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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

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

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, onsdag och fredag: 9.30 – 12.00

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

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.

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: foto Stefan Klint.
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Kommer allt bli 
som vanligt igen?
Våren 2020 kommer att vara en tid 
som vi som var med om den kommer 
att minnas hela livet. 

DD et var den tid då ett litet virus utvecklades 
till en världsomspännande pandemi som inte 

bara spred sjukdom och död, utan också skapade isole-
ring och avstånd mellan människor och en djup oro för 
hälsa och ekonomi, för nära och kära.

Pandemier är plågor som drabbar jordens befolkning 
med jämna mellanrum i historien. Nu har också vi drab-
bats, en del av oss personligen och andra mer indirekt. 
Men vi är alla drabbade. I media har det som händer 
beskrivits som ”en apokalyptisk tid”. Ordet apokalyps 
kommer från Bibeln och betyder att det som annars är 
dolt blir uppenbart.

Det stämmer att krisen har uppenbarat det som annars 
är dolt i människors hjärtan. I vissa fall har det varit 
själviska instinkter, som inte är vackra. Men i de flesta 
fall har prövningen som vi tillsammans gått igenom vi-
sat hur mycket gott och osjälviskt som döljer sig i män-
niskors hjärtan: Hur mycket omtanke om sina grannar 
och medmänniskor som vanliga människor har, hur 
mycket mod, handlingskraft och självuppoffring som 
människor i vården och andra samhällsbärande institu-
tioner kan visa när det verkligen gäller. Det är ett slags 
påskpredikan i sig och ger mig hopp för världen. Livet 
segrar över döden!

Det har varit en svår tid för människorna. Men mycket 
tyder på att det har varit en helande tid för naturen och 
djuren, att inbromsningen av ekonomin och vårt vanli-
ga hektiska tempo har gjort att föroreningarna i luft och 
vatten minskar och själva jorden tycks må bättre. Det är 
mycket vi inte vet, men vi kan lära oss något viktigt av 
det vi är med om. 

När jag skriver detta är ovissheten stor. När ska den 
svåra tiden vara över och när blir det som vanligt igen? 
Kommer allt bli som vanligt igen? Jag ber till Gud att 
tiden snart ska vara över, men förhoppningsvis blir allt 
inte som vanligt igen. Förhoppningsvis har vi lärt oss 

↴
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Plötsligt blev förutsättningarna helt nya, men kyrkans 
uppdrag är detsamma: att förmedla tro, hopp och Guds 
kärlek till varje människa! Hur gör vi det i en tid med 
påbud om social distansering, när kyrkans grundläg-
gande idé är att främja möten och gemenskap?

I det här numret kan du läsa om hur vi fick tänka nytt 
och ställa om verksamheterna i pastoratet för att möta 
de nya behov som uppstod, på gudstjänsternas men inte 
minst på diakonins område. Du kan också läsa om nya 
samtalsgrupper som planeras till hösten och om det 
viktiga konfirmationsarbetet, hur det är nu och hur det 
var förr i tiden. Det kommer en tid när allt är som van-
ligt igen. I alla fall nästan som vanligt.

Stefan Klint
kyrkoherde i Floby pastorat

mer om hur skört livet är, att vi inte kan ta det för gi-
vet, hur mycket de nära relationerna betyder och hur 
mycket gott som finns i alla människor. Förhoppnings-
vis ser vi tydligare hur vår materialistiska livsstil påver-
kar naturen och djuren, men också att naturen snabbt 
kan helas när vi lämnar den i fred. Också vi kan helas 
när vi öppnar oss mer mot vår nästas behov. Kanske är 
det något som vi med Guds hjälp kommer att ha lärt oss 
av denna svåra tid.

När det här numret av Insikten skickades till tryck var 
osäkerheten fortfarande stor om hur länge de olika  
restriktionerna skulle gälla och hur länge pastoratets 
verksamheter skulle påverkas.

Saeel tog initiativ till verksamheten  
som hjälper personer som är isolerade.

SS aeel Alaini kom till Floby från Yemen i janu-
ari 2019. I början av coronakrisen, i mitten av 

mars, skrev han ett inlägg i Facebook-gruppen ”Heja 
Floby samhälle” om att alla i samhället har ett ansvar att 
skydda de äldre och sjuka, till exempel genom att hjälpa 
till med handling och att hämta mediciner.

– Sverige och Floby välkomnade mig och min familj. 
Samma generositet borde vi visa alla dem som nu behö-
ver hjälp under denna kris, skrev Saeel.

Kyrkoherde Stefan Klint inspirerades av Saeels initiativ 
och ställde pastoratets administrativa och diakonala re-
surser till Corona Flobyhjälpens förfogande.

– Där jag kommer ifrån hjälper inte regeringen till när 
det är kris, förklarar Saeel. Det är upp till medborgarna 
att ta hand om varandra. Stefan fyller i:

– Även om vi i Sverige litar på våra myndigheter tar det 
inte ifrån oss vårt ansvar att själva bidra till samhället 
och göra det vi kan för våra medmänniskor. Det var 
självklart för mig att kyrkans skulle backa upp Saeels 
initiativ. Vår uppgift är inte bara att stödja dem som har 
det svårt , utan också att skapa möjligheter för den som 
vill hjälpa att få göra det.

Corona Flobyhjälpen bygger helt och hållet på volontä-
rer. Den som behöver hjälp kontaktar pastoratet via ett 
särskilt nummer (se sidan 2), lämnar en handlingslista 
och meddelar på vilket sätt betalning ska ske. Pastoratet 
betalar inköpen via sitt fakturakonto och får betalt av 
de som får hjälp i efterhand. Inom 24 timmar har en av 
volontärerna tagit emot orden, utfört uppdraget och le-
vererat varorna vid dörren.

De första veckorna handlade det om ca 3-4 uppdrag 
per dag, men Saeel och Stefan berättar att de förbereder 
sig för att behovet av hjälp kan öka betydligt om smitt-
spridningen ökar ännu mer, eller om restriktionerna 
blir kvar under en lång tid. Då står Corona Flobyhjäl-
pen och dess volontärer rustade.

– Förhoppningsvis kan de kontakter vi nu knyter och 
de arbetssätt vi bygger upp leva vidare även efter kri-
sen, säger Stefan. Det är otroligt viktigt att vi hjälper 
varandra i våra lokalsamhällen att visa omsorg om de 
som behöver det. Att visa medmänsklighet, helt enkelt.

Corona Flobyhjälpen

↴

Saeel AlainiSaeel Alaini
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Någon att prata med? 
Du som vill prata med någon är välkommen att ringa  
till en präst, musiker eller ideell medarbetare i pastoratet. 

På grund av risken för smittspridning i samhället har myndigheterna  
uppmanat oss alla att minska våra fysiska kontakter så mycket som  
möjligt. Det kan kännas svårt när de vardagliga kontakterna begränsas.  
Du får gärna ringa oss! Här är våra telefonnummer:

Ulla-Britt Larsson (ideell)    0515-461 28
Ulla-Stina Nyman (ideell)    0761-42 24 22
Mikael P Casserblad (präst)     0515-72 38 92
Matilda Nyman (präst)     0515-72 38 72
Anita Karlén (präst)      0515-72 38 82
Göran Carlson (präst)     0706-31 91 64
Christina Behre Fransson (musiker)  0515-72 38 85
Thomas Vinge (musiker)     0515-72 38 91
Pastoratsexpeditionen     0515-72 38 80

Telefontjänst



Svenska Kyrkans Unga

Följ gärna  Följ gärna  
Svenska Kyrkans  Svenska Kyrkans  

Unga Floby Unga Floby 
på Facebook! på Facebook! 

Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Vi ses igen
I nuläget är mycket osäkert,  
men vi vet att vi kommer ses igen.

NNär jag skriver detta är allt omkring oss  
väldigt osäkert. Coronaviruset förändrar 

väldigt mycket på kort tid. Kanske har våra grupper 
ställts in och avslutningen uteblev. Kanske kommer 
vi fortfarande att ha våra friluftsgudstjänster som 
avslutning. Vi vet inte.

När du får denna tidning är det bara en vecka kvar 
på verksamhetsåret för vår veckoverksamhet men 
vi hoppas att vi kan starta som tänkt till hösten igen. 
Vid frågor och funderingar är ni alltid välkomna att 
kontakta oss (kontaktuppgifter finns på sida 2).

Vi tänker också att ett friluftsläger i liten skala kan 
vara möjligt för miniorer och senare juniorer. In-
formation om det kommer till respektive grupp. 
Om allt lugnar sig tänker vi att våra grupper startar 
i höst, vecka 35. 

Gruppen i Åsarp där vi hämtar miniorer direkt  
efter skolan och juniorerna kommer när de slutar 
har visat sig vara en bra kombination. Där jobbar 
två ledare och de är mycket ute. Parken runt för-
samlingshemmet fungerar väldigt bra för detta och 
vi planerar för ett bygge av ett vindskydd för att 
kunna utöka uteverksamheten. Övernattning i det 
egna församlingshemmet för att vänja sig sova borta 
för att sedan kunna hänga med på läger på Tveten 
är ett mål vi jobbar med. Även i Kinneved har vi en 
härlig verksamhet med både miniorer och juniorer.

Vi kommer uppdatera hemsidan, så håll utkik där.  
Än så länge vet vi inte riktigt när, var och hur – men 
vi vet att vi kommer ses igen. 

Till dess: var rädda om er!  

Lena Åmark
pedagog

Svenska kyrkans unga gör  
många roliga saker tillsammans, 
som att vara på läger.

Är du född 2006? Det är dags att anmäla dig för att bli konfirmand!  
Läs mer på sidorna 6 och 7. Välkommen med din anmälan!
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Bli konfirmand!
Du som är född 2006, nu är det  
din tur att anmäla dig som konfirmand 
för hösten 2020 och våren 2021.

AA tt vara konfirmand innebär att tillsammans 
med andra få möjlighet att  fundera och sam-

tala om tro och tvivel, livet och döden, det  goda och det 
onda. Du kommer att lära dig om berättelserna i den  
Bibel som du får. Vi kommer att leka och och åka på lä-
ger. I gruppen kommer det att finnas vuxna som kanske 
inte kan svara på alla dina frågor, men som kan hjälpa 
dig fundera vidare på det som är viktigt.

Anmäl dig via webben
Läs  mer och anmäl dig på pastoratets hemsida (www.
svenskakyrkan.se/floby). Välkommen  att  kontakta 
Matilda Nyman eller Lena Åmark om du har frågor.  
Du hittar kontaktuppgifter på sidan 2 här i Insikten och 
på www.svenskakyrkan.se/floby. Vi hoppas att vi ses!

Konfirmation
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DD et som har visat sig fungera bäst är träffar 
direkt efter skolan i Floby och i Kinneveds 

församlingshem. Vi börjar med ett stärkande mackfika 
och tid att sitta ner och prata om hur dagen varit och 
vad som är på gång. Varje träff är ca två timmar och har 
ett tema, som vi undersöker genom samtal, musik, öv-
ningar och lekar, färg och form, bibeldrama, film, upp-
levelsevandringar, meditationer mm.

Konfirmandarbetet idag utgår från ungdomarnas egna 
erfarenheter och tankar om livet. Syftet är att visa att 
kristen tro handlar om Gud men också om det vanliga 
livet; det som är viktigt, det som är gåtfullt och hur vi 
ska vara mot varandra. Konfirmanderna får även upp-
leva kyrkoårets skiftningar och deltar i ett antal guds-
tjänster med församlingen. Vid något tillfälle får de 
prova på att agera kyrkvärdar.

Lägerhelgerna på hösten och på våren brukar tillhöra 
höjdpunkterna under konfirmandtiden. Då är vi på 
pastoratets vackra lägergård Tveten i Hällestad och lär 
känna varandra lite djupare. Vi får även tid att komma 
djupare in i Bibelns berättelser och de stora frågorna 
och livet och döden och kärleken.

Att vara konfirmand i Floby pastorat

Den avslutande konfirmationsgudstjänsten i maj är ett 
minne för livet för hela familjen. Det är en högtid som 
vi formar tillsammans och som äger rum i Floby kyrka 
eller i Åsarps  kyrka, beroende på var gruppen har haft 
sina träffar under året. Efter konfirmationen finns det 
möjlighet att växa vidare som ung ledare i en konfir-
mand- eller barngrupp – eller fortsätta gemenskapen i 
Svenska Kyrkans Unga och bara få hänga i en ungdoms-
grupp!

I Floby pastorats konfirmandteam finns det präst, församlingspedagog och  
musiker. Tillsammans planerar vi för en varierad och innehållsrik konfirmandtid 
med roliga och lärorika träffar, läger och andra gemensamma aktiviteter.

Hur var det att vara konfirmand 
förr i tiden i Floby pastorat? På de 
följande sidorna (8-11) kan du läsa 
mer om det!
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Konfirmation

När Mattias Bertilsson gick i åttan  
gick hela klassen utom en person  
i konfirmationsläsningen. 

KK onfirmanderna träffades i Kinneveds försam-
lingshem på tisdagseftermiddagar, med präs-

ten Ingemar Bruto. Mattias minns mest att man satt 
runt ett bord, fick lära sig saker om kristendomen och 
diskuterade.

Gruppen reste också till Danmark. Under en övning 
stod de i ring och alla hade en lapp med en text som de 
skulle gestalta.

– Det minns jag särskilt. Det handlade om när Jesus var 
korsfäst och Maria stod vid korset. Jag hade fått fel lapp, 
så jag hade fått en kvinnoroll, säger Mattias.

Konfirmationen delades upp i två gudstjänster: förhör 
på lördagen i Brismene, och på söndagen första nattvar-
den i Kinneved. Alla konfirmander hade kåpor.

– Även om jag hade den största storleken var den för 
liten, så jag kunde knappt andas.

Efteråt var det fest hemma i trädgården. Det året be-
hövde familjen nya trädgårdsmöbler så de hade passat 
på att köpa möblerna dagen till ära.

Kyrkan har funnits med Mattias hela livet. Till exempel 
har han suttit i Vårkumla kyrka på många julnattsguds-
tjänster. Traditionen att fira högtiderna i kyrkan har 
han tagit med till sin egen familj.

Numera är han också engagerad i församlingsrådet i 
Kinneved. Där ser han bakgrunden till olika beslut och 
projekt, och får vara med att påverka.

En av de saker Mattias uppskattar med kyrkan är att där 
finns rum för eftertanke och att allt inte bara rullar på.

– Det har blivit lätt-
sammare i kyrkan 
med åren. Men ändå 
finns ett allvar och 
ett lugn. Det är en 
trygghet när det blir 
besvärliga tider. 

Mattias konfirmerades 1993

– Kyrkan är en 
trygghet när det  

blir besvärliga tider. 

Mattias BertilssonMattias Bertilsson

Tillbakablickar 
På de följande sidorna (8-11) kan du läsa om hur konfirmationen har sett ut 

genom tiderna i pastoratet. Några församlingsbor berättar om sina minnen,  

och vi får läsa om 1907 års konfirmander.
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mamma men efter lite övertalning så fick hon gå på 
dans dagen före min konfirmation. 

I maj 1976 var det då dags att konfirmeras. Konfirmatio-
nen var uppdelad på två tillfällen under en helg. 

– På lördagen hade 
vi förhör på det vi 
läst under året som 
gått. Lite fusk var 
det allt för vi fick 
reda på i förtid vilka 
frågor var och en 
skulle få. Det upp-
fattades nog av släkt och vänner att vi alla var kunniga 
och hade tagit till oss all lärdom under året. 

Söndagen ägnades åt mässa och det var dags för Britt 
och hennes konfirmandkamrater att få mottaga sin för-
sta nattvard. Det var en stor händelse. 

– Jag kände mig utvald och på väg in i vuxenvärlden. Ef-
termiddagen ägnades åt att fira min konfirmation med 
släkten. Presenter dök upp av allehanda slag. Presenten 
jag uppskattade mest var av ett annorlunda slag tror 
jag i detta sammanhang. Jag fick en helt ny symaskin 
av min mamma och pappa. Den förgyllde min tillvaro i 
många, många år. 

Britt Åkesdotter började sin  
konfirmationstid under hösten 1975. 

GG ruppen träffades en gång per vecka, samta-
lade och fick undervisning av prästen. Un-

dervisningen innehöll berättelser ifrån Bibeln. De fick 
lära sig Trosbekännelsen och Fader Vår och sjöng också 
en hel del kända psalmer. 

– Näst intill varje söndag skulle vi besöka en gudstjänst. 
Vi hade en bok där vi skrev in vad söndagen hette, tex-
terna som lästes och psalmer som sjöngs. Prästen som 
höll i gudstjänsten skulle skriva på att vi varit där. En 
liten anteckning om våra egna tankar uppskattades. 

Britts föräldrar var ofta med henne på dessa gudstjäns-
ter och under detta år besökte de en mängd olika kyr-
kor tillsammans, både i egna pastoratet och utanför. 

– Det var mycket givande och min kärlek till kyrko-
byggnader startade då. 

– När konfirmationen närmade sig var det dags att köpa 
kläder. Vit klänning eller vit kjol och vit blus var det 
som gällde för oss flickor. Kjol och blus fick det bli för 
klänningen hade jag aldrig mer använt. 

Under konfirmationsåret ägnade Britt sig också åt en 
favoritsysselsättning: dans och vid tillfället främst gam-
maldans. Det sågs inte helt med blida ögon av hennes 

– Lite fusk var det,  
för vi fick reda på  

i förtid vilka frågor  
var och en skulle få.

Britt konfirmerades 1976

Britt har kvar ett foto  
från sin konfirmation.
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Konfirmation

Att ”gå och läsa 
för prästen”
Prästen Anita Karlén berättar om när 
Frida konfirmerades i Grolanda år 
1907, om sin egen konfirmation och 
om att själv undervisa konfirmander.

PP å insidan till det Nya Testamente och Psaltaren 
som Frida fick vid sin konfirmation i Grolanda 

kyrka 1907 står det: 

Alfrida Maria Johansson Härsabacken 
Minne från den 24 juni 1907 
1 Moseb. 21:17 ff. o Joh. 14:18

Då, i början av 1900-talet, gick de flesta ungdomar och 
”läste för prästen”. Så kallades konfirmationsundervis-
ningen och den skedde i kyrkans sakristia.

Steg in i vuxenlivet
Konfirmationsdagen, med gudstjänsten som innehöll 
förhör på Luthers lilla katekes, var första gången ung-
domarna fick ta mot nattvardens bröd och vin. Konfir-
mationen var på ett sätt ett steg in i vuxenlivet, pojkarna 
fick sin första kostym, flickorna hade en längre svart 
klänning, som kunde användas vid högtider senare i 
livet. Många 15-åringar började att arbeta direkt efter 
konfirmationen.

– Frida är nog den äldsta person jag träffat under min 
tid som präst i Floby pastorat, berättar Anita Karlén. 
Allra första gången vi träffades var på Fridas 100-årsdag 
i februari 1992.

– Vi möttes därefter vid andakter på äldreboendet Vil-
skegården i Floby där hon bodde sina sista år. När jag 
läste ur den Bibel jag hade med mig så sade hon: ”Det 
står inte på det sättet i min Bibel, men jag känner i mitt 
hjärta att det betyder samma sak.”

När Frida dog 1996 fick Anita hennes konfirmations-
bibel. Den  var inslagen i brunt papper och mycket an-
vänd, med många lösa blad som berättar att hon levde 
med sin Bibel hela sitt långa liv. 

Anitas egen konfirmation
Anita berättar också om sin egen konfirmation.

– I år är det 50 år sedan jag själv konfirmerades i Mellby 
kyrka, utanför Lidköping. Vi var en stor grupp på 30 
ungdomar som gick och läste, vi började den höst vi 
gick i sjunde klass. Det fanns inte något församlings-
hem, så vi träffades på lördag förmiddagar och hade 
konfirmationsundervisning i bygdegården. Mellby IK, 
ortens fotbollsklubb hade denna lokal som sitt klubb-
rum, där fanns många pokaler och lagfoton att titta på. 

Vid den här tiden var Luthers lilla katekes, som också 
min mamma, konfirmerad 1942 hade som lärobok ut-
bytt. Vår bok hette Kristen troslära. På flera ställen i 
boken har jag strukit under och skrivit, kunna, viktigt, 
konfirmationsfråga.

Långt senare, när jag själv var konfirmandlärare och 
som en del i undervisningen läste de första raderna i 
Bibeln, från 1 Mosebok, skapelseberättelsen från den 
hebreiska bibeln, såg jag att den texten fanns i min kon-
firmationsbok.

Konfirmationen hölls under två dagar. På lördagen 
samlades man till konfirmationsgudstjänst i Kållands 
Åsaka kyrka. Det var då det var förhör. 

– Jag minns än idag att jag fick ställa mig upp i bänken 
och svara på frågan om tredje delen, artikeln i trosbe-
kännelsen, den om Anden. I efterhand har jag funderat 
på de av mina kamrater som kämpade med att lära sig 
saker utantill.

På söndagen var det högmässa och Anitas första natt-
vardsgång. Pojkarna hade vit skjorta, slips och mörka 
byxor. Hon tror att en del upplevde det som högtidligt 
och lite nervöst att falla på knä vid altarringen.

– Mamma hade sytt min konfirmationsklänning i 
vit crimplene. Mammorna bestämde gemensamt hur 
många centimeter ovanför knät klänningarna skulle gå.  
Jag fick en liten vit psalmbok, en näsduk med spets, ett 
halssmycke, ett kors md en pärla. För pengarna jag fick 
köpte jag ett guldarmband. Vi hade konfirmationsmin-
nen som vi bytte med varandra.
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Att själv undervisa  
konfirmander
Senare i livet blev Anita präst, och med det arbetet följer 
att själv undervisa konfirmander. Många av dem som 
hon har mött som konfirmander är vuxna nu.

– Ungdomarna i mina första konfirmandgrupper i 
Floby pastorat, har vid det här laget hunnit bli drygt 
40 år gamla. Idag möter jag  dem tex som dopföräldrar, 
föräldrar till barn som får Bibel för små och stora, och 
vigselpar.

Anita läser ett stycke ur ett mail från en tidigare kon-
firmand:

Vi har läst i Bibeln för små och stora som vårt barn fick, 
varje kväll. Jag har lärt mig mera under de kvällarna än 
under hela min konfirmandtid.

– De flesta av ungdomarna deltog i konfirmationsläs-
ning när de gick i åttonde klass. En eftermiddag i veckan 
hade vi precis som nu konfirmationsläsning. Vi åkte på 
läger många tillsammans, ibland pastoratets alla grup-
per, kanske 50-60 personer totalt. 

De åkte till Kyrkekvarn vid Mullsjö, Munkaskog utan-
för Habo eller till Vidablick i Bankeryd. På vissa läger 
kokade de mycket havregrynsgröt, och lagade väldigt 
mycket mat. Några gånger följde föräldrar med och la-
gade mat, någon bakade bullar, det var tacksamt. 

Konfirmationsgudstjänsten formade Anita och konfir-
manderna tillsammans, ibland kring ett tema med må-
lade bilder som illustration eller dramatisering av olika 
berättelser. 

– Två konfirmationer jag särskilt minns är när konfir-
manderna dramatiserade berättelserna  om Thorvald-
sens Kristus, statyn som finns i Vår Fru kyrkan i Köpen-
hamn och berättelsen om Maximilian Kolbe, prästen 
som gav sitt liv för en medfånge i koncentrationsläger.

– Vi har haft mycket roligt tillsammans och har gemen-
samma minnen. Att glömma all mat hemma, den som 
vi handlat till ett veckoslutsläger med många hungriga 
konfirmander, det gjorde vi bara en gång, avslutar Anita.

Konfirmanderna år 1907, Grolanda kyrka. Prästen var kyrkoherde Nils Ferdinand Hjertén.  
Frida, som Anita berättar om i texten, sitter i raden längst fram som sjunde person från vänster.
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Inget  
axplock?

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

Sommarveckan?

I vanliga fall brukar det finnas ett axplock ur kalendern på de här sidorna.  
Men när vi trycker det här numret av Insikten är så mycket oklart på grund av 
coronapandemin, att vi inte kan trycka några detaljer om kommande aktiviteter. 
Innehållet i detta nummer utgår från myndigheternas direktiv som gällde i slutet 
av april 2020. Vi anpassar pastoratets verksamhet kontinuerligt. 

Sommarmusik?

Dagledigträffar?

På gång

Gemenskapsresa?

Gudstjänster?

Pastoratsexpeditionen
Du kan ringa till pastoratsexpeditionen på telefon 0515-
72 38 80, eller maila på floby.pastorat@svenskakyrkan.
se. Vi hjälper dig gärna att skriva ut utdrag ur kalendern 
och skicka det till dig.

Annonser och affischer
Vi annonserar regelbundet i Falköpings tidning. På  
anslagstavlor runt om i pastoratet sätter vi upp affischer 
med aktuell information.

HH ur blir det med konserterna i sommarmusiken? Blir det något tårtkalas för årets jubilarer? Ska vi åka på 
gemenskapsresan? Just nu kan vi inte svara på när, var och hur våra planerade aktiviteter blir verklig-

het. Men vi vet att vi kommer ses igen, och vi ser fram emot det! Därför hoppas vi att du håller dig uppdaterad. 
Det finns många sätt att få information om kommande aktiviteter. Du når oss via internet, sociala medier, pasto-
ratsexpeditionen. Information finns också i annonser och på affischer. 

Tårtkalas?
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Äventyret kan börja.Ulrika Anger äger stadens                   

mest traditionella pappershandel och styr sitt              

hushåll och sin lillasyster Kristina med järnhand.           

Hos systrarna bor även deras föräldralösa                              

systerdotter Raili, som Ulrika uppfostrar strikt och 

konservativt. Men rebelliska Ralli vill ha förändring i 

sitt glädjefattiga liv och letar med ljus och lykta efter 

äventyr. När Gabriel Lindström, en karismatisk man 

som ger sig ut för att vara kapten och direktör flyttar 

till stan, ser hon sin chans och öppnar armarna för 

honom. Genom bluffmakeri och dubbelspel virar            

han snabbt de tre kvinnorna runt sina fingrar.                   

De dråpliga situationerna avlöser varandra i ett                

komiskt virrvarr av kärlek, pengar och makt.           
                                                                                                        

Medverkande: Minttu Mustakallio, Karin Pacius, 

Sampo Sarkola och Paula Siimes.                                                                                                                                     

                                                                                                                   

Speltid: 2 timmar 30 minuter, inklusive paus                                                                                                                                   

Pris: 350:-/ 300:- med scenpass                                                                                             

Ungdom: 100:-/ 50:- med scenpass                                                    

  
LLÖÖRRDDAAGG  2255//44  1199..0000                                                                                                                      

FFAALLKKÖÖPPIINNGGSS  SSTTAADDSSTTEEAATTEERR                                                  

          GGAABBRRIIEELL  
  

  
  

Hyllad komedi             

 
 

 
    om kärlek, makt 

 
 

 
    och lurendrejeri                  

 
 

 
i 50-talsmiljö.     

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                

MMÅÅNNDDAAGG  2277//44  1199..0000                                                                                                                      

FFAALLKKÖÖPPIINNGGSS  SSTTAADDSSTTEEAATTEERR                                                  

                                        LLOOVVEE  SSOONNGGSS  

  
  

                  Stora känslor,    

 
                          mäktig musik och            

 
 

        kärlek i alla dess     
 

    former!                                                                  

 
 

           En helaftonsföreställning        

 
 

                om låtarna som har format   

 
 

           vår bild av kärleken, där  

 
 

             socialrealism möter episk 

 
 

                  romantik. Utifrån insamlade 

 
 

            historier från hela landet    

 
berättas här om starka minnen kopplade           

 
  till kärlekssånger som får hjärtat att brista   

FFaallkkööppiinnggss  RRiikksstteeaatteerrfföörreenniinngg                                                                                      

Det första styrelsemötet i Falköpings Teaterförening 

hölls den 9 januari 1961. När Medborgarhuset invigdes 

med Stadsteatern den 7 februari 1961 genomfördes 

den första teaterföreställningen i föreningens historia.                                      

Falköpings Riksteaterförening är en del av Riksteatern  

- en folkrörelse som arrangerar och främjar teater, 

dans och annan scenkonst, som äger en framgångsrik 

teater, en turnerande nationalscen för alla.                          

Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad 

och kvalitativ scenkonst.                                                                                        

 

 

 

 

 

KKoonnttaakktt::                                                                                                                                                                                                  

Falköpings Riksteaterförening                                                                                 

Marie Post 070-7454633 
Falköpingsvägen 29, 521 733 Kinnarp 

Biljetter: 070-7454633 , www.falkoping.riksteatern.se                                         

E-post: marie.post@iogt.se                                                                                                                 

BBiilljjeetttteerr                                                                                                                                                                                                          

ICA Maxi, Akademibokhandeln, Hotell Falköping, 

www.riksteatern.se/falkoping och 070-7454633.             

Kvarvarande biljetter säljs på Stadsteatern en timme 

innan föreställningens början. Vid föreställning i annan 

lokal säljs kvarvarande biljetter där.                               

MMeeddlleemmssfföörrmmåånneerr                                                                                                                                                              

Som medlem i Falköpings Riksteaterförening får 

du  information om kommande föreställningar,         

speciella erbjudanden och framför allt 50 kr rabatt 

på föreningens arrangemang. Medlemskapet kostar 

160 kr per år för vuxen och 50 kr för ungdom till och 

med 25 år. För vuxen familjemedlem på samma adress 

är priset 80 kr. Som medlem stödjer du vårt ideella       

arbete. Du blir inbjuden till föreningens årsmöte och 

kan där påverka utvecklingen. 

SScceennppaassss  SSvveerriiggee                                                                                                                                        

Som medlem får du dessutom Scenpass Sverige som 

ger dig rabatter på tusentals evenemang över hela 

landet. Inför varje säsong får du vår medlemstidning 

”Scenpass Sverige” med information och spännande 

läsning om vad som händer på landets scener.                      

Anmäl dig  till marie.post@iogt.se. Uppge namn, 

adress, telefonnummer och e-postadress samt                    

födelsedatum (ååmmdd).  

 

Foto: Martin Hellström 

  

Våren 2020 

 Medverkande:                                                                             

Frida Beckman, Robert Hannouch, Lisa Hu Yu, Peter 

Järn och Arja Saijonmaa   
Speltid: 2 timmar 30 minuter, inklusive paus                                                                                                                                   

Pris: 350:-/ 300:- med scenpass                                                                                             

Ungdom: 100:-/ 50:- med scenpass                                                    

 

Läsar- 
undersökningen
I förra numret av Insikten 
fanns en enkät om vad ni  
som läser tidningen vill läsa 
mer om. Vi lottade också  
ut presentkort till någon  
föreställning hos Falkö-
pings riksteaterförening. 

VV ill tacka er som tagit 
er tid att svara på och 

skicka in enkäten. Vårt jobb med 
att göra tidningen ännu mer relevant kommer 
bli både utvecklande och spännande! 

Enkätundersökningen visar bland annat att våra läsare 
både läser och vill läsa om vad som händer i pastoratet, 
texter om kristen tro och tradition samt de olika kyrko-
byggnadernas historia. Undersökningen visade också 
på ett intresse över att få veta mer om människor inom 
kyrkan. Vi ser fram emot att bygga upp Insikten utefter 
dessa förutsättningar!

Bland de inskickade svaren genomfördes en utlottning 
av presentkort hos Falköpings riksteaterförening. Föl-
jande personer drogs som vinnare, och får två present-
kort var: 

Christina Boldt, Floby
Hillevi Setrinen, Blidsberg
Ann-Carlott Öman, Floby

Grattis, säger vi till er som vann! Vi vill rikta ett stort 
tack till Falköpings Riksteaterförening som gjorde det 
möjligt för oss att kunna lotta ut presentkort.

Vi ställer om
Coronaviruset förändrar vardagen för 
oss alla, även för kyrkans verksamhet.

PP å grund av coronapandemin pausar Floby pas-
torat i nuläget en del aktiviteter och förändrar 

andra. Vi ställer inte in – vi ställer om!

Pilgrimsgudstjänster
Tills vidare firar vi inga vanliga söndagsgudstjänster 
inne i kyrkorna. Istället firar vi gudstjänst i varje för-
samling i form av en enkel pilgrimsvandring (ca två km) 
med ledare, präst och tillbörligt avstånd mellan delta-
garna. Varje söndag möts vi på fasta tider i församling-
arna och vandrar tillsammans: 

• Floby Kyrkans hus: samling klockan 10

• Vårkumla kyrka: samling klockan 15

• Åsarps kyrka: samling klockan 18

Välkommen att dela gemenskap, tankar, en sång 
och en bön! Läs mer om pilgrimsgudstjänsterna på  
sidorna 14 och 15.

Öppna kyrkor
Välkommen in i din kyrka för andakt, stillhet och bön. 
Följande kyrkor hålls öppna för enskild andakt dagligen 
klockan 9–19: Åsarp, Kinneved, Vårkumla, Gökhem och 
Jäla. Floby kyrka hålls öppen vardagar klockan 9–15.

Var försiktig
För alla kyrkans verksamheter gäller att du som kom-
mer dit ska vara frisk (och ha varit symptomfri i minst 
två dagar). Om du ingå i någon riskgrupp bör du vara 
extra försiktig och eventuellt avstå från att delta. Vi 
måste vara rädda om varandra även om det är svårt. 

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 
sidan 4 och på www.svenskakyrkan.se/floby

Om du behöver hjälp med något, som till exempel att 
handla, så kan du vända dig till Corona Flobyhjälpen, 
som Svenska kyrkan stöder. Ring 0515-72 38 86. Du hit-
tar också Corona Flobyhjälpen på Facebook. Läs mer 
om Corona Flobyhjälpen på sidan 3. 
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Pilgrim

... Matilda! 
Du är präst i Floby pastorat, som nu 
firar pilgrimsgudstjänster istället för 
inomhusgudstjänster. 

Varför firar ni  
pilgrimsgudstjänster? 
Coronaviruset medför att vi som kyrka behöver se över 
våra verksamheter. Pastoratets ideella pilgrimsgrupp 
kom med ett jättebra förslag på hur vi kan fira guds-
tjänst utan att samla för många människor inne i kyrko-
byggnaderna. 

Men pilgrimsgudstjänsterna ska inte ses som en nödlös-
ning eller en kompromiss. De har ett stort värde i sig 
själva. Vi kommer ut i naturen, som många svenskar 
menar är deras självklara plats för andlighet. Vi kän-
ner Guds närvaro i naturen, inte minst nu på våren när 
Kristi uppståndelse ackompanjeras av att naturen vak-
nar till liv efter vintervilan. Uppståndelsens glädje står 
skriven i varenda blad!

Jag är imponerad över de frivilligas arbete med  
pilgrimsvandringarna i pastoratet – inte bara nu under 
coronapandemin, utan i stort. De har provgått sträck-
orna och sett till att det är framkomligt överallt. De tar 
tid på hur lång tid som behövs för att gå vissa sträckor. 
De planerar och leder vandringar på ett fantastiskt sätt.

Hur går en sådan här  
gudstjänst till?
Pilgrimsgudstjänsterna är en kombination av mer tradi-
tionella pilgrimsvandringar och gudstjänstens form så 
som den ser ut inne i kyrkobyggnaden. Vi samlas utom-
hus och går, med några meters avstånd, en enkel vand-
ring tillsammans. Vi börjar och slutar på samma plats, 
och tanken är att vandringen ska ta ungefär lika lång tid 

som den ordinarie gudstjänsten. Under vägen stannar 
vi för bön, sång, textläsning och liknande. Eftersom vi 
inte har tillgång till orgel eller piano så blir musiken lite 
enklare än när vi är inne i kyrkobyggnaden. Men det 
finns många psalmer och sånger som fungerar bra även 
utomhus.

Vad pratar ni om  
medan ni vandrar?
Vissa delar av vandringen går vi i tystnad, vilket är en 
viktig del av pilgrimsvandringens format. Tystnaden 
ger gott om tid att fundera över texterna och sångerna. 
Men samtalen är också viktiga. När vi pratar med var-
andra brukar de ”stora” frågorna komma upp. Situatio-
nen med coronapandemin verkar göra att människor 
har nära till att vilja prata om livet och döden, om oro 
och glädje, om tro och tvivel. Och vandringen inbjuder 
till samtal på ett annat sätt än när vi ses inomhus i våra 
olika lokaler. Det blir en annan dimension när man är i 
rörelse tillsammans. 

Pilgrimsgudstjänster 
Varje söndag vandrar vi tillsammans 
med start enligt följande: 
• Floby Kyrkans hus: samling klockan 10

• Vårkumla kyrka: samling klockan 15

• Åsarps kyrka: samling klockan 18

Du som vandrar ska vara frisk (varit symptomfri i 

minst två dagar) och inte ingå i någon riskgrupp.

Matilda NymanMatilda Nyman

Hallå där...
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S:t Olofskorset finns på stolpar 
längs många pilgrimsleder.

NN är vår övergår i sommar frodas naturen och 
vi får lust att upptäcka den; att njuta av tyst-

naden i skogen eller bäckens porlande, att lyssna till 
fågelungarnas ivriga tjattrande för att få sina slitna  
föräldrar att fånga flugor och dra maskar ur jorden, eller 
ormvråkens ödsliga skri över fälten på jakt efter byte. 
Så kan du som pilgrimsvandrar njuta av stillhet och 
tystnad. Du kan andas in och du kan andas ut för att 
se hur dina bekymmer och tanke-troll spricker i ljuset;  
eller sköljs bort av ett uppfriskande försommarregn. För 
alla pilgrimsvandringar gäller kläder efter väder och att 
du tar med dig egen fika. Vi påminner också om att du 
som vandrar själv ska vara frisk (och ha varit symptom-
fri i minst två dagar) och inte ingå i någon riskgrupp.

Vandra på Kristi himmelsfärd
På Kristi Himmelfärdsdag finns traditionen att sam-
las vid Åsarps församlingshem för att åka traktor till  
Bredene kapell där vi äter frukost och firar gudstjänst, 
innan vi pilgrimsvandrar tillbaka. I skrivande stund 
är det oklart hur det blir i år. Klart är att vi samlas vid  
Åsarps församlingshem kl 7:15, och att det blir en vand-
ring om 6-7 km. Håll utkik om uppdaterad information. 
Pilgrimsledare: Lillemor Karlsson och Jane Käck.   

Jäla Pilgrimskyrka 
Med Jäla kyrka som utgångspunkt anordnar Jäla pil-
grimsgrupp tre vandringar under sommaren: 

Söndagen den 14 juni kl. 14.00 samlas vi vid Eriksbergs 
gamla kyrka för att gå till Jäla kyrka. En enkel mässa  
firas under vägen, Matilda Nyman. Pilgrimsledare:  
Jenny Carlson och Erling Nyman.

Söndagen den 12 juli kl. 14.00 samlas vi vid Skärvums 
kyrkoruin för att gå till Jäla kyrka. Pilgrimsledare:  
Jenny Carlson och Erling Nyman.

Söndagen den 16 augusti kl. 14.00 samlas vi vid flag-
gan i närheten av Brismene Tången för att gå till Jäla 
kyrka. Enkel mässa firas under vägen, Matilda Nyman.  
Pilgrimsledare: Jenny Carlson och Erling Nyman

Vandra till Arboretum 
Torsdagen den 13 augusti kl. 15.00 med samling vid  
Kyrkans hus i Floby vandrar vi till Alphems Arboretum 
där Svenska kyrkan ansvarar för kvällens tipspromenad 
och underhållning från kl. 18.00. Vi sjunger läsarsånger 
till ackompanjemang av en kompgrupp. Pilgrimsledare: 
Peter Holm och Erling Nyman. 

Pilgrimsgudstjänster
På grund av smittrisken av coronaviruset firar vi inte 
gudsjänster inne i kyrkobyggnaderna under våren och 
sommaren 2020. Istället firar vi pilgrimsgudstjänster 
tillsammans. Vi går en enkel vandring och stannar upp 
för bön, sång och textläsning. Läs mer om pilgrims-
gudstjänsterna på sidan 14!

Möt Gud 
i stillheten
Att vandra som pilgrim är att  
möta Gud och sig själv i stillheten. 

Pilgrimer på väg   Pilgrimer på väg   
i Åsarps församlingi Åsarps församling
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Samtal om livet

Välkommen till  
Livsstegen under hösten! 
Nu startar Livsstegen som ett  
samarbete mellan Svenska kyrkan i 
Floby och Falköping. Vi planerar att 
träffas på torsdagar. Se kommande 
annonseringar för anmälan.

Livsstegen
I höst startar samtalgruppen  
Livsstegen i Floby pastorat,  
i samverkan med Falköpings pastorat.

LL ivsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram 
i tolv steg för oss som känner att livsproblem – 

stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i till-
varon. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat 
självförtroende, ett destruktivt beteende som det är 
svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora 
frågor

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket 
bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en 
känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss 
och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi 
vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett 
självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av an-
dra, växa och komma vidare i livet.

De tolv stegen formulerades redan på 1930-talet av 
Anonyma alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt 
i ignatiansk andlighet, en visdom som under lång tid 
praktiserats i kloster. De tolv stegen har influerat flera 
moderna terapiformer, som bland annat KBT.

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons 
egen tolkning och översättning av stegen. Olle är kyr-
koherde i Katarina församling i Stockholm. Han har be-
skrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre 
hälsa”. Arbetet i självhjälpsgrupperna utgår ifrån boken.

Till för alla
Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livs-
förändring. Alla människor kan använda sig av meto-
den, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till 
boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa 
på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem 
som har ett problem eller ett dilemma som står utan-
för den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig 
som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur 
på egen hand och som på olika sätt kämpar med utma-
ningen att vara både en underbar och en otillräcklig 
människa.”

Varje Livsstegsgrupp består av runt tio deltagare som 
träffas vid tolv tillfällen tillsammans med en handledare. 
Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning el-
ler längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman. 

I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommen-
tera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till 
tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.
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... Mikael! 
Du är präst i Floby pastorat och  
engagerad i ”Livsstegen” som är  
en form av samtalsgrupper.  

Varför arbetar  
du med Livsstegen?
Sedan vintern 1989 har jag fått uppleva hur människor 
genomgår en positiv livsförändring via Anonyma Al-
koholisters tolv steg. Sedan dess har stegen följt mig på 
olika sätt och jag älskar dem! Därför blev jag glad när 
boken ”Livsstegen 12 steg till inre hälsa”, utgavs som 
kursmaterial hösten 2017. Boken och kursen står Olle 
och Fotini Carlsson bakom. De tolv stegen har härmed 
fått en än mer allmängiltig betydelse i bredare folkliga 
sammanhang. 

Under senhösten 2017 påbörjade jag tillsammans med 
en liten grupp nyfikna med högst olika bakgrunder att 
studera Livsstegen. Samtalsgruppen innebar att jag på 
ett sunt och förnuftigt sätt i en trygg miljö övats i att 
samtala om det viktigaste, livet, det som drabbar mig 
under denna stund på jorden. Tidpunkterna som vi 
samlats har blivit till guldögonblick i min tillvaro. En 
delad erfarenhet i gruppen blev att det andliga livet och 
kristendomen är på riktigt när vi får dela det personligt 
angelägna och samtidigt lyssna till andra människors 
berättelse.

Under hösten 2019 fick jag förmånen att på nära håll, i 
Katarina församling i Stockholm, arbeta övergripande 
med Livsstegs-kurserna. I Katarina församling fanns 10 
stycken grupper, med högst 12 deltagare som träffades 
vid tolv tillfällen, en gång i veckan. Precis som de full-
satta kyrkorna var grupperna fullsatta med väntelistor.

Vad händer nu  
i Floby pastorat?
Konceptet Livstegen växer och grupper skapas på 
många håll i Sverige. Nu inleds Livsstegen som ett 
samarbete mellan Falköping och Floby pastorat. Håll 
ögonen öppna för kommande annonsering om en 
introduktionsträff i september! 

Vad handlar samtalen om?
Förutom de tolv stegen/kapitlen, skrivna för människ-
or med längtan efter en varaktig livsförändring, finns 
konkreta frågor att reflektera 
över och vid varje samling 
ges utrymme för deltagare att 
dela sin livshistoria. En god 
förutsättning har varit att 
gruppen som samlas för kur-
sen, Livsstegen, uppmärk-
sammar förhållningsreglerna 
som i sig skapar både trygghet och frihet. Tänkvärt i 
sammanhanget är den kinesiska filosofens ord: ”Även 
en tusenmilafärd börjar med ett steg!”

Innerst inne vill troligen de flesta människor att kom-
munikationen med andra ska vara så ärlig och öppen 
som det bara går. Att fritt få uttrycka sig inför en annan 
person skapar något välgörande inom oss själva och ge-
nererar något positivt igenkännande hos lyssnaren. Det 
är lättare sagt än gjort. Mångas besvärande erfarenheter 
från vardagslivet är att vi kan mötas av tomma klyschor. 
Ibland blir vi avbrutna när vi berättar något personligt 
angeläget, det kan vara bemötande i form av invänd-
ningar, rådgivning eller frågor. Tyvärr kan avbrott i be-
rättandets stund hämma vår vilja att fortsätta. 

På så vis utmärker sig den här samtalsmetoden – var 
och en i gruppen får tid att uttrycka sig utan att bli av-
bruten. Med anledning av våra erfarenheter är inte bara 
Livstegens fördjupande innehåll och medmänskliga 
karaktär uppenbar utan även formen för kurssamman-
komsten betydelsefull för bästa behållning.

Mikael Powidzki Casserblad

”Även en  
tusenmilafärd  

börjar med  
ett steg!”

Hallå där...



18

Bibelsamtal

Heliga dårars  
bibelstudium
Vilka är de heliga dårarna?  
Var med och samtala!

KK ristendomen är i grunden en motkraft till den 
här världens materiella värderingar, statusjakt 

och prestationsfixering. Paulus säger i Bibeln: ”Talet om 
korset är en dårskap för världen men en kraft till fräls-
ning för var och en som tror”. Det gör oss som vill för-
söka följa Jesus till heliga dårar.

Det är i den andan som Heliga dårars bibelstudium 
samlas för att tillsammans läsa kommande veckas tex-
ter enligt kyrkoåret. Bibelstudiet är till för alla intresse-
rade, sökande och troende människor som vill fördjupa 
sig i Bibelns texter.

Vi planerar att träffas i Åsarps kyrka på onsdagar mel-
lan 19.00 och 20.00. Innan samtalet firar vi som vill en 
enkel mässa klockan 18.00 och därefter fikar vi tillsam-
mans klockan 18:30. Samtalen pågår under perioden 2 
oktober – 25 november med uppehåll under höstlovet.

Ingen föranmälan krävs. Har du frågor är du välkom-
men att kontakta Mikael Powidzki Casserblad. Du hit-
tar kontaktinformation på sidan 2.

Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Foto: Mikael Powidzki Casserblad

I nästa nummer av Insikten  
kommer information om  

pastoratets övriga  
bibelsamtalsgrupper.



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

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 
leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioriten när katastrofen  
är ett faktum.

Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och 
trygghet när läget är akut. Stöd vårt katastrofarbete! Gåvan används där den 
bäst behövs.

Act Svenska kyrkan arbetar med humanitärt stöd till flyktingar som flytt undan förföljelse och våld i
Myanmar till Cox´s Bazar, Bangladesh. Foto: Sofia Malmqvist/Ikon

GE EN  
GÅVA SOM  
RÄDDAR LIV!

Skriv AKUT i meddelandefältet



www.svenskakyrkan.se/floby

Du är inte ensam
Coronaviruset förändrar vardagen för 
oss alla. Behöver du hjälp med något?
Du som behöver hjälp med att handla mat, hämta ut mediciner på apoteket 
eller något annat kan kontakta Corona Flobyhjälpen, som Svenska kyrkan 
stöder, på telefon 0515-72 38 86. Du hittar också Corona Flobyhjälpen på 
Facebook om du söker på namnet där. Läs mer på sidan 3 här i Insikten!

Om du behöver samtala med någon finns en telefontjänst med präster, 
musiker och ideella medarbetare i pastoratet. Du hittar tjänstens olika  
telefonnummer på sidan 4 här i Insikten, på svenskakyrkan.se/floby  
eller genom att ringa pastoratsexpeditionen på nummer 0515-72 38 80.

För aktuell information om kyrkans verksamhet, se predikoturer i Falköpings 
Tidning, svenskakyrkan.se/floby eller affischer på anslagstavlor. På Facebook 
hittar du pastoratets sida om du söker på ”Svenska kyrkan i Floby pastorat”. 


