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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

Musiker

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

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

Jenny Nilsson 72 38 90 070-520 42 98

Barn- och ungdom

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

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: Shutterstock.
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”Du rör vid något djupt även hos  
en icke troende som jag.” 

SS å skrev någon i en kommentar till ett av de 
filmklipp med korta andakter, som pastoratets 

präster publicerat på pastoratets facebook- och hem-
sida sedan coronakrisens början. Jag blev väldigt glad 
för den kommentaren. Inte bara för positiv respons i 
största allmänhet, utan för att den satte fingret på det 
jag själv tror djupt i mitt hjärta: att det är mycket mer 
som förenar än som skiljer oss åt som människor. 

Till det yttre kan det tyckas att vi är olika - olika ålder, 
olika kön, olika bakgrund, olika tro. Men när vi skrapar 
lite på ytan märker vi att vi alla har liknande erfaren-
heter av kärlek och ensamhet, sorg och glädje, tro och 
tvivel. Vi har liknande frågor om meningen med våra 
liv, vad som är gott och ont, om vi duger som vi är och 
hur vi kan acceptera den som är annorlunda. 

På djupet är det mer som förenar än som skiljer oss åt, 
men vi ikläder våra liknande erfarenheter olika språk-
liga, kulturella eller religiösa uttryck. När vi inleder ett 
djupare samtal om livet kan det mycket väl visa sig att 
den ”troende” och den ”icke-troende” inte alltid står så 
långt från varandra.

Samtal kan vara livsviktiga. Det är en av många saker 
som har blivit tydliga under coronakrisen. När anställ-
da och ideella medarbetare under sommaren har ringt 
runt med en hälsning till pastoratets medlemmar över 
70 år har många berättat om hur familj och grannar har 
kommit närmare varandra när tillvaron begränsats. 
Andra har berättat om ensamhet och en isolering som 
är tung att bära för den som är själv. 

Det livsviktiga samtalet



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Stefan Klint
kyrkoherde i Floby pastorat

↴

Hjärtebarnet
Här berättar Anna om att förlora ett 
barn och sedan hitta vägen tillbaka  
till livet och glädjen.

I I augusti 2006 hände något stort i Annas och hennes 
mans liv. De fick en liten pojke och blev föräldrar 

för första gången. Men lyckan vände snabbt till en oro 
och ovisshet då han inte syresatte sig som nyfödda små 
barn ska göra.

Pojken hade två olika hjärtfel och medicinerna slog 
ut varandra. Det blev 5 månader på sjukhus innan det  
värsta tänkbara hände. 

– Vår fina lilla kille drog sitt sista andetag kl. 09:00 den 
14/1 2007, säger Anna. Tomheten och den enorma sak-
naden vi kände var fruktansvärd. 

– Vi hade varandra, och nära och kära. Det viktiga för 
oss var att få prata jättemycket om det – både med var-
andra och med andra – och att låta den andre sörja i sin 
takt och på sitt sätt. 

Anna och hennes man försökte göra saker de tyckte om 
att göra, en var i skogen och en började jobba med djur 
för att försöka få igång vardagen igen. Läkarna var gan-
ska envisa med att de skulle försöka skaffa ett barn till 
redan från början för att få något att se fram emot. 

– I november 2007 kom vår lilla dotter som drog upp 
både oss och våra nära tillbaka till ytan igen. 

– Vi pratar fortfarande mycket om vår ängel och bear-
betningen tar tid men man överlever och kommer igen. 
Idag har vi två fina friska barn och älskar livet och har 
lärt oss att man måste leva det fullt ut.

– Vi kände även att vi hade ett stort stöd i en lokal präst 
och en vaktmästare som gjorde vad de kunde för att 
det skulle bli enligt våra önskemål med begravning och 
gravplats.  

– Barnen tycker att det är väldigt mysigt att åka till kyr-
kogården och göra fint hos sin storebror – sätta blom-
mor och tända ljus hos honom. 

Familjen firar tillsammans den Internationella hjärte-
barnsdagen den 14/2 varje år.

Anna vill vara anonym och heter egentligen någonting annat.

”Vi pratar  
fortfarande  
mycket om  
vår ängel.”

Ytterligare ett exempel är de pilgrimsgudstjänster som 
firats som vandringar utomhus på grund av pandemin. 
Många som har varit med säger att det mest positiva har 
varit när deltagarna står i en ring och delar sina egna 
tankar om dagens ämne med varandra. Vi får syn på vad 
som rör sig på djupet i andra människor, känner igen 
andras erfarenheter från våra egna liv och lär oss till-
sammans.

I det här numret av Insikten kan du läsa flera artiklar 
om hur livsavgörande goda samtal kan vara. Det kan 
handla om att bearbeta sorg, om existentiell (inte bara 
fysisk) hälsa eller om att få en tro.

Kyrkan är en plats för möten och samtal mellan män-
niskor som till det yttre kan vara väldigt olika, men som 
på djupet bär på liknande erfarenheter och frågor inför 

livet. Det är ett av de viktigaste sätten kyrkan har att 
förmedla hopp och mening – genom livsviktiga samtal. 
Släpp samtalet fritt och låt det flöda mellan vänner och 
främlingar - låt det ske i pandemins tid och i den nya tid 
som kommer efter coronatiden!
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Svenska Kyrkans Unga

Prata om döden
Vem kan jag prata med om döden?  
Vem finns där för mig? Får jag prata  
om det som hänt och som känns svårt? 

VVuxna vill väldigt gärna skydda barnen från det 
svåra, som till exempel frågor om döden, men 

även unga måste få chansen att prata om svåra saker. 
Som liten är döden väldigt abstrakt men man måste 
ändå få svar på sina frågor. Barnen måste få vara med 
för att få minnesbilder att hänga upp senare frågor på.

När min pappa dog – jag var 4,5 år – såg jag ambu-
lansmännen bära ut båren ur vår lägenhet. Kroppen 
var täckt men jag fick lov att titta på hans ansikte. Min 
mamma var helt söndergråten men min moster fanns 
vid hennes sida. Var mina syskon var har jag ingen 
aning om, det var väl inte viktigt just då. 

Så småningom blev det dags för begravning och jag fick 
följa med till kyrkan. Den var enorm, för mina barnö-
gon, och alla grät och var klädda helt i svart. Kistan stod 
på plats men ceremonin kommer jag inte ihåg. 

Sedan skulle alla förflytta sig till kyrkogården som låg 
en bit bort. Jag fick valet att följa med dit eller istället 
följa med en bekant hem och baka pepparkakor. Barnet 
i mig valde pepparkakorna, men den vuxna i mig i dag 
hade inte velat ha ett val. Jag saknar den delen av be-
gravningen idag. 

Under åren som gick fanns det alltid andra män som 
förebilder i mitt liv, släkten var stor, men ingen pappa. 

Det har varit en stor saknad och vi har aldrig pratat om 
det. Varje gång vi besökte kyrkogården pratade jag istäl-
let med min pappa. Där kunde jag hitta trösten. Ingen 
frågade någonsin om jag ville prata.

Idag vet jag att det finns stöd även för barn och unga. 
Det föräldrarna själva inte orkar kan någon annan göra. 
I kyrkan finns våra präster och diakoner, och utöver 
dem har många församlingspedagoger själavårdsutbild-
ning. Be om hjälp! Ta hjälp! Tro inte att allt är lugnt bara 
för att barnet inte säger något.

Du som ung, vill inte alltid prata. Ibland vill man bara 
vara helt ifred med sina tankar. Men det är aldrig för-
sent att be om hjälp eller börja ställa frågorna.

I dessa coronatider har de stora frågorna om liv och död 
kommit mycket närmare oss alla. Nya frågor dyker upp. 
Ta er tid att prata om dem. Sitt ner och prata om döden 
och vad som händer sedan. Prata om att döden inte be-
höver betyda slutet, utan kan vara början på något nytt –  
något som ingen vet något säkert om. Ge hopp! 

Lena Åmark
församlingspedagog

”Varje gång vi besökte  
kyrkogården pratade jag  
istället med min pappa.  
Där kunde jag hitta trösten.”

Lena Åmark berättar om hur det var  
att som barn förlora sin pappa.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Är du född 2006? Det är dags att anmäla dig för att bli konfirmand!  
Läs mer på svenskakyrkan.se/floby – välkommen med din anmälan!

Höstterminen 
närmar sig
Välkomna tillbaka till en ny termin  
med start under vecka 35. 

AAlla barn och unga mellan 4 och 13 år har fått 
en inbjudan till de olika grupper som erbjuds 

i pastoratet. Vi försöker anpassa utbudet efter barnens  
önskemål. I höst kommer vi därför att genomföra några 
förändringar och erbjuda följande grupper. 

Stor och Liten kommer i början av terminen att träffas 
utomhus runt våra tre församlingshem. Verksamheten 
pågår mellan 9.30 och 11.30 med drop in/drop ut. Vi 
fixar leksakerna och ni tar med egen kaffekorg så kan vi 
ändå träffas för en stunds lek och samvaro. Kanske blir 
det en barnvagnspromenad om önskemål finns. Vi ses 
vid Åsarps församlingshem på måndagar, och på onsda-
gar ses vi vid Kinneveds församlingshem och Kyrkans 
hus i Floby.

Barnrytmik erbjuds i Kinneved och Floby för 4-5 
åringar. Det blir ca 45 minuters sång och lek. Ett kul 
pass där leken stöder sånginlärningen. Till barnrytmi-
ken vill vi att man anmäler sig till Åsa Johansson (se 
sidan 2) senast den 19/8. Vi träffas på tisdagar klock-
an 17.00–17.45 i Floby Kyrkans hus och på onsdagar 
klockan 16.00–16.45 i Kinneveds församlingshem.

Miniorerna i Odensberg är en ny grupp, som träffas 
i Equmeniakyrkan på onsdagar direkt efter skolan. Vi 
hämtar vid skolan klockan 13.00 och träffen pågår sedan 
till klockan 15.00. Anmälan till Linn Lager Alvarsson (se 
sidan 2) senast den 19/8.  

Miniorerna i Åsarp fortsätter som tidigare, d.v.s på 
måndagar klockan 13.00–16.00. Anmälan till Åsa Jo-
hansson (se sidan 2) senast den 19/8. 

Miniorerna i Floby har en ny tid: måndagar klockan 
13.00–16.00. Vi hämtar vid skolan. Anmälan till Linn 
Lager Alvarsson (se sidan 2) senast den 19/8. Vissa gång-
er kommer gruppen vara på Tveten.

Läger? Vi planerar för övernattningar med minior-
grupperna men tiden får utvisa om det blir möjligt.

Fritidsgården i Odensberg startar upp igen efter ett 
långt uppehåll. Dit är alla elever i årskurs 4–6 välkomna. 
Vi träffas på onsdagar efter skolan, klockan 15.00–17.00.

Fritidsgården i Åsarp  (i församlingshemmet) gör ock-
så en nystart. Dit är alla elever i årkurs 7–9 välkomna. 
Vi träffas på måndagar klockan 18.00–20.00. Kom och 
var med! Intresset under de tre första veckorna (35–37) 
avgör om vi fortsätter.

Juniorgruppen i Kinneved har en ny tid: torsdagar 
klockan 15–16.30. Vi börjar med drop-in-mellanmål 
från klockan 14.30.

Juniorerna i Floby träffas på tisdagar klockan 15.30–
17.00 med drop-in-fika från 15.00. 

Juniorerna i Åsarp träffas direkt efter skolan på  mån-
dagar (d.v.s. omkring klockan 14.30) och håller på till 
klockan 16.30.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Att känna hopp  
är avgörande
Prästen och forskaren Cecilia Melder 
berättar om existentiell ensamhet och 
om kyrkans betydelse för folkhälsan.

CC ecilia Melder är präst och forskare vid Sven-
ska kyrkans enhet för forskning och analys 

i Uppsala. Hon är teologie doktor i religionspsykologi 
med inriktning existentiell folkhälsa. 

Cecilia undervisar i religionspsykologi, själavård, exis-
tentiell folkhälsa och kris och katastrofarbete. Framfö-
rallt har hon intresserat sig för den existentiella hälsans 
betydelse för självskattad hälsa och hur den existentiella 
dimensionen kan stärkas för att bli en resurs i hälso- 
och sjukvård. Idag arbetar hon med att utveckla exis-
tentiella hälsopromotioner och studerar hur dessa på-
verkar självskattad hälsa och livskvalitet.

Här svarar Cecilia på frågor om existentiell hälsa och 
ensamhet, ställda av Emma Johansson.

Vad betyder  
existentiell folkhälsa?
Vi måste bena ut begreppen. Folkhälsa är när man talar 
om befolkningens hälsa. Befolkning behöver inte alltid 
vara ”alla” utan det är befolkningen av dem som kan 
drabbas. Det handlar inte om individer utan om grup-
per bland befolkningen. 

Existentiell hälsa är ett begrepp, en dimension av hälsa 
som man började forska på för drygt 30 år sedan. Där 
började man inse det stora sambandet mellan olika 
typer av existentiella frågor, t.ex. hur man tänker och 
känner, olika handlingar som om man går till kyrkan el-
ler moskéer m.m. Det upptäcktes att dessa existentiella 
frågor hade en statistisk signifikans, att det påverkade 
i mätningar hur folk mådde. Både hur människorna 
själva sa att de mådde men också genom blodprov och 
blodtryckstester. Man hittade en stor förklaringsfaktor 
i just denna existentiella dimension. 

Vad den existentiella dimensionen verkligen är har man 
inte hittat någon universell definition på, eftersom om-
rådet är så brett. Man började med att forska på hur 
ofta folk gjorde saker men idag fokuserar man mer på 
vad det har för funktion för människor. Det viktiga i 

det här perspektivet är inte vad man tror utan vad man 
gör för den, i vilken utsträckning man har någon typ 
av livsuppfattning som kan ge en hopp inför framtiden, 
känner förundran inför tillvaron eller att man känner 
helhet eller samhörighet. 

Finns en existentiell  
ensamhet i samhället idag?
Vi har inte forskat på existentiell ensamhet specifikt 
utan vi måste även här bena ut begreppet. Vi har ju nå-
gon slags föreställning om att vi är så otroligt ensamma 
i Sverige men studierna säger emot. Generellt är vi inte 
så ensamma som det ibland förespeglas. Studierna säger 
att det konstant är ungefär 10 procent över alla åldrar 
som upplever sig som ensamma och det handlar inte 
om man har en nära relation eller inte, utan det är just 
den upplevda ensamheten. En andel av de 10 procent 
som känner sig 
ensamma är ton-
åringar och unga 
vuxna. De som 
utgör mertalet av 
procenten är de 
som är över 80 år. 

När det kommer 
till existentiell 
ensamhet kan vi 
anta att de siffror-
na är ungefär lika 
samtidigt som vi vet att det är många människor som 
inte har någon att dela de existentiella tankarna med. 
Det har vi sett är genomgående i våra studier. Man kan-
ske har släkt och vänner runt omkring sig, men man 
kanske inte har någon man får prata om de livsviktiga 
frågorna med. Det upplevs som att vi inte längre har nå-
got språk att tala om dessa frågor med.

Vilka livsviktiga frågor?
Det kan vara frågor som  hur man ser på livet efter detta. 
Vi står ju idag inför en situation där vi kan anta att en del 
av de människor vi bryr oss om står inför en utmaning 
som handlar om liv och död. Hur många har då börjat 
diskutera hur man ser på livet efter döden?  Vi börjar till 
exempel prata och planera en begravning utifrån mor-
mors önskemål – men pratar vi om vad mormor trodde 
skulle ske med henne efter livets slut? Oftast är svaren 
bara baserade på antaganden. 

Frågor om meningen med livet: finns det någon mening 
med mitt eller andras liv? Är livet meningsfullt även när 
det inte känns så? Tror man på en högre makt eller inte? 
Finns det någon som hör när man ropar ut ur sin tysta 

Intervjun är tidigare publicerad i Toarp församlings tidning ”Kyrkbladet” (nummer 2 2020). Skribent: Emma Johansson

”Man kanske inte har  
någon som man  

kan prata med om de 
livsviktiga frågorna.”

Existentiell hälsa



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

ensamma vrå i förtvivlan? Dessa typer av frågor är inte 
så vanligt förekommande i vårt samhälle och det finns 
heller inga naturliga forum där man kan ventilera dessa 
typer av frågor eller få en annan människas reflektion. 

I mina studier har jag gjort olika typer av program inom 
olika sammanhang där man kan komma samman och 
diskutera existentiella frågor. Den genomgående re-
sponsen är att man aldrig pratar om eller aldrig har pra-
tat om det här förut med andra.

Finns något forum  
för de här frågorna?
Jag tror att det finns forum för existentiella samtal, alla 
trossamfund bjuder in till det. Men av någon anledning 
har samfunden inte lyckats kommunicera det till alla 
människor som kanske skulle vilja eller behöva, eller 
så har de inte skapat forumen utefter allas olika behov. 
Existentiella frågor är kanske ingenting som man t.ex. 
skulle ta upp under en fika på ett café med sin väninna. 
Frågorna är stigmatiserade. Vad jag försöker lyfta fram 
är att dessa existentiella frågor inte behöver vara så lad-
dade, utan ibland vara lustfyllda. Frågorna handlar om 
hopp och mening. Har man hopp och mening så mår 
man bättre. 

”Har man hopp  
och mening  

så mår man bättre.” 

Cecilia Melder forskar om  
existentiell hälsa och ensamhet.

Vad gör kyrkan för att  
motverka ensamheten? 
Jag tycker inte att kyrkan gör tillräckligt. Det räcker inte 
med att öka aktiviteten på sociala medier på internet. 
Det här är något mer fundamentalt där jag menar att 
kyrkan måste axla ansvaret för att vara folkhälsoaktö-
rer när det gäller att stärka medlemmarnas existentiella 
hälsa. Vem annars ska göra det? I synnerhet när vi vet att 
det är så otroligt viktigt.

Hur ska kyrkan  
kunna bli folkhälsoaktör?
Det kyrkan behöver göra är att lyfta upp den här di-
mensionen och sätta den som högt prioriterad. Alla 
frågor inom existentiell hälsa kan kopplas till själavård. 
Kyrkan har en lång tradition av själavård, inte bara den 
enskilda själavården i det slutna rummet utan också den 
själavårdande församlingen och kontexten. För att kyr-
kan ska bli folkhälsoaktör behövs forskning men man 
behöver också utbilda sina medarbetare i den här typen 
av andlig vård.

Foto: Paul Lindberg 
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Mikael och Peter 
samtalar om livet
Hur ser man på hälsa, sorg och andra 
stora frågor om man har arbetat med 
att tillverka kistor och urnor?

PP eter Dahlstrand har ägnat sitt yrkesliv åt en 
bransch där frågor om livet och döden är stän-

digt närvarande. Han har varit VD och personalansva-
rig på Fredahl Rydéns AB i Åsarp som tillverkar kistor, 
urnor och andra produkter till begravningar.

Här får vi följa ett samtal mellan Peter och Mikael  
Powidzki Casserblad som är präst i Floby pastorat. 

Hälsa och olika roller
Mikael: Existentiell hälsa, vad betyder det för dig Peter?

Peter: Jag menar att det handlar om att må bra, känna 
livslust och livskvalitet. Att ha ett bra liv helt enkelt. För 
det krävs såväl fysisk som mental hälsa. Fysisk hälsa 
handlar bland annat om tak över huvudet, mat på bor-
det och ett sunt leverne. Mental hälsa handlar om trygg-
het i tillvaron, goda relationer i arbete och privat. Att ha 
en tro, en livsåskådning som innebär att jag känner tillit 
till någon utanför mig själv.

Mikael: Du är utbildad ekonom. Samtidigt har du varit 
VD och personalansvarig på Fredahl AB, har det funnits 
någon motsättning i det?

Peter: Jag har egentligen aldrig upplevt någon konflikt 
mellan uppgifter som ekonomi och personalfrågor el-
ler kostnader. Personalen är en viktig resurs. Mår inte 
personalen bra, mår inte produktionen bra. Naturligt-
vis finns företagshälsovården med i bilden hela tiden på 
olika sätt. 

Jag har fått lära mig olika sysslor från grunden alltsedan 
tonåren och arbetat parallellt med många olika frågor. 
1982 blev jag VD, då hade vi samtidigt en kamrer, som 
skötte ekonomin. Det är unikt med ett familjeföretag i 
tre generationer beläget i Åsarp, ett litet stations-sam-
hälle med cirka 1000 invånare. I detta lilla samhälle ar-
betade många från en och samma familj i företaget, vi 
möttes också i det vanliga samhällslivet. 

Existentiell hälsa

Den gyllene regeln
Mikael: Du har varit kyrkligt aktiv, körsångare, förtro-
endevald och kyrkvärd. Att arbeta med människor kan 
vara spännande. Vad har varit mest givande? 

Peter: Ömsesidigheten, dialogen och framförallt sam-
hörigheten i samhället. Personalens lojalitet och ansvar 
har varit påtaglig. Vi hade ett flertal bränder på rad un-
der åttiotalet. Då märktes ansvarskänslan och lojalite-
ten mycket tydligt.

En fördel med ett företag med cirka 100 anställda är att 
man känner de anställda och deras familjer väl. Det är 
lätt att ha kontakt. Många korskontakter. 

Jag hade som vana att under en timme varje morgon 
gå runt på företaget och detta gav mig oerhört mycket. 
Fanns det något viktigt personalärende kunde de an-
ställda på ett tidigt stadium haffa mig och vi kunde age-
ra, prata om det, angripa problemet vad det än handlade 
om. Det hände att privata problem kom upp och även 
det kunde vi ventilera.

Mikael: Jag läste om PG Gyllenhammar att han gjorde 
samma sak. Ni var även tidiga med aktiv hälsovård så-
som gym osv, bilvårdsanläggning exempelvis. Vilka har 
varit de viktigaste redskapen för din del i mötet med 
anställda?

Peter: Jag tror att i grunden har vi med oss mycket från 
barndomen. För min del har det varit en kristen, kyrk-
ligt inspirerad barndom. Kyrkan har funnits med hela 
tiden.

Peter  
Dahlstrand
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Mikael: Berättelser och metaforer från Bibeln har haft 
en betydelse antar jag? 

Peter: Ja, det har haft en vardagsbetydelse. Det som har 
präglat mig mest har ändå varit den gyllene regeln i mö-
tet med anställda, kunder och människor i privatlivet. 
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det 
skall ni också göra för dem.”, som det står i Matteus-
evangeliet.

Förnöjsamhet och sorg
Mikael: Vid ett tillfälle när vi var på en kurs tillsammans 
så sa du till mig att det du uppskattar mycket hos en an-
nan människa är förnöjsamhet. Vad ligger bakom den 
meningen? 

Peter: Jo, trots att vi idag har det väldigt bra materiellt 
sett och vi har gott om fritid, så har vi lätt för att klaga, 
vi är aldrig riktigt nöjda. Det känns fel eftersom det 
finns så många på vår jord som verkligen har en anled-
ning att klaga. Men ibland kan jag möta den fina förnöj-
samheten hos äldre.

Mikael: Jag läste i en bok där det poängterades att om vi 
har rena lakan, varmvatten i duschen, smör och kaffe på 
bordet så tillhör vi världens överklass. 

Peter: Ja, det ligger mycket i det. Ändå jagar vi efter mer, 
förnöjsamhet är eftersträvansvärt. 

Mikael: Att snabba på och plocka undan det obehagliga 
verkar gälla på många av livets områden, även i sorge-
bearbetningen. Hur viktigt är det med ritualerna i vår 
sorgeprocess?

Peter: Sorgeprocessen måste få ta sin tid, det är viktigt. 
Jag har en personlig erfarenhet av detta nyligen. Den 
personliga prägeln vi kan föra in i våra avsked är fin och 
en underlättande hjälp, men försöker vi att sopa undan 
sorgen försvårar vi för oss själva i det långa loppet. Ty-
värr märker vi att trenden går åt det hållet, en del vill 
inte ens ha en begravningsgudstjänst. Kistan eller urnan 
går direkt till gravsättning. Jag minns att när jag var ung 

så stannade mycket upp inför och under begravningen. 
Det planerades och gjordes i ordning. Människor läm-
nade sina uppgifter för dagen i syfte att ta avsked. Idag 
handlar det mer om att klämma in en begravning i ka-
lendern utifrån när det passar.

Mikael: Ja, det här säger så mycket mer än något annat 
om våra nya sedvänjor kring begravning. Vi kommer 
inte att kunna växa som människor om vi inte vågar 
möta livets alla olika sidor och förutsättningar. 

Jag minns när jag först kom till Åsarp och blev guidad 
runt på kistfabriken. Besöket var avdramatiserande och 
jag såg det gedigna arbetet och den möda som lades ner 
för att få en kista fin. Samtidigt reflekterade jag över den 
goda stämningen och fina humorn bland personalen. 

Peter: Ja det stämmer. Livets olika sidor som vi möter 
ger perspektiv som skapar lättsamhet och uppskattning 
av de gladare sidorna av livet.

Kyrkan och näringslivet
Mikael: Till sist, kan kyrka och näringsliv ha ett utökat 
samarbete? 

Peter: Ja, det tror jag absolut. Vi har goda erfarenheter av 
präster som inte bara har suttit på sin expedition utan 
kommit till oss på fabriksgolvet och funnits ute bland 
människor i samhällslivet. Det har varit värdefullt och 
känts bra!

”Det ger perspektiv  
som skapar lättsamhet  
och uppskattning av de  
gladare sidorna av livet.”

Peter Dahlstrand om att arbeta med 
att tillverka kistor och urnor.

Mikael  
Powidzki  

Casserblad

Peter  
har arbetat med 

att tillverka kistor.

Foto: Fredahl Rydéns AB
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CC oronakrisen har pågått ungefär ett halvår. 
Framför oss väntar en global katastrof vars 

omfattning ännu inte går att överskåda. Stora delar 
av världen står inte lika rustade som Sverige att möta 
coronavirusets konsekvenser. Act Svenska kyrkan har 
nu fått in vädjanden från våra samarbetspartner om att 
vårt livsviktiga stöd måste upprätthållas.  

Viruset riskerar att slå ut människor med lågt immun-
försvar, exempelvis personer som lever med undernä-
ring eller sjukdomar som är vanliga i de samhällen där 
Act Svenska kyrkan verkar. De ekonomiska konsekven-
serna av coronakrisen kommer dessutom leda till att 
människor förlorar sin inkomst och försörjning, vilket 
är förödande för familjer som redan lever i fattigdom. 

En allvarlig konsekvens av coronakrisen är att människ-
or inte kan samlas. När skolor och mötesplatser stängs, 
förlorar barn och andra utsatta grupper sina skyddsnät. 
Dessutom kommer regimer kunna använda smittoris-
ken som en ursäkt att ytterligare begränsa civilsamhäl-
lets utrymme att gemensamt stå upp för sina rättigheter. 

Vi har medarbetare och samarbetspartners ute i världen 
som inte kommer att sluta att ge hjälp och stöd, och som 
behöver våra böner, omtankar, solidaritet och gåvor för 
att kunna fortsätta sitt livsviktiga arbete.

Flera av ACT Svenska kyrkans samarbetspartners väd-
jar om att livsviktigt stöd måste upprätthållas, att det är 
viktigare än någonsin. Våra partner ser ett stort behov 
av skyddsutrustning för personal som arbetar i flyk-
tinglägren och påfyllning av basförnödenheter för de 
allra mest utsatta.  

Precis som vi i Sverige nu identifierar de mest sårbara 
grupperna vid en pandemi och riktar resurserna dit 
måste samma sak göras globalt. Vi måste rädda liv på 
platser där handtvätt och social distansering överhu-
vudtaget inte är möjliga. Din gåva gör skillnad!

ACT Svenska kyrkan

Viktigare  
än någonsin

Dina gåvor räddar liv
• 240 kronor räcker till  

80 stycken tvålar

• 300 kronor räcker till  
51 kg näringsersättning till barn

• 800 kronor räcker till  
matpaket för 25 personer

Vad ACT Svenska kyrkan  
gör under pandemin
Listan nedan visar exempel på det arbete som Act 
Svenska kyrkan gör tillsammans med partners runtom 
i världen.

• I de stora flyktinglägren i Kenya ökas insatserna för 
de mest utsatta barnen, när nu skolor och förskolor 
stängts.

• I Myanmar stöttar vi informationskampanjer på lo-
kala språk bland Rohingya-flyktingar för att mins-
ka smittspridning i de överbefolkade lägren.

• I Irak identifierar vår partner de mest utsatta famil-
jerna och delar ut ett ekonomiskt stöd till dem. Då 
kan de själva köpa det som de är i störst behov av. 

• I Palestina bidrar vi bl.a. till matpaket för familjer 
i Betlehem som förlorat sina inkomstmöjligheter, 
och till den lokala kyrkans olika verksamheter.

• I det syriska flyktinglägret Zaatari i norra Jorda-
nien är vi med och distribuerar hygienartiklar till 
15 000 hushåll. 

Coronapandemin slår hårt mot  
människor som redan är utsatta för  
fattigdom, våld eller förföljelse.  
Medmänsklighet är därför viktigare  
än någonsin. Du kan göra skillnad!

Du kan bidra genom att delta i  
kampanjen Kaffe med hopp! 

Läs mer om insatserna  
och fler sätt att bidra  
på www.svenskakyrkan.se/act 
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KAFFE MED HOPP

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

FIKA SWISHA DELA

GÖR DITT FIKA EXTRA GOTT!

#kaffemedhopp

SÅ HÄR GÖR DU

2.1. 3.

Digitalt med t ex. vänner
kollegor eller mormor.

Alla som fikar swishar
en gåva till 900 1223.
Skriv “Kaffe med hopp”

i meddelandefältet.

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete på webben: svenskakyrkan.se/act

Njut av ditt fika, ta en bild
på den och dela gärna i sociala

medier med hashtaggen
#kaffemedhopp

PS. Du kan förstås
fika där det passar dig.

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

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

Lördagsträffar?

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 inför hösten  
på grund av coronapandemin, att vi inte kan trycka några detaljer om kommande 
aktiviteter. Vi anpassar pastoratets verksamhet kontinuerligt. 

Körsång?

Dagledigträffar?

På gång

Lunchandakter?

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 lunchandakterna och dagledigträffarna? Blir det något tårtkalas för årets jubilarer? Hur 
blir det med körerna? Just nu kan vi inte svara på när, var och hur många av våra planerade aktiviteter 

blir verklighet. Men vi vet att vi kommer ses igen, förhoppningsvis snart, 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, pastoratsexpeditionen. Information finns också i annonser och på affischer.

Tårtkalas?
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Inför hösten
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! När detta num-
mer av Insikten färdigställs vill vi berätta om följande 
planer inför hösten. Men observera att verksamheten 
kan komma att ändras. 

Gudstjänster inne i kyrkorna
Söndagen den 23 augusti blir sista helgen med pilgrims-
gudstjänster utomhus för den här gången. Från och med 
söndagen den 30 augusti firar vi gudstjänster inne i våra 
kyrkor igen. Så länge samlingar med fler än 50 personer 
är förbjudna och riskgrupper särskilt ska skyddas firar 
vi gudstjänst i församlingarnas största kyrkor: i Floby 
kyrka, Kinneveds kyrka och Åsarps kyrka på roterande 
tider (klockan 10, 15 eller 18).

Vi kommer inte att vara fler än 50 deltagare i gudstjäns-
terna, vi sitter utspritt i bänkarna och den som har sjuk-
domssymtom stannar hemma. Så snart myndigheternas 
direktiv tillåter kommer vi att övergå till att fira guds-
tjänster i Kyrkans hus och i pastoratets övriga kyrkor 
som vanligt.

Musikandakter 
Vi har längtat efter samlingar med musik och under 
hösten erbjuds sex tillfällen med vacker musik att lyssna 
till i Floby, Kinneveds och Åsarps kyrka. Först ut är mu-
sikandakt i Kinneveds kyrka torsdagen den 3 september 
klockan 18. Håll utkik efter hela programmet i pastora-
tets annonsering. Samma anvisningar och restriktioner 
för samlingarna gäller som vid gudstjänsterna inne i 
kyrkorna.

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

Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska kyrkans guds-
tjänster och samlingar? Boka kyrktaxi för att enkelt ta 
dig till gudstjänster eller andra samlingar. Kyrktaxi: 

• är gratis för dig som bokar.
• gäller i respektive församling. Vid sammanlysta 

gudstjänster gäller kyrktaxi i hela pastoratet.
• gäller alla former av gudstjänster, dagledig- 

samlingar, församlingsaftnar och syföreningar.
• gäller ej till förrättningar såsom begravningar.

För att boka ringer du 0515-100 10. Uppge ”kyrktaxi”. 

Öppna kyrkor
Välkommen in i våra öppna kyrkor för egna upplevel-
ser, stillhet och bön. Följande kyrkor hålls öppna för en-
skild 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 ingår 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. 

Den 30 augusti  återgår vi till att fira gudstjänst inomhus  
i pastoratets tre största kyrkor: Floby, Åsarp och Kinneved. 
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Pilgrim och stillhet

Tyckte du om att vandra med oss under 
våren och sommaren? Följ med på nya 
vandringar! 

VV i vandrar genom våra bygder, omkring 7–10 
kilometer under några lugna timmar. Här får 

du tid att vara med sig själv, tillsammans med andra, an-
tingen i tyst gemenskap eller under engagerade samtal. 
Vi stannar för fika och reflektioner. För alla vandringar 
gäller kläder efter väder, egen matsäck för vandringen 
och att arrangören ordnar återresa till startpunkten för 
dem som så önskar.

Från Öra med temat Jord
Söndagen den 6 september samlas vi klockan 14 i Öra 
kyrka. Vi avslutar sommarens pilgrimsvandringar 
om De fyra elementen, med en sista etapp på temat ”Jord”. 
Vandringen inleds med en stunds guidning av Öra kyr-
ka. De närmaste fyra timmarna blir det vandring och 
reflektioner i lugn takt på väg mot Jäla kyrka. Medtag 
egen matsäck och kläder efter väder.

Pilgrimens längtansord
Lördagen den 10 oktober är du välkommen på pil-
grimsvandring från S:t Olofs kyrka till Slöta kyrka. 
Start i S:t Olofs kyrka (i Falköping) klockan 10 med pil-
grimsmässa och därefter vandring till Slöta. Vandringen 
är cirka 10 km. Vi vandrar i lugn takt och reflekterar 
över de längtansord som guidar pilgrimer på väg: Fri-
het, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, 
andlighet och delande. Medtag egen matsäck och kläder 
efter väder.

Pilgrimsvandringar 

Ny led genom pastoratet
Falköping ligger utmed den pilgrimsled som heter S:t 
Olofsleden. Norrut går leden mot Trondheim och Ni-
darosdomen. Söderut går den istället in i Floby pastorat 
via Vårkumla, Kinneved och Jäla, för att sedan leda mot 
Eriksberg och så småningom sluta i Lödöse, i Göta Älv-
dalen.

Nästa vår inviger pastoratet en helt ny led, som kommer 
att möta S:t Olofsleden på två ställen: i Jäla och Västra 
Tunhem. Under våren och sommaren har sträckan ut-
forskats, markägare kontaktats och stolpar målats, så nu 
fortlöper arbetet med att få leden på plats: från Jäla, via 
Grolanda, Floby, Sörby, Gökhem och Vilske-Kleva till 
Östra Tunhem. Tillsammans bildar den nya leden och 
S:t Olofsleden en kringled, Falbygden runt.

Den nya leden kommer att få Brynolfsmärket – ett nytt 
märke som särskilt tagits fram av stiftet för att använ-
das för den här och andra pilgrimsleder som på något 
sätt ansluter till S:t Olofsleden (som räknas som huvud-
led).  Märket är uppkallat efter Biskop Brynolf som var 
biskop i Skara kring sekelskiftet åren 1200–1300. Han 
sägs ha fått tag på en tagg ur Kristi törnekrona, och där-
med gjorde han Skara till ett välbesökt pilgrimsmål.

I samarbete med de två grannpastoraten (Falköping och  
Stenstorp) ordnar Floby pastorats pilgrimsgrupp en 
vandringsserie på den nya leden. Rubriken ”Dygns-
rytm” går som en röd tråden genom hela seriens teman. 
Varje vandring har sedan ett tema som på något sätt be-
rör dygnsrytmen, och vi stannar för reflektioner under 
vägen. Du kan gå med på en eller flera vandingar – eller 
alla – runt Falbygden!

Foto: Helena Taubner

Brynolfsmärket utmärker 
pilgrimsleden runt Falbygden.
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Absolut  
tystnad
Upplev ett rofyllt kyrkorum  
under Mekelsmäss. 

DD et offentliga rummet fylls med information, 
fakta och nyheter, fake news och annat bul-

ler. Ett ständigt brus ligger som en matta över tillvaron. 
Det skapar stress och kanske också ångest. På samma 
sätt fylls den personliga sfären av uppgifter och ”mås-
ten”; vi ska planera, fixa, hjälpa, hämta och lämna, serva 
varandra och sköta om oss själva.

Som motvikt erbjuder vi under Mekelsmäss en rofylld 
stund i Jäla kyrka. Stäng av mobilen, lämna stress och 
oro utanför. Kliv istället in och upptäck kyrkorummet. 
Tänd ljus och sitt eller ligg ner för att ta in tystnaden.

Här kan du vara i dina egna tankar, men samtidigt till-
sammans med andra, i den gudomliga tystnaden. 

Absolut tystnad anordnas i Jäla kyrka under Mekels-
mässhelgen, den 25–27 september. De exakta tiderna 
finns på www.svenskakyrkan.se/floby.

Har du frågor? Kontakta Matilda Nyman (se sidan 2).

 

Välkommen till Livsstegen under hösten! 
Nu startar Livsstegen som ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Floby och Falköping.  
Hör av dig till Mikael Powidzki Casserblad (se sidan 2) om du har frågor eller vill vara med!

Bibelsamtal
Vad betyder bibeltexterna för oss idag? 

TT externa i Bibeln behöver ständigt diskuteras 
och tolkas för att bli relevanta i vår tid. I Floby 

pastorat finns flera olika möjligheter att samlas för att 
samtala om texterna. 

Heliga dårars bibelstudium
Paulus säger i Bibeln: ”Talet om korset är en dårskap för 
världen men en kraft till frälsning för var och en som 
tror”. Det gör oss som vill försöka följa Jesus till heliga 
dårar. Med detta som utgångspunkt samlas vi till bibel-
studium i Åsarps kyrka. Vi träffas på onsdagar i oktober 
och november. Den som vill är välkommen att fira en 
enkel mässa klockan 18.00. Mellan klockan 19.00 och 
20.00 pratar vi sedan om kommande söndags bibeltext. 
Den första träffen är den 7 oktober och den sista är den 
24 november. Vi gör uppehåll vecka 44. Ingen föran-
mälan krävs men antalet platser är begränsat. Har du 
frågor är du välkommen att kontakta Mikael Powidzki 
Casserblad (se sidan 2).

Andra bibelgrupper
När detta nummer av Insikten färdigställs är det – på 
grund av att coronapandemin påverkar våra verksam-
heter – svårt att svara på vilka andra samtalsgrupper 
som kommer att gå att genomföra under hösten. Håll 
utkik efter information! Om du har frågor så får du gär-
na kontakta Matilda Nyman (se sidan 2).
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På gång

Hemma  
långt hemifrån
Kvinnofrukost 7 november  
klockan 9.00 i Floby Kyrkans hus

UU lla Vinterhav berättar om att leva och bo med 
familj i främmande land. Vi får höra om hen-

nes tid med familjen i andra länder, med fokus på tiden 
i Indien och Laos.

Ulla är uppvuxen i Floby, och är numera bosatt i Kniv-
sta. Senast har hon arbetat på Liv&Fred-institutet i 
Uppsala.

Anmäl dig till pastorsexpeditionenen (se sid 2) senast 
onsdagen den 4 november. Begränsat antal platser.

Från Kaos  
till Aftonland
Församlingsafton 29 oktober  
klockan 19.00 i Floby Kyrkans hus 

KK yrkoherde Stefan Klint har skrivit en doktors-
avhandling om nobelpristagaren i litteratur 

Pär Lagerkvist och hans mångbottnade förhållande till 
kristendomen. 

Under församlingsafto-
nen berättar Stefan om 
människan, författaren 
och sökaren Pär Lager-
kvist, som själv beskrev 
sig som ”en religiös 
ateist, en troende utan 
tro”. Begränsat antal 
platser.

Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Tack Emma!  
Välkommen Jenny!
Emma Johansson har slutat sin deltidstjänst som 
kanslist och kommunikatör hos oss för att bli 
kommunikatör på heltid för Skara stift. Vi tackar 
Emma och önskar henne all lycka i hennes nya 
uppdrag. Rekrytering av en ersättare pågår under 
hösten. 

Vi hälsar också Jenny Nilsson varmt välkommen 
som ny församlingsmusiker 75 procent från den 17 
augusti. Jenny kommer att ha ett övergripande an-
svar för pastoratets körverksamhet och för musik 
och sång med barn, konfirmander och ungdomar 
i församlingarna. Hon kommer närmast från en 
liknande tjänst i Abrahamsbergskyrkan i Bromma.

Ulla  
Vinterhav

Stefan  
Klint



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

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.

Om du behöver samtala med någon finns en telefontjänst med präster, 
musiker och ideella medarbetare i pastoratet. Du hittar tjänstens olika  
telefonnummer 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”. 
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Allhelgonahelgen

Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Vi samlas  
för att minnas
Under allhelgonahelgen minns vi på ett 
särskilt sätt våra anhöriga och vänner 
som har dött. 

VV i besöker kyrkogårdarna, smyckar deras gra-
var och tänder ljus som lyser i mörkret för 

dem men också för oss själva. Under helgens gudstjäns-
ter ges alla möjlighet till enskild ljuständning och bön 
för anhöriga och vänner som har dött.

Välkommen att ställa dina frågor till pastoratets kyrko-
gårdspersonal på plats. Välkommen på allhelgonamusik 
och gudstjänster med ljuständning. Välkommen in i 
våra öppna kyrkor för en stund i stillhet! 

Måndag–torsdag 26-29/10
Följande kyrkor är öppna klockan 9.00–19.00: Floby, 
Kinneved, Åsarp, Vårkumla, Gökhem och Jäla. Våra 
låsta kyrkor öppnas på förfrågan: ring 0515-72 38 80. 
Vaktmästare finns närvarande på kyrkogårdarna för 
samtal och frågor.

Fredag 30/10
Alla pastoratets kyrkor är öppna mellan klockan 11.00 
och 19.00.

Vid kyrkogårdarna i Floby (klockan 10.00–12.00),  
Kinneved (klockan 13.00–15.00) och Åsarp (klockan 
15.30–17.30) kan du  möta pastoratets kyrkogårdspers-
onal och ställa dina frågor om gravskick, gravrätter, 
gravstenar och annat du undrar. Passa på!

Stilla orgelmusik spelas i Åsarps kyrka klockan 12.00, 
Kinneveds kyrka klockan 15.00 och Floby kyrka klock-
an 16.00.

Lördag 31/10
Allhelgonamusik med ljuständning anordnas klockan 
15 i Börstigs kyrka och Ullene kyrka, samt klockan 18 i 
Gökhems kyrka och  Vårkumla kyrka.

Alla pastoratets kyrkor är öppna klockan 11.00–19.00, 
med undantag av Börstigs kyrka och Ullene kyrka som 
stänger ungefär klockan 16.30 (efter musikandakten).

Söndag 1/11
Följande kyrkor är öppna i samband med allhelgona-
gudstjänster med ljuständning: Kinneved (klockan 
15.00), Floby (klockan 18.00) och Åsarps kyrka (klockan 
18.00).

Foto: Helena Taubner



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Floby
Kv E 072-74 Ekström, Frans / 1934

Göteve
Kv B 023-24 Andersson, Kristina / 1931

Hällestad
Kv A 010 Gustafsson, Anna Lydia / 1964
Kv A 051 Krantz, Emil Vilander / 1972

Kinneved
Kv D 001-2 Johansson, J Alfred / 1944
Kv E 050-51 Norén, Frans Rikard / 1975
Kv E 191-192 Pettersson, Alva Stina / 1916
Kv N 061-62 Eckerlid, Ebba Linnéa / 2005

Sörby
Kv B 115-117 Strömman, Carl Jacob / 1926

Trävattna
Kv A 045 Andrén, August Herman / 1937

Vilske-Kleva
Kv D 095-97 Lindshand, Ernst Sigfrid / 1929

SS amtliga dessa gravplatser har senast år 2018 
försetts med skylt om att släktingar eller när-

stående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några 
av gravarna är också vanskötta. Med hänvisning till 
begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33) 
vill Floby pastorat anmoda släktingar eller närstående 
till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt 
med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av 
gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom 
ett år från denna annons införande kan Floby pastorat 
förklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då 
till upplåtaren. 

Församlingen är enligt begravningslagen skyldig att 
föra gravbok, och att den innehåller aktuella uppgifter 
om bl.a. gravrättsinnehavare. För ett antal gravplatser 
saknar vi uppgift om aktuell gravrättsinnehavare. Dessa 
gravplatser har därför försetts med en grön skylt, där 
anhöriga ombeds kontakta oss. Ingen är skyldig att vara 
gravrättsinnehavare, men det är av stor vikt för oss att 
få kontakt med någon som har information som kan 
hjälpa oss i sökandet efter gravrättsinnehavare. 

Vet du någonting? 
Hör då av dig till kyrkogårdsexpeditionen snarast om 
du vet någonting om gravarna i listan till höger. Ring 
0515-72 38 84. Det är öppet mellan 09.30 och 12.00 på 
måndagar, onsdagar och fredagar. 

Sökes: gravrättsinnehavare
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Berörda gravplatser
I tabellerna nedan hittar du berörda gravplatser på res-
pektive kyrkogård. Siffror och text i kolumnerna avser 
gravnummer och kvarter samt i graven senast gravsatt 
person. Listorna finns också uppsatta på respektive  
kyrkogårds anslagstavlor.

Vid inventering av gravplatser på kyrkogårdarna i Floby, Göteve, Hällestad,  
Kinneved, Sörby, Trävattna, Vilske-Kleva har ett antal gravplatser befunnits  
sakna registrerade gravrättsinnehavare. 
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Jag drömde en natt att jag gick längs en strand  

tillsammans med Gud. 

På himlen trädde plötsligt händelser ur mitt liv fram.  

Jag märkte att vid varje period i livet fanns fotspår i sanden. 

Ofta fanns där spår av två par fötter. Det ena var spåren  

från mina egna fötter, det andra var Guds fotspår. 

Men ibland såg jag att det bara fanns ett par fotspår i sanden. 

Det gjorde mig ledsen, eftersom det var just vid de jobbiga 

perioderna i mitt liv. 

Jag sa till Gud:  

”Du lovade att du alltid skulle gå vid min sida.  

Men jag har sett att det bara finns ett par fotspår i sanden vid 

mina svåraste stunder. Varför övergav du mig när jag behövde 

dig som mest?” 

Gud svarade:  

”Mitt barn, jag älskar dig  

och skulle aldrig överge dig.  

När du bara såg ett par  

fotspår bar jag dig.” 

Fritt efter Mary Stevenson,  
ur konfirmandboken  

”Via Mystica” från Verbum Förlag. 

Boken kommer användas  
med konfirmandgrupperna  

i Floby pastorat under läsåret 2020-21. 
Kyrkoherde Stefan Klint är en av författarna. 


