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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

Helena har ordet

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB.  
Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON. Omslagsillustration: Första hjälpen vid sorg, Svenskakyrkan.
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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
stefan.klint@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 31
070 – 600 28 15

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

0515 – 72 38 92
072 – 212 92 12

Lotta Kjerrman, kanslist och kommunikatör
lotta.kjerrman@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 89

Michael Steneros, kyrkogårdschef 
michael.steneros@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 01 
070 – 206 04 05

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

Mitt livs luciatåg
Lucia, allhelgonahelgen och uppstarten 
efter pandemin – alla bär de med sig en 
strimma av hopp och ljus.

PP olisavspärrningar i centrala Palma de Mal-
lorca. Barnen från Svenska skolan i lucialinnen 

och glitter, strutar och stjärnor. Lucia med levande ljus. 
Tusentals spanjorer längs gatorna. Jag glömmer det ald-
rig, mitt livs luciatåg. 

Tillsammans med min man jobbade jag i Svenska kyr-
kan i utlandet med placering i Palma de Mallorca. Vi 
hade i uppdrag att ordna luciafirande i stadens centrum 
tillsammans med Svenska skolan. Vi övade sångerna 
med barnen under hela hösten. Flera av dem hade aldrig 
hört dem förut eftersom de var bosatta i Spanien.

Som representanter för den lutherska Svenska kyrkan 
utgjorde vi en kristen minoritet i det annars katolska 
Spanien. Katolikerna har en mängd traditioner kopp-
lade till olika helgon, och inte sällan firas helgonen 
med processioner längs städernas gator. Att det nu var 
vi – de protestantiska svenskarna – som skulle stå för 
en helgonprocession väckte stor uppståndelse. När vi 

sjungande hade vandrat genom gränderna ställde bar-
nen upp sig på rådhustrappan. Blandat med de tradi-
tionella svenska luciasångerna sjöng vi mallorkinska 
julsånger. Inte ett öga – varken svenskt eller spanskt, 
varken lutherskt eller katolskt – var torrt.

Nu står vi inför allhelgonahelgen. Katolikerna på Mal-
lorca och överallt annars i världen firar bokstavligen 
alla helgon – ”todos los santos”. Här hemma i Sverige 
har helgen kommit att bli en viktig högtid då vi tänker 
lite extra på människor som vi har förlorat. Gemenska-
pen blir ett ljus i mörkret och saknaden kan bli lättare 
att bära när vi är tillsammans. 

Både Lucia och allhelgonahelgen har ett viktigt bud-
skap, nämligen att det finns hopp. Mitt i mörkret finns 
det ljus. Kanske är det budskapet ännu viktigare nu, när 
vi för andra gången firar de här högtiderna i skuggan av 
coronapandemin. I det här numret av Insikten samlas 
berättelser om ljus och hopp. De handlar om Lucia och 
allhelgonahelgen, men också om det hopp som väcks av 
att pastoratet nu kan börja starta upp verksamheter igen 
efter pandemins påtvingade stiltje. 

Det finns hopp. 

Helena Taubner
kommunikatör som under många år  
har arbetat med layouten av Insikten



Svenska Kyrkans Unga

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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Lucia kommer 
med ljus och hopp
Lucia kommer med ljus när det är  
som mörkast, hon påminner oss  
om vårt kristna hopp.

LLuciafirandet i Sverige har sin bakgrund i folktro, 
legender och historiska fakta. Lucia är en histo-

risk person som föddes i Syrakusa på Sicilien på 280-ta-
let. Hon blev helgonförklarad då hon dog för sin tros 
skull år 304. I den katolska traditionen är hon skydds-
helgon för de blinda.

I det romerska samhället var det på den tiden straffbart 
att vara kristen. Lucia blev förmodligen dödad år 304 
under kejsare Diocletianus förföljelse av de kristna. 
Hon blev alltså inte äldre än 20–25 år.

Det sägs att Lucia ville  bli nunna.  Tillsammans med 
lydnad är fattigdom och kyskhet (sexuell avhållsamhet) 
de tre klosterlöften som den som tänker bli munk eller 
nunna avlägger. Lucia lär inte ha berättat för sina för-
äldrar om sin önskan att gå i kloster.

När Lucia så blev bortlovad till en man som inte delade 
hennes kristna tro blev hon utom sig. Legenden säger 
att hon gav hemgiften till de fattiga och att fästmannen 
blev så rasande att han avslöjade att hon var kristen och 
hon blev dödad med svärd.

Stjärngossarna har sin egen historia. På vissa håll gick 
unga pojkar från hus till hus vid jultid, sjöng några sång-
er och bad till sist om pengar. Pojkarna var klädda i vita 
särkar med strutmössor på huvudet, de föreställde de 
tre vise männen, kung Herodes och Judas.

Årets mörkaste natt
I Sverige var den 13 december en speciell dag långt 
innan seden med luciatåg kom. Lucianatten räknades 
som årets längsta natt enligt den julianska kalendern. 
Enligt folktron var den natten farlig, då var övernatur-
liga makter i farten. Folk höll sig vakna, och för att inte 
somna så åt man mat.

I Tyskland fanns en tradition där en flicka kläddes upp 
för att vara ”Christkindlein”, ett Jesusbarn med tända 
ljus i håret som föreställde en gloria. I Västsverige togs 
traditionen upp bland adeln, men här var det en vuxen 
kvinna, klädd i vitt och med ljus i håret, som kom med 
mat till gårdens folk medan de vakade.

Unikt firande
Det moderna luciafirandet tog fart när Stockholms 
Dagblad 1927 arrangerade det första offentliga Luciatå-
get. Från början uppträdde Lucia ensam eller med en el-
ler två följeslagare. Så småningom fick hon ett följe med 
tärnor och stjärngossar. På förskolorna i dag har tom-
tenissar och pepparkaksgubbar också en given plats.
Sverige är det enda protestantiska land i världen som 
firar det katolska helgonet Santa Lucia. Sången ”Sankta 
Lucia” är fortfarande populär på Sicilien och i Skandi-
navien.

I Floby pastorat, liksom i övriga Sverige, lever traditio-
nen vidare. Den 12 december kommer vi tillsammans 
med pastoratets samtliga barn- och ungdomsgrupper 
fira Lucia i Floby kyrka. Klockan 18 blir det mässa med 
luciatåg och därefter julfika. Någon överraskning kan 
det också bli. Välkommen att vara med!Te
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Kriser och kramar
Stefan Klint och Lotta Kjerrman  
reflekterar tillsammans om de  
behov som pandemin har synliggjort.

JJ ag, Lotta Kjerrman, slår mig ner i soffan inne på 
kyrkoherde Stefan Klints kontor för ett samtal 

kring pandemin. Det slår mig att vi känt varandra i 
snart ett år, men som för många andra har pandemin 
påvkerkat hur vi beter oss mot varandra. Vi aldrig har 
gett varandra en kram. Den till synes enkla gesten att 
kramas har fått stor betydelse under pandemin, just för 
att vi inte har kunnat göra det. Samtalet mellan mig och 
Stefan kommer snart att handla om det gångna året som 
en gemensam sorgeprocess.

– Pandemin innebar att vi förlorade många av de dagliga 
relationer, uppgifter och sammanhang som var viktiga 
för oss, säger Stefan. När vi nu ska starta upp allt på nytt 
är det inte så enkelt som att säga ”Hej, och välkommen 
igen!”. Det har hänt något med oss, men vad är unikt för 
varje människa. Det är som att vi befinner oss på olika 
platser och nu ska hitta tillbaka till varandra igen. 

Själv ser jag likheten med vad som händer i en grupp 
när en ny deltagare tillkommer eller någon slutar. Då är 
det naturlig att ställa sig frågan om man vill fortsätta att 
vara en del av gruppen eller inte. Sedan börjar arbetet 
med att hitta nya roller och uppgifter, innan man till sist 
känner samhörighet och trygghet igen. 

Spår av hopp
– Vi kommer att hitta tillbaka till varandra igen både 
i samhället och i församlingslivet, betonar Stefan. Det 
kommer att bli annorlunda men det kommer att bli bra.

På det sättet har pandemin inte bara lämnat bedrövelse 
och sorg efter sig utan faktiskt också ett spår av hopp, 
tänker jag. Möjligheter att börja om, tänka annorlunda 
och se och uppskatta varandra på ett nytt sätt. Kata-
strofer och kriser ruskar om oss ordentligt, men bidrar 
samtidigt till att vi med gemensamma krafter hittar vä-
gar framåt.

– Det har jag ett konkret exempel på, säger Stefan. När 
vi inte längre kunde samlas som vanligt i kyrkorna fick 
vi hitta andra vägar. Vi bildade små grupper som job-
bade med digitala gudstjänster och som fick bära alla 

andra som inte kunde vara på plats. Det blev en fin  
gemenskap och en känsla av närhet som pandemin 
tvingade oss till, något som vi vill bevara när vi öppnar 
upp verksamheterna igen.

Stefan pekar på ett kors som hänger på väggen:

– Jag tänker ibland på Jesus död på korset som en olycka, 
en tragedi som med tiden visade sig bli den förlösande 
faktorn för lärjungarna. En rörelse föddes som spred Je-
sus budskap i hela världen. Men det är först i efterhand 
vi kan se att krisen förde något gott med sig. Tänk om 
det är på ett liknande sätt med pandemin. För mig är det 
en tröst att tänka så. 

– Jag vet av egen erfarenhet att sorg är något svårt, men 
att sorgen måste få ta plats och att den också kan vara 
vacker, fortsätter Stefan. Den förenar oss med dem vi 
älskar. En klok vän sade nyligen till mig att sorgen ald-
rig går över, men att det går att lära sig leva med den. 
Det är nog därför jag känner mig så hemma i kyrkan, 
där både sorgen och hoppet om en förändring är en 
grundläggande del av budskapet.

Nya perspektiv
Samtalet med Stefan går mot sitt slut och jag konsta-
terar att jag fått nya perspektiv. Tidigare har jag tänkt 
att livet återupprepar sig i årstider, högtider och var-
dagsrutiner. Nu ser jag det mer som ett hjul som rullar 
framåt, och när hjulet rullat ett varv befinner det sig inte 
på samma ställe utan på en ny plats. Också händelser i 
våra liv återkommer men vi befinner oss varje gång på 
en ny plats i livet.

Nu befinner vi oss i ett läge där vi tillsammans ska gå 
från att bära varandra i sorgen till att bära varandra i 
hoppet. Det gör vi bäst genom att visa omsorg och kär-
lek, något som kan börja med en kram. Och en efter-
längtad kram var precis det som fick sätta punkt för vårt 
samtal.

Stefan Klint 
kyrkoherde  

i Floby pastorat

Lotta Kjerrman 
kommunikatör och  

kanslist i Floby pastorat

Coronapandemin
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– En klok vän sade nyligen till mig 
att sorgen aldrig går över, men att 
det går att lära sig leva med den. 
Stefan Klint, kyrkoherde



6

Allhelgonahelgen

Stearinljus och 
medmänsklighet
Inför allhelgonahelgen delar  
Floby pastorat ut ljus.

UU nder de senaste åren har allhelgonahelgen fått 
en allt större betydelse. Fler människor be-

söker kyrkogårdarna för att minnas sina nära som har 
gått bort. Inte minst syns det ökade intresset på alla de 
levande ljus som brinner på gravarna när mörkret faller. 
Det har blivit en uppskattad tradition att promenera i 
stillhet på kyrkogårdarna. 

Även i hemmen tänder människor ljus för att minnas de 
som är saknade. Som en symbol för detta delar Svenska 
kyrkan ut stearinljus runt om i landet. I Åsarp är det 
Noomi Ragnarsson och Ingrid Törnqvist som står för 
ljusutdelningen. 

– Att få ett ljus är uppskattat av människorna vi mö-
ter, berättar Noomi. Det känns som att vi gör en liten 
symbolisk insats för dem. Det händer att de blir förvå-
nade över att det är gratis, att ljuset är en gåva. De frå-
gar ”Kostar det inget?”. Kanske är vi inte så vana vid att 
saker är gratis.

Första året som 
ljusutdelningen 
genomfördes var 
2017. Då var det 
Noomi och ett 
par andra perso-
ner som delade 
ut ljus, och Ing-
rid anslöt 2019. 
Under ett par timmar på fredagen innan Alla helgons 
dag står de utanför ICA i Åsarp och delar ut ljus till alla 
som vill ha. 

– En del får två ljus, så att de kan ta med sig ett och ge 
till någon annan. På så vis kan omtanken spridas vidare 
som ringar på vattnet, säger Ingrid. De flesta vet nog nå-
gon som har sorg eller av någon annan anledning kan 
behöva det extra ljuset. 

Utöver själva ljusen delar Noomi och Ingrid också ut en 
folder med rubriken ”Första hjälpen vid sorg”. Den är 
utgiven av Svenska kyrkan på riksnivå och innehåller 
konkreta tips på vad man kan göra för att stötta någon 
som har sorg. 

– Tipsen handlar om medmänsklighet, säger Noomi 
och Ingrid samstämmigt. Det är inte så enkelt att veta 
hur man kan finnas där för någon som sörjer, så tipsen 
kan bli ett sätt att våga ta första steget. 

En del av tipsen finns på omslaget till det här numret av 
Insikten. Ännu fler tips och annat som har med sorg att 
göra finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/sorg

– En del får två ljus.  
Då kan de ge ett  
vidare till någon  

annan som har sorg.  
På så vis sprids  

omtanken vidare.

Ingrid Törnqvist  
utanför ICA i Åsarp.

Foto: Noomi Ragnarsson



Allhelgonahelgen
Vi samlas, på kyrkogårdarna, i de öppna 
kyrkorna och vid gudstjänsterna med 
ljuständning. Vi är inte ensamma i vår 
sorg och saknad.

UU nder allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt 
sätt våra anhöriga och vänner som har dött. 

Vi besöker kyrkogårdarna, smyckar deras gravar och 
tänder ljus som lyser i mörkret för dem men också för 
oss själva. Under helgens gudstjänster ges alla möjlighet 
till enskild ljuständning och bön för anhöriga och vän-
ner som har dött.

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

Måndag–torsdag 1-4/11
Följande kyrkor är öppna klockan 9.00–19.00: Floby, 
Kinneved, Åsarp, Vårkumla, Gökhem, Göteve och Jäla.  
Övriga kyrkor öppnas på förfrågan: ring 0515-72 38 80. 
Vaktmästare finns oftast närvarande på kyrkogårdarna 
för samtal och frågor.

Fredag 5/11
Alla pastoratets kyrkor är öppna mellan klockan 10.00 
och 19.00. Självservering av kaffe och kaka erbjuds.

I Åsarps kyrka  är det musikandakt klockan 12.00. Stilla 
orgelmusik spelas i Kinneveds kyrka klockan 15.00 och 
i Floby kyrka klockan 16.00.

Mellan 15.00 och 18.00 kan du  möta pastoratets kyrko-
gårdspersonal vid kyrkogården i Floby. Michael Stene-
ros och Henrik Linnarsson, som tillsammans ansvarar 
för pastoratets kyrkogårdar, finns på plats och bjuder på 
något gott från grillen. Passa på att ställa dina frågor om 
gravskick, gravrätter, gravstenar och annat du undrar.

Foto: Helena Taubner

Lördag 6/11
Vi firar gudstjänst tillsammans i Göteve kapell klock-
an 10.00. Allhelgonamusik med ljuständning anordnas 
klockan 15.00 i Grolanda kyrka och Fivlereds kyrka, 
samt klockan 18.00 i Gökhems kyrka och Vårkumla 
kyrka.

Alla pastoratets kyrkor är öppna klockan 10.00–19.00, 
med undantag av kyrkorna i Grolanda och Fivlered 
som stänger ungefär klockan 16.30 (efter allhelgonamu-
siken).

Söndag 7/11
Vi firar allhelgonagudstjänster med ljuständning i 
Kinneveds kyrka (klockan 15.00), Floby kyrka (klockan 
18.00) och Åsarps kyrka (klockan 18.00). 

Pilgrimsvandring med temat ”Avsked” sker från Vilske-
Kleva kyrka till Östra Tunhems kyrka. Vandringen är 
delvis svår och tar ca 4 timmar. Start vid Vilske-Kleva 
kyrka klockan 14.00.
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Floby
Kv D 009-12 Olsson, Nils Gottfrid / 1963

Göteve
Kv B 017-20 Johansson, Hilma / 1968
Kv D 035-36 Fransson, Elsa / 1990

Sörby
Kv B 084-85 Johansson, Carl Gustav / 1960
Kv C 079-81 Andersson, Hedvig Charlotta / 1993

Trävattna
Kv B 003 Lundborg, Johan Adolf / 1962
Kv D 030-31 Carling, Ester Josefina / 1949

Vilske-Kleva
Kv C 054-58  Pettersson, Anna Gunhilda / 1974
Kv D 025-26 Andreasson, Anna Kajsa / 1953

SS amtliga dessa gravplatser har senast år 2019 
försetts med skylt om att släktingar eller när-

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

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

Vet du någonting? 
Hör då av dig till kyrkogårdsexpeditionen snarast om 
du vet någonting om gravarna i listan till höger. Kon-
taktinformation finns på sidan 2.

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

Vid en inventering av gravplatser på 
kyrkogårdarna i Floby, Göteve, Sörby,  
Trävattna, Vilske-Kleva har ett antal 
gravplatser befunnits sakna registre-
rade gravrättsinnehavare. Därför söker 
vi nu efter personer som vet någonting 
om dessa gravar.

Kyrkogårdsförvaltning



... Michael Steneros! 
Du ansvarar för kyrkogårdsförvalt-
ningen i Floby pastorat. Det pågår ett 
arbete med att kontrollera pastoratets 
gravstenar. Hur går det?
– Arbetet går bra, tycker jag. Det är viktigt att gravste-
narna står stadigt, eftersom de annars utgör en säker-
hetsrisk, och vi kontrollerar detta genom att provtrycka 
med en särskild mätare. Nu är arbetet klart på kyrko-
gårdarna i Åsarp, Solberga och Fivlered. Vi gör inga fler 
provtryckningar i år, men nästa år fortsätter vi med an-
dra kyrkogårdar i pastoratet.

– Det är inte bara privatpersoner som har ansvar för 
gravar, utan en del gravrätter innehas av pastoratet. Det 
kan vara kulturhistoriska eller återlämnade gravar, och 
om de stenarna behöver åtgärdas så är det pastoratets 
ansvar. Så det här arbetet gäller alla sorters gravar.

– Tyvärr har många stenar blivit underkända, och det 
väcker en del frågor hos gravrättsinnehavarna. De an-
svarar för sina stenar, och nu har en del av dem fått in-
formation om att stenen behöver säkras. Vi som arbetar 
inom kyrkogårdsförvaltningen ger förslag på hur ste-
nen kan säkras. Om ingen åtgärd vidtas kommer vi att 
lägga stenen ner så att den inte riskerar att välta.

– Vi förstår självklart att det kan kännas tråkigt att få 
besked om att gravstenen på till exempel en familjegrav 
behöver åtgärdas, och vi svarar gärna på de frågor som 
kan uppstå. Det går jättebra att ringa till kyrkogårdsex-
peditionen. 

– Ett trevligt sätt att mötas är också att komma och 
besöka oss när vi finns på kyrkogårdarna under all-
helgonahelgen. Själv ska jag, tillsammans med Henrik 
Linnarsson som är kyrkogårdsföreståndare, bjuda på 
grillad korv utanför kyrkogårdsförvaltningens lokaler 
vid Floby kyrkogård. Passa på att komma dit och prata 
med oss! 

Hallå där...
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Kyrkorna berättar

Film om  
Floby kyrka

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

Scanna koden med din  
mobiltelefon för att titta:

Floby kyrka

Floby kyrka ligger strax utanför  
tätorten Floby. Den uppfördes under 
åren 1844-45 och är en av de större  
landsbygdskyrkorna i Skara stift med 
plats för omkring 500 personer.

FF loby kyrka är ett vackert exempel på nyklassisk 
stil. Floby gamla kyrka låg på samma plats som 

den nuvarande kyrkan. Dess rasering påbörjades dagen 
efter midsommar 1844. Någon bild av denna kyrka är 
tyvärr inte känd. Den var troligen medeltida men hade 
1750 genom tillbyggnader förändrats till en korskyrka.

Altartavlan i den nuvarande kyrkan anskaffades först 
1878. Den är flankerad av korintiska kolonner med för-
gyllda kapitäl och den kröns av en imponerande över-
byggnad med så kallat tandsnitt och en uppgående sol. 
Oljemålningen ovanför altaret föreställer "Jesus välsig-
nar barnen" och den är målad av Mårten Eskil Winge 
(1825–96). Andra målningar av honom finns bland an-
nat i Nationalmuseum i Stockholm och i ett par kyrkor 
i Malmö. 

Den ganska enkla och helt odekorerade dopfunten av 
sandsten är kyrkans äldsta inventarium. Den är sanno-
likt från perioden 1175–1275. Tillsammans med dop-
funtarna i några av grannkyrkorna bildar den vad som 
har kallats "Hudenegruppen".

Bakre delen av kyrkan avskildes 1953 med en vägg un-
der läktaren. I detta utrymme inrättades 1982 ett sam-
lingsrum, en toalett samt omklädningsrum för kyrk-
vaktmästaren. 

I sakristian, vars inredning också är från 1953, hänger 
porträtt av fyra bland pastoratets präster, alla med 
ovanligt lång tjänstgörings tid (35-60 år): Anders Fred-
rik Forssblad (1783-1861), Nils Magnus Stenholm (1818-
1908), Klas Lindholm (1877-1951) och Bertil Edwards-

Votivskeppet är  
troligen från 1700-talet.



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

Nu har turen kommit till Floby kyrka.

son (1908-1988). Tyvärr finns inget porträtt av prosten 
Kellgren, vars son Johan Henrik föddes i Floby präst-
gård 1751 och blev en av våra mest berömda skalder. 

Ett så kallat votivskepp hänger i kyrkorummets tak. 
Det är ovanligt med votivskepp så här långt inne i lan-
det. Skeppet är troligen från 1700-talet och säges vara 
skänkt av socknens "kloke gubbe", den medicinkunnige 
Sven i Bragnum. Carl von Linné besökte honom under 
sin västgötaresa sommaren 1746 och ger en intressant 
skildring av besöket i sin reseberättelse. Sven skall i sin 
tur ha fått skeppet av en rysk sjökaptensfru, enligt en 
folktradition av själva den ryska kejsarinnan, som han 
skulle ha haft som patient.

Kyrkans torn hade ursprungligen en ganska låg och oan-
senlig avslutning. Vid en ombyggnad 1877–78 tillkom 

den fönsterförsedda tornkammaren och den smäckra 
spiran. Urtavlorna förblev tomma till 1940, då ett torn-
ur donerades till kyrkan. Av de båda kyrkklockorna 
bär den lilla, som gjöts i Skara år 1777, följande text:  
"Helger ena fasto; kaller til hopa menigheten: försam-
ler the äldsta; och alla landsens innebyggare til Herrena 
edars Guds hus; och roper till Herran. Joels 1 v.14". Den 
stora klockan sprack vid kungaringningar både över 
Gustav III i mars 1792 och över Karl XIV Johan i mars 
1844. 

Idag används Floby kyrka till gudstjänster, dop, kon-
firmationer, begravningar, skolavslutningar, konserter 
och liknande. Tillsammans med sexton andra kyrkor 
ingår den i Floby pastorat och är den största av dem. 
Intill Floby kyrka ligger kyrkogårdsförvaltningen.
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... Mikael Powidzki  
Casserblad! 
Du är präst och ansvarar för  
pastoratets Leva vidare-grupp.  
Vad är en Leva vidare grupp?
– En Leva vidare-grupp är en samtalsgrupp för den som 
mist någon. Vi följer en tydlig ordning, har tystnadsplikt 
och utrymme för enskilt samtal finns. Gruppen leds av 
erfarna samtalsledare. 

– En inbjudan går ut till personer som vi tror kan vara 
intresserade av att vara med. Om man inte har fått en 
inbjudan med vill vara med, eller om man har frågor så 
får man gärna kontakta mig.

Hur kan gruppen hjälpa?
– Varje människas sorg är unik och påverkar oss på 
olika sätt. Genom att dela sina tankar och erfarenheter 
hjälper man sig själv, och samtidigt andra, att bearbeta 
sorgen. För många blir detta ett starkt stöd och ger kraft 
till att orka leva vidare. Känner man sig inte redo kan 
det vara klokt att vänta till ett senare tillfälle.

Varför är gruppen angelägen för dig?
– Alla människor vet vad sorg är och obearbetad sorg är 
inte hälsosamt för oss. Därför känns det fint att vi kan 
samlas och samtala om sorgen. I den trygga gemenska-
pen upptäcker många att samtalet är ett bra verktyg för 
att bearbeta sin sorg. Det kan vara skönt att märka att 
man inte är ensam om sina känslor.

På gång

Du arbetar också med en satsning på 
olika mötesplatser i Åsarps församling. 
Vad har ni på gång där? 
– I Åsarps församling finns ett stort engagemang. Till-
sammans med ideellt engagerade församlingsbor arbe-
tar vi med att starta upp flera olika mötesplatser. Tan-
ken är att det ska finnas någonting för alla, oavsett hur 
kyrkvan man är eller vilken livsåskådning man har. 

– Vi firar kvällsmässa en gång i veckan, och efter den 
stannar vi kvar i kyrkan för ett bibelsamtal. Vi läser nå-
gon bibeltext tillsammans och alla som är med får dela 
sina tankar om vad texten kan betyda för dem. Det finns 
inga tolkningar som är rätt eller fel, utan vi möts i att vi 
kan tänka olika om texten. Bibelsamtalen kallar vi för 
”Nyfiken på bibeltexter” vilket betyder att det räcker att 
vara nyfiken för att vara med. 

– För den som inte vill eller kan komma till kvällsmäs-
san finns istället en möjlighet att delta i ”Stilla stund” 
som en enklare meditation. Att vara i kyrkorummet i 
stillhet kan vara väldigt avkopplande. 

Ni startar också ett café som ni kallar 
”Nyfiket Åsarp”. Berätta mer om det! 
– Vi möts i församlingshemmet. Miljön är trivsam och 
utgör en bra mötesplats för ett öppet samtal. Här möts 
kulturliv, lärande och kyrka på en och samma plats. 
”Nyfiket Åsarp” är en öppen mötesplats för alla, oavsett 
livsåskådning och erfarenheter. Caféet invigs den 17 
november. Då blir det bland annat en fin konsert med 
Marie Bergman och Lasse Englund i Åsarps kyrka.

– Nu när pandemin förhoppningsvis klingar av så vill 
vi erbjuda sammanhang där människor kan få mötas. 
Att fika tillsammans under enkla och trevliga former 
fyller en viktig funktion. Vi hoppas att alla känner sig 
välkomna och ser fram emot att mötas. 

Hallå där...



... Erene Linnarsson! 
Du är aktiv i syföreningen i Ullene.  
Syförening – är ni vad ni heter?
– Nja, inte direkt men förr var det så. Mycket av det 
som smyckar våra kyrkor är skapat, skänkt eller inköpt 
av syföreningar genom tiderna. I Ullene kyrka har sy-
föreningen bland annat bidragit med prästkläder, natt-
vardsdukar, mattor, omklädnad av altarringen, lampet-
ter och ljusbärare. 

– Numera ligger fokus på att planera och genomföra 
olika aktiviteter som inbringar pengar så som försälj-
ning, aktioner och basarer. Pengarna skänker vi sedan 
till kyrkliga ändamål och hjälporganisationer.

Damer, herrar eller både och?
– Vi är ett gäng på åtta damer som träffas. Gubbarna 
har vi till att fixa med det praktiska när det behövs. Men 
självklart får den som vill vara med. Vi träffas regelbun-
det men inte på specifika dagar och tider. Ibland träffas 
vi hemma hos någon och ibland träffas vi ute någon-
stans, på ett ställe eller ett trevligt fik. 

– I pastoratet finns flera andra syföreningar, så det finns 
många olika grupper att välja bland om man vill vara 
med. Det går bra att ringa pastoratsexpeditionen om 
man vill veta mer.

Varför är du med i syföreningen?
– Det handlar om att vilja göra något för andra, glädjen 
i att bidra till ett gott ändamål utan egen vinning. Och 
sedan har vi ju himla roligt ihop. Vi har en härlig ge-
menskap i gruppen.

... Bengt Eriksson!
Du är engagerad i dagledigträffarna  
i Åsarp. Vad gör man på en sådan träff?
– Vi träffas, fikar och bjuds på underhållning. Det är all-
tid någon som spelar, sjunger eller föreläser. Själv har 
jag berättat historier om Smula-Bredene bygden, det 
har intresserat många. 

– Det finns dagledigträffar på flera platser i pastora-
tet. Information om programmet vid de olika träffarna 
finns på flera olika ställen. Det går bra att ringa pasto-
ratsexpeditionen om man vill veta mer. 

Vem är välkommen?
– Vem som helst är välkommen, alla som har en ledig 
stund över. Det började som en pensionärsförening på 
80-talet men är sedan många år tillbaka en träff för alla. 
Med tiden kom man nämligen på att det finns fler som 
har möjligheten att komma på dagtid som till exempel 
arbetslösa, föräldralediga eller de som jobbar skift.

Varför engagerar du dig  
i dagledigträffarna?
– I Åsarp är dagledigträffarna är ett samarbete mellan 
Svenska kyrkan i Floby och Korskyrkan i Åsarp. Det 
handlar om att skapa en träffpunkt för bygdens folk dit 
alla oavsett tillhörighet är välkomna. Det är fint och nå-
got vi måste värna om. Det handlar också om att bryta 
ensamhet och isolering.

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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På gång

Det är mycket på gång runt om i Floby 
pastorat. Du kan få information om 
gudstjänster och andra aktiviteter på 
flera olika sätt. Välkommen!

Pastoratsexpeditionen
Du kan ringa till pastoratsexpeditionen på telefonnum-
mer 0515-72 38 80 (se sidan 2 för öppettider), eller maila 
på floby.pastorat@svenskakyrkan.se. Kyrkogårdsex-
peditionen har nummer 0515–72 38 84 och dit kan du 
vända dig direkt med frågor som rör kyrkogårdarna.

Annonser och affischer
Vi annonserar regelbundet i Falköpings tidning och i 
Floby-bladet. På anslagstavlor runt om i pastoratet finns 
affischer med aktuell information.

Pastoratets hemsida
På www.svenskakyrkan.se/floby går det att hitta infor-
mation om olika typer av aktiviteter, som gudstjänster, 
pilgrimsvandringar, körer och barngrupper.

På webben finns en kalender som alltid är uppdaterad. 
Du hittar den på startsidan (www.svenskakyrkan.se/
floby), en bit ner. Du kan bläddra mellan olika datum 
för att se vad som är på gång  runt om i pastoratet.

Här finns också kontaktuppgifter till alla som är an-
ställda i pastoratet. Du hittar listan genom att klicka på 
”Kontakta expeditionen eller personalen” eller genom 
att gå direkt till www.svenskakyrkan.se/floby/personal 

På gång 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

Insikten – fem nummer!
Tidningen som du läser just nu heter Insikten och ges 
ut av Floby pastorat. Från och med nu kommer den fem 
gånger om året istället för fyra. Därför dyker det upp ett 
nummer till innan årsskiftet, lagom till jul. 

Axplock ur kalendern
Tidigare har Insikten innehållit en kalender, som har 
haft rubriken Axplock. Nu lyfter vi ut den informatio-
nen till ett särskilt blad. Syftet är att kunna sprida bladet 
i fler sammanhang och att lättare se till att informatio-
nen är uppdaterad. 

Med det här numret av Insikten får du även bladet ”Ax-
plock ur kalendern”. Framöver finns det många sätt för 
dig att få tillgång till bladet: 

• Hämta det i någon av pastoratets lokaler eller i pas-
toratsexpeditionen. Tag gärna med ett par exem-
plar och ge ett blad till någon annan också.

• Få det hemskickat till din brevlåda. Kontakta pas-
toratsexpeditionen (se sidan 2 för kontaktinforma-
tion och öppettider) för att anmäla dig till en kost-
nadsfri prenumeration.

• Ladda ner det från www.svenskakyrkan.se/floby/
axplock – där finns alltid en uppdaterad version.

Vet du någon mer som gärna vill ha bladet ”Axplock 
ur kaledern”? Hjälp gärna till att sprida det till vänner, 
släktingar, grannar och andra intresserade!

Det finns många olika sätt att  
få tillgång till bladet ”Axplock  
ur kalendern”. Vilket sätt 
passar dig bäst? 



Legenden om helgonet Lucia bär  
på många viktiga budskap. Ett budskap 
handlar om att varje flicka ska få säga ja 
till det hon själv vill. 

EE n flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget 
liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia. 

Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp 
och sin värdighet som gjort att vi idag firar henne med 
en stor ljushögtid.

Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ 
av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, köns-
stympning, sexuellt våld och våld inom familjen är ex-
empel på vanliga övergrepp mot flickor. De får tidigt ta 
hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket 
begränsar deras möjligheter att utbilda sig. Beroende-
ställningen leder till stor ohälsa.

Act Svenska kyrkan 
Act Svenska kyrkan har ett unikt globalt nätverk. Det 
ger möjlighet att påverka kränkande normer och diskri-
minerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning 
emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, 
kan en förändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala 
krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar om 
utbildning kring farorna med könsstympning, påver-
kan för att förbjuda barnäktenskap och projekt för att 
flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta 
tabun som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp 
för alla människors lika värde. 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möj-
ligt! Swisha din gåva till 900 1223 (du kan scanna koden 
här ovanför). Du kan också betala in en gåva via plus-
giro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223. Skriv gärna 
”Julinsamlingen Luciamanifestation” som meddelande.

Flickors rätt till ett värdigt liv

Tillsammans gör vi  
skillnad. Din gåva  

gör det möjligt.



www.svenskakyrkan.se/floby

Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig. 
Tipsen på den här affischen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet 
av att möta och stötta människor i sorg och är bara några av de många saker 
vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla, 
även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att 
prata med är du välkommen till din församling. Du hittar kontaktuppgifter och 
fler konkreta tips på svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg

Konkreta tips som gör det lite lättare 
att finnas där för någon som sörjer.

Första hjälpen
vid sorg

Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger 
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan 
undvika att säga ”Ring mig om det är något, 
jag finns här” eftersom risken är stor att den 
 sörjande inte orkar vara den som hör av sig. 
Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på 
 tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi 
inget svar och det är helt okej, den sörjande  
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa till-
baka, igen och igen.

Ge utrymme
Ofta är det många som sörjer en människa 
samtidigt, där alla har haft sin egen relation 
och historia med den som dött. Det är viktigt 
att vi låter den närmast sörjande vara i fokus 
och undviker att ta över med våra egna  minnen 
och känslor. Vi måste komma ihåg att låta den 
 sörjandes känslor, oavsett vilka de är, vara 
de som gäller. Våra tankar och berättelser är 
 såklart också viktiga – men inte viktigast.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar kan vara den som 
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika, 
kolla på en film eller ta en promenad i all sin 
enkel het. Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv. Tänk på att 
den vi bjuder in  kanske tackar nej och att det är 
helt okej, det  viktiga är att vi frågar – och att 
vi vågar fråga igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att tränga sig på och 
det slutar ofta med att vi inte hör av oss alls. 
 Kanske tänker vi att den sörjande behöver vara 
ifred eller att man ska vänta lite med att höra 
av sig tills ”det värsta gått över”. Det är viktigt 
att vi tydligt visar att vi finns där så att den 
sörjande inte känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Ha tålamod

Många känner att det är svårt att höra av 
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska 
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om 
personen börjar  gråta? Men det viktiga är 
inte vad vi  säger utan att vi bryter tystnaden. 
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare att 
både skicka och svara på.
 

Varje sörjande har sin egen sorgeprocess, vilket 
vi behöver ha förståelse för och tålamod med. 
Det kan finnas en risk att vi försöker trösta bort 
sorgen eller visar frustration över att den håller 
i sig. Sorg har inget bäst-före-datum och det 
finns ingen normal eller onormalt lång tid som 
det tar att sörja. Vissa saker behöver helt enkelt 
berättas om och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara en viktig del 
i att förstå och bearbeta sorgen.

illustration: stina löfgren. sk17757
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