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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
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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

Stefan Klint, kyrkoherde
stefan.klint@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 31
070 – 600 28 15

Michael Steneros, kyrkogårdschef 
michael.steneros@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 01 
070 – 206 04 05

Lena Åmark, pedagog
lena.amark@svenskakyrkan.se

0515 – 72 38 88
070 – 329 28 15

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

Julen visar vägen
Löftet om fred mellan människor 
sträcker sig ända in i vår tid.

BB akgrunden till julen är mänsklighetens uråld-
riga längtan efter fred. En varaktig fred mellan 

folk och nationer och försoning där konflikter råder. I 
skyttegravarna i belgiska Flandern slutade soldaterna 
att skjuta på varandra under julnatten 1914. De tyska 
och engelska unga männen började istället sjunga jul-
sånger tillsammans och till och med överlämna enkla 
gåvor till varandra. Vågar vi tro på julens löfte om fred? 
Första världskrigets officerare på båda sidor såg noga 
till så att julincidenten 1914 aldrig upprepades mer.

I det här numret av Insikten kan du läsa om hur olika 
människor uppfattar julens berättelser och tolkar dess 
budskap. För egen del tänker jag mycket på barnet Je-
sus, som med sina föräldrar tvingades fly över havet till 
Egypten när han var helt liten. Han växte senare upp 
med ett efterhängset rykte att Josef inte var hans riktiga 
pappa. Antagligen blev Jesus mobbad av de andra bar-
nen som en ”oäkting”. Kanske var det de här erfarenhe-
terna i barndomen som gjorde den vuxne Jesus så upp-
rörd när alla människors lika värde som Guds älskade 
barn inte respekterades.

Det finns mycket mörker i världen men det finns också 
mycket ljus och julens löfte om fred mellan människor 
sträcker sig ända in i vår tid. Julens berättelse om her-
darnas och de vise männens omsorg om det utsatta bar-
net fortsätter i vår egen tid. I det här numret kan du läsa 
om Hela människan RIA, kampanjen Vit jul och ACT 
Svenska kyrkans arbete för flickors rättigheter i värl-
den. Vi behöver mer ljus och mer medmänsklig värme 
i världen.

Det kommer en dag när pandemin är över. Det kom-
mer då inte att vara möjligt att gå tillbaka till det som 
var. Men vi kan gå vidare och forma ett nytt samhälle 
tillsammans, med ett överflöd inte på materiell rikedom 
utan på medmänsklig omsorg. Julen visar vägen!



Julevangeliet
I Bibeln (Lukasevangeliets andra  
kapitel) kan vi läsa om anledningen  
att vi firar jul: Jesu födelse.

VV id den tiden utfärdade kejsar Augustus en 
förordning om att hela världen skulle skatt-

skrivas. Det var den första skattskrivningen, och den 
hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då 
för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, 
som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav 
sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids 
stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att 
föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lin-
dade honom och lade honom i en krubba, eftersom det 
inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt 
låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlig-
het lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 

Men ängeln sade till dem:

”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en 
glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är teck-
net för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.”

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor 
himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud 
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade 
herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och 
se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det ny-
födda barnet som låg i krubban. När de hade sett det 
berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade 
Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det 
hade sagts dem. (Luk 2: 1-20)

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Röster om julevangeliet

Änglar, krubbor 
och förebilder 
Vilka tankar och minnen väcker texten 
om Jesusbarnet som föds i stallet? Här 
berättar tre personer om sin relation till 
julevangeliet. 

Barnens bibel blev starten
Thea Westermark, ordförande i  
Svenska Kyrkans Unga i Floby pastorat
– Julevangeliet var en av mina första introduktioner till 
Bibeln. Vi var inte särskilt kyrkliga när jag växte upp 
men jag hade en Barnens bibel hemma. Jag tyckte att 
den hade ett väldigt intressant omslag och jag var ny-
fiken på att själv se vad Bibeln faktiskt sa, jag hade ju 
bara hört vad andra sagt att den handlade om. Så inför 
en jul bestämde jag mig att på julafton skulle jag läsa 
hela kapitlet om julen och Jesu födelse. Kapitlet var inte 
så långt men jag minns hur jag satt i soffan innan Kalle 
Anka och läste det. Vad jag tyckte om texten kommer jag 
inte riktigt ihåg, men den måste varit intressant för jag 
bestämde mig sen för att läsa hela min Barnens bibel. 

Och julevangeliet för-
knippar jag sen dess 
med julkänslan jag 
kände den julaftonen.

Min favoritdel av ju-
levangeliet är när her-
darna möter Josef och 
Maria. Jag tycker att 
det är ett fint exempel 

på hur tro och personer kan föra samman människor 
som kanske annars inte hade träffats. Det är också en fin 
del i hur de olika människorna träffas, fast de är främ-
lingar för varandra, utan någon konflikt. Istället lyssnar 
de på varandra och förenas i sin tro. 

Maria är min favoritperson i julevangeliet. Jag känner 
inte igen mig så mycket i henne men jag tycker att hon 
är stark som person. Det är starkt av henne att göra den 
resan till Betlehem höggravid och sen föda sitt barn 
utan större hjälp, något som måste vara skräckinjagan-
de bara i sig och än mer om man måste göra det nästan 
själv i ett stall. 

Krubbor känns i hjärtat
Britt Åkesdotter,  
kyrkvärd i Hällestad kyrka
– Mina största minnen när det gäller julevangeliet är 
från mina år i söndagsskolan, där vi både läste, spelade 
teater om julevangeliet och byggde upp stallet med alla 
figurer. Det var lika roligt som underbart varje år. Det 
känns fortfarande i hjärtat när man ser de uppbyggda 
krubborna i en del kyrkor och på andra platser.

Det är en fin stund när Josef och Maria når fram till Bet-
lehem efter en lång och säkert strapatsfylld färd. De var 
uttröttade och sökte rum att finna vila i, och ingen plats 
på härbärgen. I stallet fann de en torr och varm plats. 
Även rofylld när man hör djurens tuggande och deras 
övriga rörelser. Det är inte alltid de finaste viloplatserna 
som är de bästa. Närheten med sina närmaste är viktigt 
och Josef är ett stort stöd.

Jag tycker om Josef. Han står vid sin älskade Marias sida 
i vått och torrt, även om han egentligen inte är fadern 
till det barn hon väntar. Han stöttar och hjälper henne 
och barnet. Han ser till att de får ett ställe att vila på. 
Han måste varit en fin man.

Jag vill gärna se mig som en person som finns till hands 
för mina nära och kära när de hamnar i svårigheter. 
Hjälper även till med andra möjligheter när jag kan. Så 
jag är en stor beundrare av Josef men mina favoriter är 
dock herdarna. 

De sitter ute vid en eld i mörkret och vaktar sina får. 
Kanske ej det högst stående yrket på den tiden men än-
dock så viktiga. De tar till sig änglarnas budskap näst 
intill direkt och ger sig av för att hylla barnet.

– Jag satt i soffan 
innan Kalle Anka och 
läste julevangeliet ur 
Barnens bibel. 
Thea Westermark

– Josef måste ha varit  
en fin man. Men mina  

favoriter är ändå herdarna. 
Britt Åkesdotter



Änglabesök ger ledning
Noomi Ragnarsson,  
kyrkvärd i Åsarps kyrka
– Som liten berörde julevangeliet mig djupt. Jag för-
knippar julevangeliet med änglar. Det framgår tydligt 
att personerna i julevangeliet blir besökta av änglar och 
får tydliga besked vad som kommer att ske med dem – 
allt för att profetian om Jesus, konungen som ska kom-
ma och rädda världen, ska uppfyllas.

Jag stannar upp i första kapitlet i Lukas evangelium. Där 
läser jag om prästen Sakarias och hans hustru Elisabet, 
som hade uppnått hög ålder och var ofruktsam vilket 
var en stor sorg för dem. Sakarias gjorde tjänst i temp-
let då en ängel uppenbarade sig för honom. Ängeln sä-
ger att Elisabet skall bli havande och föda en son. Hans 
namn skall vara Johannes. Sakarias tvivlar och förblir 
därför stum, till dess pojken är född. När Sakarias säger 
till släkt och grannar att sonens namn är Johannes får 
han tillbaka talförmågan. Att vara präst och stum i nio 
månader är en lång tid.

Gud hade utsett Maria till mor för Guds son, Jesus. Ma-
ria blev helt förklarligt mycket rädd. Men hon svarar 
ängeln ”Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du 
sagt”. Josef ville skiljas när han förstod hur det var fatt 

– Jag undrar om familjen 
förstod vad detta var början 
på. Att det var ett speciellt 
barn stod ju klart. 
Noomi Ragnarsson

med Maria. Han ville inte vanära henne. Då besöks han 
i en dröm av en ängel som uppmuntrar honom att ta 
Maria till hustru. Ängeln säger också till Josef att ge poj-
ken namnet Jesus.  

Josef får åter änglabesök i en dröm. Han får veta att han 
ska ta med sig Maria och Jesus och fly till Egypten, för 
att undkomma Herodes som letade efter dem. Änglabe-
söken var Guds budbärare och räddade bland annat den 
lilla familjen. Jag undrar om familjen, när detta hände, 
förstod vad detta var början på. Att det var ett speciellt 
barn stod ju klart. Ängeln Gabriel sa att Jesus skulle bli 
stor och kallas Guds son, konung över Jakobs hus till 
evig tid och världens Frälsare.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Svenska Kyrkans Unga

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

Svenska Kyrkans Unga Floby Svenska Kyrkans Unga Floby 

Strålande jul
Julen närmar sig och vi samlas till guds-
tjänst och gemenskap för alla åldrar.

I I år inbjuder vi alla barn som döptes under 2018 till 
en samling vid krubban, tillsammans med försam-

lingen. Under 2022 kommer vi fortsätta inbjuda till 
olika gudstjänster eller fester. Först ut blir dopdroppe-
gudstjänsten på Kyndelsmäss. Det är en gudstjänst då 
familjer med barn som döptes under 2021 kan komma 
och hämta sin glasdroppe och fira dopkalas med oss i 
Kinneved. Därefter blir det nallegudstjänst i Åsarp. Vi 
ser fram emot att åter kunna genomföra dessa familje-
gudstjänster, men är samtidigt beredda på att pandemin 
fortfarande kan ändra förutsättningarna väldigt snabbt.

Under julen tar pastoratets barn- och ungdomsverk-
samhet paus, för att starta igen i vecka 3. Vi hoppas 
kunna fortsätta med de grupper vi har. Hösten har va-
rit intensiv och mycket av verksamheten har bedrivits 
utomhus. Inför Mekelsmäss producerades det fågelhol-
kar, insektshotell och armband. Detta inbringade 1900 
kronor till Act Svenska kyrkan. 

Svenska Kyrkans Unga i Floby pastorat har satt som 
ett mål för 2022 att verka för insamling till Act Svenska 
kyrkan. Vad det blir är ännu inte bestämt men ungdo-
marna kommer att komma med något arrangemang 
som vi gör tillsammans. Men du kan redan i jul börja 
göra skillnad. De flesta av våra kollekter går till julkam-
panjen, och det finns flera sätt att bidra.

I februari ska Svenska Kyrkans Unga i Floby pastorat 
ha sitt årsmöte. Vill du vara med och påverka? Styrelsen 
består av unga människor som är engagerade i kyrkan 
och dess verksamhet. Det finns plats för fler. Enda kra-
vet är att du är medlem och under 30 år. Styrelsen träffas 
några gånger varje termin och pratar verksamhet och 
budget. Som styrelseledamot kan man åka på utbildning 
och ledarresa. Flera medlemmar är dessutom med som 
ledare på läger eller i grupper. Även om du inte vill gå 
med i styrelsen finns det möjlighet att komma med som 
ledare i grupp eller på läger. Det finns alla möjligheter 
för dig som är intresserad. 

Vill du som är över 30 engagera dig i barnverksamhe-
ten? Vi önskar hela tiden att bli fler runt barnen. Kom 
med och baka en gång eller berätta om något du varit 
med om, kanske vill du vara med och laga mat på läger 
eller bara vara extra vuxen i en grupp. Det finns alltid 
plats för en till. Hör av dig till Lena Åmark (se sidan 2) 
om du vill vara med.
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Nallegudstjänst i Åsarps kyrka



Hallå där...

… Sara Dalqvist  
och Johannes Juntunen.
Ni är föräldrar till Malva som döptes i 
höstas. Hur var Malvas dop?
– Malva döptes på sin ettårsdag, den 11 september i år. 
Dopet var i Åsarps kyrka. Det var väldigt fint och kän-
des enkelt men högtidligt ändå. 

– Vi har en ganska stor släkt så även om vi bara var de 
närmaste så blev det ett tjugotal gäster. Malva somnade 
under dopet, så hon kände sig nog trygg.

Hur har pandemin påverkat dopet? 
– Vi väntade med dopet ganska länge. Vi tänkte att res-
triktionerna snart skulle bli lättare, men tiden gick. Det 
tog ett helt år! Det kändes lite som en stress att behöva 
vänta och inte veta när det skulle kunna bli av. Så det 
var skönt att det gick att genomföra nu. Vi ville ju kunna 
bjuda in familj, släkt och vänner.

– Även om vi nu kunde samla våra gäster i kyrkan, så 
fortsatte pandemin ändå att påverka dopet. En av Mal-
vas dopfaddrar var förkyld så hon kunde inte vara med 
i kyrkan, vilket var väldigt tråkigt. Och Malva hade 
hunnit växa ur dopklänningen eftersom tiden hade gått. 
Hennes storebror Vilgot döptes i den, men nu kunde vi 
inte använda den till Malva.

…. Mimmi Drottz  
och Magnus Kroon. 
Ni är föräldrar till Mattis som döptes 
alldeles nyligen. Hur var Mattis dop?
– Mattis döptes den 20 november i Trävattna kyrka. 
Han var 4,5 månader gammal då. Han hade en dopklän-
ning som flera i släkten på Mimmis sida har använt tidi-
gare, och nu står hans namn inbroderat på den. 

– Dopet var mysigt. Det var så fint framme i kyrkan, 
med blommor på dopfunten. Storasyster Meija hällde 
upp dopvattnet. Två kompisar till oss spelade och sjöng, 
bland annat ”Fattig bonddräng”.

Hur har pandemin påverkat dopet? 
– Pandemin har inte påverkat Mattis dop så mycket, ef-
tersom vi inte behövde vänta med dopet. Men vi märkte 
att det är lite ont om tider att boka och vi har förstått att 
det är för att många har väntat tills nu. 

– Vi behövde inte begränsa antalet gäster, utan var om-
kring trettio personer. Men det märks ju att pandemin 
fortfarande påverkar oss för det var flera som lämnade 
återbud på grund av förkylningssymptom. Och nu mås-
te vi tänka på RS-viruset också, och inte bara corona. 
Mattis har en jämngammal kusin, så det är många små 
att vara rädd om.

Malvas dop  
i Åsarps kyrka

Mattis dop  
i Trävattna kyrka
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Medmänsklighet

Med fokus  
på barnen
Alla barn har rätt till en trygg och mysig 
jul, utan vuxna som dricker. Men det 
finns barn som känner oro istället för 
glädje när jullovet närmar sig.

SS tatistiken säger att vart femte barn, någon gång 
under sin uppväxt, har haft en förälder som 

druckit på ett problematiskt sätt.

Vit jul är en nationell kampanj som drivs av IOGT-
NTO-rörelsen. Kampanjen uppmanar vuxna att avstå 
från alkohol i barns närhet, särskilt under julen. Man 
ordnar också aktiviteter för barn så att de inte ska be-
höva känna sig ensamma under storhelgerna.

– För mig är det självklart att hjälpa de barn som har 
det tufft. Inget barn ska behöva räkna ner till jullovet 
med en klump i magen, säger Marie Post som utöver 
sitt engagemang i Kinneveds församling  är aktiv i orga-
nisationen Vinterny i Falköping. Vinterny består av en 
handfull ideella personer som jobbar lokalt med kam-
panjen Vit jul.

Under pågående Coronapandemi har tillvaron för barn 
i utsatta situationer blivit extra svår. Fritidsverksamhe-
ter begränsas och stöd till föräldrar minskar. En under-

sökning bland landets kommuner visar att pandemin 
märks tydligt inom både socialtjänst och stödverksam-
heter. Den visar också att allt fler barn förekommer i 
våldsärenden där missbruk förekommer och att allt fler 
unga provar droger. 

– I år är vår insats viktigare än någonsin. När andra hål-
ler julstängt öppnar vi upp. Då finns vi där och försöker  
sprida värme, gemenskap och julglädje. Julen ska vara 
barnens högtid, poängterar Marie.

Namnet Vit jul kommer av att begreppet vit är syno-
nymt med nykter. Med årets tema ”Ge inte bort alkohol 
i gåva” syftar kampanjen till att skapa insikt i vilka ne-
gativa konsekvenser en sådan gåva kan få. 

– Innan jul fokuserar vi på att nå de vuxna och under 
jullovet vänder vi oss till barnen. Att nå ut till barnen är 
alltid svårt då vi inte får särskilja någon. Vi jobbar också 
med information och utbildning för olika yrkesgrupper 
som möter barn och unga, som till exempel socialtjäns-
ten och blåljuspersonal. Och vi samarbetar bland annat 
med drogförebyggande samordnaren på kommunen, 
fortsätter Marie.

Livslångt engagemang
Nykterhetsrörelsen har alltid varit en del av Maries liv 
och hon är själv nykterist. 

– Det har bara blivit så. Som mamma ville jag alltid 
kunna hämta och lämna mina barn vid behov. Det blev 
oftast jag som körde både mina och andras barn, berät-
tar Marie. 

Som barn var hon tidigt med sina föräldrar på olika ak-
tiviteter och på den tiden var det betydligt mer teater 
och dans än vad det är idag. I tonåren trotsade hon sina 
föräldrar och valde att engagera sig i kyrkan i stället. 
Därefter flyttade hon till Österrike och bodde där i åtta 
år. Först när hon flyttade hem till Sverige igen 1994 bör-
jade hon engagera sig på riktigt. Hennes engagemang 
har under åren kommit att prägla hennes egna barn. 

– Vid ett tillfälle satt vi och väntade på mat som vi be-
ställt. Då kunde vi inte undgå att höra ett samtal mellan 
två kvinnor. Den ena kvinnan hade fått ett ultimatum, 
att bli nykter eller lämna ifrån sig sitt barn. Hon hade 
valt att lämna ifrån sig sitt barn. Det gjorde fruktansvärt 
ont att höra för både min dotter och mig. 

–Tveka aldrig på att göra en orosanmälan om du miss-
tänker att ett barn far illa. Du kan vända dig direkt till 
socialtjänsten. Om du behöver hjälp med att göra an-
mälan så kan du kontakta kyrkan eller familjecentralen 
i Falköping. Du kan göra anmälan anonymt, avslutar 
Marie.
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Ditt bidrag gör skillnad! 
Bankgiro: 5753-8571

Swishnummer: 123 63 84 887

Märk din gåva ”Vit jul”. 

Läs mer på www.vitjul.se

– I år är vår insats viktigare än någonsin. – I år är vår insats viktigare än någonsin. 
När andra håller julstängt öppnar vi upp. När andra håller julstängt öppnar vi upp. 
Julen ska vara barnens högtid,  Julen ska vara barnens högtid,  
säger Marie Post som är  säger Marie Post som är  
engagerad i kampanjen Vit jul.engagerad i kampanjen Vit jul.
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Med Jesus  
som förebild 
Organisationen Hela Människan-RIA  
har Jesus som sin tydliga förebild.

PP eter Jorméus är ordförande för Hela Männis-
kan RIA Falköping. Verksamheten startades 

1978 av kyrkorna i Falköping och vänder sig till män-
niskor som på grund av hemlöshet, kriminalitet, drog-
problem eller liknande befinner sig i en socialt utsatt 
livssituation. Förebilden är Jesus och hans självklara 
sätt att hjälpa människor.

Här får vi följa ett samtal mellan Peter och Mikael Po-
widzki Casserblad som är präst i Floby pastorat. Mikael 
har också nyligen blivit invald i styrelsen för RIA i Fal-
köping. 

Kravlöst och engagerat
Mikael: Hur länge har du varit ordförande i RIA?

Peter: Det är ungefär 8 år som ordförande och några år 
dessförinnan som styrelsemedlem. Det har varit inten-
siva år. Kanske inte så mycket i början men samarbetet 
har utvecklats med Falköpings kommun och vårt ge-
mensamma avtal har inneburit ett ekonomiskt stöd som 
hjälpt oss att driva verksamheten. Kommunen ser de 
goda resultaten och att det vi gör även är till ekonomisk 
fördel för vårt samhälle. Socialtjänsten ser oss nog som 
en samarbetspartner, vi har inget motsatsförhållande. 
Ser vi det ur våra gästers perspektiv är socialförvalt-
ningen en myndighet. Vi är mer av en medmänniska. 
Vi har tystnadsplikt men ingen plikt att dokumentera.

Mikael: Lite enkelt uttryckt, hos RIA är den hjälpsökan-
de inget ärendenummer.

Peter: Ja, de säger gästerna ofta, att oss kan man prata 
med utan att det blir konsekvenser.

Det finns människor som jag bara inte har kunnat läm-
na, utan jag måste fråga ”vad kan jag hjälpa dig med?”. 
Det har handlat om att köra någon till psykvården, be-
handlingshem, ordna bostad, förmedla kontakter inom 
olika myndigheter. Det har blivit en del resor och in-
satser.

Vi ser många som mår bra på många sätt och vis under 
flera månader men så slår man helt plötsligt en kuller-
bytta i marken. Men vi säger att har vi hjälpt en enda 

människa under ett år så har vi lyckats väldigt väl och 
då behöver man inte tänka i pengar. Det viktiga är att 
den enskilde får en verklig livskvalitet.

Mikael: Jag minns när jag själv arbetade inom rehabi-
literingvården brukade man säga att en enda persons 
nykterhet och drogfrihet innebar stora ekonomiska be-
sparingar för samhället. 

Vidöppen famn
Mikael: Hur skulle du kort förklara RIA:s syfte?

Peter: Förkortningen RIA betyder ”Rådgivning i alko-
holfrågor”. Det beskrev vad det tidiga syftet var med 
verksamheten. men allteftersom tiden har passerat har 
man sett blandmissbruket och den psykiska ohälsan, 
och då lade man till benämningen ”Hela människan”. 
Vår uppgift är att vara den lyssnande och närvarande 
samtalspartnern, erbjuda mat, tvätta kläder, möjlighet 
att ta en dusch. Vi ska vara den där vidöppna famnen 
som de saknar.

Mikael: Ja, mycket har hänt inom RIA de senaste åren. 
Har ni även haft övernattningsmöjligheter för hemlösa?

Peter: Ja, det hade vi tidigare. Jag personligen har inte 
varit med om det men kommunen startade en sådan 
verksamhet.

Mikael: Om jag kommer som gäst till RIA och har pro-
blem av något slag, vad möter mig då?

Peter: En hängiven volontär eller en av våra medarbe-
tare, såsom föreståndaren Jenny som har arbetat många 
år inom missbruksvård. Du blir erbjuden hjälp. Vår 
verksamhet bygger på en kristen grund. Därför finns 
alltid möjlighet till enskilda och lite djupare samtal. Vår 
tidigare föreståndare, Anders, var dessutom mycket för 
musik. Det har resulterat i väldigt mycket musicerande 
– bland annat ett bluesband. Det är härligt!

Bidrag och kollekter
Mikael: Hur kan vi i Floby pastorat stödja RIA?

Peter: Först av allt vill jag säga att ni ligger som num-
mer ett på vår tacksamhetslista. Jag blir tårögd när jag 
tänker på era syföreningars bidrag och församlingskol-
lekter som kommer kontinuerligt från era församlingar. 
Ni är fantastiska! Det gör att vi kan fortsätta. 

Mikael: Om någon vill ge av sin tid, kunskap och erfa-
renhet, vem vänder man sig till då?

Peter: Då kan man kontakta vår föreståndare Jenny  
Jakobsson eller till mig direkt. Det innebär att man kan 
hjälpa till efter egen förmåga och tidsomfattning.

Medmänsklighet
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– Det finns människor som jag bara inte 
har kunnat lämna, utan jag måste fråga 

”vad kan jag hjälpa dig med?”, säger  
Peter Jorméus som är ordförande  
för Hela Människan RIA Falköping.

Ditt bidrag gör skillnad! 
Bankgiro: 5029-5237

Swishnummer: 123 575 24 07

Läs mer på  
www.helamanniskan.se/falkoping
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ACT Svenska kyrkan

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

JJ ulinsamlingen uppmärksammar skadliga seder 
och traditioner som våld i hemmen, tvångsäk-

tenskap och könsstympning, som drabbar flickor bara 
för att de är flickor. Det är hög tid att bryta sådana skad-
liga traditioner. Vi lever alla under samma himmel och 
har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, el-
ler 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. Men det finns också tra-
ditioner som är skadliga.  Varje dag gifts fler än 30 000 
flickor bort och fler än 10 000 flickor könsstympas. Var 
tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara för att 
hon är flicka. Dessa traditioner måste brytas!

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 kyr-
kor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act 
Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor 
och kvinnor kan göra sina egna val i livet.

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 och tändsticksaskar 
vid gudstjänster. Dessutom finns möjlighet att köpa ma-
terialet i följande lokaler, när de är öppna: Floby kyrka 
och Kyrkans hus, Åsarps kyrka och församlingshem, 
Kinneveds kyrka och församlingshem.

Insamlingen avslutas samtidigt med EFS julinsamling i 
en missionsgudstjänst i Floby Kyrkans hus den 6/1. Till-
sammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

BRYT EN TRADITION

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter 
men verkligheten ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021

#BRYTENTRADITION

FLER ÄN 10.000 
FLICKOR KÖNSSTYMPAS 
VARJE DAG

EN AV TRE FLICKOR 
UTSÄTTS FÖR VÅLD 
UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 
FLICKOR GIFTS BORT 
VARJE DAG. :  


/ 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223



Kyrkorna berättar

Film om  
Brismene kyrka

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

Scanna koden med din  
mobiltelefon för att titta:

Brismene kyrka

Här fortsätter serien ”Kyrkorna berättar”  
om pastoratets sjutton kyrkor. Nu har  

turen kommit till Brismene kyrka.

Brismene kyrka ligger i Kinneveds för-
samling och den nuvarande byggnaden 
stod klar 1863. Men på platsen har det 
funnits en kyrka mycket längre än så.

DD en första kyrkan i Brismene antas vara från 
kristendomens allra första tid i Sverige, men 

ingen vet säkert. Enligt den muntliga traditionen var 
den första kyrkan en stavkyrka. Platsen Brismene (men 
då med stavningen Brismini) omnämns första gången 
på 1330-talet. 

När den nya kyrkan byggdes, på 1860-talet, togs bara 
predikstolen och dopfunten med från den gamla kyr-
kan. Predikstolen målades vit, men vid en renovering 
år 1958 togs originalfärgen fram igen. Kyrkans äldsta 
inventarium är dopfunten. Den är från 1100-talet och 
stenhuggeriet är unikt i sitt slag i Sverige. 

Lite speciellt för just Brismene kyrka är att tornet år 
1989 fick en ny klocka. Av någon outredd anledning 
sprack den gamla under julen 1988 och den finns nu att 
beskåda i vapenhuset. Förutom klockan som alltså byt-
tes i slutet av 1980-talet så renoverade man och bytte 
tornet 1991. 

Genom historien har kyrkans inredning förändrats. 
Kyrkan rymmer idag cirka 200 personer och används 
till gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. 

Dopfunten är unik på 
grund av sitt stenhuggeri.
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På gång

Det är mycket på gång runt om  
i Floby pastorat. Välkommen!
Under slutet av hösten har smittspridningen återigen 
ökat i Europa och även i Sverige. I enlighet med myn-
digheternas föreskrifter gäller från och med den 1/12 
att max 100 deltagare får samlas inomhus vid pastora-
tets gudstjänster och andra aktiviteter. Begränsningen 
gäller till dess föreskrifterna ändras och fortsatt gäller 
att den som har sjukdomssymptom ska stanna hemma. 
Låt oss fortsätta att be tillsammans för att pandemin 
snart ska vara över.

Du kan få information om gudstjänster och andra akti-
viteter i Floby pastorat på flera olika sätt.

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

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 bla-
det i fler sammanhang och att lättare se till att informa-
tionen är uppdaterad. Det finns många sätt för dig att få 
tillgång till bladet: 

• Hämta det i någon av pastoratets lokaler eller på 
pastoratsexpeditionen. Tag gärna med ett par ex-
emplar 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 
”Axplock ur kalen-
dern”? Hjälp gärna 
till att sprida det till 
vänner, släktingar, 
och grannar!

Som prenumerant på ”Axplock” kan jag hålla 
mig uppdaterad om kommande gudstjänster 
och aktiviteter i pastoratet. Det första jag gör 
är att anteckna i min kalender det jag är särskilt 
intresserad av, till exempel när det nästa gång 
är gudstjänst i vår sockenkyrka. ”Axplock” ger 
mig den överblick jag behöver, och jag behöver 
inte vänta på en ny Insikten för att få reda på 
vad som är på gång!

– brev till Insiktens redaktion

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



Fira jul  
i Floby pastorat
Musik, gemenskap och gudstjänst.  
Det finns många sätt att fira jul, trots 
att pandemin fortsätter påverka oss.

VV i har nu lärt oss att pandemin och med den 
myndigheternas föreskrifter förändras hela 

tiden. För samtliga gudstjänster och samlingar i pas-
toratet gäller sedan den 1 december max 100 deltagare 
och att den som har sjukdomssymptom stannar hemma. 
Förändringar kan komma att ske i det kalendarium som 
finns tryckt i Axplock och uppdaterad information om 
vad som gäller hittar du på pastoratets hemsida och i 
predikotursannonsen i Falköpings tidning. Med det 
sagt, välkommen att fira jul tillsammans i pastoratets 
kyrkor och församlingshem!

Barnen i centrum
Julens berättelser förmedlas särskilt till barn och famil-
jer vid julvandringen vid Kinneveds kyrka den 16 de-
cember och vid krubbsamlingar i Sörby kyrka den 21 
och i Åsarps kyrka den 24 december. Stämningsfulla 
julnattsgudstjänster firas i Jäla, Floby, Solberga och 
Kinneved; högtidliga julottor firas i Gökhem, Sörby, 
Börstig och Vårkumla. Det blir även traditionsenlig ny-
årsbön i Vårkumla, Åsarp och Floby.

Jul i gemenskap
Du som önskar kan fira ”Jul i gemenskap” på julafton 
med start klockan 11. Därefter tänds brasan, julmusiken 
spelar, vi äter gott och leker tillsammans. Vi avslutar 
med julbön kl 13. Anmäl gärna ditt deltagande till pas-
toratsexpeditionen (se sidan 2) senast den 17 december.

Musik i kyrkorna  
och närradion
Fjärde advent bjuder Mixxkören, Flobykören och barn-
kören Karamell på julmusik i Grolanda kyrka, ett eve-
nemang som även kommer att spelas in och sändas på 
webben och i närradion av Radio Falköping. Körerna 
sjunger även i Ullene kyrka på Annandag jul. I Åsarps 
kyrka blir det nyårsmusik med Irma Schultz och Hans 
Kennemark den 2 januari och julmusik med The Bauer 
Quartet på trettondagen den 6 januari.

The Bauer Quartet

Foto: Svenska kyrkan/IKON



www.svenskakyrkan.se/floby

God jul och Gott nytt år

önskar Floby 
pastorat

Julevangeliet på västgötska? 
”Och det hände sig vid den tiden...” Men hur skulle de kända 
raderna ur Lukasevangeliet låta på dialekt? På www.svenska-
kyrkan.se/floby kan du höra Stig i Lugarp (Stig-Erik Eriksson) 
läsa julevangeliet på västgötska.

Medan de befann sig där var tiden inne  
för henne att föda, och hon födde sin son,  
den förstfödde. Hon lindade honom och  
lade honom i en krubba, eftersom det  
inte fanns plats för dem inne i härbärget. 
(Lukas 2:1-20)

Scanna koden med din mobiltelefon för att komma direkt till filmen!  
Inne i tidningen (på sidorna 3-5) kan du läsa hela julevangeliet och dessutom tre  
personers berättelser om vad julevangeliet betyder för dem. Vad betyder texten för dig?

Foto: Svenska kyrkan/IKON


