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Floby pastorat, Storgatan 58, 521 51 Floby

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

Expeditionernas öppettider  
måndagar och fredagar: 9.30 – 12.00 
onsdagar: 13.00 – 15.30

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Kontakta Svenska kyrkan i Floby pastorat

Kyrkoherden har ordet

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON. Omslagsfoto: Anita Karlén, foto Lotta Kjerrman.
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Floby pastorat har samverkansavtal med EFS missionsförening Floby-Göteve, vilket bland 
annat innebär att EFS ansvarar för vissa gudstjänster och bidrar med ideella insatser i övrig 
verksamhet. Floby pastorat samverkar också med studieförbundet Sensus.

Stefan Klint 
kyrkoherde i Floby pastorat

Låt din röst höras

Stefan Klint, kyrkoherde
stefan.klint@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 31
070 – 600 28 15

Christina Behre Fransson, musiker
christina.behre-fransson@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 85
076 – 132 22 52

Jenny Nilsson, musiker
jenny.nilsson@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 90
070 – 520 42 98

Lena Åmark, pedagog 
lena.amark@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 88 
070 – 329 28 15

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

Kyrkoherde Stefan känner sig tacksam. 

DD et är först när vi blir sjuka som vi inser hur 
viktig en god hälsa är, hur lite vi kan ta för 

givet och hur tacksam den som är frisk egentligen borde 
vara. På ett liknande sätt tar vi idag många friheter och 
rättigheter för givet som inte är självklara i andra delar 
av världen och som heller inte var det hos oss för inte så 
länge sedan: rätten att påverka de beslut som angår mig 
genom min röst, rätten att tillhöra eller inte tillhöra en 
viss religion, rätten att utöva det yrke jag är kallad till 
och har kompetens för oavsett mitt kön.

Tacksamhet kan vara en intensiv känsla som plötsligt 
drabbar oss. Det kan också vara en insikt som leder till 
en medveten livshållning. I det här numret av Insikten 
kan du läsa om Anita Karlén som blickar tillbaka på 
30 år som präst i Floby församling och Floby pasto-
rat. Anita berättar om den tacksamhet hon själv kän-
ner över alla möten och upplevelser hon haft. Det är 
en tacksamhet som delas av alla de församlingsbor och 
kollegor som haft förmånen att ta del av Anitas klokhet 
och medmänsklighet.

Den frihet och demokrati vi har i vårt land är en gåva 
att vara tacksam över, men också att vara rädd om och 
ta ansvar för. I det här numret kan du läsa om det kyr-
koval som äger rum den 19 september, vad det innebär 
och varför det är viktigt för dig som är medlem i Svens-
ka kyrkan att rösta. Du kan också läsa om hur Floby 
pastorat nu planerar för att starta verksamheterna igen, 
som våra barn- och konfirmandgrupper, körer, dagle-
digsamlingar och gudstjänster i alla tre församlingarna 
med start i september. 

Det är först när vi blir sjuka som vi inser hur tacksam 
den som är frisk egentligen borde vara. Kanske är det 
först när vi fått uppleva en lång och svår pandemi som 
vi inser, att vi inte kan ta gemenskap och närhet till 
andra människor för givet. När samhället och kyrkan 
försiktigt öppnar upp mötesplatser och verksamheter 
igen, är det med en ny känsla av tacksamhet och med en 
djupare glädje som vi möts.

Till sist, du som har rösträtt i kyrkovalet, tänk på att 
den möjligheten att påverka de viktiga besluten är långt 
ifrån självklar i många länder och traditioner. Du som 
har fått en röst, låt den höras!



Svenska Kyrkans Unga

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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Ungdomarnas 
kyrkoval
Thea Westermark, som är 
ordförande i Svenska  
kyrkans unga i Floby  
pastorat, samtalar  
med ungdomar  
om kyrkovalet.

DDen 19:e september kommer kyrkovalet äga rum. 
Då kan alla över 16 år rösta på vilka de vill ska 

bestämma i Svenska kyrkan under de kommande fyra 
åren. De som fyller 16 år senast den 19:e september eller 
är äldre får rösta, vilket gör att de mellan 16 och 19 år 
nu har chansen att rösta i kyrkovalet för första gången. 

Kyrkovalet är en av de stora möjligheterna för medlem-
mar att verkligen påverka inom kyrkan. Kyrkan ska fin-
nas till för alla åldrar, 0 till 130 år gamla, och behöver 
därför ta hänsyn till och lyssna till alla åldrars åsikter 
och tankar. Ungdomar är framtiden, det är viktigt att 
vi skapar en plats där de får chans att ta ansvar och bli 
hörda. Jag tror att engagerade ungdomar är en av de 
bästa tillgångarna vi har för att utveckla och föra kyr-
kan framåt. 

Svenska kyrkan ger oss ungdomar möjligheten att få 
göra skillnad och ha en röst men det är vårt ansvar att 
ta vara på den möjligheten. Alla åldrar måste höras men 
också samarbeta. Vi behöver lyssna till barnen, ungdo-
marna, de vuxna och de äldre. Alla har värdefulla per-
spektiv som utvecklar kyrkan. Tillsammans kan vi ta 
kyrkan framåt.

Jag ville höra ungdomars perspektiv på kyrkovalet och 
demokratin inom Svenska kyrkan, och speciellt de som 
nu ska rösta för första gången. Därför tog jag kontakt 
med fem ungdomar och ställde dem tre frågor: 

Tycker du att det är viktigt att det finns 
demokrati inom kyrkan? Varför i så fall? 

Hur känns det att få rösta i kyrkovalet 
för första gången? 

Varför är det viktigt att göra ungdomars 
röster hörda enligt dig? 

Ebba Westergren
17 år, Vilske Kleva/Falköping
– Ja, det är viktigt med demokrati inom kyrkan, efter-
som jag tror att det är en förutsättning för att religionen 
ska fortsätta utvecklas och fortsätta vara en fin del av 
samhället.

– Det känns spännande, men också lite förvirrande på 
grund av att det finns så många nomineringsgrupper att 
välja mellan.

– Eftersom ungdomar är framtiden, och därför tycker 
jag att det är viktigt att kyrkan utvecklas åt det håll som 
ungdomarna vill. Kyrkan har en historia av att vara väl-
digt konservativ och är det fortfarande i väldigt många 
länder, även om Svenska kyrkan har kommit långt. Men 
genom att lyssna på ungdomar finns en större sanno-
likhet att kyrkan fortsätter att utvecklas i takt med att 
samhället utvecklas, vilket nog också är en viktig punkt 
för många ungdomar gällande om man vill fortsätta 
vara en del av kyrkan eller inte.

Du som fyller 16 år  
senast på valdagen,  
den 19 september,  
får rösta i kyrkovalet!

Thea 
Westermark

Samtalet  
fortsätter på  

nästa sida
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Svenska Kyrkans Unga

Familjefest
Vi startar höstterminen med en stor 
familjefest på Tveten i Hällestad.
Välkomna alla barn 
med föräldrar till  en 
upptaktsdag för pasto-
ratets barn- och ung-
domsgrupper. Juniorer 
är välkomna utan för-
äldrar, men självklart 
är föräldrarna också 
välkomna. Vi kommer 
ha olika aktiviteter – som bollspel, trolleri, ballongkonst 
och knopar – under dagen. Det kommer också serveras 
korv och tårta. 

Final och drop in-dop
Familjefesten är finalen i pastoratets dopprojekt. Sedan 
2016 har vi arbetat med projektet, som bland annat har 
handlat om att hålla kontakten med familjerna efter att 
ett barn har döpts. Nu går projektet i mål – och därför 
är det extra roligt om familjer med barn som fyller fem 
år i år kommer till familjefesten!

Har ni inte haft möjlighet att ha dop ännu? Ta chansen 
på vårt drop in-dop! Under familjefesten på Tveten 
finns möjlighet att döpa barn – eller vuxna om det 
önskemålet finns. Kontakta pastoratsexpeditionen (se 
sidan 2) för mer information. 

Anmälan
Vi ser gärna att ni anmäler er till familjefesten. Anmä-
lan görs till Lena Åmark (se sidan 2 för kontaktinfor-
mation) senast den 24 augusti.

Självklart är ni välkomna även om ni ännu inte har 
varit med i några av våra aktiviteter eller grupper. 
Information om de olika grupperna kommer att finnas 
(se även sidan 5 här intill).

Moa Westermark
16 år, Kinnarp  
– Ja det tycker jag väl. Alla ska ha rätt att göra sig hörd.

– För de som är inne i religion kan det vara en stor möj-
lighet.

– Att lyfta fram ungdomar tycker jag är viktigt då det 
är vi som är framtiden. Det är även viktigt att ge oss en 
chans att utvecklas och höras i samhället. 

Arvid Johansson 
18 år, Brismene
 – Ja, visst, jag tycker det är viktigt att man ska få be-
stämma hur Svenska kyrkan ska styras och att alla (16+) 
som vill och som det rör får möjlighet att rösta. 

– För mig så spelar det inte så stor roll eftersom jag inte 
är så insatt men om jag visste mer skulle det nog kännas 
kul att vara med och påverka. 

– För att få perspektiv från ungdomar och få reda på 
vad de tycker, så det inte bara är vuxna som fattar be-
slut. Då kan man kanske locka fler unga i framtiden.

Unni Bladh
16 år, Kinnarp
– Ja, för att alla som är med inom kyrkan ska kunna vara 
med och påverka vissa saker.

– Bra, tror jag.

– För att ungdomar kan ha bra förslag.

Gustav Eriksson
19 år, Slutarp
– Absolut! Speciellt inom större församlingar som 
Svenska kyrkan är det viktigt att besluten förs fram på 
ett rättvist sätt.

– En blandning av nervositet och spänning med tanke 
på att man ska rösta på det som känns som det bästa 
valet. 

– Ungdomar är de som kommer ärva allt från den äldre 
generationen. Tas inte deras engagemang på allvar och 
man istället struntar i vad de säger och tycker, så är ris-
ken stor att initiativet som fanns innan försvinner och 
när det är dags för ungdomarna att ta över så finns det 
få som vill göra det.

Thea Westermark

Söndag 29 augusti

Klockan 11–15

Tveten, Hällestad

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Äntligen! 
Vecka 35 startar Svenska Kyrkans Unga 
i Floby pastorat upp alla grupper igen.

DDet har varit en lång väntan, men nu vågar vi tro 
att vi kan starta upp grupperna igen. Vi vet inte 

hur pandemiläget ser ut efter sommaren men vi plane-
rar för ett läge som tillåter oss att träffas. Håll utkik på 
hemsidan (svenskakyrkan.se/floby/svenskakyrkans-
unga) som löpande uppdateras med aktuell information.

Som ni förstår är hösten full av roliga aktiviteter. Vi 
kommer bland annat att göra fågelholkar och insekts-
hotell, tälja, elda och laga mat ute. Välkommen till en fri-
luftsinspirerad termin! Följande grupper är planerade 
att starta under vecka 35:

Stor och Liten 
För barn och föräldrar. Vi leker, fikar, sjunger och avlu-
tar med en liten andakt. 

Måndagar 9.30–11.30, Åsarps församlingshem

Tisdagar 9.30–11.30, Floby Kyrkans hus och Kinneveds 
församlingshem 

Barnrytmik 
För barn mellan 4 och 5 år. Vi sjunger, dansar och leker. 
Till barnrytmiken gäller anmälan.

Tisdagar 17.00–17.45, Floby

Torsdagar 17.00–17.45, Kinneved

Miniorer 
För barn mellan 6 och 9 år. Mycket friluftsaktiviteter. 
Vi pratar om och med Gud. Kyrkans personal hämtar 
barnen vid skolorna. Till miniorerna gäller anmälan.

Måndagar 13.00–16.00, Åsarps församlingshem och 
Floby Kyrkans hus

Onsdagar 13.00–14.30, Odensberg (Equmeniakyrkan)

Torsdagar (ca) 13.00–16.00, Kinneveds församlingshem

Juniorer 
För barn mellan 10 och 12 år. Gruppen träffas efter sko-
lan. Aktiviteterna består av friluftsliv, lekar, pyssel och 
andakter. Till juniorerna gäller anmälan.

Måndagar (efter skolan): Åsarps församlingshem

Tisdagar (efter skolan): Floby Kyrkans hus

Torsdagar (efter skolan): Kinneveds församlingshem

Fritidsgården
Fritidsgården i Odensberg är öppen för dig som går i 
årskurs 4–6. Vi spelar spel, äter mellanmål och pysslar. 
Till fritidsgården gäller anmälan.   

Onsdagar 15.00–17.00, Odensberg (Equmeniakyrkan)

Tonår
För dig som är 13 år eller lite äldre. Tonårsgruppen  
bestämmer tillsammans vilka aktiviteterna blir. 

Tisdagar 17.00–19.00, Floby

Konfirmation
Är du född 2007 och nyfiken på kristen tro? En grupp 
träffas på måndagar i Kinneved och en annan på onsda-
gar i Floby. Dessutom startar en ny grupp i Floby för dig 
som går i särskola eller har en intellektuell funktions-
nedsättning.

Den första träffen blir den 5 september. Det går att 
komma oanmäld men vi ser gärna att du anmäler dig 
via hemsidan så att vi kan planera för hur många vi blir. 
Du hittar anmälan och mer information på svenskakyrk 
an.se/floby/konfirmation

Anmälan
Till vissa grupper ser vi gärna en amälan. Mer infor-
mation, och ett formulär för att göra anmälan finns på 
svenskakyrkan.se/floby/svenskakyrkansunga. Det går 
också bra att kontakta pastoratsexpeditionen eller Lena 
Åmark (se sidan 2). 
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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

Pastoratsexpeditionen
Du kan ringa till pastoratsexpeditionen på telefon 0515-
72 38 80 (se sidan 2 för öppettider), 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.

ÄÄ ntligen vågar vi hoppas att vi snart kan ses igen! Pandemin har varit svår för oss alla på många sätt. Vi 
har saknat varandra och längtat efter att kunna samlas. Nu planerar vi för att starta igång verksamheter 

som har varit på paus, men när Insikten trycks är det ännu lite för tidigt att kunna säga när, var och hur. 

Hur blir det med lunchandakterna och dagledigträffarna? Blir det något tårtkalas för årets jubilarer? Hur blir det 
med den planerade studieresan till Oberammergau? Och syföreningarnas auktioner? Frågorna är många. 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.

Lördagsträffar?

Oberammergau?

Dagledigträffar?

Musikandakter?

Gudstjänster?

Tårtkalas?

När, var och hur...?

Syföreningarnas 
auktioner?

På gång



... Jenny Nilsson! 
Du är en av musikerna i Floby pastorat 
och nu planerar ni för att starta upp 
körerna under hösten.
– Ja, jag är anställd som musikpedagog med lite extra 
ansvar för flera av körerna. Jag är också en av oss som 
hänger med konfirmanderna varje vecka.

– Jag och min familj flyttade till Göteve för ungefär ett 
år sedan. Tidigare bodde vi i Stockholm och jag hade en 
liknande tjänst i en frikyrkoförsamling i Bromma med 
många körer i olika åldrar. 

Hur ser nystarten ut  
för körerna under hösten?
– Under pandemin har körerna tagit paus, så jag har 
ännu inte kunnat träffa körsångarna. Men, i september 
(om allt utvecklar sig till det bästa) tror jag att vi kan 
öppna upp och få börja sjunga tillsammans igen. 

– Vuxenkörerna i Kinneved (Mixxkören) och Floby 
(Flobykören) kommer att fortsätta som tidigare, men 
med ny övningsdag. Utöver det jobbar jag för en kör för 

barn i låg- och mellanstadieåldrarna i Kinneved och en 
grupp för tjejer i högstadiet i Floby. Barnkören kommer 
att heta Karamell. Precis vad jag tycker att en barnkör 
ska vara. En god och lekfull humörhöjare! Tjejgruppen 
heter Voices. Där kommer vi att jobba mer med sång-
teknik och att stärka deras röster. Förhoppningsvis hin-
ner vi också med att spela lite i band tillsammans också.

– Vi är flera musiker i pastoratet. AG-kören leds av 
Christina Behre Fransson och hon planerar också att 
starta upp den i september. Hon har haft tät kontakt 
med de körsångarna under tiden som pandemin har 
pågått, men de har inte heller träffats för att sjunga på 
länge.

Hur är du som körledare?
– Jag är sångpedagog och det kommer såklart att influ-
era mitt sätt att leda körerna. Vad gäller musikstilar så 
är jag allätare, och kommer att servera varierad musik 
till körerna också. Vi kommer att sjunga allt från pop 
och rock till jazz, klassiskt, folkmusik och visa. 

– Musik och rytm är en del av människans existens, ett 
extra språk. Där ryms så mycket. Glädje och sorg, vrede, 
kärlek, längtan, saknad, nonsens och allvar. Allt ryms. 
Jag hoppas att det är glädje som får prägla körerna. 
Glädje över gemenskapen och att få sjunga tillsammans 
om stort och smått. Gemenskapen är viktig. Visst kan 
man musicera på egen hand, men det händer något när 
vi gör det tillsammans. Man är beroende av varandra 
och får både stötta och lyssna. I en kör, när man sjunger 
tillsammans, viskar och ropar man tillsammans och an-
das tillsammans. Ibland kan det bli en helt otrolig upp-
levelse. 

– Jag ser fram emot en nystart och hoppas att det är 
många med mig som längtar efter att få träffas och 
sjunga. 

Hallå där...

– I september hoppas jag 
att vi kan få börja sjunga 
tillsammans igen. Jag ser 
fram emot att träffa alla 

körsångarna!

Vill du veta mer om körerna? Vill du vara med och sjunga? 
På svenskakyrkan.se/floby hittar du mer information. Du kan också kontakta Jenny och Christina (se sidan 2).
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På Midsommardagen avtackades Anita 
Karlén vid en festmässa i Floby kyrka.

AA nita Karlén har arbetat som präst i just den 
kyrkan i 30 år, och nu är det dags att gå i 

pension. Det var ingen slump att hon avtackades just på 
Midsommardagen. 

– Jag ville att avtackningen skulle vara på Midsommar-
dagen, eftersom min första tjänstgöring efter prästvig-
ningen var just på Midsommardagen 1992, säger hon. 

Redan innan hon vigdes till präst tjänstgjorde Anita i 
Floby. Hon sommarjobbade här, som så kallat tjänste-
biträde, under prästutbildningens sista år vilket gör att 
hon nu kan räkna ihop inte mindre än 30 år i Floby. 

Anita Karlén är ett välkänt ansikte inom Floby pastorat. 
Hon har hunnit med att möta en stor mängd försam-
lingsbor från flera generationer. När hon nu summe-
rar sina tre decennier som präst på samma plats är det 
främst alla dessa möten hon lyfter fram. 

– Relationerna har djupnat med tiden, konstaterar hon. 
De första konfirmanderna jag arbetade med är nu 43 år! 
Vissa av dem har jag fortfarande kontakt med. Jag har 

fått döpa deras barn och förrätta deras vigslar. Och när 
sorgen har mött dem har jag fått finnas där.

När Anita tillträdde som präst i Floby var hon den för-
sta kvinnan i prästtjänst i pastoratet. Det hade funnits 
någon kvinnlig präst i Stenstorps pastorat, men i Fal-
köping dröjde det ännu lite längre. Tillsammans med 
några andra grundade Anita 
ett forum för prästvigda kvin-
nor i Skara stift, och hon har 
fått följa utvecklingen mot att 
det nu är en självklarhet att 
Svenska kyrkan har präster av 
olika kön.

– Både män och kvinnor 
behövs som präster, betonar Anita. När biskop Erik  
utnämnde mig till kontraktsprost år 2010 var det en 
markering från hans sida. Han lyfte fram en kvinna som 
inte var kyrkoherde, vilket var ovanligt. Nu behöver vi 
inte längre diskutera frågan om kvinnors möjligheter 
att prästvigas, för vi har kommit långt. Allt har sin tid. 

Minnen av stort och smått
Anita minns såväl stora som små händelser genom sitt 
arbetsliv som präst. Bland de stora märks exempelvis 
hur hon arbetade tillsammans med skolan efter tsuna-
min i december 2004.

– Att få arbeta med krishantering när något oförutsett 
händer är en viktig del av kyrkans roll, inte minst på 
landsbygden. Kyrkan är en självklar del av samhället 
här. Det märks att människor räknar med kyrkan och 
det är ett förtroende att förvalta. 

Att kyrkan bidrar i andra sammanhang är en framtids-
fråga, menar Anita. Hon betonar att kyrkans anställda 
och ideella medarbetare inte måste göra allt själva, utan 
kan samverka med andra organisationer för att vara en 
relevant del av samhället. 

Ett sådant exempel är ”Veckans café” som växte fram 
som en mötesplats för personer som nyligen har kom-
mit till Sverige och personer som har funnits här längre. 
Anita brinner för frågor om religionsfrihet och mänsk-
liga rättigheter, och betonar det viktiga i att skapa mö-
tesplatser för människor med olika religiös tillhörighet. 

Bland de mindre uppmärksammade händelserna minns 
Anita sin första vigsel. Bara någon vecka efter att hon 
börjat arbeta som präst bokades en vigsel. Den skulle 
hållas på en ö och vara en överraskning för gästerna. 

Trettio år av tacksamhet

– Relationerna 
har djupnat  
med tiden.

Anita  Karlén 
och de  fyra  

kyrkoherdar hon  
arbetat med under  

sin tid i pastoratet:  
Håkan Gustafsson,  

Göran Carlson,  
Magnus Carlsson  
och Stefan Klint.

Anita Karlén



Det blev en fin vigsel, men när Anita skulle transporte-
ras tillbaka till fastlandet hade båten gått sönder. 

– Vi blev sittande på ön ganska länge, skrattar hon. 
Brudgummen själv fick åka och hämta en annan båt så 
att vi till sist kom iland. 

Anita har ett stort hjärta för människor som behöver 
stöd. Därför är hon särskilt stolt över de sammanhang 
som har fått betyda något på djupet. Hon lyfter fram de 
så kallade Leva vidare-grupperna, där människor som 
drabbats av sorg samlas för att dela erfarenheter och 
stötta varandra. 

– Jag var lite fundersam på om det skulle fungera med 
grupper för sorgbearbetning i en bygd där så många 
känner varandra. Kanske skulle deltagarna inte våga 
öppna sig? Men det blev jättefina samtal, så min oro var 
obefogad. 

På samma sätt gick tankarna när Anita tillsammans med 
några andra startade upp julaftonsfirande i Kyrkans hus 
i Floby. 

– Skulle det komma någon och fira jul med oss? Men det 
kom över 30 personer! Det blev en fin tradition att fira 
jul tillsammans, och min man Mats fick följa med dit 
istället för att vi firade hemma. 

När Anita nu summerar sitt arbetsliv som präst är det 
främst tacksamhet hon känner. Hon uttrycker tacksam-

het över alla relationer och över att ha fått vara en del 
av människors liv. 

– Ett liv är ju mest vardagar, och jag har trivts väldigt 
bra med min vardag som präst här. Samtidigt har ju min 
vardag mött andra människors högtider, både i glädje 
och sorg. Det finns ett ansvar i att dela människors sto-
ra händelser i livet. Man döper bara sitt barn en gång. 
Man tar bara avsked av en familjemedlem en gång. Det 
är stort att få vara med om de stunderna. 

Tar vara på varje dag
Den närmaste framtiden tänker Anita ägna åt att ta vara 
på varje dag. Hon har ett stort intresse för akvarellmål-
ning, och hon ser fram emot att få tillfälle att måla mer. 
Hon vill också prioritera att umgås med familjen, vilket 
också möjliggörs av att även hennes man Mats nu går i 
pension.

– Att få vara en viktig vuxen för syskonbarnbarnen 
känns betydelsefullt, säger hon. Nu kan de komma hit 
till oss när andan faller på!

Som en hälsning till dig som bor i pastoratet vill Anita 
skicka med ett bibelord. Det fanns med på hennes av-
tackning, och det betyder mycket för henne. Det är 
hämtat ur Johannesevangeliet (1:4-5) och lyder: ”I Ordet 
var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”.

– Ett liv är ju mest  
vardagar. Jag har  
trivts väldigt bra  
med min vardag 
som präst här i  
Floby pastorat.

Anita Karlén
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Kyrkorna berättar

Film om  
Göteve kyrka

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

Scanna koden med din  
mobiltelefon för att titta:

Göteve kyrka
Göteve kyrka ligger i Floby församling, 
på en höjd så att den är väl synlig från 
alla väderstreck. 

SS om så många kyrkor i Skara stift är Göteve 
kyrka byggd på 1100-talet. Den ursprungliga 

kyrkan var mycket liten, och sedan dess har den byggts 
ut och förändrats flera gånger. Men trots förändringar-
na genom åren är Göteve kyrka en av de bäst bevarade 
romanska absidkyrkorna på Falbygden.

Läktaren och predikstolen
En stor ombyggnad gjordes under 1700-talet, då kyrkan 
förlängdes med sex meter. Under samma epok flyttades 
läktaren bakåt och förlängdes. Läktaren längs kyrko-
rummets norra vägg är bevarad, vilket är ovanligt.

År 1714 sattes den vackert snidade predikstolen in. Den 
är gjord av bildhuggaren Gustaf Kihlman från Borås. 
Det finns en dörr in till predikstolen som öppnas av 
vaktmästare eller kyrkvärd när prästen ska predika. 

De vackra målningarna i trätaket är också från 1700- 
talet. De är målade av Mattias Hasselberg från Sjötorp i 
Marka. Över triumfbågen finns en målning av krubban 
i Betlehem. 

Kristushuvud gömt i altaret
En stor renovering genomfördes år 1918. Den hade varit 
välbehövlig under många år och det sägs att kung Gus-
tav V påpekade renoveringsbehovet när han besökte 
kyrkan 1912. Ingången och den gamla dörren flyttades 
från söder till den nuvarande placeringen i väster och 
ett vapenhus byggdes. 

Under renoveringen hittades ett litet hålrum i altaret, 
och där fanns ett Kristushuvud i trä. Det tros ha suttit 
på ett triumfkrucifix.  

En träskulptur av  
Kristi huvud  
låg gömd  
i altaret.

Henrik öppnar  Henrik öppnar  
dörren åt Anita  dörren åt Anita  

när hon ska predika.när hon ska predika.



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

Nu har turen kommit till Göteve kyrka.

Färgprov testas mot  
gammal färg på  
Göteve kyrka.

Gulare nyans
Göteve kyrka har också på senare år genomgått en om-
fattande renovering där man bytt golvet under bänkar-
na, dragit ny el i kyrkan, dränerat utvändigt och gjort 
diverse nya blyinfattningar på fönstren. Många av dessa 
åtgärder har gjorts för att motverka fuktigheten i kyrko- 
byggnaden.

Hundra år efter den stora renoveringen, år 2018, skulle 
kyrkan kalkas om, och då hittades flagor av den ur-
sprungliga putsen. Det visade sig att kyrkan hade haft 
en gulare nyans än man trott, och under det kommande 
arbetet återställdes kulören till den ursprungliga. 

Stark tradition av samverkan
Det finns en lång och rik tradition av samverkan mel-
lan församlingen i Göteve och EFS, som är en missions-
rörelse inom Svenska kyrkan. Både Göteve kyrka och 
EFS-kapellet är naturliga mötesplatser i bygden. Idag  
finns också EFU-stugan med midsommarfirande, guds-
tjänster och scoutverksamhet.

År 2018 kalkades kyrkan om, och då åter-
ställdes den ursprungliga gula nyansen.

Den ovanliga läktaren  Den ovanliga läktaren  
finns på norra sidan  finns på norra sidan  

av kyrkorummet.av kyrkorummet.
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Demokrati i kyrkan

En demokratisk 
folkkyrka
Agne Arnesson, som är förtroendevald 
på flera nivåer inom Svenska kyrkan, 
reder ut begreppen inför kyrkovalet.

DD u bor i en demokrati. Det kanske inte är nå-
got du tänker på så ofta, utan precis som luf-

ten vi andas så finns den bara där. Men i själva verket 
påverkar demokratin våra liv, varje dag, året runt. Att ta 
tillvara den demokratiska rättigheten att rösta innebär 
att du är med och påverkar din omgivning. Det gäller 
självfallet i valet till riksdag, region och kommun, men 
för dig som är medlem i Svenska kyrkan är kyrkovalet 
också betydelsefullt. 

Vad handlar kyrkovalet om? Hur berör det dig? Och 
vad är det du röstar om egentligen? Här förklarar Agne 
Arnesson, som är förtroendevald i Floby pastorat men 
också på stifts- och riksnivå, vad kyrkovalet innebär 
och hur kyrkans demokrati fungerar.

Kyrkoavgiften  
och demokratin
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlems-
avgift, också kallad kyrkoavgift. Att rösta innebär att du 
är med och påverkar vilka verksamheter som ska fin-
nas lokalt och hur kyrkoavgiften ska fördelas. Denna 
avgift beslutas i den lokala församlingen/pastoratet 
och finansierar de lokala verksamheterna. En liten del 
av kyrkoavgiften går vidare till Svenska kyrkan på stif-
tet och nationell nivå. Men förväxla inte kyrkoavgiften 
med begravningsavgiften. Den senare är inte kopplad 
till medlemskap i kyrkan utan måste betalas av alla som 
är folkbokförda i Sverige.

– Det är naturligt att rösta för den som redan är enga-
gerad, förklarar Agne. Men vi har också väldigt många 
stödmedlemmar. Jag tror att man är medlem för att man 
har en personlig tro, att man tycker att kyrkans arbete 
är viktigt, att man tycker om verksamheterna eller för 
att man gillar kultur och traditioner. Kanske är det svårt 
att veta vad olika nomineringsrupper står för. Då är det 
ju himla bra med personval. På en liten ort så är ju chan-
sen stor att man känner den man röstar på. Rösta på 
någon du har förtroende för!

De kandidater som blir förtroendevalda får ett förtro-
ende av dig som väljare att vara delaktiga, ta ansvar och 
utveckla helheten i Svenska kyrkan. Nomineringsgrup-
per och kandidater ansvarar för sin egen kommunika- Te
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tion med väljarna. Är du intresserad av vad de har för 
program och åsikter och vad de vill genomföra, kan du 
kontakta dem direkt. De lokala grupperna i Floby pas-
torat presenteras på sidorna 18-19. Stift och valnämnder 
kan ge dig information om vilka nomineringsgrupper 
och kandidater som ställer upp i din valkrets. Du som 
fyllt 16 år och som är medlem i Svenska kyrkan kan 
rösta i kyrkovalet.

– Det är viktigt att vi har en demokratisk kyrka. Men 
det är dyrt att arrangera val, menar Agne. Det kanske 
går att minska kostnaderna kring valet,  till exempel ge-
nom andra sätt att rösta på än att stoppa en lapp i en 
låda nu när det finns mobilt bank-ID.

Val på tre nivåer
I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfull-
mäktige och kyrkofullmäktige, vilka motsvarar natio-
nell, regional och lokal nivå.

Till kyrkomötet väljs ledamöter från hela landet. Kyrko-
mötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ som 
träffas två gånger varje höst. Här fattas beslut om frågor 
som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Kyrko-
mötet sammanträder två gånger var-
je år. Vid det första tillfället arbetar 
ledamöterna i åtta utskott med olika 
inriktningar som till exempel guds-
tjänst och ekonomi. Utskotten har 
till uppgift att förbereda inkomna 
förslag. Vid det andra tillfället träffas 
alla ledamöter för att diskutera för-
slagen innan kyrkomötet beslutar om 
dem. Det är sedan kyrkostyrelsen, 
kyrkomötets verkställande organ, 
som ansvarar för att genomföra det 
kyrkomötet beslutar.

Till stiftsfullmäktige väljs ledamöter från det egna stiftet. 
Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift, som har 
till uppgift att främja och ha tillsyn över församlings-
livet i stiftet. Det kan handla om att stötta församling-
arnas arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor eller 
ge bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier 
och konst. Det är sedan stiftsstyrelsen, under ledning av  
biskopen, som ansvarar för att genomföra det stiftsfull-
mäktige beslutar.

Till kyrkofullmäktige väljs ledamöter från det egna pas-
toratet. Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, 
vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedri-
va undervisning och att utöva diakoni och mission. Till 
gudstjänster hör också dop, vigslar och begravningar. 

Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som 
är nyfikna på kristen tro eller som vill fördjupa sin tro. 
Diakoni handlar om att möta människor, i kris eller 
sorg, i behov av stöd eller med att bryta ensamhet. 

Politiska partier och kyrkan
Svenska kyrkan var länge en statskyrka. Under denna 
period var det samma politiska partier som ställde upp 
både i riksdagsvalet och i kyrkovalet. Sedan Svenska 
kyrkan och staten skildes år 2000 har den politiska när-
varon minskat i kyrkovalet och ersatts av nominerings-
grupper som i huvudsak orienterar sig efter kyrkliga 
frågor. Några av nomineringsgrupperna har fortfaran-
de kopplingar till de allmänpolitiska partierna. Social-
demokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna 
är de tre riksdagspartier som i nuläget finns represen-
terade i kyrkomötet. Sedan finns det nomineringsgrup-
per med lösare kopplingar till partierna, så som Krist-
demokrater i Svenska kyrkan eller Vänstern i Svenska 
kyrkan. I de senare fallen är det inte de faktiska parti-
erna som kandiderar, men kandidaterna är engagerade 
i respektive parti. Utöver nomineringsgrupperna finns 
en rad olika partipolitiskt obundna nomineringsgrup-

per. Frågan om de politiska partier-
nas förhållande till kyrkan är föremål 
för debatt, inte minst nu inför kyrko-
valet.

– Det är egentligen inte så konstigt 
att det finns en koppling till partier-
na, säger Agne som själv kandiderar 
för Centerpartiet till stiftsfullmäkti-
ge och kyrkomötet. Partierna är folk-
rörelser i grunden. Många av partiets 
medlemmar är engagerade i kyrkan 

privat och man tycker att det är viktigt att bevara en 
demokratisk öppen folkkyrka. Den lokala nivån och 
stiftsnivån har inget med politik att göra, här märker 
man inte vem som tillhör vad. Det är först på kyrkomö-
tet som de politiska ideologierna blir synliga.

Kyrkoråd och församlingsråd
Val av kyrkoråd och församlingsråd görs inte i kyrko-
valet men i direkt anslutning till det. Det är kyrkofull-
mäktige som utser ledamöter och ersättare till dessa 
råd. Kyrkorådet är pastoratets styrelse och här sitter 
kyrkoherden med. Församlingsrådens medlemmar ut-
ses genom öppna nomineringsmöten i varje församling, 
och sedan är det kyrkofullmäktige som beslutar om till-
sättningen. 

– Lokalt är det en  
spännande utmaning 
hur vi ska använda  
och förvalta pastora-
tets många kyrkor.

Fortsättning följer  
på nästa sida
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Församlingsråden har tillsammans med kyrkoherden 
ansvar för att församlingarnas grundläggande upp-
gift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska 
kyrkans tro, bekännelse och lära. Som förtroendevald 
i församlingsrådet representerar man församlingsmed-
lemmarna. Man samarbetar med de anställda i pastora-
tet och är med och bestämmer, påverkar och ger idéer 
till arbetet i församlingen. Om du är intresserad av att 
engagera dig lokalt i ditt församlingsråd under de kom-
mande fyra åren så finns denna möjlighet under hösten 
– håll utkik efter nomineringsstämman i just din för-
samling!

Val av biskop
Val av biskop görs inte i kyrkovalet utan genom ett spe-
cifikt biskopsval var tionde år. Till denna post är det 
personer med vigningstjänst (präster och diakoner) 
samt utsedda elektorer (förtroendevalda) inom det ak-
tuella stiftet som har mandat att rösta. Biskopen är ord-
förande i stiftsstyrelsen och ansvarar för ledning och 
tillsyn inom sitt stift.

Viktiga frågor just nu
Inom Svenska kyrkan diskuteras ett stort antal frågor. 
Det kan handla om planerna på att uppdatera psalmbo-

ken, om kyrkans satsningar på klimatet eller om vilka 
byggnader kyrkan ska äga i framtiden. Agne menar att 
några särskilt viktiga frågor just nu är gemensamma 
system och återhämtning efter pandemin. 

– Den stora frågan nationellt och regionalt är hur 
Svenska kyrkan ska arbeta med gemensam administra-
tion och gemensamma tjänster och system. Det ger på 
ett sätt bättre säkerhet och gör verksamheten mindre 
sårbar, men det råder delade meningar. De som värnar 
om pastoratets självbestämmanderätt är rädda för att 
den på sikt ska gå förlorad om man tvingas till allt fler 
gemensamma lösningar. 

– Lokalt är det en spännande utmaning hur vi ska an-
vända och förvalta pastoratets många kyrkor. Men 
störst av allt är nog frågan och arbetet med att komma 
igång och öppna upp all verksamhet efter pandemin. Vi 
måste få igång barn- och ungdomsverksamheten igen. 
Här lägger vi grunden till ett ungt engagemang. Men 
om vi vill ha unga som engagerar sig i kyrkan så måste 
det finnas något att engagera sig i. Här har vi en utma-
ning. Det gäller att ta vara på människors intresse. Vi är 
generellt sett duktiga på att skriva utförliga planer men 
det behöver inte vara så svårt. Vi behöver bara komma 
överens om vad vi vill göra och sedan prioritera. Och så 
behöver vi ha rätt anställda förstås, avslutar Agne.

Demokrati i kyrkan

Agne Arnesson är engagerad  
som förtroendevald inom 

Svenska kyrkan.



... Tobias, Bengt och Ingalill!
Ni är engagerade i församlingsråden  
i pastoratets tre församlingar. Hur  
föddes ert engagemang? Vilka  
frågor är viktiga i församlingarna  
just nu? Hur ser ni på framtiden?

Tobias Larsson,  
Kinneveds församlingsråd 
– Mitt engagemang bygger på en kombination av den 
fina gemenskapen i kyrkan och tron på något större. 
Det kom sig naturligt. Jag har i princip alltid haft kon-
takt med kyrkans olika verksamheter, både som barn, 
ung och vuxen. Som förtroendevald har jag varit enga-
gerad de senaste 10 åren.

– En viktig fråga är hur vi får fler unga att komma till 
kyrkan och att vilja engagera sig ideellt. Efter konfirma-
tionen tappar vi många av ungdomarna. En del kommer 
tillbaka senare i livet – en del inte alls. Här har vi en 
utmaning!

– Jag är stolt över vår verksamhet och vad vi har skapat. 
Det blir spännande att jobba vidare på vår församlings-
instruktion. Den är vår kompass och svaret på vad vi vill 
och vart vi ska.

Bengt Eriksson,  
Åsarps församlingsråd
– Jag har varit engagerad i Svenska kyrkan i hela mitt 
liv. Efter konfirmationen blev jag ordförande i Ung-
domskretsen, numera Svenska Kyrkans Unga. Däref-
ter blev det många år som förtroendevald och till sist 
anställd kyrkvaktmästare. Nu är jag pensionär och till-
baka i det ideella igen.

– Hur kommunicerar vi i en digital värld? Det är en 
central fråga. Förr kom budskapet från predikstolen, 
numera finns allt på nätet. Dilemmat är att vi måste 
ställa om, men vet inte hur. Den nya generationen sit-
ter inte och väntar på information, de söker den. Ska 
man säga något gott om pandemin så är det att den har 
tvingat oss till digital omställning. Och det är något vi 
ska bygga vidare på.

– Barnen är vår framtid men hur bygger vi den sociala 
kontakten? Precis som kommunikationen har sättet att 
socialisera förändrats över tid. Vilken verksamhet att-
raherar och ska fylla våra lokaler?

Ingalill Jacov,  
Floby församlingsråd
– Jag är född in i en kyrklig familj. Min mamma var 
engagerad i EFS och min pappa i Svenska kyrkan. Till 
skillnad från mina egna barn så har jag inte varit ledare. 
Men det blev några år som förtroendevald innan mina 
10 år som kanslist i pastoratet. Först nu, som pensionär, 
är jag engagerad ideellt igen.

– Det finns mycket som är viktigt och som vi behöver 
diskutera. Ibland hör jag att kyrkan inte är för gemene 
man längre, att våra verksamheter har blivit så specifika 
att man inte passar in. Vi måste förstå att vi inte kan 
byta det gamla mot det nya. Det gamla måste möta det 
nya - en bra mix helt enkelt. Kyrkan ska vara en plats för 
alla generationer!

– Vi måste hitta nya former för ideellt engagemang.  
Ideella och förtroendevalda ska inte bara sitta på möten. 
Använd deras engagemang till att vårda och utveckla 
mötet med församlingsborna. Då gör de större nytta.

Hallå där...

Vill du engagera dig i församlingsrådet? 
Församlingsråden har som uppgift att, tillsammans med kyrkoherden, utveckla gudstjänstlivet i respektive 
församling. Ledamöterna väljs inte genom kyrkovalet, utan genom öppna nomineringsmöten under hösten  
efter kyrkovalet. Mandatperioden är fyra år. Vill du vara med? Kontakta pastoratsexpeditionen (se sidan 2) 
så får du veta mer om församlingsråden.
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Vad är kyrkovalet? 
Kyrkovalet är det tillfälle när Svenska kyrkans medlem-
mar röstar för att välja de grupper och personer som ska 
styra kyrkan under de kommande fyra åren. Du som är 
folkbokförd i Floby pastorat röstar till kyrkofullmäkti-
ge i Floby pastorat (lokal nivå), stiftsfullmäktige i Skara 
stift (regional nivå) och kyrkomötet (riksnivå). 

Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlem-
marna mest lokalt. Det handlar till exempel om vad pas-
toratet ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar 
och stora satsningar som ska göras. Kyrkofullmäktige 
fastställer pastoratets budget och församlingsinstruk-
tion (måldokument).

Stiftsfullmäktige fattar beslut som påverkar hela regio-
nen. Stiftens främsta uppgift är att stödja församling-
arna i deras verksamhet och förvaltning genom exper-
tis inom flera områden. De kan till exempel bidra med 
kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka be-
höver renoveras. Skara stift arrenderar också ut mark 
och gårdar.

Kyrkomötet fattar beslut som är gemensamma för hela 
Svenska kyrkan. Två exempel är hur kyrkan ska arbeta 
med klimatfrågor och uppdateringen av psalmboken.

Får jag rösta?
Du som är röstberättigad får ett röstkort i brevlådan 
några veckor före valdagen. Du får rösta i kyrkovalet 
om du

* är medlem i Svenska kyrkan
* fyller 16 år senast på valdagen
* är folkbokförd inom det område som valet avser 

(dock kan du förtidsrösta i annat område).

Var och hur kan jag rösta?
Du kan rösta i en vallokal på valdagen eller förtidsrösta. 
På ditt röstkort finns information om i vilken vallokal 
du kan rösta på valdagen.

Förtidsröstningen kan ske i någon av alla landets röst-
ningslokaler mellan den 6 och 19 september. För att 
hitta röstningslokal och öppettider för förtidsröstning 
kan du söka på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och din legitima-
tion när du ska rösta. Om du har tappat bort röstkortet, 
ta med legitimation till vallokalen eller röstningslokalen 
så får du hjälp att skriva ut ett nytt röstkort.

Du kan också brev- eller budrösta. Då behöver du ett 
brevröstningspaket som du kan beställa eller hämta på 
pastoratsexpeditionen (Storgatan 58, Floby). Någon an-
nan kan hämta paketet åt dig. I paketet finns instruktio-
ner om hur brev- och budröstning går till.

På vem/vilken grupp  
kan jag rösta?
Du röstar på en nomineringsgrupp genom att använda 
den gruppens valsedel. Valsedlarna till kyrkofullmäk-
tige är vita. Till stiftsfullmäktige är de rosa och till kyr-
komötet är de gula. På varje valsedel kan du sätta per-
sonkryss för upp till tre kandidater som du särskilt vill 
ge din röst.

På kandidatvisning.svenskakyrkan.se kan du se alla nomi-
neringsgrupper och kandidater. Här intill presenteras 
grupperna i valen till de tre olika nivåerna. På nästa 
uppslag finns kandidaterna i det lokala valet till kyrko-
fullmäktige i Floby pastorat.

Kyrkoval 2021
I september är det kyrkoval. Då röstar 
du på vilka som ska styra Svenska  
kyrkan under de kommande fyra åren. 

Foto: Svenska kyrkan/IKON



I valet till kyrkofullmäktige i Floby pastorat kan du som 
är folkbokförd i Floby pastorat välja mellan följande  
nomineringsgrupper: 

* Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
* Församlingskyrkornas väl i Kinneved, Brismene 

och Vårkumla i Floby pastorat
* Samlingslista Floby valkrets i Floby pastorat 
* Åsarps Kyrkans framtid i Floby pastorat
Se även sidorna 18-19, där det finns mer information om 
de lokala nomineringsgrupperna. 

I valet till stiftsfullmäktige i Skara stift kan du som 
är folkbokförd i Floby pastorat välja mellan följande  
nomineringsgrupper: 

* Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
* Borgerligt alternativ
* Centerpartiet
* Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
* Frimodig kyrka
* Kristdemokrater i Svenska kyrkan
* Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna
* Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
* Sverigedemokraterna
* Vänstern i Svenska kyrkan
* Öppen kyrka – en kyrka för alla

I valet till kyrkomötet (på riksnivå) kan du som är folk-
bokförd i Floby pastorat välja mellan följande nomine-
ringsgrupper:

* Alternativ för Sverige
* Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
* Borgerligt alternativ
* Centerpartiet
* Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
* Frimodig kyrka
* Kristdemokrater i Svenska kyrkan
* Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna
* Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
* Sverigedemokraterna
* Vänstern i Svenska kyrkan
* Öppen kyrka – en kyrka för alla

När kan jag rösta?
Förtidsröstning 6–19 september
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst, 
oavsett var du är folkbokförd. Följande röstningsloka-
ler finns i Floby pastorat:
Förtidsröstning i Kyrkans hus Floby: 
Må   6 sep 09.30 – 11.30  
Ti   7 sep 09.30 – 11.30 
On    8 sep 09.30 – 11.30 
  17.00 – 20.00 
To   9 sep  09.30 – 11.30 
Fr 10 sep  09.30 – 11.30 
Lö 11 sep  09.30 – 11.30 
Må 13 sep 09.30 – 11.30 
Ti 14 sep 09.30 – 11.30 
  17.00 – 20.00 
On  15 sep  09.30 – 11.30 
To 16 sep  09.30 – 11.30 
Fr 17 sep  09.30 – 11.30 
Lö 18 sep  15.00 – 17.00 
Sö 19 sep 09.00 – 11.00
  16.00 – 20.00
Förtidsröstning i Åsarps församlingshem: 
To  9 sep  16.00 – 20.00  
Förtidsröstning i Kinneveds församlingshem:

To 16 sep 16.00 – 20.00

Observera att tiderna för förtidsröstning kan komma 
att ändras beroende på hur pandemin utvecklas. För 
uppdaterad information, se www.svenskakyrkan.se/
floby/kyrkoval

På valdagen 19 september
På valdagen röstar du i vallokalen där du är folkbok-
förd. Följande vallokaler är öppna i Floby pastorat på 
valdagen:
Floby Kyrkans Hus: 9.00–11.00 och 16.00–20.00
Kinneveds församlingshem: 9.00–11.00 och 16.00–20.00
Åsarps församlingshem: 9.00–11.00 och 16.00–20.00

På ditt röstkort framgår vilken vallokal du ska rösta i. 
Observera att förtidsröstningen i Floby Kyrkans hus 
även är öppen 9–11 och 16–20 på valdagen. Där kan du 
rösta oavsett var du är folkbokförd.
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Arbetarepartiet  
– Socialdemokraterna
I valet till kyrkofullmäktige i Floby pastorat kandiderar 
följande personer för ”Arbetarepartiet – Socialdemo-
kraterna”: 

1. Ingrid Törnqvist
2. Fredy Neüman
3. Marie Post
4. Per Sörensen
5. Birgitta Ljung
Vill du veta mer om vad den här gruppen står för och 
vilka frågor de vill driva i kyrkofullmäktige? Kontakta 
Marie Post, Kinneved (0707-454633).

Församlingskyrkornas väl i 
Kinneved, Brismene och  
Vårkumla i Floby pastorat
I valet till kyrkofullmäktige i Floby pastorat kandiderar 
följande personer för ”Församlingskyrkornas väl i  
Kinneved, Brismene och Vårkumla i Floby pastorat”: 

1. Torbjörn Ivansson
2. Tobias Larsson
3. Karin Neuman
4. Anna-Lena Hermansson
5. Inger Eriksson
6. Rune Lennartsson
7. Johanna Blad
8. Monica Karlsson
9. Assar Karlsson
10. Åke Samuelsson
11. Mattias Bertilsson
12. Yngve Karlsson
13. Evert Johansson
14. Ann-Britt Bertilsson
15. Kerstin Lennartsson
16. Ulf Eriksson
Vill du veta mer om vad den här gruppen står för och 
vilka frågor de vill driva i kyrkofullmäktige? Kontakta 
Rune Lennartsson, Kinneved (070-1518863).

Åsarps Kyrkans framtid  
i Floby pastorat
I valet till kyrkofullmäktige i Floby pastorat kandiderar 
följande personer för ”Åsarps Kyrkans framtid i Floby 
pastorat”: 

1. Noomi Ragnarsson
2. Morgan Eriksson
3. Ulla Torsrud
4. Henrik Eriksson
5. Malin Åstrand
6. Lillemor Karlsson
7. Urban Bolin
8. Marita Eriksson
9. Marie Johansson
Vill du veta mer om vad den här gruppen står för och 
vilka frågor de vill driva i kyrkofullmäktige? Kontakta 
Noomi Ragnarsson, Åsarp (070-8199328).

Val till kyrkofullmäktige  
i Floby pastorat
I Floby pastorat kan du välja mellan fyra nomineringsgrupper i valet till  
kyrkofullmäktige. Du kan kryssa för upp till tre personer på valsedeln.  
Här hittar du kandidaterna, och en kontaktperson, för respektive grupp.



Samlingslista Floby valkrets  
i Floby pastorat
I valet till kyrkofullmäktige i Floby pastorat kandiderar 
följande personer för ”Samlingslista Floby valkrets i 
Floby pastorat”: 

1. Agne Arnesson
2. Maria Vångell Rehn
3. Jörgen Jacov
4. Erik Nilsson
5. Peter Holm
6. Jenny Svantesson
7. Lars-Åke Ljunggren
8. Tobias Willander
9. Dag Ahlenius
10. Mats Kjellén
11. Bengt Sonnbring

– Du och jag får vara med och välja vem som ska styra Svenska kyrkan 
på alla nivåer. Det är det som är demokrati, och det är en frihet som 
känns så självklar för oss. En rättighet, möjlighet men också ett ansvar.

– Den här gången genomförs kyrkovalet under den pågående pande-
min. Vi som arbetar med valet förbereder oss genom att anpassa lokaler, 

bemanning och öppettider. Du kan själv bidra till ett mer coronasäkert 
kyrkoval genom att

Vi som arbetar med att genomföra valet ser fram emot att träffa dig i någon av våra vallokaler i Floby, Kinneved 
eller Åsarp. Välkommen att rösta! 

Gudrun Nilsson, ordförande i valnämnden

12. Erling Nyman
13. Lisbeth Jonsson
14. Sven Fransson
15. Gudrun Nilsson
16. Göte Andersson
17. Britt Åkesdotter
18. Ulf Holm
19. Helena Kahrs
20. Lovisa Wennerholm
Vill du veta mer om vad den här gruppen står för och 
vilka frågor de vill driva i kyrkofullmäktige? Kontakta 
Agne Arnesson, Floby (070-5427989).

Välkommen att rösta,  
och gör det gärna coronasäkert

• Förtidsrösta – om vi sprider ut oss på flera tider minskar risken för trängsel.

• Bud- eller brevrösta – någon i din närhet hämtar ett paket i pastoratsexpeditionen och sedan röstar du hemma.

• Förbereda dig – om du redan vet vilken grupp och vilka personer du ska rösta på minskar risken för köbildning.



www.svenskakyrkan.se/floby

Vad vill du att  Vad vill du att  
Svenska kyrkan ska göra? Svenska kyrkan ska göra? 

I september är det kyrkoval  I september är det kyrkoval  
och din röst är viktig.och din röst är viktig.

Rösta coronasäkert:
• Förtidsrösta 
• Budrösta 
• Brevrösta 
• Förbered dig

Läs mer på  
sidorna 16-19


