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allt som skymmer vår mänsklighet. Vår självisk- 
het och egoism är det svåraste hindret att se män-
niskan. Det som kränker och blockerar kärleken 
oss emellan. Vår ”inkrökthet i oss själva” gör 
oss omänskliga och drabbar oss som en skuld. Vi 
”missar målet” att vara människa. 

Därför behöver vi förlåtelse. Därför behöver vi 
kyrkan där förlåtelsen finns för oss alla. Den ger 
oss nya möjligheter att upprättas som sanna och 
hela människor. Mötet med Gud är ett möte med 
hans gränslösa förlåtelse.

Se människan! Se på varandra som dem vi är. Där 
i djupet av oss själva – i allt som rör vårt liv som 
människor finns Gud. Vi får leva i en gudsnärvaro 
som vänder sig ”nedåt”. Ner i våra smärtor och 
trasigheter för att vi ska bli sedda och upprättade.  

Se människan! Då blir vi vad vi är 
kallade till, en ”för-andra-kyrka”.

Med hjärtlig hälsning

Håkan Gustafsson
kyrkoherde

Präster 0515- SMS:

Håkan Gustafsson, kyrkoherde 72 38 81 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Marian Jensen 72 38 92 070-329 28 14

Kyrkomusiker
Annette Kinnunen 72 38 90 070-520 42 98

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

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

Barn- och ungdom
Matilda Wardin 72 38 93 076-132 22 54

Maria Wardin 72 38 94 076-132 22 55

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Kyrkogårdsförvaltning
måndag, onsdag-fredag: 9-12 72 38 84 076-132 22 60

Kyrkokansli
Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

Malin Fallgren 72 38 86 076-132 22 50

Vaktmästeri
Michael Steneros, chef från 1/2 72 38 01 070-206 04 05

Henrik Linnarsson, förman 72 38 02 070-206 04 04

Besöks- och postadress: 

Storgatan 58, 521 51 Floby

Telefon:  

0515-72 38 80

E-post: 

floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Kansliets öppettider  
måndag, onsdag och fredag  

9.30 -12.00

Fler kontaktuppgifter finns på  

www.svenskakyrkan.se/floby

Kontakta  
Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Håkan Gustafsson. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB.  
Illustrationer och foto om inget annat anges: Svenska kyrkan/IKON. Omslagsfoto: Svenska kyrkan/IKON.

Se människan
I allt mänskligt finns Gud.  
Men ser vi Gud i varandra?

För många finns bilden av kyrkan som hopp-
löst omodern och gammaldags. Bara en 

massa regler och bud med en mossig, sträng och 
fördömande moral. Så kan det säkert vara för 
många. Och så har kyrkan varit under lång tid. 
Jag vill och vågar påstå att så är det inte längre.

Vi säger ofta att vi går i kyrkan för att möta Gud. 
Men vi möter Gud lika mycket utanför kyrkans 
väggar. I mötet människa till människa. När vi 
tar steget ut ur oss själva och visar omsorg och 
medkänsla med honom eller henne vi möter. Att 
lyssna, se och visa kärlek från människa till män-
niska. I allt mänskligt finns Gud. Vi är skapade 
till Guds avbilder med allt det vi är. Gud finns i 
oss och vi kan inte tala eller uppleva Gud på nå-
got annat sätt. Se människan är att se Gud och 
vem Gud är. Det som skymmer och döljer Gud är 

Kyrkoherden har ordet



Barn ritar kärlek
I Frälsarkransen finns två röda pärlor, 
kärlekspärlorna. Vi pratade om pärlorna 
och kärlek med barnen i kyrkans verk-
samhet, och sedan ritade vi tillsammans. 
Det här är några av barnens teckningar.

Fräslarkransen är ett armband som handlar om bön. 
Varje pärla har en speciell betydelse. De röda pärlorna 
är kärlekspärlorna. Varför är de två, tror du? 
Det finns många böcker att läsa om Frälsarkransen. 
Du hittar dem på www.verbum.se/fralsarkransen
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Mötesplatser
”Stor och Liten” är en  
mötesplats för vuxna och barn 

Detta är några röster från vår verksamhet 
som pågår i pastoratet:

– Vi kommer hit direkt efter jobbet. När man 
hämtat på dagis så kan det vara väldigt bra att så 
att säga varva ner på Stor och Liten innan man 
går hem. Här finns andra leksaker och andra barn 
än man annars träffar. Det är så bra också för  
lokalen är tålig och det är gott om plats.

– Ja, det är också bra för oss vuxna. Om man går 
hemma hela dagen så kommer man ut och träf-
far andra vuxna. Barnen får chans att leka och vi 
kan prata. Allt är också ordnat, det finns saker 
att pyssla med om man vill och fika ställs fram till 
självkostnadspris.

– Har man inga pengar med sig fixar man det  
nästa gång eller swishar. Ingen kollar, det är skönt.

Kom till ”Stor och Liten”
På måndag förmiddag kan man besöka Åsarps 
församlingshem mellan 9 och 11, på onsdag är det  
öppet i Kinneved och Floby mellan 9.30 och11.30.  
I Floby kan man även leka på torsdag eftermiddag 
mellan 14 och 16. 

Under de tiderna kan man komma och gå när man 
vill. Det fixas fika, något pyssel och beroende på 
hur många som kommit kan det bli sångstund. Vi 
leker med barnen och umgås. Det är ett bra till-
fälle för nyblivna föräldrar att lära känna andra 
i samma situation. Även om barnet kanske sover 
det mesta av tiden får du som vuxen lite annat 
sällskap.

Påskvandring 
Femteklassarna i pastoratet bjuds in  
till påskvandring i Kyrkans Hus i Floby

Den 6 april genomför kyrkans ideella och 
anställda en vandring med Jesus från 

intåget i Jerusalem till korsfästelse och upp-
ståndelse. En skolklass i taget får följa med på  
denna vandring som tar ca 30 minuter. Förra årets 
skolklasser var väldigt nöjda och lärarna kommer 
gärna åter med årets omgång.

Vi kommer erbjuda vandringar även på kvällen 
för alla som vill, med start 17.30 och 18.30.

Vill du vara med?
Vill du vara med och vara lärjunge, soldat, överste- 
präst eller kanske Jesus? Vi behöver även sjungan-
de folkmassa. Alla roller är inte talroller så vill du 
bara hänga med på ett hörn så finns de platserna 
också. Ju fler vi är som deltar desto mer trovärdigt 
verkar skådespelet. 

Vi övar ett par gånger innan. Hör av dig till Lena 
Åmark om du vill vara med och agera! Kontakt-
uppgifter hittar du på sidan 2.

Svenska Kyrkans Unga

Foto: Lena Åmark

Fo
to

: S
ve

ns
ka

 k
yr

ka
n/

IK
O

N



Foto: Lena Åmark

Barn-
biblar
Den 26 mars  
delas biblar ut  
till alla barn som 
är födda år 2011 

Då är alla barn som fyller 6 år under året, 
det vill säga födda 2011, välkomna att 

hämta en härlig barnbibel, ”Bibeln för små och 
stora”. Den innehåller många lättillgängliga tex-
ter och därtill fina illustrationer. Den är en bibel 
att få läst för sig och senare själv kunna läsa och 
återvända till i många år.

Barnen kommer få en personlig inbjudan och man 
kan hämta sin bibel i den av pastoratets kyrkor 
som passar bäst den dagen. Fika och lite annat 
finns efter gudstjänsten! Möjlighet att komma in 
efteråt på pastorsexpeditionen och hämta finns 
också om man är upptagen den 26 mars!

Miniorer  
och juniorer
Även för de lite äldre barnen  

finns en härlig gemenskap

På studiedagen den 6 mars planerar vi för 
en utflykt med miniminiorer och miniorer. 

Vi vill åka någonstans där vi kan leka hela dagen 
och bara ha riktigt kul. Förra året gick resan till  
Barnens hus i Tidaholm och det blev en toppen-
dag. Förhoppningsvis blir vi lika många som åker 
iväg någon annanstans i år och leker, äter matsäck 
och har en heldag ihop.

Lägerliv
För våra miniorer planerar vi ett läger på Tveten 
till våren och juniorerna kan se fram emot ett 
sportlovsläger på Tveten.  

Även Ösjönäslägret hägrar till sommaren för alla 
födda 2006 eller tidigare.
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Min bild  
av Luther
När jag tänker på Martin Luther ser jag 
en dynamisk känslomänniska med starka 
humörsvängningar. 

Ibland uppsluppen och humoristisk, ibland tung-
sint och melankolisk. En personlighet som ofta 

svängde mellan hopp och förtvivlan. Kanske var 
det just det draget hos honom som formade hans 
bild av Gud. Och framförallt hur Gud är sam-
manlänkad med allt mänskligt. 

För Luther var Gud fördold i varje människa. 
Gudomligt och mänskligt är oupplösligt förenat. 
Han beskrev det som att ”Gud är närmare mig än 
min egen hud”. Gud är inte långt borta i en avläg-
sen rymd som existerar vid sidan om det mänskli-
ga. I det som sker i det vardagliga mänskliga livet 
möter oss Gud. Därför är det vår kallelse att vara 
människa för andra människor. 

Det som hindrar oss att vara mänskliga är vår – 
som Luther säger – ”vår inkrökthet i oss själva”. 
Vi är så fast i vår själviskhet att vi inte själva kan 
ta oss ur den. Det är till och med så att Luther  
menar att vi är som fångar i vår egoism som blir 
destruktiv och skymmer Gud. Vi kan inte bli fria 
på egen hand utan att Gud ingriper genom att 
själv bli människa i Jesus Kristus. Det enda som 
kan befria oss från vår bundenhet är ”tron allena” 
på Guds förlåtande nåd. Det är genom tro som 
Gud ger allt vi behöver för att blir helt fria att 
vara människor. 

Så förstår jag Luther som den som lyfter fram 
evangeliets fulla kraft. En kraft som ger oss möj-
lighet att förverkliga vår kallelse att låta Guds 
kärlek gå vidare i världen. Den frid och trygghet 
vi tar emot väller fram som en glädje - som Luther 
säger - får hjärtat att ”hoppa och skutta”. Den 
bild som han ger av det som sker är det han kallar 
”det saliga bytet”. Vi kommer till Gud med vår 
skuld över vår själviskhet och otillräcklighet som 
Gud tar hand om och byter ut den mot sin förbe-
hållslösa förlåtelse.

Min bild av Luther är därför fylld av en ständig 
växelverkan mellan å ena sidan det onda som 
drabbar oss och hur vi samtidigt är indragna i 
Guds befriande omvårdnad och läkande omsorg. 
Dynamiskt och nyskapande för att vi ska formas 
som ”leret i krukmakarens händer”. Bli redskap 
i Guds händer som ”med glad och villig håg av 
sig själv tjänar nästan utan hänsyn till tack och 
beröm”.

Håkan Gustafsson

Reformationsåret 2017

Under reformationsåret 2017 satsar Svenska  
kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mel-
lan dåtid, nutid och framtid. Reformationen är en 
pågående process som har pågått i 500 år. Vilka 
berättelser är det som bär oss som kyrka, både 
bakåt och framåt i tiden? Vår kyrkas historia och 
Martin Luthers liv och lära har en självklar plats 
i de samtalen, men det handlar minst lika mycket 
om vad kristen tro är och om kyrkans roll i världen.  
I detta och kommande nummer av Insikten ger 
pastoratets präster sin bild av Martin Luther och 
reformationen. Först ut är Håkan Gustafsson.

Luthers hammarslag på kyrkporten i Wittenberg.  
Läs om detta och mycket mer på  
www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Bild: Kent Wisti



Reformatorn 
Martin Luther
Vem var egentligen Martin Luther?  
Kom och lär dig mer om reformatorn!

Under år 2017 uppmärksammas Reforma-
tionsåret och 1500-talets mest kände per-

son, Martin Luther. Hans far bestämde att han 
skulle bli jurist men Martin ville bli munk. Han 
övergav senare klosterlivet,  och orädd som han 
var protesterade han mot rådande förhållanden 
inom kyrkan. 

Det är 500 år sedan den stora händelsen ägde 
rum, då Martin Luther spikade upp sina teser på 
Slottskyrkans port i Wittenberg. Många har en 
bild av honom som sträng och krävande. Att han 
påverkade det tyska språket och var upphov till 
att läskunnigheten bredde ut sig och att han skrev 
psalmer som finns i vår psalmbok, är väl värt att 
lyfta fram.

I Luthers hem samlades många gäster. Intressanta 
samtal utspelade sig vid matbordet och på kväl-
larna sjöng och spelade man. Musiken betydde 
mycket för Luther. 

Flera tillfällen att lära
Under våren anordnar vi flera tillfällen där du kan 
lära dig mer om reformatorn Martin Luther.

Söndagen den 29 januari blir det gudstjänst om 
Luther i text och sång. Rubriken är ”Vår Gud är 
oss en väldig borg och det är Marian Jensen och 
Tomas Vinge som står för programmet. Guds-
tjänsten firas två gånger under dagen, först i  
Kinneveds församlingshem klockan 10 och sedan 
i Börstigs bygdegård klockan 17.

Torsdagen den 30 mars, med start klockan 19, 
gästar Berit Johansson Kinneveds församlings-
hem. Hon berättar om Martin Luther, denne  
dynamiske person, och hans dramatiska liv till ett 
20-tal bilder. Under kvällen blir det även sång av 
Mixxkören, andakt och gemenskap kring kaffe-
borden.

Martin Luther som leksaksfigur. Fo
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Anne-Mette 
Pleijel Johnsson.

Foto: Privat

Himlar anamma!  
Kvinnofrukost 4 februari klockan 9.00 
med Anne-Mette Pleijel Johnsson

Uttrycket ”Himlar anamma!” är inte en 
svordom, utan titeln på den bok som 

Anne-Mette Pleijel Johnsson skrivit om sin  
pappa Bengt Pleijel. Anne-Mette är uppvuxen på 
Åh Stiftsgård i Bohuslän, där Bengt Pleijel var 
präst och föreståndare under tjugosex år. Under 
dessa år fick han betyda mycket för förnyelsen i 
Svenska kyrkan, och har på många sätt varit en 
dörröppnare som fått människor nyfikna på in-
nersidan av den kristna tron. 

Anne-Mette har även skrivit om sin mamma,  
Annika Pleijel, i boken ”I min Faders blomster-
gård”. Annika hade en unik gåva att lyssna på, 
trösta och uppmuntra människor, och var engage-
rad i det själavårdsarbete som växte fram på Åh. 

Anne-Mette kommer att berätta om sina föräldrar 
och om tiden på Åh. Det kommer också att finnas 
möjlighet att köpa böckerna.

Anmälan senast 1 februari till expeditionen (se  
sidan 2 för kontaktinformation).Sveriges  

drottningar
Kvinnofrukost 1 april klockan 9.00 
med Birgitta Granhage Eriksson

Birgitta Granhage Eriksson har med sin fa-
milj bott i Floby i över fyrtio år. Hon har 

alltid tyckt om att berätta och har rest omkring 
till föreningar och olika verksamheter med sina 
kåserier. Flera av berättelserna handlar om hennes 
eget liv, och om personer som påverkat henne och 
ibland hela vårt samhälle.

På kvinnofrukosten kommer hon att ta upp ett 
av sina berättarteman – Sveriges Drottningar – 
som ju är undervärderade bärare av Sveriges och  
rentav Europas historia.

Anmälan senast 29 mars till expeditionen (se  
sidan 2 för kontaktinformation).

Birgitta 
Granhage 
Eriksson.

Foto: Privat

Kvinnofrukostar



Pilgrimsvandring
Vandring för kropp och själ,  
i gemenskap och stillhet

I Floby pastorat finns flera vackra pilgrimsleder 
som röjs och hålls i ordning så att vi alla kan ha 

glädje av dem. Flera av oss har nog tänkt att man 
ska gå någon av sträckorna men ibland kan det 
vara svårt att verkligen komma till skott. Det kan 
bli enklare och även tryggare om man vet att ett 
visst datum arrangeras en vandring med en ledare 
som kan sträckan.

Det finns en pilgrimsgrupp med representanter 
från de tre församlingarna vars uppgift är att sam-
ordna och arrangera pilgrimsvandringar i pasto-
ratet och närområdet som förenklar för människ-
or att komma ut och upptäcka lederna.

Vandringarna i pastoratet kommer bli fler, med 
olika inriktningar och längd och naturligtvis alltid 
med en andlig grund. För att vandra krävs ingen 
avancerad utrustning; ett par tåliga och bekväma 
skor eller stövlar och en ryggsäck till vatten och 
eventuell fika är allt som behövs! En pilgrims-
vandring är ingen transport från punkt A till B 
utan en upplevelse för både kropp och själ så  
farten är lugn och passar de flesta.

Planerade vandringar
Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter vä-
der till vandringarna. Eventuell återresa ordnas 
alltid av arrangören om inget annat anges.

Vi hälsar våren, Valborgsmässoafton
söndag 30 april kl. 15.00

Samling i Åsarps kyrka för inledande andakt. Där-
efter får vi skjuts med traktor och vagn till Bratte-
lid för att sedan gå tillbaka till Åsarp. Vandringen 
är ca 6 km och tar drygt två timmar. Noomi Rag-
narsson och Lillemor Carlsson är vandringsledare. 
Väl tillbaka i Åsarp ansluter vi till hembygds- 
föreningens valborgsmässofirande vid försam-
lingshemmet där det finns korv- och lotteriförsälj-
ning och bjuds på körsång och vårtal.

Naturens katedral
Tisdag 9 maj kl. 18.00

Vi vandrar från Kyrkeslätt i Vartofta-Åsaka till 
Smula Åsar, ca. 6 km, under drygt två timmar.  
Tor Leijgård är botanisk guide. Erling Nyman och 
Jenny Carlson är vandringsledare. 

Kristi himmelsfärdsdag
Torsdag 25 maj

Två vandringar anordas. Vi går Åsarp–  
Bredene–Åsarp respektive Vårkumla–Slättäng–  
Vårkumla. Mer information kommer i nästa num-
mer av Insikten!

Pilgrimskorset är en  
kombination av det kristna 
korset och symbolen för  
en historisk sevärdhet.  
Korset finns på stolpar  
längs pilgrimslederna.
Läs mer på  
pilgrimskaraborg.se

Foto:  Jenny Carlson
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Ställ upp i valet
Tycker du att det är för lite musik i  
kyrkan? Eller att församlingen borde 
satsa mer på diakoni? 

I så fall kan du ställa upp i kyrkovalet. Som för-
troendevald kan du påverka var Svenska kyrkan 

ska lägga sina resurser.

Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. 
Då har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att 
rösta. Det finns många kandidater som represen-
terar olika nomineringsgrupper att välja mellan. 
Rösträttsåldern är unikt låga 16 år.

Svenska kyrkan är sina medlemmar. Utan dem 
skulle inga gudstjänster firas, utan kyrkor och 
församlingslokaler skulle gapa tomma. Utan med-
lemmar skulle inga skratt höras från barngrupper 
och ingen musik klinga från körer eller orglar. 
Inget kaffe skulle drickas på dagledigträffar och 
inga barn döpas.

För att allt detta ska fungera krävs människor som 
engagerar sig. Många är med i den direkta verk-
samheten. Men det behövs också förtroendevalda 
som fattar beslut så att det finns lokaler, personal 
och andra resurser för arbetet.

Demokratisk kyrka
I officiella sammanhang brukar man säga att 
Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För 
att dessa ord inte ska vara tomma behövs förtro-
endevalda. De behövs för att kunna utföra för-
samlingens grundläggande uppgift, att fira guds-
tjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission. Som förtroendevald är man engage-
rad i kyrkans arbete och har möjlighet att bidra 
med kunskap, idéer och framåtanda.

Man får också var med och forma verksamhe-
ten och göra prioriteringar. Väljarna har gett de 
förtroendevalda uppdraget att ta ansvar, att sam-
arbeta och att vara med och utveckla helheten i 
Svenska kyrkan. 

Vilka är uppgifterna?
I Floby pastorat finns ett kyrkofullmäktige som 
väljs genom direkt val. Kyrkofullmäktige utser i 
sin tur kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet som är pasto-
ratets styrelse har framförallt tre huvudsakliga 
uppgifter. Det är att ta ansvar för den strategiska 
inriktningen, att fördela resurser och att följa upp 
församlingsarbetet. 

Två sätt att ställa upp i valet
Det finns två olika sätt att ställa upp i kyrkovalet. 
Antingen ansluter du dig till en befintlig nomine-
ringsgrupp (vilka motsvarar politikens partier) el-
ler så bildar du en egen. 

Pastorsexpeditionen kan berätta vilka grupper 
som är representerade i kyrkofullmäktige. Repre-
sentanter för dessa nomineringsgrupper kan be-
rätta mer om hur du kan göra om du sympatiserar 
med deras åsikter och vill ställa upp tillsammans 
med dem. 

Det är också möjligt att bilda en ny nominerings-
grupp. Kanske är ni en grupp medlemmar som vill 
lyfta fram och prioritera andra frågor än de som 
prioriteras nu. Ställer man bara upp i pastoratet/
församlingen krävs det 10 personer som vill stöd-
ja att gruppen registreras. Dessutom krävs kandi-
dater som vill ställa upp och som är valbara. 

Veta mer
På Svenska kyrkans intranät finns mycket infor-
mation om kyrkovalet. Det är öppet för alla och 
adressen är internwww.svenskakyrkan.se/kyrko-
val. Observera att det ska stå internwww först i 
adressen. 

Hos Verbum förlag finns böcker som ger kon-
kreta baskunskaper inför arbetet. De finns bland 
annat att köpa i Verbums webbshop och i andra 
bokhandlare på nätet. Titta på www.verbum.se!

Om du är intresserad av att bli förtroendevald 
och vill veta mera kan du kontakta pastors- 
expeditionen. Vi kan hjälpa till med stöd,  
material och utbildning om hur det är att arbeta 
som förtroendevald. Du hittar kontaktinformation 
på sidan 2, och på www.svenskakyrkan.se/floby.  
Välkommen med dina frågor!

Kyrkovalet



Ser tillbaka  
med glädje
Nu går Conny Johansson i pension

Conny Johansson går nu i pension efter ett 
långt yrkesliv. I 13 år har han varit anställd 

i kyrkan, i Kinneveds och Åsarps församlingar. År 
han ser tillbaka på med glädje!

Conny började sitt arbetsliv med att jobba på  
Slutarps kök där han jobbade i sju år. Därefter 
hjälpte han till med murning ute på byggen i cirka 
två år.

År 1977 gifte han sig med sin Ann-Britt och i  
samma veva började han som mjölkbonde. Mjölk-
djuren hade han kvar i 25 år. 

År 2003 började han i kyrkans tjänst som säsongs-
anställd vaktmästare på 65% samtidigt som han 
drev gården vidare med ungdjur.

År 2008 gick Conny upp i tid och påbörjade en 
tillsvidareanställning där helgarbete också ingick.

Roligt och omväxlande
Conny tycker att arbetslaget har varit bra och 
man har alltid kunnat prata sig samman med  
arbetskamraterna för att få arbetet utfört.

– Jobbet har varit väldigt roligt och omväxlande, 
man gör olika saker på en vecka och det är inspi-
rerande, säger han. Sommarsäsongen är den bästa 
tiden för att vara  vaktmästare, då finns så många 
olika arbetsuppgifter. 

Personalförändringar
Vi tackar Conny Johansson och Michael 
Darius, och välkomnar Michael Steneros.

Den 1 februari tillträder Michael Steneros den 
nyinrättade tjänsten som fastighets- och kyrko-
gårdschef. Han har tidigare arbetet med fastig-
hetsskötsel inom HSB Nordvästra Götaland. Han 
bor tillsammans med sin familj på en mindre gård 
utanför Skultorp. Vi hälsar Michael varmt väl-
kommen till oss och hoppas han ska trivas och få 
växa in i ett gott medarbetarskap.

– En baksida med jobbet är att försöka göra vissa 
arbeten när det är mycket kallt. Då kan man kom-
ma på mycket som är roligare att göra!

Conny har även jobbat med gudstjänster, dop, 
vigslar och begravningar. 

– De flesta är trevliga att ha och man träffar 
mycket  folk. Ett dråpligt minne är en gång när 
brandlarmet gick precis när vigselakten skulle 
börja, inte någon rolig stund, att stå där och inte 
kunna stänga av det så fort så möjligt. 

– Begravningar är alltid svårare för då är det 
många vänner som man känner när man bor på 
den ort där man också jobbar. Det är en tung del 
av arbetet, men det är ett arbete som måste göras.

Barnbarnen och skogen
Conny kommer framöver ägna sig åt sina barn-
barn och hundar som ligger honom varmt om 
hjärtat. Han ser även fram emot mer tid att ägna 
åt skogen, både för promenader och skogsvård.

Kyrkvaktmästare Conny Johansson gick i pension 
vid årsskiftet. Vi tackar Conny för många års tro-
get och gott arbete. Vi önskar honom en fin och 
glädjerik tid som pensionär. Läs om Conny här 
ovanför!

Diakon Michael Darius har arbetat 25% hos oss 
sedan sommaren 2016. Han lämnar oss vid janu-
ari månads utgång. Vi tackar för den tid han ar-
betat hos oss och för alla goda insatser. Vi önskar 
honom Guds välsignelse över hans fortsatta tjänst 
som diakon.

Håkan Gustafsson, kyrkoherde

Conny Johansson

Foto: Matilda Wardin



12

Januari
24 januari, tisdag
Floby, Pingstkyrkan 19.00
bön i ekumeniska böneveckan

25 januari, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt
Trävattna, Missionshuset 19.00
bön i ekumeniska böneveckan

27 januari, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt i ekumeniska böne-
veckan. Efter andakten serveras 
lunch

28 januari, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträffen, se sidan 15
Vilske-Kleva, Missionskyrkan 19.00
gudstjänst i ekumeniska böneveckan. 
Gråbo-gänget medverkar

29 januari
4 söndagen efter Trettondagen
Kinneveds församlingshem 10.00
gudstjänst, Luther i text och sång
”Vår Gud är oss en väldig borg” 
Läs mer på sidan 7 
Börstig bygdegård 17.00
gudstjänst, Luther i text och sång
”Vår Gud är oss en väldig borg” 
Läs mer på sidan 7
Floby, Pingstkyrkan 18.00
gudstjänst, avslutning av  
ekumeniska böneveckan

31 januari, tisdag
Åsarps församlingshem 18.00
bibelgrupp, se sidan 15
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 15

Februari
1 februari, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa, servering

2 februari, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa

4 februari, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost ”Himlar anamma!” 
Anne-Mette Pleijel Johnsson  
Läs mer på sidan 8

5 februari
Kyndelsmässodagen
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst. Utdelning av dopdroppar, 
Mixxkören sjunger, servering
Gökhems församlingshem 17.00
mässa, Flobykören

7 februari, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, se sidan 15 
”Lennart och hans vänner”

8 februari, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt
9 februari, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt
Åsarp, Korskyrkan 15.00
dagledigsamling, se sidan 15

10 februari, fredag
Åsarps församlingshem 12.00
musikandakt, 
efter andakten serveras lunch

12 februari
Septuagesima
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst. Servering
Kinneveds församlingshem 10.00
gudstjänst. AG-kören sjunger
Åsarps församlingshem 17.00
mässa

14 februari, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 15

18 februari, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträffen, se sidan 15

19 februari
Sexagesima
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa
Åsarps församlingshem 17.00
gudstjänst
Kinneveds församlingshem 19.00
gudstjänst

22 februari, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

24 februari, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt,  
efter andakten serveras lunch

25 februari, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträfffen, se sidan 15

26 februari
Fastlagssöndagen
Kinneveds församlingshem 10.00
mässa
Floby, Kyrkans hus 15.00
gudstjänst. EFS årshögtid,  
EFS-kören sjunger. Servering
Börstig bygdegård 17.00
gudstjänst. Åsarpskören sjunger
Gökhems församlingshem 19.00
gudstjänst

28 februari, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling, se sidan 15  
”Med sång genom livet; minnen 
och melodier” Ingegerd Eskilsson, 
sång och Evert Johansson, sång och 
dragspel
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 15

Kalendern våren 2017
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat. 
Välkommen för gudstjänst och gemenskap!

Reservation för eventuella ändringar. 
Annonsering sker även i Falköpings 
Tidning under predikoturer eller med 
särskild annons. Följ Floby pastorat 
på Facebook för senaste nytt!



Mars
1 mars, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa, servering

2 mars, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

5 mars
1:a söndagen i fastan
Åsarps församlingshem 10.00
gudstjänst
Floby, Kyrkans hus 17.00
mässa, servering
Kinneveds församlingshem 19.00
gudstjänst

7 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, se sidan 15  
kåseri av Mats Löwing och musik 
med Christina Behre Fransson
Åsarps församlingshem 18.00
bibelgrupp, se sidan 15

8 mars, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

9 mars, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt
Åsarps församlingshem 15.00
dagledigas årsmöte, se sidan 15

10 mars, fredag
Åsarps församlingshem 12.00
musikandakt, 
efter andakten serveras lunch

12 mars
2:a söndagen i fastan
Kinneveds församlingshem 10.00
mässa
Åsarps församlingshem 17.00
gudstjänst, allsång med Åsarpskören 
servering
Floby, Kyrkans hus 17.00
gudstjänst, gemensam för  
Floby församling, EFS Floby-Göteve 
och Tro & Ljus. Servering

14 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 15

18 mars, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträffen, se sidan 15

19 mars
3:e söndagen i fastan
Hällestad, Tveten 10.00
gudstjänst, våffelservering
Floby, Kyrkans hus 17.00
gudstjänst ”Hela kyrkan sjunger”
Walter Alriksson m.fl. Servering
Kinneveds församlingshem 17.00
gudstjänst, ”Musik i fastetid”  
Christina Behre Fransson
Åsarps församlingshem 19.00
mässa

20 mars, måndag
Floby, Kyrkans hus 19.00
musikcafé med Flobykören,  
servering

22 mars, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

24 mars, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt med AG-kören,  
efter andakten serveras lunch

25 mars, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.30
våffelbasar
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträffen, se sidan 15

26 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
Floby kyrka 10.00
gudstjänst, bibelutdelning (se sid 5),  
Floby barnkör sjunger,  
våffelservering
Kinneveds kyrka 14.00
gudstjänst, bibelutdelning (se sid 5), 
våffelservering
Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst, bibelutdelning (se sid 5), 
våffelservering

28 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 15

29 mars, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa, servering

30 mars, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt
Kinneveds församlingshem 19.00
församlingsafton 
”Reformatorn Martin Luther”
Berit Johansson. Mixxkören,  
servering. Läs mer på sidan 7

April
1 april, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost ”Sveriges drottnin-
gar”
Birgitta Granhage Eriksson.  
Läs mer på sidan 8

2 april
5:e söndagen i fastan
Fivlereds kyrka 10.00
gudstjänst
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering
Vårkumla kyrka 17.00
mässa
Vilske-Kleva kyrka 19.00
gudstjänst

4 april, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, sång och musik 
Björn Berling och Thomas Vinge,
se sidan 15
Åsarps församlingshem 18.00
bibelgrupp, se sidan 15

5 april onsdag
Frökindsgården 10.30
mässa

6 april torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt
Åsarp, Korskyrkan 15.00
dagledigsamling, se sidan 15
Floby, Kyrkans hus 17.30 och 18.30
påskvandring. Läs mer på sidan 4

↴
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7 april, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt, efter andakten 
serveras lunch i församlingshemmet

8 april, lördag
Floby, Kyrkans hus 10.30
lördagsträffen. Obs tiden! Se sidan 
15

9 april
Palmsöndagen
Brismene kyrka 10.00
gudstjänst
Grolanda kyrka 10.00
mässa
Gökhems kyrka 17.00
gudstjänst,”Musik i fastetid”  
Christina Behre Fransson
Solberga kyrka 17.00
gudstjänst, Åsarpskören sjunger

10 april, måndag
Floby, Kyrkans hus 18.00
passionsandakt
Vårkumla kyrka 19.00
passionsandakt, Flobykören sjunger

11 april, tisdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
passionsandakt
Floby, Kyrkans hus 18.00
bibelgrupp, se sidan 15
Vårkumla kyrka 19.00
passionsandakt

12 april, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
passionsandakt
Vårkumla kyrka 19.00
passionsandakt, Mixxkören sjunger

13 april 
Skärtorsdagen
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa
Floby, Kyrkans hus 18.00
mässa
Kinneveds kyrka 18.00
mässa
Jäla kyrka 19.30
mässa
Åsarps kyrka 19.30
ekumenisk mässa

14 april

Långfredagen
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst
Ullene kyrka 10.00
gudstjänst
Göteve kyrka 18.00
gudstjänst
Åsarp, Korskyrkan 18.00
gudstjänst, ekumenisk

16 april
Påskdagen
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst, Mixxkören
Åsarps kyrka 10.00
gudstjänst, ekumenisk
Floby kyrka 17.00
ekumenisk gudstjänst, Flobykören

17 april
Annandag påsk
Trävattna kyrka 10.00
gudstjänst, AG-kören, servering
Börstig kyrka 17.00
gudstjänst

19 april, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

22 april, lördag
Gökhems församlingshem 15.00
musikcafé med AG-kören, 
“Hujedamej – Astrid Lindgrens liv i 
ord och ton”, servering

23 april
2:a söndagen i påsktiden
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst
Kinneveds kyrka 17.00
gudstjänst
Åsarps kyrka 19.00
mässa

25 april, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling, se sidan 15 
”I vårens och sommarens tecken”
Birgitta och Arne Davidsson, sång 
och Thomas Vinge, sång och piano
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 15

27 april, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

28 april, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt, 
efter andakten serveras lunch

29 april, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträffen, se sidan 15

30 april
3:e söndagen i påsktiden
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa
Åsarps kyrka 15.00
andakt och därefter pilgrimsvan-
dring. Läs mer på sidan 9

Maj
2 maj, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, se sidan 11 
”På kryss med post och musik” 
Gunnar och Walther Alriksson  
spelar och kåserar

3 maj, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa, servering

7 maj
4:e söndagen i påsktiden
Jäla kyrka 10.00
gudstjänst
Åsarps kyrka 10.00
mässa med konfirmation
Göteve kyrka 17.00
gudstjänst

↴



Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln?  
Vill du veta mer om Luthers lära? 

Åsarp
Under våren läser bibelgruppen i Åsarp biskopens 
brev om Anden och samtalar om Luther. Vi träffas 
i Åsarps församlingshem följande tisdagar med 
start klockan 18:

* 31 januari
* 7 mars
* 4 april
* 9 maj: (Avslutning tillsammans med Flobys  

bibelgrupp. Plats meddelas senare.)

Floby
Under våren 2017 samlas bibelgruppen i Floby i 
Kyrkans hus följande tisdagar klockan 19:

* 17 januari
* 31 januari
* 14 februari
* 28 februari
* 14 mars
* 28 mars
* 11 april (Passionsandakt, obs! klockan 18)
* 25 april
* 9 maj (Avslutning tillsammans med Åsarps  

bibelgrupp. Plats meddelas senare.)

Hör av dig
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller 
vill vara med (se sid 2 för kontaktinformation). 
Alla är varmt välkomna till bibelgrupperna!

Marian Jensen och Anita Karlén

Lördagsträffen

I Floby träffas vi i Kyrkans hus klockan 14.00.  
De träffar som är inplanderade under 2017 är: 

14/1, 18/2, 18/3, 8/4 (10.30), 13/5, 10/6,  
15/7, 12/8, 16/9, 14/10, 18/11, 9/12

Dagledigträffar
Är du ledig på dagtid? Välkommen!

Floby, Kyrkans hus
Tisdag 7 februari kl. 14.00
Sång och musik med Lennart och hans vänner

Tisdag 7 mars kl. 14.00
Kåseri och musik med Mats Löwing och
Christina Behre Fransson

Tisdag 4 april kl. 14.00
Sång och musik med Björn Berling och Thomas Vinge

Tisdag 2 maj kl. 14.00
”På kryss med post och musik”
Gunnar och Walther Alriksson spelar och kåserar

Kinneved, Frökindsgården
Tisdag 28 februari kl 14.00  
”Med sång genom livet; minnen och melodier”
Ingegerd Eskilsson, sång och  
Evert Johansson, sång och dragspel

Tisdag 25 april kl 14.00       
”I vårens och sommarens tecken”
Birgitta och Arne Davidsson, sång
Thomas Vinge, sång och piano

Åsarp
Torsdag 9 februari kl. 15.00
Korskyrkan

Torsdag 9 mars kl. 15.00
Åsarps församlingshem, årsmöte

Torsdag 6 april kl. 15.00 
Korskyrkan

Maj
Under maj månad blir vi inbjudna till Trädets  
daglediga. Mer information kommer på affischer.

På vårdcentrum i Floby träffas vi i  
matsalen  klockan 15.00 följande lördagar: 

28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6,  
29/7, 26/8, 30/9, 28/10, 25/11, 30/12

Lördagsträffen är några timmars enkel samvaro som formas av deltagarna.
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Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko 
ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång 
och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 
Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.


