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Präster 0515- SMS:

Bengt-Åke Öhgren  
kyrkoherde t.o.m. 31/1

72 38 81 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Åsa Jockisch 72 38 92 072-2129212

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

Annette Kinnunen 72 38 90 070-520 42 98

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

Barn- och ungdom
Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Matilda Wardin 72 38 93 076-132 22 54

Åsa Johansson 72 38 94 076-132 22 55

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

Kyrkokansli
Malin Fallgren 72 38 86 076-132 22 50

Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

Vaktmästeri
Michael Steneros, chef 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: Bengt-Åke Öhgren. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer och omslagsfoto: Svenska kyrkan/IKON. 

Komministern har ordet

Glad och  
förväntansfull
Åsa Jockisch är ny präst i Floby pastorat. 
Här berättar hon om sig själv.

Jag heter Åsa Jockisch, är 46 år, född, upp-
växt och fortfarande boende i Falköping, en 

”äkta” Falköpingsbo med andra ord. Jag präst-
vigdes i juni 2013 och kommer närmast från en 
tjänst i Örslösa församling i Södra Kållands pas-
torat utanför Lidköping. Tidigare har jag bland 
annat arbetat med barn och ungdomar i Svenska 
kyrkan i Falköpings pastorat. 

Jag har tre vuxna barn och redan fem barnbarn 
som jag är mormor till, vilket är en enormt stor 
glädje. De små berikar mitt liv med stor nyfiken-
het och många kramar. 

När jag är ledig tycker jag också om att läsa, titta 
på film, dansa och resa – helst till sol och värme. 

Jag är glad och förväntansfull över möjligheten att 
få tjänstgöra i Floby pastorat och ser fram emot 
att möta er församlingsbor i olika sammanhang. 
Att få arbeta som präst på landet ser jag som en 
stor förmån.

Till sist vill jag meddela att mitt lokalsinne inte är 
det bästa, vilket kan innebära att ni förmodligen 
kommer få se mig farandes omkring något vilse 
på pastoratets vägar, kom gärna till undsättning!

Jag hoppas att vi ska få dela väg, tankar och liv 
på olika sätt.

Åsa Jockisch

Foto: Malin Fallgren



Från krucifixet  
till det tomma 
korset
Påskens drama går genom död till liv. Det 
handlar om oss idag, här och nu.

Jag vill dela med mig 
av berättelsen om ett  

krucifix (d.v.s. ett kors med 
en avbildning av Jesus) som 
hittades i  ett potatisland un-
der 1970-talet  på en gård 
i Sörby socken nära Floby 
samhälle. Hur krucifixet har 
hamnat där vet vi inte.

Däremot vet vi vad som hände när korset kom till 
Floby Metallindustri. Roland Karlsson från Floby 
arbetade då som kärnmakare där. Han berättar 
att någon i ansvarig ställning sade att det här kan 
bli något av.

Det gjordes en skiss av krucifixet och så småning-
om en gjutform. Sedan gjöts det krucifix i malm, 
det var 360 krucifix per gjutning. Krucifixet är 
ganska tungt, det väger drygt 5 hg.

Krucifixen såldes sedan för 30 kronor styck och  
Roland var en av dem som sålde. Det är också 
anledningen till att jag fick ett krucifix i min hand.

Kanske är krucifixet bekant för dig? I Floby med 
omnejd finns säkert flera krucifix gjutna på Floby 
Metall, vilket etiketten på baksidan berättar.

Långfredagens kännetecken är korset. Först bar 
Jesus korset längs Via Dolorosa, smärtornas väg 
till Golgota. Då bar han en gång för alla våra bör-
dor och misslyckanden. Jesus hängdes på korset. 

Texten INRI, med betydelsen ”Jesus från Nasaret 
judarnas konung” fanns ovanför Jesu huvud. Den 
finns också på krucifixet från potatislandet.

Korsfästelsen är inte slutet
Men berättelsen om Jesus slutar inte med att Jesus 
dog på korset. Påsken handlar om vägen genom 
död till liv.

Efter långfredag kommer påskdag med det tomma 
korset. Här nedanför finns en bild på det tomma 
gyllene korset från Ullene kyrka. Jesus lever!

Påskens händelser är inte bara något en gång för 
2000 år sedan i Jerusalem. Den handlar om oss 
idag här och nu.

Anita Karlén

Orden ”Jesus från Nasaret, 
judarnas konung” fanns 
också på krucifixet från 

potatislandet.

Varför stannar ni i mörkrets rum? 

Han är inte här, han lever! 

Släpp in ljuset, Guds mysterium. 

Uppstånden är Guds Son! 

Svensk Psalm 742:2

Foto: Jenny Carlson

Foto: Henrik Linnarsson

Det tomma korset i Ullene kyrka 
vittnar om att Jesus har uppstått.
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Svenska Kyrkans Unga

Påskvandring
Påsken dramatiseras i Kyrkans hus i 
Floby. Du är välkommen att vara med – 
som åskådare eller som aktör. 

Under förmiddagen den 20 mars kommer 
eleverna i årskurs 5 på våra skolor erbju-

das att följa med på vandring i Jerusalem. Där får 
de uppleva Jesu intåg under stor glädje och sedan 
tillfångatagandet i Getsemane med klampande 
soldater, domen hos Pilatus, korsfästelse och upp-
ståndelse. De möter många olika människor som 
Jesus, Maria, överstepräster och soldater, gestal-
tade av ideella i pastoratet och anställda.

På kvällen inbjuds alla att få gå vandringen. Vi 
startar vid tre tillfällen i Kyrkans hus i Floby: 
klockan 17.30, 18.15 och 19.00. Grupper om 
cirka 20 personer släpps iväg åt gången. Alla barn 
(0-13 år) går tillsammans med minst en vuxen. 

Vill du vara en av aktörerna? 
Det finns möjlighet att medverka i påskvandring-
arna. Vi behöver folk till talroller, sjungande rol-
ler och statister. Lämna din intresseanmälan till 
Lena Åmark (se kontaktinformation på sidan 2) 
senast 28 februari. Välkommen!

Bilder från förra årets påskvandringar. 
Vill du var med? Välkommen som  
åskådare eller aktör!

Foton: Lena Åmark



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Ny termin med 
nya möjligheter
Vårterminen är en tid för nystart. Allt 
väcks till nytt liv! 

Efter en tung höst med sjukdom och inställda 
grupper hoppas vi nu på en skön och intensiv 

vår. Terminen innehåller som vanligt verksamhet 
i veckorna i våra olika barn- och familjegrupper. 
Alla våra grupper startar nu i vecka 4. På plats i 
Åsarp på Stor & Liten kommer vår nya medarbe-
tare Åsa Johansson vara. Kanske blir det som van-
ligt eller så gör vi något nytt.  Nästan nytt är i alla 
fall att vi har all vår verksamhet på övervåningen 
i församlingshemmet. 

Vi kommer erbjuda utflykt för grupperna under 
studiedagen den 5 mars. Läger blir det också. Ju-
niorerna kan åka till Tveten några dagar på sport-
lovet och de yngre får möjlighet att på samma sätt 
som förra året åka på läger med EFS-scouterna i 
maj, i år troligtvis till Tveten. Dessutom planerar 
vi för ett läger på Metsakodu, i Sandhem, för mi-
niorer och juniorer i juni. Hoppas ni gillar läger 
lika mycket som vi!

Välkommen Åsa!
Den 15 januari tillträdde Åsa Johansson 
barnledartjänsten. Hon har lång erfaren-
het av barn och unga genom sitt tidigare  
arbete som förskollärare. Dessutom har Åsa 
en god erfarenhet av kyrkligt engagemang  
genom Ekumeniakyrkan där hon varit  
ideell medarbetare många år.

Åsa kommer att fortsätta Maria Wardins 
goda arbete i våra tre församlingar med de 
yngre barnen. Vi säger välkommen, Åsa!

Årsmöte
Den 20 februari klockan 18.00 har 
Svenska kyrkans unga årsmöte i  
Kyrkans hus i Floby.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkans 
unga och är under 30 år kan sitta i styrel-

sen. Styrelsen väljs på årsmötet. Valen ska vara 
förberedda så du blir inte överrumplad av en frå-
ga där. Om du vill göra en insats så meddela Lena 
Åmark, adjungerad i styrelsen. Det är två eller tre  
styrelsemöten per termin.

På årsmötet väljer vi styrelse, beslutar om vår 
verksamhet och budget, vi äter kvällsmat och har 
lotteri. Välkommen!

Över tre tusen kronor
Under mekelsmäss hade vi vår vernissage och  
sålde barnens tavlor i Kyrkans hus. 

Intäkterna gick till svältkatastrofen i Afrika 
och utställningen inbringade totalt 3.347 
kronor! Stort tack till alla som köpte tavlor 
och fika – tillsammans gör vi skillnad!

Alla 
grupper 
startar 
vecka 4.
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Dopet  
– ditt livs gåva
Dopet är Guds kärleksförklaring till varje 
människa. Du är älskad!

Att låta döpa sitt barn eller sig själv är att 
få se, höra och uppleva att alla är välkom-

na i Guds familj. Genom dopet blir du medlem i 
Svenska kyrkan och delaktig i en större gemen-
skap; med församlingen, Kristus och den kristna 
kyrkan i världen.

Dopet är ingen  
namngivningsceremoni
Ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad på 
dop och namngivningsceremoni. Dopet är 
en fest då vi firar och gläds över att en män-
niska blir del av ett större sammanhang; sin fa-
milj, församlingen och Guds stora gemenskap. 
Namnet får barnet i samband med att blanketten 
skickas in till Skatteverket, alltså redan innan do-
pet i de flesta fall. Namnet har ändå en central 
roll och nämns i dopet eftersom det är just denna 
unika person som döps.

Dopfaddern är  
en extra vuxen för barnet
Många föräldrar väljer att utse en eller flera 
faddrar åt sitt barn. Det kan vara en av de bästa 
dopgåvorna ett barn kan få; en extra vuxen som 
finns där för barnet, lyssnar, förstår och inspirerar. 
För att kunna bli fadder ska man själv vara döpt. 
Det är föräldrarna själva som avgör om man vill 
utse faddrar, det finns inget krav.

Ljusstake, glasdroppe  
och dopbevis
I Floby pastorat inleddes 2016 ett projekt med 
syfte att öka kunskapen kring dopet, öka dop-
frekvensen och skapa en positiv känsla för dopet. 
Men det syftar också till att förbättra uppföljning-
en kring dopet och öka den fortsatta kontakten 
med familjerna och dopbarnen.

Rent konkret innebär dopprojektet att pastora-
tet skickar ut ett välkommen-till-världen-paket 
med information och gåvor när barnen är cirka 2 
månader. I samband med dopet får barnet sedan 
en dopljusstake, en glasdroppe och ett dopbevis 
med en bild av dopkyrkans dopfunt. Detta är den 
senaste nyheten och ett arbete som har bedrivits 
under hösten då fotograf Sebastian Streith har åkt 
runt och fotograferat alla våra dopfuntar. 

Foto: Jenny Carlson

Glasdropparna hängs upp i ett dopträd i kyrkan 
och får sedan hänga där till februari året efter. 
Då inbjuds alla dopfamiljer till en gudstjänst för 
att hämta hem sin droppe, efter gudstjänsten är 
det dopkalas med fika, frukt och majskrokar. 
Den första dopdroppegudstjänsten ägde rum 
2017 i Kinneveds kyrka. Den var ett härligt till-
fälle för de anställda att återse dopfamiljerna och 
för familjerna att knyta band med varandra, de 
flesta av barnen är ju jämnåriga och kommer 
stöta på varandra många gånger genom livet! 
 
Under åren som följer kommer sedan pastoratets 
dopfamiljer att inbjudas till en samling av något 
slag varje år; nallegudstjänst, julspel, bibelutdel-
ning m.m. Under 2018 kommer vi ha dopdroppe- 
gudstjänst i februari och för första gången nalle-
gudstjänst i mars.

Foto: Jenny Carlson

Sebastian Streith har fotograferat pastoratets 
dopfuntar. Bilderna finns nu på dopbevisen.

Dopdroppar i glas delas ut till alla som döps 
i Floby pastorat.



Boka tid för dop eller kon-
takta oss med dina frågor
I Floby pastorat erbjuder vi dop i gudstjänst eller 
enskilda doptider på lördagar. På dessa tider är 
präst, musiker och vaktmästare uppsatta och man 
kan välja att ha dopet i någon av våra 17 kyrkor, 
i något församlingshem, hemma hos sig själv eller 
på någon plats som betyder mycket för familjen.

Det är vanligt att det lilla barnet har en lång, vit 
dopklänning som symboliserar att barnet ska 
växa i sitt dop. Oftast finns det dopklänningar 
i familjen men pastoratet har även att låna ut. 
Det finns inget krav på dopklänning utan kläder-
na är något man kan diskutera med prästen under 
dopsamtalet.

Har du några frågor om dop, projektet eller kan-
ske kommer på att ni glömde hämta ut droppen 
förra året är du välkommen att höra av dig (kon-
taktinformation finns på sidan 2) till någon i dop-
gruppen som består av Åsa Jockisch, Lena Åmark 
och Jenny Carlson!

Foto: Jenny Carlson
Välkommen-till-världen-paketen 
innehåller fina saker!

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Kalendern  
våren 2018
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.  
Följ Floby pastorat på Facebook för 
senaste nytt!

Januari
23 januari, tisdag
Floby, Pingstkyrkan 19.00
ekumenisk bön i böneveckan

24 januari, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

Trävattna missionshus 19.00
ekumenisk bön i böneveckan

26 januari, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt i böneveckan  
med efterföljande lunch

27 januari, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff, se sidan 11

Floby, Pingstkyrkan 19.00
ekumenisk gudstjänst i böneveckan

28 januari 
Septuagesima
Odensberg, Equmeniakyrkan 10.00
ekumenisk gudstjänst, avslutning på 
böneveckan, servering

Åsarps kyrka 10.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 17.00
mässa

30 januari, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 11

Februari
2 februari, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

4 februari 
Kyndelsmässodagen
Kinneveds kyrka 10.00 
gudstjänst, servering

Götevegården 17.00
mässa, Flobykören medverkar

6 februari, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, se sidan 11

Åsarps kyrka 18.00
bibelgrupp, se sidan 11

7 februari, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa med efterföljande kvällsmat

8 februari, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

Åsarp, Korskyrkan 15.00
dagledigsamling, se sidan 11

10 februari, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost med Annika  
Thorild, Sofia Thuvesson och  
Johanna Johansson, se sidan 14

11 februari 
Fastlagssöndagen
Svenska kyrkans fastekampanj inleds

Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Åsarps kyrka 10.00
mässa, AG-kören medverkar

Kinneveds kyrka 17.00
gudstjänst

Gökhems kyrka 19.00
gudstjänst

13 februari, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 11 

14 februari, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa 

15 februari, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

17 februari, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff, se sidan 11

18 februari 
Första söndagen i fastan
Kinneveds kyrka 10.00
mässa

Åsarps kyrka 14.00
gudstjänst, Åsarpskören medverkar

Floby, Kyrkans hus 17.00
mässa, servering. Tillsammans med 
EFS och Tro & Ljus

20 februari, tisdag
Floby, Kyrkans Hus 18.00
Svenska kyrkans ungas årsmöte

21 februari, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

22 februari, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

23 februari, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

24 februari, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträffen, se sidan 11

25 februari 
Andra söndagen i fastan
Götevegården 10.00
mässa

Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst



↴

↴27 februari, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling, se sidan 11

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 11

Mars
2 mars, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

4 mars 
Tredje söndagen i fastan
Gökhems kyrka 17.00
gudstjänst

6 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, se sidan 11

Åsarps kyrka 18.00
bibelgrupp, se sidan 11

7 mars, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa med efterföljande kvällsmat

8 mars, torsdag
Åsarps församlingshem 15.00
dagledigsamling, se sidan 11

9 mars, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

10 mars, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost, �Ord på väg(g)en� � 
Margareta Rosvall, se sidan 14

11 mars 
Midfastosöndagen
Floby, Kyrkans hus 17.00
gudstjänst, servering

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst, Mixxkören medverkar

Hällestad, Tveten 14.00
gudstjänst, Flobykören medverkar, 
efter gudstjänsten serveras våfflor

Åsarps kyrka 17.00
mässa

13 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 11

Kinneveds församlingshem 19.00
“Alla våra kyrkor”  
församlingsafton, se sidan 13

15 mars, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

17 mars, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.30
syföreningens våffelbasar, 
 se sidan 15

18 mars 
Jungfru Marie bebådelsedag
Åsarps kyrka 10.00
gudstjänst

Floby kyrka 17.00
jubileumskonsert i samarbete med 
Lions Club Floby som firar 60 år

20 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus  
17.30, 18.15 och 19.00
påskvandringar, se sidan 4

22 mars, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

23 mars, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

24 mars, lördag
Floby, Kyrkans hus 10.30
lördagsträff, påsksupé, se sidan 11

25 mars 
Palmsöndagen
Svenska kyrkans fastekampanj 
avslutas

Brismene kyrka 10.00
mässa

Göteve kapell 10.00
gudstjänst, servering

Vilske-Kleva kyrka 10.00
gudstjänst

Grolanda kyrka 17.00
gudstjänst

Solberga kyrka 17.00
gudstjänst

26 mars, måndag
Floby, Kyrkans hus 18.00
passionsandakt

Vårkumla kyrka 19.00
passionsandakt,  
Flobykören medverkar

27 mars, tisdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
passionsandakt

Vårkumla kyrka 19.00
passionsandakt,  
Annette Kinnunen sång

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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28 mars, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
passionsandakt

Vårkumla kyrka 19.00
passionsandakt,  
Mixxkören medverkar

29 mars 
Skärtorsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa

Floby, Kyrkans hus 18.00
mässa

Åsarps kyrka 18.00
mässa

Gökhems kyrka 19.30
gudstjänst

Kinneveds kyrka 19.30
gudstjänst

30 mars
Långfredag
Solberga kyrka 9.00
pilgrimsvandring, se sidan 12

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst, Mixxkören medverkar

Ullene kyrka 10.00
gudstjänst

Göteve kyrka 18.00
gudstjänst, Annette Kinnunen sång

Åsarps kyrka 18.00
ekumenisk gudstjänst,  
Åsarpskören medverkar

31 mars 
Påskafton
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff, se sidan 11

April
1 april 
Påskdagen
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst, Mixxkören medverkar

Åsarps, Korskyrkan 10.30
ekumenisk gudstjänst

Floby kyrka 17.00
ekumenisk gudstjänst, Flobykören 
med kompgrupp medverkar

2 april 
Annandag påsk
Trävattna kyrka 10.00
gudstjänst, AG-kören medverkar, 
servering

Börstig kyrka 17.00
mässa

3 april, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, se sidan 11

Åsarps kyrka 18.00
bibelgrupp, se sidan 11

4 april, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa med efterföljande kvällsmat

8 april 
Andra söndagen i påsktiden
Åsarps kyrka 10.00
mässa

Floby, Kyrkans hus 17.00
gudstjänst, servering

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst

9 april, måndag
Floby, Kyrkans hus 19.00
Flobykörens musikcafé

10 april, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp

12 april, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

Åsarp, Korskyrkan 15.00
dagledigträff, se sidan 11

13 april, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

14 april, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

Gökhems församlingshem 15.00
AG-körens musikcafé

15 april 
Tredje söndagen i påsktiden
Sörby kyrka 10.00
mässa

Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst, Åsarpskören medverkar

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst

18 april, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

19 april, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

20 april, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

22 april 
Fjärde söndagen i påsktiden
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Vårkumla kyrka 10.00
mässa

Solberga kyrka 17.00
gudstjänst

Gökhems kyrka 19.00
gudstjänst

24 april, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling, se sidan 11

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 11

28 april, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff, se sidan 11

29 april 
Femte söndagen i påsktiden
Börstig kyrka 10.00
gudstjänst

Floby, Kyrkans hus 17.00
mässa

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst

Maj
5 maj,  lördag
Brismene kyrka 10.00
mässa med konfirmation

6 maj 
Bönsöndagen
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Åsarps kyrka 10.00
mässa med konfirmation

Ullene kyrka 17.00
gudstjänst

↴



Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps kyrka  
följande tisdagar med start klockan 18:

* 6 februari
* 6 mars
* 3 april
* 8 maj avslutning tillsammans  

med bibelgruppen i Floby

Floby
Under våren 2018 samlas bibelgruppen i Floby i 
Kyrkans hus följande tisdagar klockan 19:

* 30 januari
* 13 februari
* 27 februari
* 13 mars
* 27 mars (passionsandakt)
* 10 april
* 24 april
* 8 maj avslutning tillsammans  

med bibelgruppen i Åsarp 

Hör av dig
Välkommen att höra av dig om du har frågor el-
ler vill vara med (se sid 2). Du är varmt välkom-
men till bibelgrupperna!

Åsa Jockisch och Anita Karlén

Dagledigträffar
Är du ledig på dagtid? 
Välkommen!

Floby,  
Kyrkans hus
Tisdag 6 februari kl. 14.00
”Blandade visor till dragspel”  
Britt-Marie Stridh

Tisdag 6 mars kl. 14.00
Sång och musik med Torbjörn Lantz

Tisdag 3 april kl. 14.00
Sång och musik med Sextetten från Tidaholm

Tisdag 8 maj kl. 14.00
“Min musik”, Kenneth Holmström

Kinneved,  
Frökindsgården
Tisdag 27 februari kl 14.00  
Program meddelas senare

Tisdag 24 april kl 14.00  
Program meddelas senare

Åsarp
Torsdag 8 februari kl. 15.00
Korskyrkan
“Med världen som arbetsfält” 
Fotograf Roger Thuresson, ursprungligen  
från Trädet, berättar 

Torsdag 8 mars kl. 15.00 
Åsarps församlingshem
Årsmöte och underhållning av Gösta i Goperyd

Torsdag 12 april kl. 15.00
Korskyrkan
Alf Kjellström med band från Gråbo

Torsdag 17 maj kl. 14.30  
(avresa från posten i Åsarp)
Resa till Trädets dagledigträff

Lördagsträffen
Lördagsträffen är några timmars enkel 
samvaro som formas av deltagarna.

I Floby träffas vi i Kyrkans hus klockan 14.00. 
De träffar som är inplanerade inom den  
närmsta framtiden är: 

17/2, 24/3 (obs kl 10.30, påsksupé), 14/4, 12/5.

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

27/1, 24/2, 31/3, 28/4, 26/5, 30/6.
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Långfredagsvandring 
30 mars, Solberga
8.45 Samling vid Solberga kyrka
En inbjudan har kommit från Falköpings pastorat 
till Floby och Mullsjö-Sandhems pastorat om att 
på långfredagen, 30 mars, komma vandrande till 
Vistorps kyrka.  

För Flobys del startar vandringen i Solberga kyrka 
ca. 9 och därifrån går vi cirka 6 km till Vistorps 
kyrka där vi möter upp de andra vandrarna för att 
äta sopplunch och fira andakt tillsammans.

Vandringar på  
Kristi Himmelfärdsdag 
10 maj, Åsarp
7.15  Samling vid Åsarps församlingshem för  
traktorskjuts till Bredene kapell
8.00  Gudstjänst med efterföljande frukost
Därefter vandrar vi som vill tillbaka till Åsarps 
församlingshem (cirka 7 km). 

För dig som bara vill vara med på gudstjänsten 
går traktorn tillbaka efter frukosten.

10 maj, Vårkumla
9.30 Samling vid Vårkumla kyrka. 
I lövade vagnar åker vi till Slättäng och vandrar 
sedan pilgrimsleden/kyrkstigen tillbaka till Vår-
kumla kyrka, cirka 2 km. Hembygdsföreningen 
serverar kaffe innan den avslutande gudstjänsten 

Vill du inte vandra är du välkommen till kaffe och 
gudstjänsten som börjar ca kl 10.45.

Pilgrimsvandring 
Under våren ordnas flera pilgrimsvand-
ringar. Vill du vandra med oss?

För att vandra krävs ingen avancerad utrust-
ning; ett par tåliga och bekväma skor eller 

stövlar och en ryggsäck till vatten och eventuell 
fika är allt som behövs! 

En pilgrimsvandring är ingen transport från punkt 
A till B utan en upplevelse för både kropp och själ så  
farten är lugn och passar de flesta.

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. 

Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter 
väder till vandringarna. Eventuell återresa ord-
nas alltid av arrangören om inget annat anges.  
Välkommen att gå med!

Pilgrim

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

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Alla våra kyrkor
Varför ser kyrkor ut som de gör? Göran 
Carlson fortsätter berätta om kyrkorna.

Förre kyrkoherden Göran Carlson fortsätter 
sin berättelse om ”Alla våra kyrkor” i Floby 

pastorat. Denna gång hålls föreläsningen i Kin-
neveds församlingshem, tisdagen den 13 mars 
klockan 19.00.

I Kinneveds och Åsarps församlingar finns inte 
bara 7 kyrkor, utan också kyrkoruiner och gamla 
kyrkplatser enligt sägnen. Göran svarar på frågan 
”Varför ser kyrkor ut som de gör?”. Välkommen 
att lyssna!

Göran Carlson berättar  

om kyrkoruiner och kyrkor  

i past0ratet.

Nya kyrkorådet 
tar form
Efter kyrkovalet i höstas har det nya 
kyrkofullmäktige nu utsett ledamöter 
och ersättare till kyrkorådet.

Tolv ordinarie ledamöter och åtta ersättare har 
utsetts (av det nyvalda kyrkofullmäktige) till det 
nya kyrkorådet, vilket kan sägas vara pastoratets 
styrelse, för mandatperioden 2018-2021. 

Till ordförande i kyrkorådet har Rune Lennarts-
son, Kinneveds församling, utsetts och till vice 
ordförande Agne Arnesson, Floby församling.

Tolv ordinarie ledamöter 
1. Agne Arnesson, Floby församling

2. Peter Holm, Floby församling

3. Jörgen Jacov, Floby församling

4. Ingemar Jonsson, Floby församling

5. Maria Vångell Rehn, Floby församling

6. Göran Carlson, Kinneveds församling

7. Inger Eriksson, Kinneveds församling

8. Torbjörn Ivansson, Kinneveds församling

9. Rune Lennartsson, Kinneveds församling

10. Per-Hugo Claesson, Åsarps församling

11. Freddy Neüman, Åsarps församling

12. Noomi Ragnarsson, Åsarps församling

Åtta ersättare
1. Gunilla Andersson, Floby församling

2. Sven Fransson, Floby församling

3. Lars-Åke Ljunggren, Floby församling

4. Britt Åkesdotter, Floby församling

5. Yngve Karlsson, Kinneveds församling

6. Tobias Larsson, Kinneveds församling

7. Åke Samuelsson, Kinneveds församling

8. Henrik Eriksson, Åsarps församling

Du hittar namnen på ledamöter och ersättare i pastoratets tre församlingsråd (och mycket mer) på  

www.svenskakyrkan.se/floby/organisation
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Kvinna och  
egenföretagare
Att driva eget företag – kvinnofrukost 
den 10 februari klockan 9.00 i Kyrkans 
Hus i Floby.

Möt Johanna Johansson, Annika Thorild 
och Sofia Thuvesson som valt att driva 

egna företag. Johanna är lantbrukare och tillsam-
mans med sin man driver de Hagatomtens Lant-
bruk. Annika och Sofia driver tillsammans Salong 

Ord på väg(g)en
Bonader och tänkespråk genom tiderna 
– kvinnofrukost den 10 mars klockan 
9.00 i Kyrkans Hus i Floby. 

Margareta Rosvall från Falekvarna  
visar ett bildspel över gamla bonader 

ur Gunvor Johdets samling. Hon berättar om de 

Kvinnofrukostar i Floby

Mika och mikadesing.se. Vilka är de och vad gör 
de? Men framför allt: varför blir man företagare? 

Anmälan till expeditionen senast onsdagen den 7 
februari (se sidan 2 för kontaktinformation).

texter som pryder dem; kända dikter och visor, 
bibelcitat, psalmverser, ordspråk och talesätt. Det 
blir en spännande resa i den svenska kulturhisto-
rien genom tusen år.

Anmälan till expeditionen senast onsdag 7 mars 
(se sidan 2 för kontaktinformation).

Foto: privat



Åsarps  
församlingshem
Ovanvåningen har byggts om, eftersom 
Falköpings kommun hyr bottenvåningen.

Församlingshemmet hyrs ut till Falköpings 
Kommun från nu och till 2019-07-01, men 

det kan även bli aktuellt med viss förlängning.

Kommunen hyr bottenvåningen och bedriver för-
skoleverksamhet där medan de renoverar sina 
egna lokaler. Med anledning av uthyrningen så 
har ovanvåningen byggts om genom att en mel-
lanvägg har satts upp i stora salen. På så vis kan 

Åsarpsdagen i 
Ekebergahallen
Den 28 januari anordnas Åsarps-
dagen och Svenska kyrkan är själv-
klart på plats! 

Företagarföreningen i Åsarp anordnar 
en dag, den 28 januari mellan 14.00 

och 18.00,  då samhällets företag och för-
eningar får visa upp sin verksamhet. 

Svenska kyrkan finns på plats och infor-
merar om bland annat pilgrimsvandringar,  
diakoni och barn- och ungdomsverksam-
het. Välkommen att prata med oss!

Våffelbasar  
i Kyrkans hus
Försäljning och gemenskap till förmån för 
Svenska kyrkans internationella arbete.

Lördagen före Jungfru Marie bebådelsedag,  
vilken i år  infaller den 17 mars,  mellan 9.30 

och 12.00 är det tradition att Floby kyrkliga sy-
förening serverar våfflor, säljer bröd och annat 
som hör till en basar.

Symboliskt dukar vi tillsammans bord ute i värl-
den då behållningen går till  Svenska kyrkans 
fastekampanj. Årets tema är ”Att resa sig starka-
re” och på baksidan av det här numret av Insikten 
hittar du mer information om kampanjen. 

Välkommen att stödja syföreningen i detta viktiga 
uppdrag!

lokalen inhysa både församlingens barn- och ung-
domsverksamet och privata bokningar. Den möb-
lerade delen rymmer 50 personer.

Om du har frågor, kontakta gärna pastorsexpedi-
tionen. Kontaktinformation finns på sidan 2.

Foto: Jenny Carlson



www.svenskakyrkan.se/floby

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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