwalls ritningar.

Under en omfattande renovering 1939-1940 byggdes sa-
kristian till, koret fick annan utformning och läktaren 
byggdes. Det var också under denna renovering som de 
gamla målningarna kalkades över. När en ny invändig 
renoveringen skedde år 1996 lyckades man ta fram flera 
av dessa målningar igen.

Under renoveringar 1969-1970 gjorde man i ordning 
utrymmen under läktaren vilket gör att idag finns det 
plats för cirka 350 personer. 

Åsarps kyrka har tre kyrkklockor, vilket är lite ovanligt. 
Mellanklockan kommer från Smula medeltida kyrka.

Åsarps kyrka är den största kyrkan i Åsarps försam-
ling, och den är en levande församlingskyrka. Här firas 
gudstjänster regelbundet och eftersom kyrkan har en 
god akustik och fina instrument, används den ofta för 
musikgudstjänster och konserter. 

I det närliggande församlingshemmet pågår ett stort ut-
bud av aktiviteter i anslutning till Café Nyfiket Åsarp (se 
även sidorna 12-13).
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vår på Bergsgården

Skörhet  
och skönhet
Livets skörhet och naturens skönhet 
möts i vardagen på Bergsgården.

I I Bredene utanför Åsarp ligger Bergsgården som  
Urban och Sari Bolin driver tillsammans med sin 

stora familj.

– När någon frågar så säger vi att vi har sju barn, som är 
mellan 11 och 32 år, säger Urban. Men vi förlorade Ris-
to, vår äldste son, i en olycka för två år sedan, så vi har 
sex barn i livet. Och utöver dem har vi flera barnbarn.

Gården består av tio hektar mark. Mest är det vall och 
bete, men också lite skog. Främst ligger fokus på dju-
ren och den stora köksträdgården. Urban har alltid 
haft ett stort intresse för djur, och han månar om äldre 
lantraser. På gården finns fjällnära kor, linderödsgrisar 
och hedemorahöns – och många andra djur som gäss, 
ankor, kaniner, får och för tillfället en enda get. Yngsta 
dottern har en ponny och en ardennerhäst sköter en del 
av jobbet på gården.

– Tack och lov får jag låna en traktor av någon snäll 
granne ibland, säger Urban. Vi har tur som har gran-
nar som ställer upp när vi behöver. Jag orkar inte alltid 
köra med hästen, men jag drömmer om att göra det lika 
mycket som jag gjorde tidigare. Jag har alltid varit in-
tresserad av gamla arbetssätt och traditioner.

– Jag mjölkar för hand. Det småskaliga gör det möjligt 
att ha en närhet med djuren. Jag hade haft mina kor 
även om jag inte fick någon mjölk av dem, för jag tycker 
så mycket om dem. Men det är såklart roligt att kunna 
göra mejeriprodukter också. Så det är en win-win, säger 
Urban med ett skratt.

Självförsörjande
Nu närmar sig våren och inom kort kommer djuren på 
gården att få ungar.

– Jag gillar alla årstider, säger Urban, men våren är 
speciell. Lammungarna och kycklingarna föds och allt 
spirar. Vi uppskattar våren ännu mer nu, efter olyckan, 
både Sari och jag.

Än så länge är det lugnt i markerna och skogen. Det är 
fortfarande vinter, och även om familjen förbereder 
inför våren så dröjer det innan det växer där. Men för 

Sari, som fokuserar på köksträdgården, har odlingssä-
songen börjat. Nu när det närmar sig vår har hon fullt 
av fröer och plantor på tillväxt lite överallt.

– Vi försöker vara så självförsörjande som möjligt och 
det har vi varit under många år nu. Så vi har gott om 
morötter, lök, tomater, rödbetor – det mesta du kan 
tänka dig. Det känns fantastiskt att mycket av det vi sät-
ter på köksbordet har vi producerat själva! För det för-
sta vet en ju vad en äter, och så sparar en mycket pengar 
på det också.

Olyckan där familjen miste Risto präglar självklart var-
dagen. Men att sköta djuren och odlingarna hjälper till 
att skingra tankarna.

– När fröerna gror och det börjar växa blir det lite lätt-
are att tänka på något annat än sorgen, berättar Urban. 
Sorgen tar så mycket kraft av oss, så fruktansvärt myck-
et kraft. 

De försöker prata om Risto ofta, för att hålla minnet av 
honom levande. Urban säger att olyckan trots allt har 
fört familjen samman.

– Vi träffas varje fredagskväll och äter kvällsmat ihop, 
säger Urban. Även om vi var tighta tidigare, så är vi 
ännu närmare varandra nu. Jag har alltid sagt att så 
länge ingen har dött så kan vi lösa det mesta. Nu när det 
har hänt, så märker jag att vi på något sätt ändå klarar 
oss. Vi har varandra och vi försöker hålla fast vid att 
saker ska vara så normala som möjligt, som att fira jul 
och påsk. Det är gott att ha sådana traditioner. Och tron 
hjälper när något sådant här händer.

– När fröerna gror och 
det börjar växa blir det  
lite lättare att tänka på 
något annat än sorgen, 

berättar Urban.

fjällko-ost

Urban Bolin berättar



hässjan klar 2019

Försöker se det vackra
Urban är kyrkvärd i Åsarps kyrka. Han uppskattar re-
gelbundenheten i kyrkoåret och gudstjänstlivet, och 
tycker att det har varit tråkigt att mycket har blivit in-
ställt under pandemin. Samtidigt har pandemin gett fa-
miljen en möjlighet att vara mycket tillsammans utan 
att behöva tänka på så mycket annat.

På gårdens mark finns Bredene kapell, som tidigare till-
hörde Filadelfia-kyrkan. Nu är det familjen själva som 
sköter om kapellet och en höjdpunkt är gökottan som 
firas där varje vår på Kristi himmelsfärds dag. Efter 
gudstjänsten brukar familjen bjuda på frukost med mat 
som de själva producerat på gården. Urban uppskattar 
den typen av återkommande händelser.

potatisplockning

på promenad med korna

Urban 2019

barn och barnbarn med en kalv

inför vintern

– Det är skönt med saker som återkommer, som man 
känner igen, säger han. Som på våren när jag hör vissa 
fåglar. Ljudet utomhus liksom förändras på ett sätt som 
är välbekant och som betyder att våren har kommit. Jag 
vet inte alls vad fåglarna heter, men jag känner igen de-
ras läten. Det tycker jag är så härligt.

Trots att sorgen efter Risto tar stor plats i Urbans liv, 
försöker han hitta saker att glädjas åt. 

– Jag försöker stanna upp och njuta av allt det vackra, 
och det har blivit ännu mer så efter allt som har varit. 
Det kan vara stjärnorna eller solnedgången, eller just 
fågelsången på våren. Vi har så mycket vackert runt oss, 
om en bara får tummen ur och lyfter blicken.

hämtat julgran

Yerseykalv
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Nyfiket Åsarp

Gemenskap runt fikabordet 
på Café Nyfiket Åsarp.

Nyfiken  
på Nyfiket?
Åsarps församlingshem sjuder av liv.

GG emenskap och fika i en trivsam miljö är navet 
i den satsning som kallas Nyfiket Åsarp. Sats-

ningen bygger på ett öppet café – som går under nam-
net Café Nyfiket – i församlingshemmet, men också på 
en lång rad aktiviteter. Alla människor är välkomna, 
oavsett hur kyrkvan man är eller vilken livsåskådning 
man har. Här finns någonting för alla. 

– Vi vill erbjuda ett sammanhang där det är enkelt att 
träffas och umgås, säger Mikael Powidzki Casserblad 
som är präst och som tillsammans med volontärer dri-
ver verksamheten. Nu när pandemin förhoppningsvis 
äntligen är över tror vi att många människor har ett 
stort behov av att träffas. Att fika tillsammans under 
enkla former fyller en viktig funktion nu.

Utöver caféverksamheten planeras olika kurser och 
evenemang. Det blir föredrag om pilgrimsvandringar,  
filmkvällar och promenader, men också tillfällen när 
deltagarna kan lära sig mer om handarbete eller om att 
baka surdegsbröd. Alla aktiviteterna bygger på önske-
mål och idéer från deltagarna. I Åsarps kyrka erbjuds 
stilla meditationer för den som längtar efter tystnad och 
avslappning. 

– Tillsammans skapar vi en mötesplats för att dela ge-
menskap, kunskap och liv. Vi hoppas att alla känner sig 
välkomna och ser fram emot att mötas, avslutar Mikael.

Öppet tre dagar i veckan
Café Nyfiket Åsarp finns i Åsarps församlings-
hem och är öppet tisdag, onsdag och torsdag 
mellan 11.00 och 16.00. Välkommen! 

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Powidzki 
Casserblad (se sidan 2 för kontaktuppgifter). 



– Jag är engagerad som volontär här  
på caféet. Det är roligt och det ger  
mening åt vardagen. Jag får träffa 
många människor. Det är fint.
Lillemor Carlsson

– Det är andra gången som jag är 
här. Det var en bekant som skulle 
hit och jag följde med. Nu har jag 

ätit en god soppa och fått en kopp 
kaffe. Fint med gemenskapen.

Elisabet Larsson

– Första gången kom jag hit därför 
att jag var nyfiken på Nyfiket.  

Och sedan dess har jag varit här 
flera gånger. Idag tycker jag att 

det är mycket trevligt att få träffa 
andra och samtala om allt möjligt.

Kenneth Johansson

– Idag är första gången jag besöker  
caféet. Min vän Elisabet fick mig att gå 
hit idag. Så vi passade på att äta lunch 
här. Det var gott!
Eva Gunnarsson

Hallå där... ... du som besöker  
Café Nyfiket Åsarp.  

Varför kommer du hit?

Eva Gunnarsson

Lillemor Carlsson

Elisabet Larsson

Kenneth Johansson
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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?

Pastoratsexpeditionen
Du kan ringa till pastoratsexpeditionen på telefonnum-
mer 0515-72 38 80 (se sidan 2 för öppettider), eller maila 
på floby.pastorat@svenskakyrkan.se. Kyrkogårdsex-
peditionen 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/personal

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 i någon av pastoratets lokaler eller på 
pastoratsexpeditionen. Tag gärna med ett par ex-
emplar och ge ett blad till någon annan också.

• Få det hemskickat till din brevlåda. Kontakta pas-
toratsexpeditionen (se sidan 2 för kontaktinforma-
tion och öppettider) för att anmäla dig till en kost-
nadsfri 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!

På gång



SS om en del av årets fasteinsamling till ACT 
Svenska kyrkan bjuder vi in till kampanjen 

”Kaffe med hopp”. Fastan pågår från den 27 februari till 
den 10 april och är en period för reflektion över värl-
dens orättvisor. Så här gör du för att vara med: 

1. Fika 
Fika själv eller med tillsammans med någon, digitalt 
eller genom att ses. Vill du ha sällskap är du varmt 
välkommen till Café Nyfiket Åsarp (i Åsarps försam-
lingshem) varje tisdag, onsdag och torsdag mellan 11.00 
och 16.00. Läs mer om caféet på sidorna 12 och 13.

2. Swisha 
Alla som fikar swishar en gåva till ACT Svenska kyr-
kan på nummer 900 1223. Skriv ”Kaffe med hopp” i 
meddelandefältet. Om du vill att ditt bidrag går direkt 
till insamlingen till Ukraina skriver du istället "Akut" 
som meddelande.

3. Dela 
Njut av ditt fika, ta en bild på den och dela bilden i 
sociala medier – gärna i Floby pastorats Facebook- 
evenemang ”Kaffe med hopp”. Du hittar det om du 
söker på ”Kaffe med hopp Floby” på Facebook. Dela 
också gärna bilden på andra sätt i sociala medier med 
hashtaggen #kaffemedhopp

Fler sätt att bidra
Det finns andra sätt att bidra till fasteinsamlingen än 
att delta i Kaffe med hopp. Vid följande tillfällen finns  
representanter från Internationella gruppen i Floby 
pastorat på plats. Passa på att ställa en fråga eller köp en 
lott och bidra till den nationella insamlingen.

Söndag 20 mars
* Kinneveds kyrka klockan 10.00, mässa 
* Börstig kyrka klockanl 15.00, allsångsgudstjänst
* Sörby kyrka klockan 18.00, gudstjänst

Söndag 10 april
* Göteve kapell klockan 10.00, gudstjänst, servering
* Åsarps kyrka klockan 10.00, mässa i viston 
* Kinneveds kyrka klockan 15.00, allsångsgudstjänst
* Gökhems kyrka klockan 18.00, gudstjänst

#kaffemedhopp

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223
Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete på webben: svenskakyrkan.se/act

KAFFE MED HOPP
GÖR DITT FIKA EXTRA GOTT!

I en kris drabbas människor i utsatthet hårdast. Coronaviruset gör inga
undantag. Tillsammans kämpar vi varje dag för att människor i hela

världen ska ha ett värdigt liv. Fika och ge din gåva till Act Svenska kyrkan. 
Din gåva gör skillnad!
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världen ska ha ett värdigt liv. Fika och ge din gåva till Act Svenska kyrkan. 
Din gåva gör skillnad!

Kaffe med hopp
Årets fasteinsamling går under namnet ”Dela lika under samma himmel” och  
uppmanar oss till att bidra till en mer rättvis värld. Har du möjlighet att dela med 
dig av pengar, saker, tid eller omtanke för att göra livet bättre för någon annan?
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www.svenskakyrkan.se/floby

svenskakyrkan.se/act/insatser-
vid-katastrofer

BAKOM VARJE SIFFRA 
FINNS EN MÄNNISKA!
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag.  
Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att 
orka leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen 
är ett faktum.

Genom lokala partner är Act Svenska kyrkan på plats och kan snabbt bidra med mat,  
vatten och trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete!

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser över hela världen. Det är oftast människor som redan lever i 
utsatthet som drabbas värst vid en katastrof. Gåvorna används där behoven är störst. Foto: Sofia Malmqvist/Ikon

GE EN  
GÅVA SOM  
RÄDDAR LIV!

Skriv AKUT i meddelandefältet

Gud, jag ber för situationen i Ukraina. Herre, 
förbarma Dig och låt besinningen komma till 
dem som har möjlighet att påverka det som 
nu sker. Var med den ukrainska befolkningen. 
Herre, förbarma Dig! 

Gud, jag ber att Europa än mer ska öppna sina 
gränser för flyktingar också från Ukraina.  
Herre, förbarma Dig! 

Gud, jag ber att Sverige åter igen ska vara en 
förebild i generositet och öppenhet för fred  
och trygghet. Herre, förbarma Dig!  
Kristus, förbarma Dig! Herre, förbarma Dig! 

I Jesu Kristi, vår frälsares namn. Amen.

biskop Åke Bonnier

Bön för Ukraina

Foto: Martin Divisek/EPA/TT/IKON


