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Kära läsare av Insikten,

Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset och  
Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götalandsregionen 
(som i första hand gäller under perioden 27/10–19/11 men som kan komma 
att förlängas) har pastoratets verksamheter efter Insiktens tryckning  
ändrats på följande punkter:

Församlingsgudstjänster firas inte som vanligt utan ersätts med direktsända 
gudstjänster på söndagar klockan 9.00. Gudstjänsterna direktsänds i Radio 
Falköping 90,8 MHz (ljud) och via pastoratets hemsida (ljud och bild) där de 
också går att ta del av i efterhand.

Följande kyrkor är öppna för enskild andakt dagligen mellan klockan 9.00 
och 19.00: Åsarp, Kinneved, Vårkumla, Gökhem och Jäla kyrka. Floby kyrka 
är öppen dagligen klockan 9.00–15.00.

Barn- och ungdomsverksamheten ställs tillfälligt in och konfirmandarbetet 
sker digitalt under perioden. All övrig verksamhet som inkluderar möten 
inomhus skjuts fram till ett senare tillfälle, eller ändras till digitala möten.

Pastorats- och kyrkogårdsexpeditionerna stänger den fysiska mottagningen 
under perioden, men håller öppet som vanligt via telefon och mejlkontakt. 
Kontaktinformation finns på sidan 2 här i Insikten. 

Dessa förändringar är planerade att pågå så länge de skärpta allmänna  
råden för Västra Götaland gäller. Förutsättningarna ändras snabbt och vi 
hoppas på förståelse för att information snabbt kan bli inaktuell. Du kan  
hålla dig uppdaterad om pastoratets verksamheter genom att läsa på  
pastoratets hemsida (www.svenskakyrkan.se/floby), samt i predikoturer i 
Falköpings Tidning och på affischer på anslagstavlor.

Låt oss fortsätta visa omtanke om varandra  
och be om ett snart slut på pandemin! 

Du är inte ensam.

Stefan Klint
kyrkoherde i Floby pastorat
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Stefan Klint
kyrkoherde i Floby pastorat

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

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

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

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

Joakim Svantesson 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  
måndagar och fredagar: 9.30 – 12.00 
onsdagar: 13.00 – 15.30

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Corona Flobyhjäpen: 0515 – 72 38 86

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

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: Floby kyrka, foto Helena Taubner.
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Hoppets budbärare
Coronatiden har varit en svår tid för 
alla. Och det lär dröja innan den är över. 
Men kyrkorna förmedlar ett hopp.

DD et var inte lätt i våras att flytta ut ur kyrkorna 
och ställa om verksamheten. Vi visste inte 

säkert vad som skulle hända, eller vilka beslut som var 
de bästa. När vi nu försiktigt flyttar in i kyrkorna igen 
är det minst lika svårt. Vi vet inte säkert vad som kom-
mer att ske i höst och vinter, eller vilka beslut som är 
de bästa.

Vi ber, samtalar och prövar oss fram. Vi försöker hitta 
en balans mellan å ena sidan fysisk hälsa och begräns-
ning av smittrisker, och å andra sidan själslig hälsa och 
verksamheter som bryter ensamhet och skapar hopp. Vi 
behöver alla känna hopp. Vi behöver dela tro och hopp 
med varandra.

När det känns osäkert i omvärlden är det viktigt att det 
finns något att luta sig mot, som inte förändras. De 17 
sockenkyrkorna i pastoratet har funnits med bygdens 
människor som tysta vittnen genom goda år och oros-
tider. De har varit med om krig och farsoter men vittnar 
fortsatt om ett hopp som är starkare än döden. 

Vi vill värna våra sockenkyrkor och göra dem ännu 
mera tillgängliga. De är historiens vittnen och hoppets 
budbärare. I den här tidningen kan du läsa mer om två 
av dem – och i framtida nummer låter vi fler kyrkor 
berätta! 

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.



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Julinsamlingen
Under perioden mellan första advent 
och trettondedag jul pågår Act Svenska 
kyrkans julkampanj ”Bryt en tradition”. 

JJ ulkampanjen uppmärksammar just i år skad-
liga seder och traditioner som våld i hemmen, 

tvångsäktenskap och könsstympning, som drabbar 
flickor bara för att de är flickor! 

Det är hög tid att bryta sådana skadliga traditioner. Vi 
lever alla under samma himmel och har samma rättig-
heter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi 
har, ser verkligheten olika ut.  

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt un-
der julen. Traditioner är invanda seder och bruk, språk 
och värderingar som förs vidare från generation till 
generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, 
oavsett var i världen vi lever.

BRYT EN TRADITION

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta 
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande 
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i öv-
riga delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och 
tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer 
rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra 
sina egna val.

Lokalt engagemang
Julisamlingen pågår runt om i landet. Kollekter och in-
täkter från kampanjbord och insamlingsaktiviteter un-
der perioden går till detta ändamål. Självklart finns det 
möjlighet att bidra även här i Floby pastorat! 

Du har möjlighet att ta del av julkampanjen och till ex-
empel köpa stearinljus, servetter, gåvobevis vid guds-
tjänsterna på första advent i Åsarp, andra advent vid 
”Flobyjul” och den 17 december i samband med jul-
vandringen i Kinneved.

Insamlingen avslutas samtidigt med EFS julinsamling 
i en missionsgudstjänst i Floby kyrka den 6 januari 
klockan 11.
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Svenska Kyrkans Unga

Tid med Gud
När pratar du med Gud?

PPilgrimsgudstjänst,  mässa,  gudstjänst, vardags-
gudstjänst är olika namn på tillfällen där vi kan 

möta varandra och Gud. Kanske läser du aftonbön, eller 
har en egen andakt hemma eller andra tillfällen för din 
egen tid med Gud.

Vi behöver tid med Gud! Hur den utformas och ser ut 
har egentligen ingen som helst betydelse, bara den blir 
av.

När pratar Du med Gud? I våra barn och ungdoms-
grupper, med Stor och Liten och med konfirmander gör 
vi det i en andakt. En kort stund med sång, bön, en text 
och en reflektion.

Gud som haver barnen kär, 
se till mig som liten är.

Vart jag mig i världen vänder 
står min lycka i Guds händer.

Lyckan kommer, lyckan går. 
Du förbliver, Fader vår.

Andakten kan utformas efter varje grupp och följer inte 
någon agenda. För många är annars agendan en trygg-
het i gudstjänsten då det står om vi ska läsa med, sitta 
eller stå. I andakten kan vi förmedla detta med gester el-
ler ord.

Med de yngre barnen lär vi oss bönen Gud som haver 
och konfirmanderna får lära sig Vår Fader och Välsig-
nelsen. Vi tänder ljus och får möjlighet till tyst bön. 
Stunden i tystnad kan vara svår men med träning kom-
mer insikten hur skönt det är.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Julen närmar sig
Vi samlas för julaktiviteter innan  
vi tar jullov. Nästa termin börjar  
sedan i vecka 3. 

JJulen närmar sig och  vi planerar för mindre av-
slutningar i varje församling. Var och när de blir 

kommer i en inbjudan för varje grupp. Floby kyrka blir 
platsen för Flobygrupperna och Odensbergs miniorer. 
Kinnevedsgrupperna kommer troligtvis att vara i för-
samlingshemmet och för Åsarpsgruppen är det möjligt 
både i kyrkan och i församlingshemmet. Men fira lucia 
och jul kommer vi att göra!

Kransbindning
Som tidigare år inbjuder vi till kransbindning i  Floby 
Kyrkans hus. Det blir ett begränsat antal deltagare varje 
kväll som har möjlighet att hålla avstånd. Skinksmörgås 
och gröt fixar vi!

Kransbindningen blir tisdagen den 24 november och 
onsdagen den 25 november med start klockan 18.00. 
Anmälan till Linn Lager Alvarsson (se sidan 2) senast 
den 17 november.

Julvandring
Vi planerar för att genomföra en julvandring i Kinne-
ved, som numera är en uppskattad tradition. Kanske 
kommer den inte att se ut som tidigare men vi gör allt 
för att göra det säkert för deltagarna. Vi kommer att ta 
er med på en tidsresa där vi förflyttar oss tillbaka till 
Betlehem, får träffa herdar, änglar och soldater, skatt-
skriva oss och  vid slutet  uppleva julens mirakel.  Allt 
kommer att vara utomhus. 

Datumet är den  17 december  och starter sker  mellan 
17.30 och 18.30 med ca 5 minuters mellanrum i grupper 
om fem till åtta personer.

Bibeln för små och stora
Varje år inbjuds barn att hämta sin egen bibel - också 
det en del av dopprojektet. Vi har under några år flyttat 
utdelandet från kyrkorna till andra platser i samhället 
för att ge fler chansen att kunna komma. Vi har också 
ändrat ålder: tidigare fick sexåringar en bibel, nu ger vi 
den till fyraåringar. Håll koll på din inbjudan!

Har ditt dopljus brunnit ner? Du vet väl att du kan häm-
ta ett nytt i Kyrkans hus? Hör av dig till pastoratsexpe-
ditionen eller kom förbi under öppettiderna (se sidan 2).

Samling vid krubban
Vi inbjuder till två tillfällen där barn och kanske vuxna 
får vara med och sätta ihop krubban under sång och 
textläsning. En  krubbgudstjänst är  en speciell upple-
velse där vi får julevangeliet till oss på ett praktiskt och 
direkt sätt.

Första tillfället är måndagen den 21 december klockan 
18.00 i Floby kyrka. Andra tillfället är på julafton klock-
an 10.00 i Åsarps kyrka.

Varmt välkomna! En särskild inbjudan kommer till  
familjer med barn döpta 2017 som en del av pastoratets 
pågående dopprojekt.
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Kyrkorna berättar

Jäla kyrka
Från medeltida relikskrin  
till nutida pilgrimsvandringar

JJ äla kyrka, som ligger i Floby församling, är från 
medeltiden. Vissa delar finns kvar från den ur-

sprungliga kyrkan och den nuvarande kyrkobyggnaden 
uppfördes 1787 på den gamla grunden. 

Tornet tillkom år 1824 och där hänger idag två kyrk-
klockor. På den stora klockan finns texten ”Hör, Gud 
ännu sin nåd dig bjuder” (psalm 402) och på den lilla ”O, 
land, land, land hör Herrens ord” ( Jer 22:29). Egentligen 
hör tre klockor till kyrkan men den äldsta, som är från 
sen medeltid, förvaras på Statens historiska museum i 
Stockholm.

Under medeltiden skulle 
varje kyrka ha en relik-
gömma och relikerna 
förvarades ofta i vackra 
skrin. I Jäla kyrka har det 
funnits ett speciellt re-
likskrin, som sägs inne-
hålla reliker från bland 
andra Johannes Döparen. 
Skrinet har den ovanliga 
formen av en liten kyrko-
byggnad med lejontassar 

och drakhuvuden. Skrinet kallas ”Birgittas skrin” efter-
som det enligt traditionen har skänkts till kyrkan av den 
Heliga Birgitta. Mer troligt är att det skänktes av biskop 
Bengt den gode i Skara. Idag förvaras skrinet på Väster-
götlands museum i Skara. 

Även i modern tid föränd-
ras kyrkan och inventarier 
tillkommer. Under 2010 
togs två bänkrader bort 
längst fram i kyrkan. Över 
dopfunten svävar en duva 
tillverkad av den kända 
konstnärinnan Eva Spång-
berg och i fönsternischerna 
finns symboler för pilgrim-
mens nyckelord.

Idag är Jäla kyrka bland annat förknippad med pil-
grimsvandringar. Här finns en aktiv pilgrimsgrupp som 
anordnar vandringar, gudstjänster, föreläsningar och 
andra aktiviteter.

Filmer om kyrkorna
Scanna koderna med  

din mobiltelefon för att titta!

Filmerna finns också på  
svenskakyrkan.se/floby/kyrkorna-berattar

Jäla kyrka Solberga kyrka



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Nu inleder vi en serie där pastoratets sjutton kyrkor  
presenteras. Först ut är Jäla kyrka och Solberga kyrka.

Utöver artiklarna här i Insikten finns filmer där olika 
personer berättar om kyrkorna. Du hittar filmerna på 

svenskakyrkan.se/floby under ”Kyrkorna berättar”.   

Solberga kyrka
Solberga kyrka ligger på en kulle  
mitt bland gårdar och beteshagar. 

DD e äldsta delarna av Solberga kyrka,  i Åsarps 
församling,  är från 1100-talet. När vapen-

huset (d.v.s. kyrkans utbyggda träentré i två våningar) 
tillkom under 1700-talet flyttades ingången från södra 
långsidan till västra gaveln. 

År 1859 tog kyrkostämman upp frågan om kyrkan skul-
le rivas och byggas om men det förslaget föll och kyrkan 
fick stå kvar.

I taket inne i Solberga kyrka finns vackra målningar 
som skapades år 1766 av kyrkomålaren Fredrik Walin. 
Koret framme i kyrkan vrider sig en aning åt norr. En 
tolking är att det är en symbol för hur Jesus hängde med 
huvudet när han korsfästes. På så sätt blir hela kyrkan 
ett krucifix.

På Solberga kyrkogård bevaras minnet av hur olika 
sjukdomar har härjat i bygden sedan medeltiden – i en 
massgrav vilar 42 personer som dog av kolera.
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Vi håller ut
Coronaviruset fortsätter påverka  
vardagen för oss alla, även kyrkans 
verksamhet. Men vi håller ut.

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

andra. När detta nummer av Insikten färdigställs vill vi 
berätta om följande planer under vintern. Men obser-
vera att verksamheten kan komma att ändras. 

Gudstjänster
Så länge det finns restriktioner kring antal deltagare i 
gudstjänster firar vi söndagsgudstjänst i församlingar-
nas största kyrkor: i Floby kyrka, Kinneveds kyrka och 
Åsarps kyrka på roterande tider. 

Utöver dessa gudstjänster samlas vi för olika typer av 
julfirande även i andra kyrkor i pastoratet. På sidorna 
10-11 hittar du en kalender över de planerade gudstjäns-
terna fram till Kyndelsmässodagen i februari. Vid vissa 
tillfällen vill vi att du föranmäler dig till pastoratsexpe-
ditionen (se sidan 2) senast en vecka i förväg. Vilka dessa 
tillfällen är framgår i kalendern på sidorna 10-11.

Vi kommer inte att vara fler än tillåtet antal deltagare 
i gudstjänsterna. Vi sitter utspritt i bänkarna och den 
som har sjukdomssymptom stannar hemma. Så snart 
myndigheternas direktiv tillåter kommer vi att övergå 
till att fira gudstjänster i Kyrkans hus och i pastoratets 
övriga kyrkor som vanligt.

Var försiktig
För alla kyrkans verksamheter gäller att du som kom-
mer dit ska vara frisk. Om du ingår i någon riskgrupp 
bör du vara extra försiktig. Vi utgår ifrån att alla som 
deltar i våra verksamheter är noga med sin handhygien 
och håller avstånd till varandra. 

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”. 

Du är inte ensam
Du får gärna ringa till oss! Vi har en telefontjänst för 
att du ska slippa känna dig ensam. Du hittar numren på 
www.svenskakyrkan.se/floby, eller genom att ringa till 
pastoratsexpeditionen (se sidan 2).

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 www.flobyhjalpen.
com och på Facebook.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Fira jul tillsammans 
Julens budskap är i högsta grad relevant 
idag. Vi samlas runt krubban även i år. 

MM ed tanke på den svåra tid vi går igenom 
med många begränsningar, isolering och 

ensamhet erbjuder pastoratet så många tillfällen som 
möjligt att dela gemenskap och fira gudstjänst under 
advents- och jultiden på ett säkert sätt. Vi behöver, kan-
ske mer än någonsin, julens budskap om ljuset som lyser 
i mörkret. Vi behöver höra änglarnas ord till herdarna: 
Var inte rädda! Vi behöver uppleva stillheten runt krub-
ban med det nyfödda barnet, världens frälsare, med ett 
löfte om fred på jorden.

Julnatt, julotta och nyårsbön
Julens berättelser förmedlas särskilt till barn och famil-
jer vid julvandring och levande julkrubba i Kinneved 
och när vi samlas vid krubban i Floby och i Åsarp. Jul-
nattsgudstjänsterna börjar i mörker innan de levande 
ljusen tänds ett efter ett i Göteve, Kinneveds och Trä-
vattna kyrkor. Förundran och högtid präglar julottorna 
i Jäla, Börstig, Vilske-Kleva och Vårkumla.

På årets sista dag och sedan på det nya årets första dag 
erbjuds nyårsbön i Floby, Vårkumla och Åsarps kyrka, 
där tro, hopp och gemenskap delas inför det nya året.

Jul i gemenskap
Under trygga och säkra former öppnar Kyrkans hus 
dörrarna för alla som önskar ”Jul i gemenskap” på jul-
afton mellan klockan 13 och 15. Brasan i öppna spisen 
brinner och julmusiken spelar. Det blir en enkel men 
god servering och roliga lekar utlovas. Du som vill delta 
föranmäler detta till pastoratsexpeditionen (se sidan 
2) senast en vecka i förväg. Meddela också du behöver 
specialkost eller om du vill hjälpa till med förberedelser.

Tradition och julstämning
Första advent firas med traditionsenlig grantändning i 
Sörby och Vårkumla, eller med allsångsgudstjänst i Ås-
arps kyrka. Andra advent bidrar Svenska kyrkan med 
levande julkrubba och aktiviteter utanför Kyrkans hus 
i samband med ”Flobyjul”, följt av dubblerad julmusik i 
Floby kyrka. 

Stämningsfull julmusik erbjuds även Tredje advent 
i Brismene kyrka, Fjärde advent i Grolanda kyrka,  
Annandag jul i Floby kyrka och Trettondedag jul i  
Åsarps kyrka. Vi saknar våra körer som inte kan sjunga 
med oss just nu, men ser fram mot andra inspirerande 
och stämningsfulla musikprogram.

VågspelThe Bauer Quartet

Julmusik 
22 november, Floby kyrka, 18.00
Hela kyrkan sjunger!

29 november, Åsarps kyrka 17.00 - föranmälan*
 ”Sjung in advent”. Thomas Holm, trumpet. 

6 december, Floby kyrka,  
17.00 och 18.30 - föranmälan*
“The Bauer Quartet” – en spännande mix av klassisk 
musik, visor, jazz och folkmusik. Lisa Bauer, Jenny 
Tidqvist Karlsson, Helena Kahrs, Anders Granström.

13 december, Brismene kyrka, 17.00 - föranmälan*
“Så underbart”. Oskar Kjällgren, Sara Engernäs Nyberg, 
Kristoffer Hjelm.

20 december, Grolanda kyrka, 17.00 - föranmälan*
Julmusik. Thomas Vinge, Jenny Nilsson, Erik Nilsson.

26 december, Floby kyrka, 17.00 - föranmälan*
Nyskapande och traditionell folkmusik med duon  
”Vågspel”. Alice Klint och Kristin Kennermark, fiol.

6 januari, Åsarps kyrka, 17.00 - föranmälan*
Julmusik. Thomas Vinge, Jenny Nilsson, Erik Nilsson.

*Föranmälan
För att vara säker på en plats vid dessa tillfällen behöver 
du föranmäla ditt deltagande till pastoratsexpeditionen  
(se sidan 2) senast en vecka i förväg.  
Det är fri entré och vi tar upp en kollekt.
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KK alendern innehåller en lista 
över de gudstjänster som är 

planerade i Floby pastorat under den 
närmaste tiden. 

Notera att uppgifterna gäller med re-
servation för snabba förändringar, om 
myndigheterna ändrar föreskrifterna 
för offentliga sammankomster. För 
aktuell information, se pastoratets 
hemsida och predikotursannonsen i 
Falköpings Tidning. 

Du som deltar i en gudstjänst eller ett 
annat evenemang i pastoratet ska vara 
helt frisk, ha varit symptomfri minst 
två dagar och iaktta god handhygien. 
Handsprit finns på plats i lokalerna. 
Vid samtliga arrangemang tillämpas 
rekommenderat avstånd mellan del-
tagarna. I mindre sockenkyrkor kan 
antalet deltagare av säkerhetsskäl be-
slutas vara färre än rekommenderat 
maxantal. Om maxantalet deltagare 
uppnås blir de som kommer därefter 
hänvisade till att delta vid ett annat 
tillfälle.

Har du frågor är du välkommen att 
kontakta oss. Hör av dig till pasto-
ratsexpeditionen eller till kyrkoherde 
Stefan Klint. På sidan 2 finns kon-
taktinformation. Med allt detta sagt, 
varmt välkommen att fira gudstjänst 
och dela gemenskapen.

November
15 november
Söndagen före domssöndagen
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Karlén, Behre Fransson

Åsarps kyrka 15.00
Gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

Floby kyrka 18.00
Gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

22 november
Domssöndagen
Åsarps kyrka 10.00
Mässa. Powidzki Casserblad, Vinge

Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Powidzki Casserblad, Vinge

Floby kyrka 18.00 
 Musikgudstjänst ”Hela kyrkan sjunger!” 
Powidzki Casserblad, Vinge. 

28 november, lördag
Sörby kyrka 16.00
Grantändning och andakt.  
Karlén, Nilsson

Vårkumla kyrka 18.00
Grantändning och andakt.  
Karlén, Nilsson

29 november
Första söndagen i advent
Floby kyrka 10.00
Mässa. Karlén, Vinge

Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Karlén, Vinge

Åsarps kyrka 17.00 - föranmälan*
Musikgudstjänst ”Sjung in advent”.  
Thomas Holm, trumpet. Karlén, Vinge

December
6 december
Andra söndagen i advent
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Klint, Nilsson
Åsarps kyrka 15.00
Gudstjänst. Klint, Nilsson
Floby Kyrkans hus 11.00-16.00
Levande julkrubba och aktiviteter  
utanför Kyrkans hus i samband  
med ”Flobyjul”
Floby kyrka  
17.00 och 18.30 - föranmälan*
Julmusik med ”The Bauer Quartet”.  
Nyman, Vinge.  Se sidan 9. 

13 december
Tredje söndagen i advent
Åsarps kyrka 10.00
Mässa.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson
Floby kyrka 15.00
Gudstjänst.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson
Brismene kyrka 17.00 - föranmälan*
“Så underbart”. Julmusik med  
Oskar Kjällgren med flera.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson.  
Se sidan 9. 

17 december, torsdag
Kinneved 17:30-18:30
Julvandring med levande julkrubba  
utanför kyrkan och församlings- 
hemmet, utdelning av barnbiblar,  
enkel servering. Se sidan 5.

20 december
Fjärde söndagen i advent
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Nyman, Behre Fransson
Grolanda kyrka 17.00 - föranmälan*
Julmusik med Thomas Vinge,  
Jenny Nilsson och Erik Nilsson, saxofon.   
Nyman. 

21 december, måndag
Floby kyrka 18.00
Krubbgudstjänst med små och stora. 
Klint, Nilsson. Se sidan 5.

Gudstjänster i en annorlunda tid
Förutsättningarna att fira gudstjänst är annorlunda än vad vi är vana vid.  
Men bönen och lovsången fortsätter och vi samlas på de sätt som är möjliga.
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*Föranmälan
Vid vissa tillfällen behöver du 
föranmäla dig. I kalendern framgår 
vilka dessa tillfällen är. 

Du föranmäler dig genom att  
kontakta pastoratsexpeditionen  
(se sidan 2) senast en vecka i förväg. 



24 december
Julafton
Åsarps kyrka 10.00
Krubbgudstjänst med små och stora. 
Klint, Nilsson. Se sidan 5.

Floby Kyrkans hus  
13.00-15.00 - föranmälan*
”Jul i gemenskap” med enkel julmat, 
julmusik, jullekar och julevangeliet 
Se sidan 9.

Göteve kyrka 21.30
Julnattsgudstjänst.  
Powidzki Casserblad, Nilsson

Kinneveds kyrka 22.00
Julnattsgudstjänst.  
Carlson, Behre Fransson

Trävattna kyrka 23:30
Julnattsgudstjänst.  
Powidzki Casserblad, Nilsson

25 december
Juldagen
Jäla kyrka 6.00
Julotta. Nyman, Vinge

Vårkumla kyrka 6.00
Julotta. Klint, Hjertén 

Vilske-Kleva kyrka 8.00
Julotta. Nyman, Vinge

Börstigs kyrka 8.00
Julotta. Klint, Hjertén

26 december
Annandag jul
Floby kyrka 17.00 - föranmälan*
Julmusik med ”Vågspel”. Klint 
Se sidan 9.

27 december
Söndagen efter jul
Kinneveds kyrka 18.00
Gudstjänst. Karlén, Vinge

31 december, Nyårsafton
Floby kyrka 15.00
Nyårsbön. Nyman, Nilsson

Vårkumla kyrka 23.15
Nyårsbön. Nyman, Nilsson

Januari
1 januari
Nyårsdagen
Åsarps kyrka 18.00
Nyårsbön.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson

3 januari
Söndagen efter nyår
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Karlén, Behre Fransson 

Åsarps kyrka 15.00
Gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

Floby kyrka 18.00
Gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

6 januari
Trettondedag jul
Floby kyrka 11.00
Missionsgudstjänst, avslutning av  
insamlingarna till  Act Svenska kyrkan 
och EFS mission.  
Landgren, Nyman, Nilsson

Åsarps kyrka 17.00 - föranmälan*
Julmusik med Thomas Vinge,  
Jenny Nilsson och Erik Nilsson, saxofon.  
Nyman.

10 januari
Första söndagen  
efter trettondagen
Åsarps kyrka 10.00
Mässa. Powidzki Casserblad, Vinge 

Floby kyrka 15.00
Gudstjänst. Powidzki Casserblad, Vinge

Kinneveds kyrka 18.00
Gudstjänst. Powidzki Casserblad, Vinge

17 januari
Andra söndagen efter trettondagen
Floby kyrka 10.00
Ekumenisk gudstjänst.  
Klint, Behre Fransson mfl.

Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Klint, Behre Fransson 

Åsarps kyrka 18.00
Gudstjänst. Klint, Behre Fransson

20 januari, onsdag
Åsarp Korskyrkan 19.00
Ekumenisk bön. Powidzki Casserblad

24 januari
Tredje söndagen  
efter trettondagen
Åsarps kyrka 10.00
Ekumenisk mässa. Hagle, Nyman, Vinge
Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Nyman, Vinge
Floby kyrka 18.00
Gudstjänst. Nyman, Vinge

31 januari
Septaugesima
Åsarps kyrka 10.00
Mässa.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson 
Floby kyrka 15.00
Gudstjänst.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson 
Kinneveds kyrka 18.00
Gudstjänst.  
Powidzki Casserblad, Behre Fransson

Februari
7 februari
Kyndelsmässodagen
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Nyman, Vinge
Floby kyrka 15.00
Dopdroppegudstjänst med små och stora. 
Nyman, Vinge. 
Åsarps kyrka 18.00
Gudstjänst. Nyman, Vinge

Ekumeniska böneveckan
för kristen enhet anordnas mellan 
den  18 och 25 januari i Floby och 
Åsarp. Se pastoratets hemsida och 
predikotursannons för information.

Foto: Svenska kyrkan/IKON

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r ä

nd
rin

ga
r b

er
oe

nd
e 

på
 h

ur
 c

or
on

ap
an

de
m

in
 u

tv
ec

kl
as

. 



12

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

På gång

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.

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.

Lördagsträffar?

Körsång?

Dagledigträffar?

Lunchandakter?

Gudstjänster?

Tårtkalas?

Hur blir det...?



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Du är inte ensam
Coronapandemin förändrar vardagen. 
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 
www.flobyhjalpen.com eller på Facebook om du söker på namnet där.

Om du behöver samtala med någon finns en telefontjänst med präster, 
musiker och ideella medarbetare i Floby pastorat. Du hittar tjänstens olika  
telefonnummer på svenskakyrkan.se/floby eller genom att ringa  
pastoratsexpeditionen på nummer 0515-72 38 80 (se öppettider på sidan 2).

Du kan också alltid vända dig till  Jourhavande präst som tar emot samtal 
varje kväll och natt mellan 17 och 06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande 
präst. Det går också att kontakta Jourhavande präst på andra sätt.  
Läs mer på svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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Pilgrim

Att vandra tillsammans ger möjlighet  
till eftertanke, stillhet och gemenskap. 

FF alköping ligger utmed den pilgrimsled som he-
ter S:t Olofsleden. Norrut går leden mot Trond-

heim och Nidarosdomen. Söderut går den in i Floby 
pastorat via Vårkumla, Kinneved och Jäla, för att sedan 
leda mot Eriksberg och så småningom sluta i Lödöse, i 
Göta Älvdalen.

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 Gro-
landa, 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 användas 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.

Pilgrimsvandring 
Vandringsserie: ”Dygnsrytm”
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 ett tema som på något sätt berör 
dygnsrytmen, och vi stannar för reflektioner under vä-
gen. Du kan gå med på en eller flera vandringar – eller 
alla – runt Falbygden! Följande datum är planerade för 
Dygnsrytm-vandringarna: 

• 21 november, start klockan 14: Slöta – Vårkumla: 
”Mörker” Fackelvandring.  
Pilgrimsledare: Jane Käck och Jenny Carlson

• 16 januari: Vårkumla - Kinneved: ”Vila”

• 13 februari: Kinneved – Jäla: ”Gryning”

• 6 mars: Jäla - Grolanda: ”Ljus”

• 20 mars: Grolanda – Floby: ”Arbete”

• 10 april: Floby – Gökhem: ”Rast”

• 24  april: Gökhem – Vilske-Kleva: ”Möte”

• 22 maj: Vilske-Kleva - Ö Tunhem: ”Avsked”

• 6 juni: Ö Tunhem - S:t Olof: ”Måltid”

Håll utkik efter mer detaljerad information och kon-
takta gärna Matilda Nyman om du har frågor (se sidan 
2 för kontaktinformation). För alla vandringar gäller 
kläder efter väder, egen matsäck för vandringen och att 
arrangören ordnar återresa till startpunkten för dem 
som så önskar.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Engagemang  
och utmaningar
Syföreningarna kämpar för välgörande 
ändamål, något som blivit både svårare 
och viktigare i och med coronapande-
min.

DD e medel som syföreningarna brukar samla in 
vid auktionerna går till viktiga ändamål här 

hemma och ute i världen. Antalet människor som behö-
ver hjälp, ibland med det väsentliga som mat, sjukvård 
och vatten har inte minskat i antal. Coronapandemin 
slår särskilt hårt mot dem som redan har det svårt.

Syföreningarnas arbete har förändrats under året, som 
en konsekvens av den pågående pandemin. Vårtermi-
nens träffar fick ställas in och vi har inte kunnat inbjuda 
till auktioner som tidigare år. Även om vi inte kan mö-
tas vid en auktion, så skicka en gåva till ett viktigt ända-
mål om du har möjlighet. Tillsammans gör vi skillnad!

Här följer en lägesrapport från de olika syföreningarna 
som finns i pastoratet.

Floby har börjat att träffas igen. Av de medel som syför-
eningen har, skickades genom Act Svenska kyrkan en 
gåva i anslutning till förödelsen i Beirut, Libanon. Med-
lemmarna förbereder för våffelbasaren som de hoppas 
kan hållas som vanligt i Kyrkans hus i Floby lördagen 
före Jungfru Marie bebådelsedag. Nästa år 2021 infaller 
våffelbasaren 20 mars.

Grolanda väntar med symöten, de kommer att skicka en 
gåva till ett angeläget ändamål. Om möjligt inbjuds till 
någonting under 2021.

Hällestad  har minskat i antal,  och att de nu är så få 
medlemmar gör att de funderar på om syföreningen 
kan fortsätta.

Solberga har inte haft några möten men har kontakt 
med varandra på andra sätt. I år kommer de troligen 
att ordna någon form av beställning och utlämning av 
saker som brukar göras till auktionen, som lussekatter 
och bröd. Insättning till de ändamål de brukar skicka 
till kommer att ske, tack vare ett litet överskott i kassan.

Vid höstbasaren i Ullene 
samlade syföreningen in 
omkring 20.000 kronor  
till välgörande ändamål!

Ullene har träffats några gånger efter sommaren. I bör-
jan av oktober inbjöd de till en basar i en stor maskin-
hall. Den traditionella auktionen blev istället en basar 
som samlade omkring 200 besökare under smittsäkra 
former. Totalt samlades 20.000 kronor in till Acts jul-
kampanj, Operation Smile och Barncancerfonden! 

EFS syförenings medlemmar träffas några gånger  
under hösten och planerar att anordna en auktion den 
19 mars 2021.

Syföreningarna välkomnar tidigare och nya medlem-
mar till sina träffar. Du som varit med i en syförening 
som inte längre är aktiv, kom med i någon av de andra. 
Vi hoppas på auktioner nästa år!

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Jul i Svenska kyrkan

Hallå där...

... Thomas, Jenny 
och Christina! 
Ni är musiker i Floby pastorat och ni  
vet att julmusiken är en viktig del av 
julfirandet för många människor.

Vilka är era egna  
favoritpsalmer under julen?
Thomas svarar:
– Min favoritpsalm är psalm 122, ”Dagen är kommen”. 
Den är en fin avslutning på midnattsgudstjänsten eller 
julottan tycker jag. Vi har också den psalmen som av-
slutning på Julmusiken i Åsarp. Jag tycker att psalm 122 
är en festlig, härlig psalm.

Jenny svarar: 
– Jag skulle säga att en av favoriterna är ”Stilla natt” 
(psalm 114).  I den psalmen finns både det sköra, stillhe-
ten och det fokus som kan infinna sig efter födelsen av 
ett barn, där världen runtom försvinner för det liv som 
ligger i ens famn. Det stora ofattbara skakar om hela 
världen, att detta barn kommer för att frälsa världen.

”Dagen är kommen” (psalm 122) är också härlig. Det är 
härligt att vi sjunger en så mäktig lovsång till en liten 
skrynklig bebis! 

Christina svarar: 
– En av mina favoriter bland julpsalmerna är ”Och det 
hände vid den tiden” (psalm 129). Den rymmer hela ju-
levangeliet och visar kontrasterna mellan fattigdomen i 
den lilla familjen och det stora som sker – att Guds son 
föds. Psalmen skildrar hur Gud solidariserar sig med 
de mest utsatta, dem som det inte finns plats för i sam-
hället. Samtidigt ökar glädjen och jublet för varje vers. 
Sista versen ger oss ett löfte för nutiden och framtiden: 
”Ännu löftets stjärna brinner …”

Och det hände vid den tiden: 
till kung Davids Betlehem 
Josef och Maria rider, 
men där finns ej rum för dem. 
När Guds moder föda skall 
blir hon visad till ett stall.

Han som skapar universum, 
som satt lagarna för allt, 
delar med en åsna husrum, 
tar ett hjälplöst barns gestalt, 
vilar i en modersfamn. 
Jesus Kristus är hans namn.

Timmermannen Josef vaktar 
barnets bädd i krubbans halm. 
Och Maria nynnar sakta 
för sin son kung Davids psalm. 
Djurens blanka ögon ser 
undret som i natten sker.

Herdar, fattiga och frusna, 
långt från stadens port och tull 
ser omkring sig mörkret ljusna, 
hör en sång av glädje full: 
Er stor glädje bådar jag! 
Frälsaren är född idag!

Rymden fylls av änglaröster: 
Ära, ära vare Gud! 
Stjärnan som står klar i öster 
bär om nyfödd konung bud, 
visar väg för vise män 
som vill hylla konungen.

Ännu löftets stjärna brinner. 
Julens bud kring jorden når. 
Släkten efter släkten finner 
vägen som till barnet går. 
Till vårt hem i Faderns hus 
lyser oss den stjärnans ljus.

Och det hände  
vid den tiden  
(psalm 129)
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Dagen är kommen  
(psalm 122)

Dagen är kommen, kärlek triumferar.  
Kom, låt oss skynda till Betlehem. 
Hälsad av änglar Krist är född till jorden.  
O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. 
Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa,  
Människoson av Maria född.  
Så Gud sin kärlek för all världen visar.  
O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. 

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss,  
kom till vår jord. Kristus är hans namn.  
Så Gud sig härlig för allt världen visar.  
O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. 

Sjung halleluja! Sjung, ni änglaskaror! 
Sjung, alla helgon, sjung jordens folk! 
Lov, tack och ära vare Gud i höjden! 
O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. 

Evige Fader, evig är din strålglans,  
evigt är ljuset från Betlehem.  
Här över barnet evig lyser glorian.  
O, kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. 

Stilla natt  
(psalm 114) 

Stilla natt, heliga natt!  
Allt är frid. Stjärnan blid 
skiner på barnet i stallets strå  
och de vakande fromma två.  
Kristus till jorden är kommen,  
oss är en Frälsare född. 

Stora stund, heliga stund!  
Änglars här slår sin rund 
kring de vaktande herdars jord,  
rymden ljuder av glädjens ord:  
Kristus till jorden är kommen, 
 eder är Frälsaren född. 

Stilla natt, heliga natt!  
Mörkret flyr, dagen gryr.  
Räddningstimman för världen slår,  
nu begynner vårt jubelår.  
Kristus till jorden är kommen,  
oss är en Frälsare född.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Julefrid och julbad
Förr rådde julefrid från julaftonen fram till 
tjugondedag Knut. Då fick bara det allra 
nödvändigaste göras, och det skulle vara en 
tid för vila och återhämtning. Den som be-
gick brott under den här tiden kunde räkna 
med strängare straff – inget skulle få störa 
julefriden. Julveckorna inleddes också med 
att alla skulle bada ordentligt och skrubbas 
rena. En lyx eller ett ovälkommet påfund, 
beroende på hur man såg det. Det var ett 
uttryck för att under julen ska alla få möta 
Gud och varandra rena, och allt ska vara 
iordninggjort för det mötet. Den här dröm-
men om julen som en tid för det goda, och 

för att umgås med nära och kära i lugn och ro, är också 
en sorts symbol för längtan efter det perfekta tillståndet 
– paradiset. Att återvända hem.

Julnattsmässa
I många kyrkor firas julnattsmässa. Den kallas ibland 
Änglarnas mässa, eftersom Bibeln säger att änglarna 
jublade och sjöng av glädje den där natten när de vi-
sade sig för herdarna utanför Betlehem. På julnattsmäs-
san får ibland alla besökare ett ljus, som man sedan får 
tända på lågan från ljuset från någon som sitter bredvid. 
På så sätt tänds kyrkan upp bit för bit, och mörkret ger 
vika. Det är också en symbol för att vi tillsammans har 
fått uppgiften att bära vidare ljuset från julnattens un-
der.

Julotta
Många äldre kan 
fortfarande berätta 
om slädfärder un-
der tjocka filtar och 
djurfällar, genom 
mörka vinterland-
skap med snö på 
väg till kyrkan på 
juldagens morgon. 
Otta är ett gam-
malt svenskt ord 
för den tid på dygnet när natten börjar övergå i morgon. 
Det finns kvar i ord som gökotta (när man går upp inn-
an gryningen för att skåda fågel) och svinotta (som från 
början betydde att gå upp i slutet av natten för att mata 
djuren i ladugården). På en julotta lyser det ofta många 
levande ljus som lyser upp hela kyrkan, man sjunger 
älskade julpsalmer och firar ljusets seger över mörkret.

Tradition och liv

Julens  
traditioner
Varför ser julgranen ut 
som den gör? Vad bety-
der egentligen ”otta”?

HH är har vi samlat lite infor-
mation om några av julens 

alla traditioner. Vill du veta mer? 
Läs gärna boken ”Tradition och liv” 
som är skiven av Martin Modeus 
och utgiven på Verbum förlag.

Från hednatro till kristendom
Långt innan kyrkan började fira jul i december, firade 
man Jungfru Marie bebådelsedag. Det var då årstidsfest 
i övergången från vinter och vila, till vår och växt. 

I många länder firades midvinterståndet, till exempel 
här i norra Europa, i romarriket och det som idag är 
England.  Så småningom bestämde katolska kyrkan att 
det hedniska midvinterfirandet skulle ersättas av ett 
kristet. Eftersom vi inte vet vilken dag Jesus föddes på, 
bestämdes att det var enklast att fira honom 9 måna-
der efter bebådelsedagen. Därmed sammanföll det med 
midvinterhögtiden som människor i västra och norra 
Europa redan var vana vid att fira. De kristna kyrkorna 
i öst behöll däremot sin tradition att fira Jesu födelse 6 
januari, så som till exempel ortodoxa fortfarande gör. 
Efter reformationen behöll de protestantiska kyrkorna 
julfirandet på sin nuvarande plats.

Varför 24:e och inte 25:e?
I Svenska kyrkan firar vi Jesu födelse på julafton, till 
skillnad från exempelvis kristna i andra länder i Europa 
och i USA. Flera svenska firanden börjar av tradition på 
kvällen, aftonen, innan den stora dagen. Äldre kan min-
nas när kyrkorna ringde till helgsmål, kl 18 på lördag 
kväll, och ringde in veckans vilo- och högtidsdag (sön-
dagen). Det här är en rest från judisk tro, där den nya 
dagen börjar på kvällen innan. Julafton är ett exempel 
på detta firande kvällen dagen innan, och midsommar-
dagen ett annat. När det gäller påsken så är den stora 
dagen i kyrkan fortfarande påskdagen, medan påskafto-
nen är den dag de flesta svenskar firar påsken som allra 
mest.



Med reservation för ändringar beroende på hur coronapandemin utvecklas. 

Julgranen
Traditionen med julgran lär ha kommit från Tyskland, 
där man uppförde paradisspel för att fira Adams och 
Evas namnsdagar, 23 och 24 december. Granen pyn-
tades med röda äpplen. Tillsammans var de en symbol 
för det träd som nämns i Bibelns andra kapitel, Livets 
träd, och de frukter som Adam och Eva åt av. I Bibelns 
sista kapitel beskrivs Livets träd igen, nu som trädet i 
det nya paradiset. Julgranens röda kulor påminner om 
frukten i trädet, och julstjärnan i toppen symboliserar 
Betlehemsstjärnan som lyser, som en hälsning med pa-
radisets frid och Guds ljus. Granens grönska är också 
en symbol för att också i den mörkaste och kallaste vin-
ter kan livet bevaras och fortsätta.

Julkrubba
En julkrubba rymmer symboler och figurer från hela 
julberättelsen. Själva stommen är ett litet hus med tre 
väggar, och där den fjärde väggen skulle ha varit är det 
tomt. Detta kan ses som att vi inte behöver gömma oss 
bakom masker och fasader inför Gud, utan Gud kan 
komma till oss såna vi är. I julevangeliet berättas om hur 
Josef och Maria inte fick plats på något värdshus eller 
kunde hyra något rum, eftersom Betlehem var överfullt 
av människor som också skulle skattskrivas. Istället fick 
de bo bland djuren. När Maria hade fött sin son lindade 
hon in honom i tyg, som man gjorde på den tiden. I brist 
på en vagga lade hon honom i det bästa hon kunde hitta 
– en matskål för djuren (även kallat krubba). Bredvid 
krubban med Jesusbarnet ställer vi in figurerna Josef 
och Maria, hans jordiska föräldrar. 

Maria symboliserar modet att tacka ja och lyda uppdra-
get från Gud, även när hon riskerade att andra skulle se 
ner på henne. Josef symboliserar generositet och trohet 
mot Maria också när han inte förstod vad som hände 
och visste hur framtiden skulle komma att se ut. Her-
darna och de vise männen är symboler för att Gud sö-
ker alla sorters människor, oavsett om vi är enkla och 
fattiga, eller rika och mäktiga. Ofta finns också djur vid 
krubban: Fåren som herdarna vaktade på ängen, åsnan 
Maria red på, och en oxe eller andra djur som kan ha 
bott i rummet som de nyblivna föräldrarna fick låna. De 
blir också påminnelser om att Gud kan finnas också där 
vi minst av allt väntar oss det.

Julkrubban i  
Åsarps kyrka.

Foto: Helena Taubner
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Bön på Tacksägelsedagen,  
skriven av Matilda Nyman  

som är präst i Floby pastorat.

Gud,  
tack för allt det som är så lätt att ta för givet.  

Tack för skörden som nu finns i kylar, frysar, silos  
och förråd. För potatis som ska serveras på tallrikarna 
i våra hem, skolor och äldreboenden i vinter. Tack för 
säd som blir till bröd som mättar en kulen morgon, 
tack för äpplen som blir till paj på kalas.

Tack för mossa och stenar, skogar och myrar, ängar 
och fält. Tack för djuren som lever på och av dem. 
Tack för gemenskap i jaktlag, och för att få värma 
sina händer över en eld och äta en korv medan  
någon drar sina bästa historier.

Tack för att du finns med oss också i den mörkaste 
dal. Tack för att du lär oss naturens mönster – att  
skymning följs av natt, och natten av gryning.  
Att mörker följs av ljus, att kyla följs av värme,  
och döden av nytt liv. 

Amen.
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