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Floby pastorat, Storgatan 58, 521 51 Floby

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

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: Erling Nyman, foto Lotta Kjerrman.
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Stefan Klint 
kyrkoherde i Floby pastorat

Kyrkoherde Stefan tänker på tre ord.

JJ ag har den senaste tiden tänkt på tre ord. Det 
första ordet är ”eldsjäl”, som är ett häftigt och 

dramatiskt ord. Elden lyser upp, ger värme och energi. 
I det här numret av Insikten möter du ett antal eldsjälar 
som har satsat tid och stor kraft på att förverkliga sina 
drömmar och visioner. Men eld kan också vara farligt. 
Ingen vill att själen ska brinna upp.

Det andra ordet är ”engagemang”, som betyder att vara 
delaktig, att ha ett aktivt intresse eller en stark känsla 
för något. Inte sällan syftar ordet på ett konkret åta-
gande eller uppdrag. När jag läser om Hugo, PeO, Sofia, 
Marika, ungdomarna i Svenska kyrkans unga och del-
tagarna i pilgrimsgruppen blir det tydligt att de förenas 
i viljan att bidra till något gott och att ge. Det finns så 
många människor som engagerar sig för andra. Kanske 
är du som läser detta en av dem. Pandemin har prövat 
oss på många plan och kanske finns det hos dig ett tvi-
vel på om det engagemang som satts på paus kommer 
att flamma upp igen. Till dig vill jag säga att behovet av 
engagerade människor alltid kommer att vara stort, inte 
minst i kyrkans gemenskap. Välkommen tillbaka eller 
välkommen för första gången. Du behövs!

Det tredje ordet jag tänker på är ”medlem”. Med sina 
bibliska rötter är det kanske det vackraste av de tre or-
den. Aposteln Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 
om deltagarna i församlingen som med-lemmar i en 
och samma kropp. Alla lemmar i kroppen märks inte 
lika mycket, men varje lem behövs med sin speciella 
funktion för att kroppens ska fungera. Vi behöver såväl 
eldsjälar som aktiva förtroendevalda och engagerade 
ideella, men framför allt behövs alla medlemmar. Utan 
detta ”tysta” engagemang i form av moraliskt och eko-
nomiskt stöd skulle arbetet med barn och unga, äldre 
och ensamma, människor i kris, musikgudstjänster, be-
gravningsverksamhet och underhåll av kyrkor och kul-
turarv inte vara möjligt. Tillsammans gör vi skillnad!

Det livsviktiga engagemanget

Stefan Klint, kyrkoherde
stefan.klint@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 31
070 – 600 28 15

Mikael Powidzki Casserblad, präst
mikael.casserblad@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 92
072 – 212 92 12

Matilda Nyman, präst
matilda.nyman@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 72
0730 – 96 70 71

Lena Åmark, pedagog 
lena.amark@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 88 
070 – 329 28 15

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

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



Svenska Kyrkans Unga

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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Foto: Svenska kyrkan/IKON

Konfirmation
Vårens konfirmationer direktsänds via 
webben och nya grupper startar i höst. 

I I slutet av maj är det dags för konfirmation för årets 
konfirmander. Beroende på smittläget av covid-19 

kan vi i skrivande stund inte säga exakt hur det blir men 
vi planerar för tre konfirmationsgudstjänster i Åsarps 
respektive Floby kyrka. Vi tänker oss konfirmation i 
mindre grupper och som det ser ut just nu utan anhöri-
ga i kyrkan. Vi anpassar verksamheten utifrån rådande 
smittläget och följer myndigheternas rekomendationer. 
Därför kan informationen komma att uppdateras. 

Precis som våra söndagsgudstjänster kommer konfir-
mationsgudstjänsterna att direktsändas på pastoratets 
hemsida. På det sättet hoppas vi att konfirmationen kan 
bli ett fint minne, inte bara för konfirmanderna utan 
också för deras familjer, släktingar och vänner. Upp-
daterad information kommer löpande att publiceras på 
www.svenskakyrkan.se/floby/konfirmation

Att vara konfirmand
Under det år som du är konfirmand vill vi som jobbar 
med konfirmandgrupperna ge dig möjlighet att reflek-
tera över din egen situation och egna livsfrågor, tala tro 
och samtala om dina funderingar kring Gud.

Du kommer med dina egna erfarenheter och föreställ-
ningar om livet, Gud och världen och har rätt att bli 
tagen på allvar som den individ du är med egna livserfa-
renheter och din egen unika livshistoria.

På många olika sätt vill vi göra konfirmationstiden till 
en rolig period i livet. Vi skapar och leker, sjunger och 
samtalar, utifrån en bibeltext eller tema. Vi läser i Bibeln 
och diskuterar hur det påverkar oss, kanske dramatise-
rar vi texten för att på ett annat sätt ta in berättelsen.

Välkommen att upptäcka mer om dig själv, om dina 
medmänniskor, om livet och om Gud!

Mer information och anmälan: 
www.svenskakyrkan.se/floby/konfirmation

Nya grupper startar i höst
I början av september startar vi upp nya grupper med 
träffar på måndagar för Kinneved och onsdagar för Flo-
by. Vi hoppas då att restriktionerna tillåter oss att träf-
fas i våra lokaler igen eller åtminstone i en kombination 
av träffar och digitala träffar. Du som är född år 2007 
kommer att få en inbjudan om detta under maj månad.

Utöver grupperna som träf-
fas på måndagar och onsda-
gar har vi fått önskemål om 
att starta upp en ny grupp 
som vänder sig till dig som 
går i särskolan och/eller har 
en intellektuell funktions-
nedsättning. 

Ansvariga för den nya grup-
pen är Lena Åmark, Stefan 
Klint och flera andra erfar-

na ledare. Veckodag och tid för gruppen är ännu inte 
bestämt. Du får gärna höra av dig till Lena Åmark (se 
sidan 2) med dina önskemål.

Nyhet!  Nyhet!  
Konfirmation  Konfirmation  
för dig som  för dig som  
går i särskolan  går i särskolan  
och/elller har  och/elller har  
en intellektuell en intellektuell 
funktionsned- funktionsned- 
sättning.sättning.
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Svenska Kyrkans Unga

Engagemang  
och inflytande
Visste du att Svenska Kyrkans Unga  
i Floby pastorat har en egen styrelse?  
En styrelse med unga medlemmar  
som vi själva har valt? 

TThea, Johanna, Emil, Malin, Tuva och Klara val-
des nyligen till styrelse för Svenska kyrkans 

unga (SKU) i Floby pastorat. Årsmötet genomfördes 
denna gång helt digitalt med alla som anmält sig. Det 
blev omval av sittande styrelse men en ledamot valde 
att inte fortsätta och en ny ledamot – Emil – valdes in. 
Vi är glada att ha fått fortsatt förtroende, och vi hälsar 
Emil välkommen!

Vårt arbete går ut på att skapa en plats där unga får hitta 
en gemenskap, ha roligt tillsammans och få utforska sin 
tro. Styrelsens första uppdrag är nu att skriva en verk-
samhetsplan där vi beskriver vad vi vill göra. Sedan ska 
vi skicka planen till kyrkorådet för att ansöka om peng-
ar. Här intill kan du läsa lite mer om varför vi har valt 
att engagera oss inom Svenska kyrkans unga. 

Emil Lager 
10 år, ledamot
– Jag blev invald som 
ny ledamot i år. Jag 
är med i SKU för att 
det är roligt att vara 
med både i SKU och 
i grupperna. Och så 
gillar jag Gud. Jag är 
med i styrelsen för 
att det verkade spän-
nande och för att det 
är roligt att få vara med 
och bestämma. 

Johanna 
Lindström
17 år, ledamot
– Jag är med i SKU 

och har barngrupper 
i Kinneved när det inte 

är pandemi. När jag bör-
jade i min konfirmations-

grupp år 2017 fick jag ett erbju-
dande om att vara med och leda en barngrupp. Jag 
tänkte att det kunde vara kul och har lett gruppen 
sedan dess tillsammans med några andra. Jag är med i 
styrelsen för att jag gillar att ta beslut, till exempel om 
vad vi ska hitta på med barn- och ungdomsgrupperna 
och vart vi vill åka på ledarresa.

Thea Westermark 
18 år, ordförande
– Jag gick med i SKU för att jag ville påverka och 
förändra. Jag vill jobba, tillsammans med de andra 
i styrelsen, för att skapa en plats för unga där de 
kan hitta en gemenskap i sin tro, få vara sig själva 

och ha roligt med andra. Men också en plats som 
ger unga chansen att ta ansvar och utvecklas som  

ledare, och där det är unga som har makten och får 
bestämma. Barn och unga har sällan den chansen i  

andra sammanhang och därför är det extra viktigt för mig 
att vi blir en plats där de kan få göra det. Jag hittade allt detta i 

Svenska kyrkan och jag vill ge andra chansen att få göra detsamma.



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

Svenska Kyrkans Unga FlobySvenska Kyrkans Unga Floby

Malin Lager 
13 år,  
sekreterare
– Jag är med i SKU 
för att träffa och lära 
känna nya männ-
iskor. Jag har varit 
sekreterare i styrelsen i 
två år och är med för att 
få säga vad jag tycker, vara 
med och påverka och besluta 
om saker och ting.  År 2019 var jag 
med på riksårsmötet i Hallunda, där det 
togs beslut för riksorganisationen, och förra året 
var jag med på distriktsårsmötet som var digitalt.

Klara Andersson 
17 år, ledamot
– Jag valdes in i styrelsen 
förra året men har varit 
ledare i barngrupper 
tidigare. Jag var med 
i miniorgruppen i 
Kinneved för att jag 
gillar att vara med 
barn. När jag fick 
frågan om att vara 
med i styrelsen tyckte 
jag att det lät roligt.

Tuva Bramstång 
10 år, ledamot
– Jag har varit med i barn-
timmar och miniorer. Vi har 
roligt när vi träffas. När jag 
fick frågan om att vara med i 
styrelsen lät det spännande så 
det ville jag. Jag får vara med 
och tycka till om vad vi ska göra i 
grupperna och hur våra pengar ska 
användas. Man får fråga om allt och 
det gör jag.
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Inne att vara ute
Scoutverksamheten inom EFS har sitt 
rätta element utomhus, vilket fungerar 
väl under pandemin.   

EE FS i Floby-Göteve och Floby församling har 
flera års givande samarbete bakom sig. Många 

aktiviteter och verksamheter har planerats, genomförts 
och utvecklats tillsammans. Därför känns det extra an-
geläget att få lyfta fram EFS scouter, en verksamhet som 
tack vare kreativa och ideellt engagerade medlemmar 
har kunnat fortsätta i en tid när så mycket annat har 
satts på paus.

Det hela började hösten 2015 då EFS beslutade sig för 
att göra en ny satsning på scouter. Fram tills nu har både 
scouter och antal ideella ledare vuxit konstant. Idag 
träffas närmare 60 scouter mellan 6-18 år varje fredag 
för en rolig stund tillsammans med våra 12 ledare. En 
imponerande skara. Några somrar i rad har det också 
arrangerats gemensamma läger med Svenska kyrkan i 
Floby pastorat. Ända sedan uppstarten har EFU-stugan 
i Göteve varit den självklara platsen för verksamheten. 
Själva namnet har sitt ursprung i EFS ungdomsförbund 
EFU (numera Salt) som existerade vid tiden då fören-
ingen för EFU-stugan bildades. Omgivningen är en oas 
för alla åldrar och platsen bjuder sommartid på både 
midsommarfirande och gudstjänster som EFS i Floby-

Göteve, Floby församling och EFS Falköping arrang-
erar gemensamt.

Sofia Thuvesson, huvudansvarig för scouterna, berät-
tar om hur de har tacklat pandemin och om drivkraften 
bakom de ideella insatserna.

– Barnens välmående är vår största drivkraft. Det är 
så viktig för barnen att vi håller igång vår verksamhet. 
De behöver komma ut i natu-
ren, särskilt nu när pandemin 
tvingar dem att vara hemma 
mer än vanligt, berättar Sofia. 

– Vi märker även på föräld-
rarna att de uppskattar att 
komma hit. Miljön gör att 
man släpper vardagen för en 
stund och bara är. Men det är viktigt att tillägga att vår 
verksamhet inte bara bygger på ledarna. Det är många 
ideella krafter som servar och ser till att allt fungerar 
runt omkring, allt från att göra smörgåsar, hugga ved 
och bygga vindskydd. Vi har till och med fått två nya 
ledare under pandemin. Det säger väl något om hur ro-
ligt och givande det är att engagera sig hos oss, avslutar 
Sofia och skrattar hjärtligt.

Engagemang i fokus

– Barnens  
välmående är  

vår största  
drivkraft

Scoutledarna i EFS scoutverksamhet Salt Scout. Bakre 
raden från vänster: Andreas Adolfsson, Niklas Bäck, 

Erik Nilsson, Daniel Gustavsson, Andreas Lindlöf, 
Marie Tidqvist. Främre raden från vänster: Sofia 
Thuvesson, Lilian Gustavsson, Birgitta Eriksson,  

Eva Svensson, Marika Bäcklund



... Marika Bäcklund. 
Salt Scout är namnet på scoutverksam-
heten för barn och unga i EFS och du är 
ledare inom Salt Falbygdens Scoutkår.

Varför är du engagerad  
i Salt Scout?
– Jag har varit ledare sedan 2016 då jag gled in på ett 
bananskal kan man väl säga. Jag lämnade min dotter på 
småscouter och nämnde att jag kunde hjälpa till om det 
behövdes. Nästa höst stod jag och Annika Thorild som 
ledare med en helt egen grupp och sen har det bara rull-
lat på. Hade jag inte tyckt det var roligt och menings-
fullt hade jag inte fortsatt som ledare. När jag var liten 
var jag med i SMU scouter, först som deltagare och sen 
som ledare när jag blev äldre. Nu känner jag att jag har 
möjlighet att ge tillbaka mycket av det som jag fick med 
mig som ung.

Hur har du upplevt  
pandemitiden?
– För mig personligen är det inte så stora drastiska för-
ändringar förutom att man inte kan åka och handla som 
förut eller bjuda hem vänner som innan. När man har 
valt att bo som vi gör blir det inte så drastiska skillnader 
som det blir för dem som bor i en större stad.

Vilka utmaningar har ni stått 
inför med er verksamhet?
– Utmaningen har varit att vi har ett stort antal deltaga-
re, drygt 60 stycken, som sammanstrålar från fyra olika 
skolor i vår kommun. Vi försöker att jobba med dem i 
små patruller och vi är bara utomhus med våra grupper, 
förutom de riktigt små som kan vara inne vid något en-
staka tillfälle. Vi har inte kunnat genomföra några stora 
samlingar så som vår invigning vi har i maj varje år. Vi 
valde att pausa de allra minsta under senhösten för att 
de är svårare att hålla ifrån varandra.

– Vi har fått dela in barnen i mindre patruller med var-
sin plats i skogen och det har fungerat väldigt bra. Det 
kanske inte hade blivit så om det inte vore för situatio-
nen som råder just nu.

Hur lyckas ni behålla glöden 
att fortsätta verksamheten?
– Vi har lyckats behålla glöden och viljan att fortsätta 
med vår verksamhet för att det finns så många barn och 
ungdomar som behöver komma ut och få tänka på an-
dra saker en stund. Pandemin kan vara ganska skräm-
mande för barnen och ungdomarna lika väl som för oss 
vuxna.

– Vi har haft samma inställning och tyckt att det är vik-
tigt att vi försöker hålla igång. Men känner man att man 
inte vill eller kan medverka på grund av Corona så är 
det ett beslut som accepteras utan omsvep. Vi har ledare 
i alla åldrar och varje individ måste få känna efter själv 
hur man vill göra.

Hur tänker ni framåt?
– Vi följer de rekommendationer som folkhälsomyn-
digheten och Salt ger. Om det fortsätter så här så kan 
vi inte genomföra några större samlingar denna vår el-
ler sommar heller så som hajker, invigning eller andra 
större evenemang som anordnas av Salt.

Hallå där...

Vad är EFS?

EFS är en missions- 
rörelse inom Svenska 
kyrkan. Namnet EFS är 
från 1856 och det står för 
”Evangeliska Fosterlands- 
stiftelsen”. Läs mer på www.efs.nu
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Engagemang i fokus

Vägen till tro  
är personlig
Hugo  är engagerad i konfirmand- 
arbetet i Floby pastorat. Resan hit har 
varit både geografisk och själslig.

JJ ag, Lotta Kjerrman, möter Hugo i entrén till pas-
toratsexpeditionen i Floby. Med ett varmt leen-

de och nyfikna ögon kommer han gåendes mot mig. Vi 
skjuter glatt fram våra armbågar i en Corona-hälsning. 
Hugo är pastoratets senaste tillskott i konfirmandverk-
samheten där han engagerar sig som ideell ledare.

Nils Holgersson på kinesiska
Hugo föddes i sydvästra Kina 1977. Vid ett års ålder 
lämnas han, på grund av tuffa levnadsförhållanden, till 
sin farmor i nordöstra Kina. När hans föräldrar till sist 
flyttar dit har han inte sett dem på över sex år. Som barn 
tittade Hugo på en japansk barnserie, en dramatisering 
av Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige”, som översatts till kinesiska. 

– Jag älskade serien. Jag tittade på ett avsnitt i veckan 
under ett helt år. Jag var så fascinerad av Sverige, ett rik-
tigt sagoland, berättar Hugo. 

Vid 14 års ålder är det åter dags för en separation. Denna 
gång flyttar Hugo ensam tillbaka till sydvästra Kina för 
att bo hos sin moster och gå i skolan på orten. 

– Jag var inte det lättaste barnet. Jag trotsade hela tiden 
och gjorde dumma saker. Men jag inspirerades av Nils. 
Han var ju också en stökig och busig pojk men blev en 
fin människa till slut, säger Hugo och ler.

Längtan efter något nytt
Hugo fortsätter i skolan men är sällan där. Han trivs 
inte och skolkar sig igenom både gymnasiet och univer-
sitetet och till sist hoppar han av, 23 år gammal. 

– Jag passade aldrig in i miljön, i systemet. Jag längtade 
efter något nytt, något annat, men visste inte vad. Det 
var då jag bestämde mig för att resa till Sverige och upp-
leva sagolandet från barndomen, berättar Hugo.

Utan resplan packar han en liten väska och lämnar allt 
bakom sig. Väl i Sverige söker Hugo in till universitetet i 
Kristianstad och läser pedagogik, med inriktning barn, 
under ett år. 

– Jag fattade ingenting till en början, säger Hugo och 
skrattar. 

Studier i språk och kultur
Därefter blev det studier i svensk kultur och samhälle 
vid universitetet i Göteborg och sedan studier och ar-
bete som lärare vid universitetet i Umeå. Här träffar han 
Anders, en logoped, som kom att bli hans personliga 
livsguide. 

– Tyvärr var jag fortfarande lat och skolkade för det 
mesta. Jag låg hemma i soffan och kollade på filmer el-
ler program av Utbildningsradion. Men jag visste att jag 
behövde bli godkänd i svenska för att få ut min examen. 
Så det blev ytterligare studier i Stockholm och Lund vil-
ket resulterade i två masters i språkinlärning och språk-
vetenskap. Sedan dess har jag undervisat i språk.

– Tack vare Anders hamnade jag i Floby. Jag trivs jät-
tebra här. Miljön med bergsplatåerna påminner om min 
uppväxt hos farmor, vi bodde så, berättar Hugo. 

På ett märkligt sätt har han också återförenats med sina 
föräldrar. Hans pappa hade en längtan till friheten i 
väst. Han fick aldrig uppleva den men hans aska ligger 
på Floby kyrkogård. Hugos mamma kom för ett kortare 
besök förra året men har blivit kvar sedan dess då värl-
den drabbades av Corona och gränserna stängdes. 

– Jag har varit på resande fot hela livet, jag tillhör inte 
någon eller någonstans men Floby har blivit mitt hem. 
Här vill jag bo! utbrister Hugo.

– Jag är varken döpt eller konfirmerad. 
Jag vill gärna bli en god kristen  

men jag vet inte om jag är redo. 



Växer med ungdomarna
Det var när Hugos pappa skulle begravas som han fick 
kontakt med Svenska kyrkan i Floby. I flera år därefter 
gick han på själavårdssamtal hos prästen Anita Karlén. 

– Anita har hjälp mig så mycket och jag kände att jag 
ville ge tillbaka, bidra med något. När jag fick frågan i 
höstas om att hjälpa till med konfirmanderna så blev jag 
jätteglad. Lena, Matilda och Jenny är fantastiska ledare. 
De är duktiga på att förklara och att engagera. Jag har 
fått växa tillsammans med ungdomarna och lärt mig 
grunden i kristen tro. Vi har lärt av varandra. 

– Men ska jag vara ärlig så har nog ungdomarna gett 
mig mer än vad jag har gett dem, säger Hugo och skrat-
tar hjärtligt. Jag är varken döpt, konfirmerad eller kris-
ten. Jag vill bli det men känner mig inte redo än. Jag tän-
ker fortfarande dåliga tankar, gör dåliga saker och gör 
dåliga val. Trots att jag är 43 år är jag lika lat, bortskämd 
och oansvarig som jag var som barn. När jag dör kom-
mer nog Gud att säga ”Vad skönt, nu är ditt liv färdigt, 
nu behöver jag inte ta hand om dig mer”. Det är bra, då 
får han tid till att ta hand om någon annan, säger Hugo 
och skrattar igen.

Hugo identifierar sig med barn och ungdomar som 
känner sig utanför. Han vill hjälpa dem men poängterar 
samtidigt att han inte är mogen för att ta något större 
ansvar. 

– Jag har lite problem med tålamodet. När barnen testar 
mina gränser så brister jag. Då skäller jag först på dem, 
sedan får jag dåligt samvete, ångrar mig och ber om ur-

säkt. Jag ser mig själv i barnen och blir förvånad att jag 
reagerar som jag gör. Det är nog min stränga uppväxt 
som påverkar. De ränderna går aldrig ur, säger Hugo.

– Jag vill hjälpa till, se ett barns utveckling men lämna 
ansvaret till någon annan. Tänk dig en bit lera. Jag är 
med och formar den men överlåter sedan den kladdiga 
leran till någon annan att göra något fint av, avslutar 
Hugo.

Du är redan älskad
När jag hör Hugo berätta om sitt liv kan jag inte annat 
än förundras, av både hans berättelse men även av ho-
nom som person. Vi är till synes två helt olika individer 
på ytan men med brottas med samma tankar på djupet. 
Känslan av att inte vara tillräckligt god, tillräckligt kun-
nig eller tillräckligt kristen för att få vara med i Guds 
familj. Rädslan av att inte passa in och att inte duga som 
man är. 

Men samtalet med Hugo får mig också att inse att vä-
gen till tro inte är en tävling där vi graderas, värderas 
och prisas för våra insatser. Tro handlar om viljan att 
göra gott utifrån de förmågor vi har. Vi föds med olika 
förutsättningar och vägen till tro börjar där vi står. Och 
vägen leder inte till någon yttre destination utan till vår 
inre gudomliga källa. Det handlar alltså om att hitta sig 
själv och dela med sig av sina gåvor. 

Så är du är en av dem som tänker och känner som Hugo? 
Sluta oroa dig! Du är redan en del av Guds familj och du 
är älskad precis som du är.

”Jag har varit på resande fot hela livet,  
men nu har Floby blivit mitt hem”  
säger Hugo. Boken om Nils Holgersson  
insprirerade honom att flytta  
från Kina till Sverige.
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Vi längtar  
och hoppas
Coronapandemin fortsätter att  
påverka kyrkans verksamhet,  
även här i Floby pastorat.

NN är det här numret av Insikten trycks är den 
omfattande insatsen att vaccinera det svenska 

folket i full gång. Men smittspridningen är fortfarande 
stor i samhället och gränsen på max åtta deltagare vid 
en offentlig sammankomst finns kvar. Det gör att vi 
fortsatt tvingas pausa eller förändra många verksamhe-
ter. Men vi längtar efter och ber om att det snart, för-
hoppningsvis till hösten, ska vara möjligt att erbjuda 
aktiviteter och gemenskap igen. Vi vill berätta om föl-
jande planering för sommaren, men observera att verk-
samheten snabbt kan komma att ändras.

Gudstjänst via radio och web
Du kan fortsatt delta i pastoratets gudstjänster i form av 
direktsändningar i Radio Falköping (90,8MHz) sönda-
gar kl 9 och på internet. Du hittar mer information på 
www.svenskakyrkan.se/floby/gudstjanster eller genom 
att ringa till pastoratsexpeditionen (se sidan 2 för kon-
taktinformation). Många har berättat att de uppskattar 
enkelheten och närheten i direktsändningarna. Du kan 
även ta del av dem i efterhand när du vill på webben. Läs 
mer om satsningen på sommarmusiken på sidan 11 och 
om pilgrimsvandringar på sidorna 16–20.

På pastoratets hemsida, Facebook-sida och Youtube-
kanal kan du även hitta tidigare sändningar och inspi-
rerande program, som till exempel serien ”Kyrkorna 
berättar”, ”Samtal under valven” och olika typer av an-
dakter med våra präster och musiker.

Öppna kyrkor
Du vet väl om att några av pastoratets kyrkor är öppna 
för enskild andakt? Du kan besöka kyrkorna Åsarp, 
Kinneved, Vårkumla, Gökhem och Jäla dagligen klock-
an 9–19 i. Floby kyrka är öppen dagligen klockan 9–15. 
Många besöker regelbundet någon av våra kyrkor för 
att sitta ner i stillhet, tända ett ljus och kanske be en bön 
för sig själv eller för andra.

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 har startat en diakonimottagning 
i Floby Kyrkans hus på fredagar klockan 10–12, och ge-
nom kontakt med någon av våra präster finns möjlig-
het till stödjande samtal. Om du behöver hjälp med att 
handla mat, så kan du fortsatt vända dig till Corona Flo-
byhjälpen som Svenska kyrkan samarbetar med. Ring 
då 0515-72 38 86.

Barn, unga och konfirmander
Till hösten startar vi tre nya konfirmandgrupper varav 
en för konfirmander som går i särskolan eller har en 
intellektuell funktionsnedsättning. Det finns mer infor-
mation om konfirmandgrupperna på sidan 3. När det 
gäller barngrupper så planerar vi för en hösttermin när 
vi kan träffas utomhus och på kortare läger. Kontakta 
Lena Åmark (se sidan 2) om du har frågor. En dag blir 
det möjligt, även om det inte alltid känns så, att åter mö-
tas och ha roligt tillsammans på det sätt som vi längtar 
efter. Låt oss hoppas och be att det blir snart!

Kontakt och information
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss 
som arbetar i pastoratet. På sidan 2 hittar du kontakt-
uppgifter till pastoratets expeditioner samt adressen till 
vår hemsida med uppgifter till alla anställda. Båda ex-
peditionerna är fortsatt stängda för besök på grund av 
pandemin, men du når oss alltid via telefon och e-post. 

På hemsidan finns också en kalender som vi uppdaterar 
löpande med aktuella händelser i pastoratet. Och glöm 
inte att kika på anslagstavlan vid din kyrka. Där sätter vi 
upp information som kan vara av intresse för dig.

När kommer vi kunna ses igen? 
Vi längtar och hoppas.Corona-pandemin

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Pandemin har stora konsekvenser  
för musiklivet i pastoratet, men vi  
planerar för framtiden!

EE n av de verksamheter som påverkats mest un-
der pandemin är musiken. Körverksamheten 

har varit på paus sedan mars förra året, och under 2020 
tvingades vi ställa in den traditionella sommarmusiken 
med program i pastoratets samtliga 17 kyrkor.

Körsångarna längtar efter att dra igång igen så snart det 
är möjligt – och det gör även Jenny Nilsson, pastoratets 
nya musikpedagog. Hon har funnits hos oss sedan au-
gusti 2020 med uppdraget att leda körer och musicera 
med barn och unga.

Sommarmusiken  
blir av i någon form
När det gäller sommarmusiken lanserar organist Tho-
mas Vinge i år ett upplägg som gör det möjligt att ge-
nomföra ett ambitiöst program, oavsett om restriktio-
nerna finns kvar eller lättas.

Om smittskyddsläget inte tillåter fysiska samlingar 
kommer artisterna att förinspela programmet i respek-
tive kyrka, för sändning den aktuella söndagen i Radio 
Falköping och på webben. Om läget i pandemin däremot 
skulle tillåta fysiska samlingar med vissa restriktioner, 

Använd din röst i kyrkovalet
I september är det kyrkoval. Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan och 
som har fyllt 16 år rösta på de grupper och personer som du vill ska styra 
kyrkan  under den kommande fyraårsperioden. Vilka frågor är viktiga för dig? 
Använd din röst och påverka Floby pastorat, Skara stift och hela kyrkan!

Du kan vända dig till Agne Arnesson, Floby (070-5427989), Rune  
Lennartsson, Kinneved (070-1518863) eller Noomi Ragnarsson,  
Åsarp (070-8199328) om du har frågor.

Läs också mer om kyrkovalet  
på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

kommer dessa program att genomföras live i respektive 
kyrka (se hemsidan och predikotursannonsen). Då finns 
ingen möjlighet till direktsändning, men vi planerar i så 
fall att återsända tidigare program i närradion.

Håll utkik och missa inte årets sommarmusik. När pas-
toratet sände fyra tillfällen med julmusik i december 
och januari deltog omkring 600 personer per gång i 
sändningarna via närradion och webben!

Musiken, kyrkan och pandemin
Erik och Jenny Nilsson



12

Engagemang i fokus

Engagemang  
och evangelium
PeO Dalesjös engagemang drivs av hans 
stora yrkeskunnande inom ljudteknik, 
men också av hans kristna tro.

TT ack vare ett samarbete med Radio Falköping 
kunde Floby pastorat ställa om till att sända 

gudstjänster via radio 
och webb, när pande-
min gjorde det svårt 
att fira gudstjänst som 
vi varit vana vid. En 
central person i detta 
samarbete är PeO Da-
lesjö. 

PeO Dalesjö är en eld-
själ när det handlar 
om ljudteknik. I sitt 

yrkesliv har han arbetat med ljudteknik och akustik, 
bland annat genom att installera ljudanläggningar i ett 
stort antal kyrkor. Hans engagemang i Radio Falköping 
handlar om att ta till vara all erfarenhet som han skaffat 
sig genom åren. Hans egen kristna tro spelar också en 
viktig roll. 

– Mitt engagemang kommer ur att jag vill bidra med 
det jag är bra på, säger han. Jag vill vara en del av att 
sprida evangeliet, och mitt sätt är att använda min tek-
niska kunskap. Andra personer är bra på annat, som att 
predika, men min styrka ligger i att sköta den bakomlig-
gande tekniken. 

Detaljerna är viktiga
Sedan närradioföreningen Radio Falköping bildades på 
1980-talet har en teknisk revolution utspelat sig. PeO 
har arbetat aktivt för att radiokanalen ska följa med i ut-
vecklingen. Därför var kanalen tidig med att kombinera 
radiosändningar med digitala sändningar med både ljud 
och bild.

PeO ställer höga krav på tekniken som han arbetar med. 
Han vill att det ska bli en bra slutprodukt, och menar att 
ljudet är viktigare än bilden för att skapa kvalitet. 

– Så länge ljudet är bra, så kan du stå ut med en lite säm-
re bildkvalitet. Men inte tvärtom. 

Men att skapa program som berör handlar om långt 
mycket mer än fungerande teknik. PeO betonar vikten 
av detaljer.

– Jag brukar tänka på ljuden som alla hör, men ingen 
egentligen lägger märke till. Sådana ljud kan användas 
för att skapa bilder i tankarna hos den som lyssnar. Det 
kan handla om att låta en kaffekopp synas eller höras, 
för att ge lyssnaren en känsla av hemtrevnad och ge-
menskap. Ska man beröra den som lyssnar eller tittar så 
måste det finnas det där lilla extra. 

Samtal om livet berör
Särskilt bra tycker PeO att sändningarna blir när de 
innehåller samtal som kan engagera lyssnarna och tit-
tarna. Ett sådant exempel är ”Samtal under valven” 
som sändes på påskaftons kväll. Där samtalade präs-
terna Stefan Klint och Frank Lorentzon under rubriken 
”Finns Gud?”. 

– Det berör när även präster vågar prata om att de 
ibland tvivlar på att Gud finns, säger PeO. Människor 
vill lyssna på samtal som de själva kan känna igen sig i. 
Livsöden engagerar. Därför känns det extra roligt när vi 
kan sända den typen av program.

PeO tycker också att det är roligt att Floby pastorat vå-
gar satsa på direktsända gudstjänster. Att de inte är in-
spelade i förväg skapar en närvaro för den som deltar 
vid sin radio eller skärm. Det är lite svårare och kräver 

–Mitt sätt att vara 
med och sprida 
evangeliet är att  
använda min  
tekniska kunskap.

PeO Dalesjö tillbringar mycket 
tid i inspelningsbussen, som till 
exempel här under inspelningen 
av julmusik i Åsarps kyrka  
i december 2020.



lite mer arbete att sända direkt, men det blir också mer 
levande. Att något blir lite fel ibland visar bara att präs-
ten och de andra är mänskliga. 

– Man märker att det sker just nu, säger PeO. En förin-
spelad och redigerad gudstjänst tappar lite av den ner-
ven. 

Att ge utan att  
kräva något tillbaka
Det är inte bara på tekniken som PeO ställer höga krav, 
utan även på sig själv. Han arbetar mycket inom när-
radioföreningen, inte minst med digitala sändningar av 
sammanträden inom Falköpings kommunfullmäktige 
eller Västra Götalandsregionen. 

– Jag blir aldrig riktigt nöjd och kan inte slå mig till ro. 
Samtidigt är det därför jag fortsätter att utvecklas. Och 
jag får så mycket tillbaka. Att jag kan bidra till att ge 
människor det som de längtar efter, och att våra pro-
gram kan beröra dem som lyssnar och tittar – det ger 
en tillfredsställelse. Det är fantastiskt att kunna ge utan 
att kräva att få något tillbaka. Där ligger mycket av mitt 
driv.

PeO sammanfattar tankarna om sitt engagemang med 
att koppla tillbaka till sin kristna tro. 

– Vi som är kristna har en uppgift att sprida Ordet och 
tron. Det får vi engagera oss i så länge vi orkar.

... Hillevi Setrinen. 
Du är en av pastoratets kyrkvärdar  
och spelar en viktig roll i och kring 
gudstjänsten. 

Har pandemin påverkat  
dig som kyrkvärd?
– Ja, jag är kyrkvärd i Börstig kyrka i vanliga fall men 
under pandemin har vi inte haft några gudstjänster, 
kyrkan är stängd. Nu är jag bara med och stöttar upp 
under direktsända gudstjänster i Åsarp vid behov.  
Hittills har det blivit två gånger.

Hur är det att fira gudstjänst 
utan besökare i kyrkan?
– Det är egentligen inte så stor skillnad. I Börstig kyrka 
är det ganska få besökare i vanliga fall så det är inget 
konstigt med tomma bänkrader. Man vet ju också för-
utsättningarna tänker jag, att det är en inspelning, så då 
utgår man från det. Det har varit en positiv upplevelse 
och en fin gemenskap med dem som varit på plats och 
spelat in.

Har du själv lyssnat till  
någon direktsänd gudstjänst 
via radio och webb?
– Nä, det fungerar inte för mig. Jag ersätter inte upple-
velser eller kulturella aktiviteter med digitala varianter. 
Då avstår jag och inväntar när det fungerar som vanligt 
igen.

Vad gör du när du inte  
är kyrkvärd?
– Jag fyller 65 år i sommar men jag har inga planer på 
pension. Vi får se hur det blir. Jag tar det som det kom-
mer. Just nu driver jag Ponnyskolan för 15-20 ridsko-
lebarn, undervisar i svenska och engelska på folkhög-
skolan i Borås två dagar i veckan och är timanställd i 
hemtjänsten i Åsarp. Jag har dessutom ett intresse för 
pilgrimsvandringar.

Hallå där...
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Kyrkorna berättar

Film om  
Gökhems kyrka

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

Scanna koden med din  
mobiltelefon för att titta:

Gökhems kyrka
Gökhems kyrka ligger i den nordligaste 
delen av Floby församling. Alldeles intill 
ligger Överkyrke kyrkoruin.

DD et var en gång två systrar som skulle bygga en 
kyrka. Men de kom inte överens om platsen. 

Så de byggde en kyrka var. Eller var det kanske två olika 
munkordnar som byggde varsin kyrka? 

En tredje teori om varför det från 1100-talets slut till 
1500-talets början fanns två kyrkor i bruk i Gökhem 
med ca 150 meter emellan är att den mindre kyrkan, 
Överkyrke, var en gårdskyrka och den större kyrkan, 
Gökhems kyrka, var församlingens kyrka.

Medan Gökhems kyrka bevarades förföll Överkyrke  
och blev med tiden täckt av jord och övervuxen. Äldre 
gökhemsbor har berättat att de som barn om vintrarna 
åkte kälke på den jordkulle som bildats ovanpå kyrkan. 
År 1955 grävde man ut kullen och fann kyrkoruinen. 
Varje sommar firas en friluftsgudstjänst vid ruinen om 
vädret tillåter.

Från medeltid till nutid
Gökhems kyrka byggdes under 1100-talet. Två medelti-
da dopfuntar står i kyrkan. Den ena har troligen tillhört 
Överkyrke. På 1300-talet förlängdes långhuset åt väster. 
Kyrkans yttertak lades om 2018-2019, då man även re-
noverade de vackra och välbevarade romanska taksto-
larna takstolarna, som finns ovanför kyrkans valv. De är 
från 1100-talet och unika i sitt slag i såväl Sverige som 
Europa. Kyrkans yttertak lades om 2018–2019 och då 

Gökhems kyrka är känd Gökhems kyrka är känd 
för  Mäster Amunds  för  Mäster Amunds  

vackra takmålningar.vackra takmålningar.

Takstolarna i Gökhems kyrka är Takstolarna i Gökhems kyrka är 
från 1100-talet och unika i sitt slag.från 1100-talet och unika i sitt slag.



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

Nu har turen kommit till Gökhems kyrka.

renoverade man även varsamt en del av de gamla tak-
stolarna. Taket har fått nya takspån, efter att länge ha 
varit klätt med tegel.

Valven gjordes 1485. År 1487 fick kyrkan sina vackra 
målningar, gjorda av Mäster Amund, som även målade 
i den kyrka i Södra Råda, som brann ner 2001. De ren-
gjordes med franskbröd vid 500-årsjubileet 1987.

På 1700-talet tog man bort några katolska inventarier: 
ett Mariaaltare och korskranket – det gallerverk som 
skilde koret från resten av kyrkan. Kyrkan fick läktare 
runt om, en orgel (den nuvarande är från 1985), en altar-
uppsats och en predikstol.

Strax intill kyrkan ligger församlingshemmet, som var 
folkskola fram till 1963, när skolan i Odensberg bygg-
des. De två skolsalarna, där läraren, som även var kan-
tor, och lärarinnan hade var sina klasser, används nu till 
dopkalas, minnesstunder och andra sammankomster. 
Församlingssalen renoverades 1998. Förra året målades 
huset och taket byttes. Även lägenheterna, som förr i  
tiden var bostäder åt lärarna, renoverades och hyrs nu 
ut till privatpersoner.

Unika målningar
Det mest unika för Gökhems kyrka är Mäster Amunds 
målningar. Under en tid då de flesta inte kunde läsa, 
blev bilderna i kyrkan som en biblisk bilderbok. I  
vapenhuset ser vi legenden om den heliga Katarina av 
Alexandria, som gett upphov till visan om ”liten Karin” 
som sattes ”i spiketunnan in”.

I långhuset har målningarna aldrig varit överkalkade, 
vilket är fallet i många andra medeltida kyrkor. I ta-
ket syns Abraham, Isak och Jakob, Gubben Noak som 
timrar på sin ark och bilder ur skapelseberättelsen. 
Utefter norra långväggen skildras trosbekännelsen.  
I bakre valvet syns de kloka och de oförståndiga jung-
frurna, med Jesus i mitten. I målningen syns sex stycken 
oförståndiga jungfrur trots att de är fem i matteus-
evangeliet – har konstnären kanske målat in sig själv 
eller någon annan?

På korets norra vägg är det så kallade Rosenkrans- 
motivet avbildat med Maria som förebedjerska för 
mänskligheten. Inom en stor krans av rosor står Maria 

inför Gud Fader med en liten krans av rosor i handen. 
Utanför ligger en man på knä. Hans böner stiger likt ro-
sor in till Gud och Maria.

Uppskattad och välbesökt
Gökhems kyrka har stått här i ca 900 år – en svind-
lande tidsrymd! Nya generationer kommer till kyrkan, 
det vittnar bl a kyrkans dopträd om, där en glasdroppe 
hängs upp var gång någon döps. Så fortsätter Gökhems 
gamla kyrka att vara kyrka också nu och in i framtiden. 

Välkommen att besöka Gökhems vackra kyrka! Skriv 
gärna en rad i gästboken! Den vittnar om besökare från 
hela Sverige och från många andra länder. Te
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Foto: Svenska kyrkan/IKON

Vilskeleden
Vilskeleden är en ny vandrings- och  
pilgrimsled som går mellan Jäla och 
Östra Tunhem.

LL eden är märkt med Brynolfsmärket (Skara stifts 
märke för pilgrimsleder, se bild) och passe-

rar kyrkorna i Jäla, Grolanda, Floby, Sörby, Gökhem,  
Vilske-Kleva och Östra Tunhem.

Omväxlande vandring  
fylld av sevärdheter
Leden går på stigar och vägar, genom odlingslandskap 
och skog, och några kvarter genom Floby samhälle. Här 
finns allt från löv- och barrskog, till hagmark och öppna 
fält, och du går vid bäckar där du kan fylla din vatten-
flaska eller under våren titta på vitsippshavet. Bland 
upplevelserna längs din vandring finns Ljusningshögen 
i Floby, Gudhemsskogen, stenvalvsbron vid Hålen och 
det kalkrika naturreservatet vid Kleva Klintar med sin 
säregna geologi och växtlighet.

Sex etapper
Leden är indelade i sex etapper, som går från kyrka till 
kyrka. Vid kyrkorna finns informationstavlor med karta 
och uppgifter om sträckan, sevärdheter längs vägen och 
svårighetsgrad.

Östra Tunhem – Vilske-
Kleva: 9 km. Medelsvår, 
men med ca 100 m i brant 
sluttning. Leden följer 
en gammal fädrev och 
passerar TV-tornet och 
fornborgen på Stånga-
berget. Milsvid utsikt 
över Västgötaslätten i 
väster och Hornborgsjön 
i norr.

Vilske-Kleva – Gökhem: 
6,6 km. Lätt. Leden följer 

lättgången byväg, och vackra hagmarker i lövskog. Om-
rådet är fyllt av fornminnen och Kleva klintar och dess 
naturreservat är botaniskt och geologiskt spännande. 
Leden går också genom Skårs by, där det tidigare fanns 
flera kalkbrott.

Gökhem – Sörby: 5 km. Lätt vandring på byväg, som 
också passerar Bed and breakfast och lokala vandrings-
slingor i Gökhemsskogen.

Sörby – Floby: 3,8 km. Medelsvår vandring. Leden går 
längs gammal kyrkstig i odlingslandskap och skog, samt 
på traktorstigar och genom samhället på gator.

Floby – Grolanda: 10 km. Lätt. Går på väg, över åker-
mark och gammal kyrkstig. Här kan du läsa berättelsen 
om Ljusningshögen från bondestenåldern och leden 
passerar två stenvalvsbroar och en domarring.

Grolanda – Jäla: 8 km. Medelsvår. Går i huvudsak på 
stigar genom odlingslandskap och skog, och passerar 
Lidan vid Lärka kvarn där det finns eldstad, och under 
sommaren kommer ett vindskydd att byggas.

Gå med oss längs Vilskeleden
Under hösten 2021 och våren 2022 arrangeras pil-
grimsvandringar runt hela södra Falbygden med temat 
Dygnsrytm som den röda tråden. Höstens vandringar 
går längs Vilskeleden. Efter nyår går vi i stället på S:t 
Olofsleden tillbaka mot Jäla. 

Vandringarna arrangeras av Floby, Falköpings och Sten-
storps pastorat. Ta med matsäck och kläder efter väder. 
Ingen anmälan behövs. Mer information om vand-
ringarna publiceras på www.svenskakyrkan.se/floby/
pilgrim – observera att informationen kan komma att 
ändras med kort varsel beroende på hur pandemin ut-
vecklas. Du är också välkommen att kontakta Matilda 
Nyman (se sidan 2) om du har frågor. 

Vilskeleden

Brynolfsmärket är  
Skara stifts märke  
för pilgrimsleder.



Att bygga  
en pilgrimsled 

Naturen, skogen, jorden och utsikten 
har alltid fascinerat mig. Liksom det  
inre landskapet, det som händer  
inom och mellan oss människor. 

FF ör mig förenar det mitt personliga och profes-
sionella jag. Här är också kärnan i pilgrimskap. 

Att vara på vandring, att upptäcka och utforska, att för-
undras och förstummas av både det yttre och inre li-
vet. Det är frihet och enkelhet, delvis i tystnad. Det är 
bekymmerslöst, och långsamt kan vi dela de andliga 
frågorna.  

S:t Olofsleden går sedan ett 10-tal år genom pastoratet 
och förbi Jäla kyrka. Den inspirerade mig till att börja 
pilgrimsvandra. Fem år senare väckte Bo Börjesson i 

Vårkumla idén om en pil-
grimsgrupp. Den kom att 
bli en motor för pilgrims-
arbete och -vandringar 
i pastoratet. Men fram-
för allt väckte samarbete 
med Jenny Carlson lusten 
att som pilgrimsledare 
få ”leka” med begrepp i 

gränslandet mellan natur och kultur, fysisk och psykisk 
hälsa samtidigt som vandringarna inbjöd till samtal om 
tro och liv. 

För några år sedan genomfördes en sådan pilgrims-
vandring mellan Sörby och Gökhem. Den väckte idén 
till en led mellan Jäla och Östra Tunhem. Men från idé 
till verklighet ligger tusen frågor och lika många tim-
mars arbete. Var ska leden gå? Vad säger markägarna? 
Hur ska stolpar, skyltar och tavlor se ut? Vad gäller för 
att certifiera en pilgrimsled? Hur löser vi interaktiva 
kartor och webbsidor? Hur kan vi få pengar till allt? Vad 
säger kyrkoherde, församlingsråd, kyrkoråd, stift, hem-
bygdsföreningar och kommun? Men framför allt: vem 
gör allt jobbet?

Ungdomsledare  
målade stolparna 
En sak stod klart ganska snart: Detta är inte ett enmans-
jobb! Inspiration, stöd, arbetsfördelning och handfast 
jobb krävs. Vi fick till ett samarbete med Anders Blom 
på Skara stift som tog fram Brynolfsmärket. Thomas 
Hjert från FAIK Orienteringsklubb lovade att GPS-
markera hela leden, och kommunen att lägga in den i 
en webbkarta. Kenth Karlsson var en mästare på att slå 
ner stolpar och bygga tavlor. När pandemin gjorde att 
barn- och ungdomsgrupperna stängdes växlade ledarna 
Linn, Åsa och Irma över till att måla alla stolpar orange.  
Ansvarig präst för pilgrimsarbetet är Matilda. Kyrko-
rådet och kyrkoherden ger oss ekonomiska möjligheter 
och uppbackning från pastoratets personal. 

Forsätt din vandring
Nu tar Vilskeleden form och planen är att den ska in-
vigas den 6 juni. Ledan går mellan Jäla pilgrimskyrka 
och Östra Tunhems kyrka. Den går genom skog och od-
lingslandskap, förbi fornminnen och medeltida kyrkor 
och kyrkoruiner. Den korsar Lidan på några ställen och 
går upp över Mösseberg, som bjuder på en gigantisk ut-
sikt över nejden. Solnedgången över Vilske-Kleva klin-
ter väcker vördnad inför 
skapelsen och livet.

Vilskeledens ändpunkter 
knyter an till S:t Olofs- 
leden. Tillsammans for-
mar de båda lederna en 
slinga runt Falbygden. 
Men du kan också välja 
att fortsätta norrut från 
Östra Tunhem mot Gudhem och Varnhem. Från Jäla 
kan du välja att fortsätta söderut mot Eriksberg och 
Herrljunga ner till Lödöse.

Erling Nyman, pilgrimsledare

– Detta är inte  
ett enmansjobb! 

– Utsikten  
väcker vördnad 
inför skapelsen  

och livet.
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Erling Nyman Erling Nyman 
är en eldsjäl är en eldsjäl 

inom pilgrimsarbetet.inom pilgrimsarbetet.
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Turistchefen 
gläds åt leden
Vilskeleden är inte bara av intresse  
för Svenska kyrkan utan även för  
Falköpings kommun.

KK lara Börjesson Ahlqvist, kommunens turist-
chef, är full av beundran för Vilskeleden.

– Ett fantastiskt initiativ som ligger helt rätt i tiden! Fler 
söker sig till naturen och leden gör att både kommun-
invånare och andra intresserade får uppleva vår vackra 
trakt! säger hon.

Allt fler vandrar
För några år sedan tog Falköpings kommun över drif-
ten av S:t Olofsleden mellan Falköping och Varnhem, 
så pilgrimsleder är inget nytt för Klara. De senaste åren 
har hon, hennes kollegor på Turismutveckling, samt 
turistbyrån i Falköping märkt att intresset ökat. Med 
pandemin är det fler och fler som längtar ut, och vand-
ringsleder ger bra möjligheter att upptäcka nya platser.

– Vi har sett att de som vandrar blir fler, och vi märker 
att leden mellan Falköping och Varnhem är uppskattad. 
Både av dem som vandrar på den och av företagen ut-
efter vägen.

För att göra leden attraktiv har kommunen satsat på att 
lyfta ”se, bo, äta, göra”, så att den som vandrar enkelt ska 
hitta restauranger, butiker och ställen att övernatta på.

– Det har också gjort att företagare utefter leden har 
hittat ännu en ingång till sitt företag. Det gynnar både 
dem och vandrarna.

Säkerhet och kvalitet
Att vandraren ska vara säker och leden hålla hög kva-
litet var en viktig förutsättning för överenskommelsen 
mellan Floby pastorat och Falköpings kommun.

– För att vi på Turismutveckling ska kunna lyfta in en 
vandringsled på kommunkartan och i kommunikatio-
nen så måste vi veta att de som går kommer fram dit de 
ska. Den ska vara kvalitetssäkrad och underhållas så att 
det funkar lika bra om tio år som när den invigs.

Hon vet av egen erfarenhet att det innebär mycket mer 
arbete än man kan tro.

– Det tar mycket tid och kraft att utveckla och under-
hålla en vandringsled, både initialt och löpande! Det 
måste till ett brett samarbete om stolpar, skyltar i och 
utanför samhällen och kartor på webben. För vår del 
också med föreningarna som ska sköta underhållet, 
med Pilgrim Skaraborg, med markägarna längs vägen 
och Skara kommun. 

– Floby pastorat har ju gjort allt jobb från scratch! sä-
ger hon och är märkbart imponerad av arbetsinsatsen 
bakom och att det finns en långsiktighet i planeringen.

Klara lyfter fram pilgrimsledaren Erling Nyman och 
pastoratets arbete som ett skolexempel på hur leder ska 
skapas.

– Här har man utgått från det nationella ramverket för 
vandringsleder och gjort allt ordentligt och rätt från 
början. Ofta skapas leder i tillfälliga projekt och frågan 
blir med tiden vem som ska ta hand om den. Eftersom 
kyrkan som organisation står bakom Vilskeleden finns 
en pålitlig huvudman och vi på kommunen kan lita på 
att underhållet är säkerställt för framtiden.

Stora möjligheter
Att Vilskeleden knyter an till S:t Olofsleden i Östra 
Tunhem, ser hon som en fördel. Den som vill kan vand-
ra från Jäla till Varnhem på säker och välskyltad led. Det 
betyder att det finns möjligheter till längre vandrings-
semestrar i våra trakter. 

– Jag ser stora möjligheter för att Vilskeleden skulle 
kunna bli ett regionalt utflyktsmål, som lockar vand-
rare också utanför vårt område. Precis som Skåneleden, 
Gotaleden och Bohusleden gör, säger hon. Leden är ett 
fantastiskt tillskott till det utbud vi redan har här i kom-
munen och i Västra Götaland!

– Vilskeleden passar alla som uppskattar att vandra, 
gammal som ung. Vi mår bra av att röra på oss efter 
förmåga och i egen takt, möta naturen och komma ut i 
friska luften. Men det är också berikande att få se andra 
platser än vanligt, som att gå in i en kyrka längs vägen. 
Och faktiskt också viktigt för kunskapsöverföringen 
om våra vackra landskap och sevärdheterna här.

– Det här är ett bra exempel på hur man ska göra, och 
ett gott samarbete mellan ideella, kommunen och kyr-
kan. Vilskeleden kan vi berätta om och veta att folk 
inte kommer att gå vilse. Vi på Turismutveckling och 
näringslivsavdelningen är glada och ni som bor i pasto-
ratet kan vara stolta!

Vilskeleden
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– Ett fantastiskt initiativ!
Entusiasmen hos Klara Börjesson Ahlqvist går inte att ta miste på 
när hon och Erling Nyman pratar om den nya prilgrimsleden.  
Hunden Svante verkar instämma.



www.svenskakyrkan.se/floby

Jäla - Grolanda: 8 km medelsvår vandring. Leden går i huvudsak på stigar
genom odlingslandskap och skog. Passerar Lidan vid Lärka kvarn.

Grolanda - Floby: 10 km lätt vandring. Leden går på väg, över åkermark och 
längs gammal kyrkstig. Passerar två stenvalvsbroar och en domarring.

Floby - Sörby: 3,8 km medelsvår vandring. Leden går längs gammal kyrkstig i 
odlingslandskap och skog, samt på traktorstigar och genom samhället på gator.

Sörby - Gökhem: 5 km lätt vandring. Leden går på byväg som också
passerar lokala vandringsslingor i Gökhemsskogen.

Gökhem - Vilske-Kleva: 6,6 km lätt vandring. Leden går på byväg och
genom vackra hagmarker i lövskog samt genom Skårs by.
 
Vilske-Kleva - Östra Tunhem:  9 km medelsvår vandring med
ca 100 m i brant sluttning. Leden följer en gammal fädrev och 
passerar fornborgen på Stångaberget. Milsvid utsikt!

Vill du vandra från kyrka till kyrka mellan Jäla och
Östra Tunhem? Arbetet med att sätta upp stolpar, 

etapptavlor och sevärdhetsskyltar har precis startat. 
Invänta klartecken på pastoratets hemsida. Inom kort 

står leden redo att vandra - välkommen!

VILSKELEDEN

Grolanda kyrka

Floby kyrka

Sörby kyrka

Gökhems kyrka

Vilske-Kleva kyrka

Jäla kyrka Ö Tunhems kyrka

För frågor, kontakta Matilda Nyman på telefon 0730-96 70 71.


