
En hälsning från  
Svenska kyrkans församlingar  
i Kinneved, Åsarp och Floby

nr 1
2019Insikten

Fira påsk  
tillsammans:  
från mörker  

till ljus

Ny flygel invigs 
med festival  

i Åsarps kyrka

Körsång är glädje!  
Vill du vara med?
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Präster 0515- SMS:

Stefan Klint, kyrkoherde 72 38 81 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Åsa Jockisch 72 38 92 072-212 92 12

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
Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

Kerstin Sköld 72 38 86 076-132 22 50

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

Kansliets öppettider: 
måndag, onsdag och fredag  
9.30 -12.00

Telefon: 0515-72 38 80

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebok: Svenska kyrka i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

Floby pastorat har samverkansavtal med EFS missions- 
förening Floby-Göteve vilket bland annat innebär att  
EFS ansvarar för vissa gudstjänster och bidrar med ideella 
insatser i övrig verksamhet.

Kontakta  
Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON.  
Omslagsfoto: den nya flygeln i Åsarp, foto Stefan Klint.

Kyrkoherden har ordet
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Av glädje bygger 
man musik
Allt går inte att säga med ord. 

När små barn blir glada hoppar de upp och 
ner av glädje. Glädjen tar hela kroppen i 

anspråk och de kan inte stå stilla. Det är mer säll-
synt att se en vuxen människa bete sig så, men 
kroppens spontana rörelser till musik är kanske 
det som kommer närmast. En välkänd melodi, 
vackra harmonier, en skön rytm - musik kan för-
medla tröst, hopp och glädje direkt till hjärtat på 
ett sätt som förnuftet inte känner.

På ett liknande sätt är det med den glädje, den 
tröst och det hopp som påskens budskap om upp-
ståndelsen och den tomma graven ger. Det går di-
rekt till hjärtat utan att vi med vårt förstånd alltid 
vet hur det går till: ”Du är älskad, du är inte en-
sam. Livet är starkare än döden, kärleken är star-
kare än rädslan.” Det är ett budskap som når oss 
genom ord, men det kan också vara musik som 
får något att vibrera djupt inom oss.

I det här numret 
av Insikten kan du 
bland annat läsa om 
glädjen att sjunga i 
kör, om satsningen 
på en ny flygel och 
en flygelfestival i 
Åsarps kyrka och 
om en härlig Abba-
konsert i Floby kyr-
ka. Här finns infor-

mation om gudstjänster, andakter och samlingar 
med mycket musik och en inbjudan att delta som  
instrumentalister och sångare att spela och sjunga. 
I förra numret kunde du läsa om allhelgona-,  
advents- och julmusik och i nästa nummer kom-
mer information om den uppskattade sommar-
musiken. I Floby pastorat satsar vi på musiken – 
och du är en viktig del av allt detta!

Året var 1978 när Lill Lindfors trosvisst sjöng: 
”Musik, det får ni ändå medge, gör glädjen ännu 
mera glädjerik.” Jag tror att det är så. Musiken 
gör att vi känner glädjen som finns i hela krop-
pen. Och även sorgen som är en del av livet blir 
lite lättare att bära.

Stefan Klint, kyrkoherde

Foto: Matilda Wardin
Stefan Klint



Kvinnofrukost 2 februari  
klockan 9.00 i Floby Kyrkans hus

Systrarna Jenny Tidquist Karlsson och Marie 
Tidquist Lundin har alltid skapat. För lite 

mer än 2 år sedan startade de upp sina respektive 

Kvinnofrukost 16 mars  
klockan 9.00 i Floby Kyrkans Hus

Inger Arnesson med rötterna i Floby är en pion-
jär inom damfotbollen. Det började i Floby och 

ett år i Åsarp IF under gymnasietiden, innan det 
var dags för Öxabäck 1973. Hon var bl.a. med i 
Svenska landslaget som vann EM-guld 1984 och 
har varit med och vunnit 5 SM-guld. Sedan 1982 
är Sunnanå SK, Skellefteå hennes hemmaklubb. 
Inger har varit verksam 50 år inom damfotbollen 
och innehaft de flesta rollerna som behövs i en för-
ening och förbund. Hon har erfarenhet från elit-
klubb, intresseorganisation och på förbundsnivå.  
En eldsjäl inom fotbollen och för tjejers idrott.

Inger fick PIA-stipendiet av SvFF 2018. Ett er-
kännande för hennes betydelse för damfotbollen 
i stort på olika nivåer som spelare, tränare och 
organisationsledare.

Det egna skapandet i ton och bild

Att utvecklas genom idrotten

Hon startade under 2016 också TUSS (trygg-
het, uppmuntran, självförtroende och själv-
känsla) – ett projekt för integration och inklu-
dering av tjejer olika etnisk bakgrund. Idag 
tränas två grupper i fotboll, en yngre- och en 
för äldre flickor. Träningen bedrivs som ett All-
männa Arvsfonden-projekt under 2018–2019. 

verksamheter under samma tak i ”Hattfabrikens 
musik & kultur”. På kvällstid  driver Jenny till-
sammans med kollegan Kerstin Widner musik-
skola för barn utifrån Yamahas undervisnings-
metod. En metod som finns över hela världen, där 
barn kan börja musicera redan från 4 års ålder. 
På dagtid finns Marie på plats med sin firma som 
illustratör och grafisk formgivare.

Hör dem berätta om hur kreativiteten kommit att 
bli den stora ledstjärnan både privat och fram-
förallt yrkesmässigt. Om att följa sin dröm, att 
följa sina gåvor. Svårigheter på vägen, men fram-
förallt om glädjen i att få arbeta med kreativiteten 
och inspirera andra till eget skapande.

Musik och bild utlovas!

Foto: Emanuel Ström
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Svenska Kyrkans Unga

Mycket på gång 
under våren
Efter vårt juluppehåll är nu all verk- 
samhet för barn och unga igång igen. 

Redan under vecka 3 startade Stor & Liten i 
Kinneved och Floby, och våra konfirmander 

hade sin första träff för våren sedan kom resten 
av verksamheten efter. På www.svenskakyrkan.
se/floby/svenska-kyrkans-unga finns information 
om när och var grupperna träffas. Informationen 
kan uppdateras under terminen, så håll utkik.

Stor och Liten nystartar
Stor och Liten i Åsarp gör en nystart efter att ha 
legat på is under hösten. Nu hoppas vi på att bar-
nen känner sig sugna på att komma och att för-
äldrarna vill umgås med andra föräldrar, låta bar-
nen leka, fika ihop och få sjunga tillsammans en 
stund. Du kommer den stund som passar. Öppet 
mellan 9-11 på måndagar. Välkomna!

Barntimmar
Vill du att ditt barn ska få en stund med en bi-
belberättelse, pyssel och lek? Då är våra barntim-
megrupper starten. I Floby inbjuds nu alla barn 
födda 2013 och 2014. Du har väl inte missat in-
bjudan? Hör i så fall av dig till Åsa Johansson (se 
sidan 2 för kontaktinformation) så löser vi det! 

Juniorer och sportlovsläger
Juniorerna i Åsarp har gått ihop med gruppen 
i Kinneved och är välkomna till församlings-
hemmet i Kinneved på onsdagar. Vi planerar ett 
schema med aktiviteter som bakning, matlagning, 
spel, pyssel, knopar och surrning. Varje gång har 
vi en liten andakt där vi pratar med och om Gud, 
hur vi mår och hur vi ska ha det tillsammans. 

Juniorerna i Kinneved, Åsarp och Floby åker på 
läger på sportlovet till Tveten. Vi gillar frilufts-
liv! Vi täljer, eldar, lagar mat ute, lär oss knopar, 
bygger med slanor, leker och umgås. Naturligtvis 
pratar vi med varandra och Gud, sjunger lite och 
bara myser. Till sommaren kommer ett stort fri-
luftsläger vi gärna åker på!

I Floby fortsätter juniorerna på tisdagar klockan 
17.00-18.30. Där finns fortfarande plats för fler 
deltagare. Välkomna!

Utflykt och familjedagar
Den 11 mars är det studiedag och då planerar 
vi för en utflykt för alla barn och unga i våra 
grupper. Miniorer kan få åka till något lekland i  
Göteborg (inget är bokat i skrivande stund), och 
juniorer erbjuds ett besök på Universeum. Vi tar 
en buss och samlar in barn i Åsarp, Kinnarp och 
Floby. Tider och mer info kommer i grupperna. 

Familjedagar har vi haft ett par år. På den ordina-
rie tiden för Stor och Liten erbjuds en längre dag 
på loven då vi umgås, pysslar och äter lunch ihop. 
På sportlovet hoppas vi att det är lite snö så vi kan 
leka ute också. Vi startar vanlig tid, det vill säga 
9.oo i Åsarp och 9.30 i Kinneved och Floby,  och 
så håller vi på till klockan 13.00. Välkomna, hela 
familjen!

Påskpyssel
Den 17 april blir det påskpyssel på familjedagen 
i Kinneveds församlingshem och i Floby Kyrkans 
hus. Vi startar klockan 10.00 och håller på till 
14.00. Vi serverar påsklunch till självkostnads-
pris. Välkomna!



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!
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Glad påsk, hälsar 
Jesus från korset
Från mörker till ljus, från död till liv!

En mamma sa till mig: ”Du skall få en be-
rättelse av mig som du kan ha användning 

för, den är sann.” Så berättade hon att hennes son 
hade kommit hem och berättat att klassen fått 
i uppdrag att måla något som hörde ihop med 
påsk. De andra målade påskägg, blommor och 
påskkäringar.

– Vad målade du då? frågade hon honom. 

– Det som påsken handlar om, sade han och tog 
fram sin bild.

Bilden föreställde ett kors där Jesus hängde, vid 
sidan fanns en pratbubbla där det stod ”Glad 
Påsk!”. Jag hade gärna lyssnat till samtalet som 
följde mellan mamman och sonen. 

Han hade med ett barns förmåga uppfattat kärnan 
i påskens budskap. Motsatserna, långfredagens 
mörker och död som förvandlades till påskdagens 
ljus och liv. Långfredagen heter Good Friday på 
engelska och vi kan ana något av det starka bud-
skapet i det ordet.

Fira påsk tillsammans

Lyckan är något,  
som vi aldrig velat,

Lyckan är något,  
som vi svårt förstå,

Lyckan är korset  
som blev rest för alla.

Edith Södergran

Det fanns ingen genväg för Jesus, han var tvungen 
att för vår skull vandra längs Smärtornas väg, Via 
Dolorosa i Jerusalem, korsfästas, läggas i en grav 
och uppstå.

Vi har fastetiden med de olika söndagarna som 
förberedelse. Sista veckan före påsk, Stilla veckan 
med passionsandakterna som handlar om Jesu li-
dande, för oss ännu några steg närmare dagarna 
som förvandlade världen.

Vi firar många gudstjänster under påskhelgen.
Denna påsk hälsar vi också välkomna till påsk-
nattsmässa i Kinneveds kyrka. Påsknattsmässan 
är en möjlighet att leva med i växlingen från mör-
ker till ljus och förnya doplöften. På sidan 10 hit-
tar du tiderna för gudstjänsterna under påsken. 
Välkommen att vara med från mörker till ljus, 
från död till liv!

Anita Karlén
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Foto: Svenska kyrkan/IKON



Påskvandringar 
2019
Även i år blir det påsk, och även i år blir 
det påskvandringar i Kyrkans Hus i Floby.

Påsk en stor och viktig högtid i kyrkan. Precis 
som de senaste åren blir det även i år påsk-

vandring i Kyrkans hus i Floby. 

Årskurs 5 inbjuds att gå med lärjungarna genom 
Jerusalem och få vara med när Jesus rensar temp-
let från försäljare, äter sin sista måltid, blir till-
fångatagen, dömd och korsfäst. En vandring där 
dofter och ljud, människor och platser får hjälpa 
dig att förstå hur det var. Även du som inte är 12 
år får chans att komma och uppleva den spän-
nande historien!

Torsdagen den 11 april, Floby Kyrkans Hus
Allmänhetens vandringar startar 17.30, 18.15 
och 19.oo. Vi tar cirka 20 personer i varje grupp. 
Ingång vid kansliet där gruppen blir hämtad.  
Välkommen med på en vandring!

Vill du vara med och agera?
Att genomföra påskvandringarna är bara möjligt 
med stora insatser av ideella, medarbetare och 
årets konfirmander. Vill du vara med och agera i 
påskspelet? Vi har olika slags roller: talroller, kör 
och statister. 

Vandringen genomförs torsdagen den 11 april 
på förmiddagen för skolan och senare på kväl-
len med återsamling kl.17 för oss som agerar. Det 
brukar bli 2-3 vandringar, ca 30 minuter vid varje 
tillfälle.

Konfirmanderna kommer endast att vara med på 
de senare vandringarna.

Vi övar onsdagen den 10 april klockan 16–18. 
Troligtvis blir det en övning på dagtid innan  
också. Hör av dig till Lena Åmark (se sidan 2 för 
kontaktinformation). Du behövs!

Bilder från tidigare påskvandringar.  
Vill du var med? Välkommen  
som åskådare eller aktör!
Foton: Lena Åmark
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↴

Axplock
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat.  

Här listas ett axplock. Annonsering sker även i  

Falköpings Tidning (under predikoturer) och  

på www.svenskakyrkan.se/floby.   

Välkommen till gudstjänst och gemenskap!

ur kalendern, vintern 2018

Januari
22 januari, tisdag
Floby pingstkyrka 19.00
ekumenisk bön

23 januari, onsdag
Trävattna missionshus 19.00
ekumenisk bön

25 januari, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
Musikandakt med tema Bön.  
Efter andakten serveras lunch

26 januari, lördag
Floby pingstkyrka 16.30 och 19.00
ekumenisk möteskväll och gudstjänst

27 januari 
3:e söndagen efter Trettondedagen
Solberga kyrka 10.00
gudstjänst

Vilske-Kleva missionskyrka 10.00
ekumenisk gudstjänst avslutar  
församlingens bönevecka

Åsarps kyrka 15.00
Mässa

Kinneveds kyrka 18.00
Gudstjänst

Februari
2 februari, lördag
Floby Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost,  
”Det egna skapandet i bild och ton” 
Jenny Tidquist Karlsson och Marie 
Tidquist Lundin, se sidan 3

3 februari 
Kyndelsmässodagen
Kinneveds kyrka 10.00
dopdroppegudstjänst, servering

Sörby kyrka 18.00
mässa

5 februari, tisdag
Floby Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, Lennart och  
hans vänner spelar och sjunger

7 februari, torsdag
Åsarp Korskyrkan 15.00
dagledigsamling

Floby Kyrkans hus 19.00
församlingsafton �om sorg och tillit�  
läs mer på sid 18

8 februari, fredag
Åsarps kyrka 12.00
lunchandakt med Ramona  
Jannert-Telcian, violin.  
Efter andakten serveras lunch

10 februari 
5:e söndagen efter Trettondedagen
Jäla kyrka 10.00
gudstjänst

Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Åsarps kyrka 15.00
Gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

17 februari 
Septuagesima
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
mässa

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

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

24 februari 
Sexagesima
Gökhems kyrka 10.00
mässa

Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, EFS-kören, servering

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst, Flobykören sjunger 

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst, Mixxkören sjunger

26 februari, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling, Britt-Marie Strid � 
sång och dragspel

Mars
2 mars, lördag
Gökhems församlingshem 15.00
AG-körens musikcafé

3 mars 
Fastlagssöndagen
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst med Tro&Ljus-gruppen, 
servering

Åsarps kyrka 10.00
gudstjänst

Börstig kyrka 15.00
gudstjänst, Åsarpskören sjunger

Vårkumla kyrka 15.00
gudstjänst

Grolanda kyrka 18.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa



↴

↴5 mars, tisdag
Floby Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, �Gott och blandat� � 
Mari-Ann Westberg och Håkan  
Nyström, dragspel, gitarr och flöjt

Kinneveds församlingshem 19.00
församlingsafton � 
Vandring på Tamang Heritage Trail� �  
Bo Bernhardsson, se sidan 18

6 mars 
Askonsdagen
Göteve kyrka 18.00
askonsdagsmässa

7 mars, torsdag
Åsarps församlingshem 15.00
dagledigsamling med årsmöte

8 mars, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch

10 mars 
1:a söndagen i fastan
Ullene kyrka 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
mässa

Floby Kyrkans hus 18.00
”Hela kyrkan sjunger” 
Lasse Blomqvist

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

16 mars, lördag
Floby Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost, Inger Arnesson  
läs mer på sidan 3

17 mars 
2:a söndagen i fastan
Floby Kyrkans hus 10.00
mässa

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

19 mars, tisdag
Floby Kyrkans hus 10.00
församlingsafton, � 
Syrien i mitt hjärta�, Stefan Klint

22 mars, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt med  
Christina Behre Fransson

23 mars, lördag
Floby Kyrkans hus 9.30
syföreningens våffelbasar,  
läs mer på sid 17

24 mars 
Jungfru Marie Bebådelsedag
Hällestad, Tveten 10.00
gudstjänst, AG-kören och 
våffelservering

Åsarps kyrka 15.00
nallegudstjänst och våffelservering

31 mars 
Midfastosöndagen
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Vilske-Kleva kyrka 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
mässa

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

April
2 april, tisdag
Floby Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, sång och musik 
med Björn Berling

7 april 
5:e söndagen i fastan
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Floby kyrka 17.00
konsert med Johan Stengård och 
Viseversa, läs mer på sid 16

11 april, torsdag
Åsarp, Korskyrkan 15.00
dagledigsamling

Floby Kyrkans hus 17.30, 18.15, 19.00
påskvandringar, läs mer på sid 7

12 april, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch

14 april 
Palmsöndagen
Brismene kyrka 10.00
gudstjänst

Göteve kapell 10.00
gudstjänst

Solberga kyrka 10.00
gudstjänst

Gökhems kyrka 15.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst med Åsarpskören

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

Sörby kyrka 18.00
gudstjänst

15 april, måndag
Floby Kyrkans hus 18.00
passionsandakt

Vårkumla kyrka 19.00
passisonsandakt med Flobykören

16 april, tisdag
Floby Kyrkans hus 18.00
passionsandakt

Vårkumla kyrka 19.00
passisonsandakt med sång och musik 
med Annette Kinnunen

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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17 april, onsdag
Floby Kyrkans hus  och Kinneveds 
församlingshem 10.00-14.00
familjedag med påskpyssel och 
lunch, läs mer på sid 4

Floby Kyrkans hus 18.00
passionsandakt

Vårkumla kyrka 19.00
passisonsandakt med Mixxkören

18 april 
Skärtorsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
mässa

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

Jäla kyrka 19.30
mässa

Åsarps kyrka 19.30 
mässa

19 april 
Långfredagen
Solberga kyrka 9.00
pilgrimsvandring till Vistorp,  
läs mer på sid 17

Grolanda kyrka 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

20 april 
Påskafton
Kinneveds kyrka 23.30
påsknattsmässa

21 april 
Påskdagen
Åsarps kyrka 9.30
påskotta och därefter  
gemensam promenad  
till Korskyrkan för gudstjänst

Floby kyrka 18.00
ekumenisk gudstjänst

22 april 
Annandag påsk
Trävattna kyrka 10.00
gudstjänst

23 april, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling,”Vårkavalkad” 
sång och musik med Stefan Klint  
och Thomas Vinge

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

28 april 
2:a söndagen i påsktiden
Vårkumla kyrka 9.30
pilgrimsvandring, se sidan 17

Börstig kyrka 10.00
mässa

Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Vårkumla kyrka 11.00
pilgrimsgudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Vilske-Kleva kyrka 15.00
mässa

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

3 maj, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch

Maj
5 maj 
3:e söndagen i påsktiden
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst med Flobykören

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst med Mixxkören

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

↴

Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig 
till Svenska kyrkans guds-
tjänster och samlingar?

Boka kyrktaxi för att enkelt ta dig 
till gudstjänster eller andra sam-
lingar. Kyrktaxi: 

• är gratis för dig som bokar.

• gäller i respektive församling.  
När gudstjänsterna är sam-
manlysta i pastoratet gäller 
kyrktaxi i hela pastoratet.

• gäller alla former av guds-
tjänster,  
dagledigsamlingar, försam-
lingsaftnar  
och syföreningar.

• gäller ej till förrättningar 
såsom begravningar.

För att boka kyrktaxi ringer 
du 0515-100 10 och uppger 
”kyrktaxi”. 

Välkommen till din kyrka!

Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 

Hör av dig till Anita Karlén om 
du har frågor eller vill vara med 
(se sidan  2 för kontaktinforma-
tion). Alla är varmt välkomna till 
bibelgrupperna!

Floby
Bibelgruppen i Floby träffas i  
Kyrkans hus följande tisdagar 
klockan 19.00: 

29 januari, 12 februari,  
26 februari, 12 mars, 26 mars,  
9 april, 23 april och 7 maj.

Den sista gången (7 maj) blir det 
gemensam avslutning med Ås-
arpsgruppen klockan 18.30. Plats 
meddelas senare.

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i för-
samlingshemmet följande tisdagar 
klockan 18.00: 

12 februari, 12  mars,  
9 april och 7 maj.

Den sista gången (7 maj) blir det 
gemensam avslutning med Floby-
gruppen klockan 18.30. Plats 
meddelas senare.



PÅ FLYKT UNDAN VÅLD  
OCH FÖRFÖLJELSE
Allt fler rohingyas flyr från våldet och förföljelsen i Myanmar/Burma. Bara sedan augusti har över  
600 000 människor sökt skydd i Bangladesh. Mer än hälften är kvinnor och barn. Utsattheten är enorm.

Din gåva går till mat, vatten, mediciner och tak över huvudet. Men också till psykosocialt stöd som  
säkra lekplatser för barn och möjligheter för människor att bearbeta svåra upplevelser. 

Din gåva räddar liv!
SMS:a PÅ FLYKT till 72 905 så skänker du 100 kronor.
Swisha valfritt belopp till 9001223. Märk gåvan med PÅ FLYKT.

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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svenskakyrkan.se/internationelltarbete/rohingyaflyktingar
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Flygelfestival i Åsarps kyrka

Ny flygel invigs 
med festival
En Steinwayflygel till Åsarps kyrka?  
Ja! Varför inte?

Namnet ”Steinway” har en särskild klang, 
lite som flyglarnas Rolls Royce. När sam-

tal fördes under hösten om att byta ut det gamla 
pianot i Åsarps kyrka växte en tanke fram om att 
satsa på en kvalitetsflygel, som bevarar klangen 
och spelkänslan i många decennier och som gör 
att musiker gärna kommer för att spela - och vill 
komma igen. 

Med den nya flygeln på plats ges nya förutsätt-
ningar att utveckla musiken i gudstjänstlivet och 
nya möjligheter att bjuda in framstående musiker 
till konserter med många olika genrer. En för-
hoppning är även att stärka musikinstresset hos 
barn och ungdomar. Noomi Ragnarsson som är 
ordförande i Åsarps församlingsråd berättar:

– Vi har talat länge om ett nytt instrument till Ås-
arps kyrka. Vi vill satsa mer på musikverksamhe-
ten, kyrkan rymmer många besökare och har en 
fantastisk akustik. Vi har länge talat om att köpa 
en flygel för de gåvomedel som har testamenterats 
till församlingen men utan att komma till skott. 
De gåvomedel som finns ska användas för att ut-
veckla verksamheten i kyrkan och ett fint instru-
ment är ett perfekt sätt att använda en del av de 
gåvorna.

Satsning på musiken
När pastoratet fick en ny kyrkoherde, själv ba-
sist och med ett stort musikintresse, stämde för-
samlingsrådets tankar väl överens med hans egna 
om att satsa på musiken i kyrkan och att satsa på 
bra instrument. Kyrkoherde Stefan Klint berättar 
själv:

– Ett bra instrument är ingen garanti för att  
musiklivet ska utvecklas och blomstra, men jag 
har tänkt så här med mina egna barn: Om det 
finns instrument i huset ökar möjligheterna att 
barnen ska bli nyfikna och själva upptäcka gläd-
jen i att spela musik. Om det inte finns instrument 
i huset minskar sannolikheten att barnen själva 
ska hitta till musiken. Jag tror att det fungerar 

på ett liknande sätt i en församling. Ett kvalitets- 
instrument i Åsarps kyrka ger pastoratet nya 
förutsättningar att satsa på konsertverksamhet, 
musikgudstjänster och kanske även musikelever, 
vilket vore en dröm. Musiken spelar en otroligt 
viktig roll i människors liv, och i församlingen.

Kärlek vid första ögonkastet
Under hösten 2018 undersöktes marknaden för 
begagnade och nya flyglar i Sverige men också i 
Tyskland. Det är med flyglar som med bilar, man 
får det man betalar för. När möjligheten dök upp 
genom kontakter med Steinway i Norden att köpa 
en riktig klenod till ett reducerat pris – en konsert-
flygel tillverkad 1908 i Hamburg som nyligen re-
noverats till toppskick med Steinway originalde-
lar – fattade ett enigt församlingsråd beslutet att 
föreslå kyrkorådet att köpa in instrumentet med 
församlingens gåvomedel.

Den nya flygeln  
i Åsarps kyrka  
är en Steinway 

A-188 från 1908.

Foto: Stefan Klint

Thomas  
Vinge 
provspelar

Foto: Jenny Carlson



Hur bra låter egentligen en renoverad Steinway 
A-188 från 1908? Efter provspelningen på Stein-
ways butik i Köpenhamn uttrycker sig pastoratets 
organist Annette Kinunnen så här:

– Det räckte med att titta på flygeln så blev jag 
förälskad. Den blänker inte som de flesta flyglar, 
utan utstrålar någon sorts värdighet med sin matt-
svarta färg. När jag sedan spelade på den och fick 
höra den fina klangen och känna det lagom fasta 
anslaget i tangenterna var jag kär.

Stefan Klint fortsätter:

– Någon kanske undrar varför en liten församling 
ute på landet ska köpa ett så fint och dyrt instru-
ment, men människor på landet behöver också 
ha tillgång till ett rikt kultur- och musikliv. Det 
är min bön och förhoppning att den nya flygeln 
i Åsarps kyrka under decennier framöver ska ge 
många människor upplevelser av den glädje, in-
spiration och tröst som musiken skänker.

Med två fantastiska fredagskonserter  
inviger vi pastoratets nyinköpta Stein-

wayflygel. Det är fri entré till konserterna och vi 
bjuder in till cider och mingel i kyrkan efteråt. Vid 
utgången kan ett frivilligt bidrag till pastoratets 

diakoni och musikverksamhet lämnas. Festivalen 
anordnas i samarbete med studieförbundet Sen-
sus. Välkommen till en musikupplevelse utöver 
det vanliga!

I stora mästares sällskap

Fredagen den 3 maj, klockan 19.00  
”Efter regnet - klassisk flöjt- och pianomusik”

Jenny Tidquist Karlsson, piano 
Heléna Kahrs, tvärflöjt

Jenny Tidquist Karlsson och Heléna Kahrs är 
båda meriterade musiker med rötterna i Falbyg-
den. Här bjuder de på klassiska pärlor av Chopin, 
Schubert och Telemann men också psalmer och 
visor av bland annat Benny Andersson.

Fredagen den 26 april, klockan 19.00 
”Beethoven, Brahms och Rachmaninoff”

Thomas Rudberg, piano

Thomas Rudberg är en av Sveriges mest lovan-
de unga klassiska pianister. Han har studerat för 
Staffan Scheja i Stockholm, uppträtt på Carnegie 
Hall i New York och spelat på konserthus och 
musikfestivaler runt om i Norden. Sedan 2016 
bor och verkar han i Oslo. Nu gästar han Åsarp!

Flygelfestival i Åsarps kyrka,  26 april - 3 maj 2019

Thomas 
Rudberg

Heléna Kahrs och 
Jenny Tidquist 

Karlsson
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Vill du sjunga  
eller spela  
med oss?

Sången ädla känslor föder! Det är kanske en 
klyscha, men alla vi som sjunger vet att det 

stämmer. Precis som Johanna säger här bredvid så 
blir man glad och mår bra av att sjunga.

Är du den som aldrig har sjungit i kör och vill 
prova, eller har du sjungit tidigare och längtar ef-
ter att börja igen?

Något för alla
I en kör finns det olika rösttyper, eller stämmor 
som det också kallas. En rösttyp eller stämma är 
en viss typ av sångröst som uppfattas ha vissa 
identifierbara egenskaper eller kännetecken, till 
exempel ett visst omfång eller en speciell klang. 

Sopran är den ljusaste rösttypen. I en kör får so-
pranen ofta sjunga sångens melodi medan de an-
dra stämmorna sjunger en variant.

Inom vanlig körsång är alt den mörkaste kvinno-
stämman. Det är också en vanlig stämma inom 
popsång. 

En mezzosopran har ett omfång som hamnar mitt 
emellan alten och sopranen. Mezzosopraner har 
oftast en något djupare, tyngre och mörkare ton 
är sopraner.

Inom vanlig körsång är basen den lägsta mans-
stämman och tenor är den ljusaste mansstämman. 
Baryton är en stämma mellan bas och tenor.

Om du vill börja i någon av våra körer så hjälper 
vi dig att hitta rätt stämma. Alla kontaktuppgifter 
hittar du på sidan 2. Välkommen!

Fyra körer för vuxna
Floby pastorat har för närvarande fyra körer att 
erbjuda. Våra körer medverkar vid gudstjänster i 
våra kyrkor, har musikgudstjänster bland annat 
runt advent och jul, sjunger på vårdhemmen, ord-
nar musikcaféer och mycket mer.

AG-kören övar i Floby Kyrkans hus på måndag-
förmiddagar klockan 10-12 med en enkel kaffe-
paus i mitten. Ledare är Christina Behre Fransson.

På måndagskvällar är det Flobykörens tur klock-
an 18.30-20, också i Kyrkans Hus. De fikar en 
gång i månaden. Ledare är Annette Kinnunen.

Mixxkören fikar varje gång efter övningen. De 
träffas och sjunger på onsdagskvällar klockan 19-
20.30 i Kinneveds församlingshem. Ledare är An-
nette Kinnunen.

Vill man helst sjunga i Åsarpskören tar man sig 
till Åsarps kyrka på torsdagskvällar klockan 19-
20.30 Ledare är Thomas Vinge.

Dessutom står vi även i begrepp att starta barn-
kör. Är du intresserad av det arbetet, så hör av dig 
till Annette Kinnunen.

Instrumentalister behövs 
Något vi gärna hör mer av just nu i våra kyrkor är 
instrumentalmusik. Är det så att du spelar något 
instrument och vill medverka vid någon av våra 
gudstjänster, hör av dig till Annette Kinnunen.

Kyrkomusik

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Körmedlem, del 
av något större
Körsångaren Johanna berättar

Det är måndag kväll och jag är på väg till 
körövning i Kyrkans hus i Floby. Känner 

mig lite trött efter en intensiv och rolig dag på job-
bet. Efter uppsjungning börjar jag känna mig pig-
gare. Julsångerna och alla dess stämmor övas om 
och om igen. Kroppen piggnar till och leendet vill 
liksom inte försvinna. Att sjunga är härligt! Att 
göra det tillsammans med andra är ännu bättre. 

Att forskning visar att det är hälsosamt att sjunga 
i kör är inget nytt. Att körsång har lugnande ef-
fekt på hjärtat, stärker immunförsvaret och frigör 
endorfiner är bara några hälsosamma 
effekter. Många ämnen i kroppen på-
verkas när vi sjunger i kör. Ett av dem 
är ”måbrahormonet” oxytocin. Studier 
visar att hos körsångare som sjungit 
tillsammans i 30 min ökade de positiva 
känslorna och oxytocinhalterna i sali-
ven, vilket det inte gjorde för en grupp 
som satt och samtalade med varandra 
motsvarande tid. Oxytocin dämpar oro 
och ångest samt får oss att känna ge-
menskap. 

Musik en stor del av mitt liv både yr-
kesmässigt och privat. Att sjunga i kör 
ger så mycket mer än bara att sjunga. 
Jag började sjunga i Trevattna-Hällestad 
kyrkokör 2004. Några år senare slogs 
två körer ihop och blev Flobykören, där 
jag fortfarande sjunger. Vi är i olika åld-
rar, män och kvinnor och vi känner alla 
glädje och gemenskap. Vid ca fyra tillfäl-
len per termin sjunger vi vid gudstjäns-
ter runt om i pastoratet. Ibland samver-
kar vi med Mixxkören vilket är väldigt  
givande i och med att vi blir en stor kör. 

Sång och musik är viktigt för alla. Det 
ger energi och man mår bra helt enkelt! 
Häng med du också vet ja. Vi har plats 
för många fler!

Johanna Fält Fahlqvist

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Välkommen till konsert till förmån för 
Barndiabetesfonden!

Söndagen den 7 april kl 17.00 är det dags för 
en ny stor konsert i Floby kyrka. Förra årets 

fullsatta konsert med ca 500 åhörare gav mers-
mak till en uppföljare under 2019. Denna gång 
gästas Floby av den kände saxofonisten Johan 
Stengård. Johan har under sin karriär spelat med 
ABBA och med en lång rad världsartister som Phil 
Collins, Celine Dion och Sammy Davis Jr. Här 
samarbetar han med kören Viseversa från Herr-
ljunga. Tillsammans framför de musik ur Mamma 
Mia, filmen som på många sätt sammanfattar AB-
BAs låtskatt.  Ulf Esborn är tillbaka som konsert-
koordinator och pianist och med duktiga musiker 
vid sin sida.

Barndiabetesfonden
Biljettintäkterna vid 2018 års konsert gav hela 
107 000 kr till förmån för Cancerfond Väst. Vid 
årets konsert kommer biljettintäkterna att helt 
riktas till Barndiabetesfonden. Diabetes typ 1 
drabbar idag ett stort antal barn och är en livslång 
sjukdom som blir allt vanligare. 

I Sverige har ca 8 000 barn och ungdomar diabe-
tes, med pågående behandling. Varje år insjuknar 
över 900 barn i typ 1 diabetes, vilket starkt för-
ändrar livet för både barn och familjer. Det finns 
många sätt att hjälpa barn och ungdomar med di-
abetes, men det enda som radikalt förändrar deras 
liv till det bättre är forskning. Barndiabetesfonden 
delar årligen ut forskningsanslag till olika forskar-
grupper och stöder barn och familjer på många 
sätt. Fonden har 90-konto och är medlem i Frivil-
ligorganisationernas Insamlingsråd.

Biljetter säljs på flera ställen
Konserten anordnas av Floby Lions Club i samar-
bete med Floby pastorat och Vuxenskolan. 

Biljetter säljs hos ICA i Floby och Herrljunga, ICA 
Maxi i Falköping samt i Floby pastorats expedi-
tion. Det kommer också vara möjligt att köpa bil-
jetter via telefon 076-795 58 59.

Missa inte chansen att lyssna till Johan Stengård 
tillsammans med kören Viseversa och många  
musiker i en välfylld Floby kyrka den 7 april - en 
härlig gemensam musikupplevelse till stöd för ett 
mycket angeläget ändamål!

Lions-konsert

Musik ur”Mamma Mia”  
med Johan Stengård 

Foto: Gabriel Henningson

Johan Stengård



Långfredagsvandring 19 april 
Solberga - Vistorp
Även i år har inbjudan kommit från Falköpings 
pastorat om att på långfredagen, 19 april, komma 
vandrande till Vistorps kyrka och där möta upp 
vandrare från Falköpings och Mullsjö-Sandhems 
pastorat. För Floby pastorats del startar vand-
ringen i Solberga kyrka kl. 9 och därifrån går vi 
de ca. 6 km till Vistorps kyrka där vi möter upp 
de andra vandrarna för att äta sopplunch och fira 
andakt tillsammans.

Vandring 28 april 
Vårkumla
9.30 Samling vid Vårkumla kyrka. I lövade vagnar 
åker vi till Slättäng och vandrar sedan pilgrims-
leden/kyrkstigen tillbaka till Vårkumla kyrka, ca 
2 km. Hembygdsföreningen serverar kaffe innan 
den avslutande gudstjänsten. Vill du inte vandra 
är du välkommen till kaffe och gudstjänsten som 
börjar klockan 11 i Vårkumla kyrka.

Pilgrimsvandring 
Möt våren som pilgrim! 

En härlig vandringstid går oss till mötes och 
pastoratets pilgrimsgrupp ordnar flera le-

darledda vandringar, den första på långfredagen. 
Lederna sköts av ideella krafter som lägger ner ett 
stort jobb på att se till att skyltar och stolpar finns 
och visar rätt men även på att rensa lederna från 
sly och högt gräs. I pastoratet finns flera mil vand-
ringsled men målsättningen är ändå att allt ska 
vara iordning till 1 maj för att du ska få en så bra 
upplevelse som möjligt på din vandring.

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

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

Lördagen före Jungfru Marie bebådelsedag,  
vilken i år  infaller den 23 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. Välkommen att stödja syförening-
en i detta viktiga uppdrag!

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

Foto: Jenny Carlson
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På gång

Församlings- 
aftnar i Floby
Vi samlas för att ta del av något program 
och umgås med varandra. Välkommen!

Torsdag 7 februari 19.00, Floby Kyrkans Hus
”Sorg och tillit”
Sorg och förluster är ett inslag i alla människors liv. 
Detta är något vi måste kunna tala om och mötas i. 
Håkan Andersson, pensionerad psykiater och  
föreläsare, berättar.

Tisdag 19 mars 19.00, Floby Kyrkans Hus
”Syrien i mitt hjärta”
Kyrkoherde Stefan Klint visar bilder och berättar 
om sin tid i Damaskus, om landet, människorna 
och dess spännande historia.

Dagledig- 
samlingar
Är du ledig på dagtid? Välkommen!

Floby
Tisdag 5 februari 14.00, Floby Kyrkans Hus
Sång och musik med Lennart och hans vänner

Tisdag 5 mars 14.00, Floby Kyrkans Hus
”Gott och blandat”  
Mari-Anne Westberg och Håkan Nyström 
dragspel, gitarr, flöjt

Tisdag 2 april 14.00, Floby Kyrkans Hus
Sång och musik med Björn Berling 

Tisdag 7 maj 14.00, Floby Kyrkans Hus
Gunilla Alström, sång och gitarr 

Kinneved
Tisdag 26 februari 14.00, Frökindsgården
Britt-Marie Strid, Falköping, sång och dragspel

Tisdag 23 april 14.00, Frökindsgården
Vårkavalkad med Stefan Klint och Thomas Vinge, 
sång och instrument

Åsarp
Torsdag 7 februari 15.00, Korskyrkan
Program meddelas senare

Torsdag 7 mars 15.00, Åsarps församlingshem 
Årsmöte 

Torsdag 11 april 15.00, Korskyrkan
Program meddelas senare

Om att vandra  
i Nepal 
Församlingsafton i Kinneveds försam-
lingshem om vandringsresa till Nepal.

Tisdag 5 mars 19.00,  
Kinneveds församlingshem
Vi får ta del av föreläsning och bildvisning av Bo 
Bernhardsson som berättar om sina vandringsre-
sor – denna gång till Nepal under rubriken ”Vand-
ring på Tamang Heritage Trail”. En spännande 
vandringsväg genom väglöst land med nepalesis-
ka ledare och sherpas från kinesiska gränsen och 
söderut via Himalayas dalgångar.

En vandring genom pittoreska byar, terrasserade 
fält och fridfulla dalar mellan snötäckta berg där 
få vandrare normalt vågar sig. Vi får höra några 
berättelser från de flyktingfamiljer, i första hand 
från kinesiska Tibet, som Bo mötte och bjöds in 
till under vandringen. Det lokala Tamang-folket 
är några av de varmaste och mest välkomnande 
människorna i Nepal.

Kvällen avslutas med kaffe och frågestund och en 
kort kvällsandakt. 

Bergen i Nepal.

Foto: Bo Bernhardsson



Många årsrika på 
Lördagsträffarna

Lördagsträffen är några timmars enkel 
samvaro som formas av deltagarna.

Årsrika, vilket fantastiskt ord! Inte gammal, 
inte orkeslös och utsliten, inte otidsenlig, 

inte någon man inte behöver lyssna på.

Istället är det människor som levt många år och 
samlat på sig mycket kunskap och stor erfarenhet. 
Människor som varit med om mycket glädje men 
också mött sorgens stunder. Människor som haft 
många olika sorters arbeten och viktiga, menings-
fulla fritidsintressen.

Eftersom lördagsträffarna är samlingar som for-
mas av deltagarna själva, kan man komma till 
träffen med en bukett av olika blommor och 
gå därifrån med namn på alla. Någon berättar 
om hur julen firades när de var barn och filate-
listen lärde oss mycket om sin frimärkssamling. 
Att få förundras över att någon kunde psalmens 
alla verser utantill är också en upplevelse.

Många samtalsämnen blir det och när minnet 
sviker finns det alltid någon som kommer ihåg.  
Att skratta är viktigt, det gör vi mycket och ibland 
får vi hjälp av den glada dragspelsmusiken. Vad är 

det med dragspelsmusik som gör oss människor 
så glada?!

Tron på Gud är viktig för många och små, korta, 
enkla andakter ingår i varje samling. Även den 
som känner att Gud är långt borta är naturligtvis 
välkommen till några timmars enkel gemenskap 
kring kaffeborden med gott, hembakat fikabröd!

Lördagsträffen samlas i matsalen på Vårdcentrum 
i Floby sista lördagen i månaden hela året om. 
I Kyrkans hus är också träffarna en gång i måna-
den men olika datum. Träffarna affischeras och 
annonseras under predikoturerna i Falköpings 
Tidning. Varmt välkommen du också till Lördags-
träffarna!

Ulla-Britt Larsson

Lördagsträffar under våren
Vi träffas i Kyrkans hus i Floby följande lördagar 
klockan 14.00 under första delen av våren:

16 februari, 16 mars, 13 april (obs! 10.30)

På vårdcentrum i Floby träffas vi i matsalen 
klockan 15.00 följande dagar under första delen 
av våren: 

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april

Foto: Jenny Carlson



www.svenskakyrkan.se/floby

Under november 2018 samlade pastoratets sex kyrkliga syföreningar genom  
sina årliga auktioner in mer än 143 000 kronor till välgörande ändamål. 

Det är ett arbete som betyder otroligt mycket  
och som är värt att uppmärksamma  
och glädjas över. 

Tack, alla som bidrar!

Patrik Björck svingar klubban  

i Solberga hembygdsgård.

Foto: Stefan Klint


