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Kontakta oss!
Storgatan 58, 
521 51 Floby
tel: 0515-72 38 80
floby.pastorat@svenskakyrkan.se
webb: www.svenskakyrkan.se/floby

Kansliets öppettider 
måndag, onsdag och fredag 
9.30 -12.00

På sidan 15 hittar du  
kontaktuppgifter till alla anställda.

%
Förlåtelsen segrar
Så lever påsken vidare; förlåtelsen  
segrade och består. 

Den makt som förkastades och fördömdes - 
knäcktes och dömdes till döden av ondska 
och hat. Men är Jesus uppstånden då har för-

låtelsen segrat, det är precis vad som sker. Makten att 
förlåta ska nu gå ut till oss med full intensitet.

Förlåtelsens makt kan därför aldrig besegras. 
Den består genom alla tider och finns alltid med oss. 
Den är en rörelse som befriar och upprättar, sprän-
ger gränser inom oss och omkring oss. Tecknet på att 
Guds kärlek går genom världen är den förlåtelse som 
Jesus utropar – villkorslöst och gratis. Den vi tar emot 
i nattvarden. ”Detta är min kropp, detta är mitt blod”. 
Där får vi bekräftat att förlåtelsen segrar. Du är för-
låten och fri och inget kan förändra eller förstöra den 
tryggheten. 

Dagligen påminns vi om och påverkas av destruk-
tiva krafter. Krafter som bryter ned och släcker det 
goda livet. Attentat och terrorattacker kommer oss allt 
närmare. Den sår rädsla och ångest i vår vardag och gör 
något med oss. Något som är avsiktligt från dem som 
med bomber och vapen skapar kaos och förtvivlan. 
Den får inte ta överhand, den måste besegras och för-
drivas. Förlåtelsens och försoningens makt behöver få 
inflytande i våra liv. Att leva i och av påskens under. 
Formas och beröras av den rörelse om utgår från den 
makt som segrade en gång för alla – Du är befriad, 
älskad och förlåten.

Med öppenhet och tillit får vi ta emot förlåtelsens 
gratisgåva. Liv som kommer till oss utan krav på mot-
prestation. Det är bara vi själva som sätter gränser för 
hur långt Guds kärlek kan gå. Därför ber vi: Gud, 
hjälp oss att leva i din förlåtelse. Amen.

”Herren lever,  
mitt ibland oss, 
dödas och lider här, 
uppstår och ger oss 
gränslös kärlek. 
Halleluja!” 
(Sv ps 155:4)

Håkan Gustafsson
kyrkoherde

Floby pastorat i 
sociala medier
Följ oss gärna på Facebook och  
Instagram! Där får du ta del av vad  
som händer runt om i pastoratet. 
Självklart är du välkommen att  
kontakta oss där. Här hittar du oss:
Facebook - sök på

 � Svenska kyrkan i Floby pastorat

 � Svenska Kyrkans Unga Floby

Instagram
 � @svenskakyrkanifloby
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Vårfest
Vi bjuder in till friluftsmässa i våra tre församlingar, 
Floby, Kinneved och Åsarp. 

Vi samlas klockan 18 och gör något tillsammans 
med hela familjen innan vi sätter oss i gräset och firar 
mässa. Efter mässan bjuder Svenska Kyrkans Unga, 
med hjälp av våra församlingsråd på grillade ham-
burgare och tillbehör. Välkomna till 

 � Kinneved 17/5 

 � Floby 18/5 

 � Åsarp 26/5

Stor och Liten i Floby fortsätter sin verksamhet på 
onsdagar och torsdagar fram till första veckan i juni. 
Alla hjärtligt välkomna dit!

Sommarlovsläger
Alla 10-12-åringar inbjuds till sommardagar på 
Tveten. Den 14 juni träffas vi och lär känna varandra, 
leker och har kul. Dagen därpå kommer alla tillbaka 

och vi lever tillsammans under ett par dagar. Vi täljer, 
gör eld, lagar mat ute, har lägerbål och allt annat som 
hör läger till. Vi pratar om och med Gud, sjunger 
lite grann och funderar ihop om livet och världen. 
Naturligtvis går vi till kyrkan för en kvällsandakt. Man 
kan sova inne men har också möjlighet att sova i tält.

Har du aldrig varit på läger är detta ett jättebra 
tillfälle att prova. Du behöver inte ha varit med i våra 
grupper tidigare för att hänga med.

Start: tisdag 14 juni kl.10-16 

Läger: onsdag 15 juni kl. 10 - torsdag 16 juni kl. 16.

Anmälan senast: 3 juni till Lena på lena.amark@sven-
skakyrkan.se eller 070-329 28 15.

Vi behöver veta: namn, födelsedata, adress, måls-
mans telefonnummer, och om det är något annat vi 
behöver veta för vår mat- och sovplanering. Om du 
har problem med skjuts, så löser vi det.

Planerat till hösten
Vi funderar som bäst på vad som ska ske i höst. 
De grupper vi har fortsätter, men vi tänker också starta 
en barntimmegrupp i Kinneved och kanske dra igång 
fritidsgården i Odensberg igen. Fritidsgården i Åsarp 
återkommer, men troligen på ny veckodag!

Grupperna startar vecka 35, håll utkik på  
webben och på Facebook!

Hälsningar

Andreas, Lena, Linn och Maria

Våren är den bästa årstiden tycker 
många. En tid med ljusare dagar, mer 
tid att vara ute och kanske en längtan 
till sommar och semester. 

Med våren närmar sig också alla gruppers 
sommarlov. Vårfesterna får bli fina avslut-
ningar på terminerna. Under sommaren 

blir det läger på Tveten och i höst drar verksamheten 
igång igen. 

Sommartider, hej hej, sommartider!
Vårfest i det gröna
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Jasmine  
sprider glädje
De nio medlemmarna vill sprida glädje 
och tro med sin musik.

Musik- och popgruppen Jasmine har funnits 
i 21 år. Det började med att Magnus Carls-
son, Joakim Wahlander och Per-Anders 

Larsson började jamma lite ihop med Marcus Frenell.

Det hela resulterade i att Rockmässan fram-
fördes i Stenstorps kyrka på Annandag påsk 1995. 
Sedan dess har gruppen spelat mer eller mindre re-
gelbundet. Från början fungerade gruppen som en 
ungdomsverksamhet kopplad till Svenska Kyrkans 
Unga i Stenstorp. Med tiden har verksamheten varit 
mer frivillig fritidsverksamhet men har fortfarande en  
koppling till musikverksamheten i Stentorps pastorat.

Både egen och lånad musik av olika karaktär 
framförs och grundtanken har alltid varit att förmedla 
glädje och tro, ibland i konsertform men inte minst i 
gudstjänsten.

Idag består gruppen av nio medlemmar. Nu ser de 
med glädje fram emot att komma till Floby kyrka och 
spela. Konserten blir en repris av jubileumskonserten 
från 2015, då gruppen firade 20 år tillsammans.

Musikgudstjänst  
med bandet Jasmine

29 maj, 19.00
Floby kyrka

Musikgruppen 
Jasmine
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Kyrkrally
I september kan du delta i kyrkrally  
mellan fem av pastoratets kyrkor.

Redan nu vill vi göra reklam för ett arrangemang 
som äger rum söndagen den 4 september. 
Då blir det nämligen kyrkrally med start vid  

Vårkumla kyrka för vidare rally mot Åsarp, Börstig, 
Brismene och målgång i Kinneveds kyrka där det även 
finns servering.

Kyrkrallyt kommer vara upplag som en tips-
promenad med frågor i och vid varje kyrka. Mer  
information kommer i nästa nummer av Insikten!

Pastoratsresa 
Följ med till Mellby, Kålland  
och Kållandsö den 18 juni!

Välkommen att följa med på pastoratets resa  
lördagen den 18 juni! I år åker vi till Mellby, 
Kålland och Kållandsö.   

Vi besöker Mellby kyrka som ligger en mil utanför 
Lidköping. Anita Karlén berättar om sin hembygds 
kyrka, och vi firar andakt tillsammans. Sedan dricker 
vi vårt medhavda förmiddagskaffe.

Resan fortsätter till Spiken där vi äter lunch. 
Där blir det också möjlighet att se sig omkring.

Bra att veta:
 � Avresa från Floby Kyrkans hus 9.00

 � Återkomst till Floby cirka kl 17.00

 � Pris 330 kronor (inkluderar resa, lunch med kaffe 
och kaka på Sjöboden, Spiken).

 � Det finns 56 platser i bussen.

Anmäl dig senast den 8 juni till pastorsexpeditionen 
(se kontaktuppgifter på sidan 2).

Vandring till  
Vist kyrkplats
Prova på att vara pilgrim genom att gå 
mellan Floby och Vist kyrkplats!

Söndagen den 14 augusti finns möjlighet att  
vandra från Floby kyrka till Vist kyrkplats, där vi 
sedan firar gudstjänst tillsammans.

Vandringen startar klockan 15.00. Den som 
vill kan åka bil eller cykla direkt till Vist kyrkplats där 
gudstjänsten börjar kl 17.00. Tag med fika och något 
att sitta på.

Vid regn utgår vandring och friluftsgudstjänst vid 
Vist. Gudstjänst hålls i så fall i Floby kyrka klockan 
17.00 istället.

Mellby kyrka.
I förgrunden syns  
Erna Ringdahl.
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Hur har dopet sett ut genom tiderna?
I de första kristna församlingarna skedde dop  
ibland av hela familjer, med personer i olika åldrar – 
alltifrån farfar och farmor till deras barn och barnbarn. 
Då fanns två dopdagar, Trettondedag jul och Påsk-
dagen. Före dopet gick man i dopundervisning och 
dräkten man hade vid dopet bars sedan en tid efteråt. 
I samband med dopet kanske man tog ett nytt kristet 
namn.

I Floby pastorat jobbar vi sedan årsskiftet extra 
mycket med dopet då det är ett av utvecklingsom-
rådena i vår församlingsinstruktion.

Projektet om dopet syftar till ökad kunskap om  
dopet, fler dop och tätare kontakt med dopfamiljerna.  
En del av projektet är att alla nyfödda får ett paket 
med information om dopet och en annan del är att 
alla som döps får en glasdroppe upphängd i sin dop-
kyrka som de sedan blir inbjudna att hämta året därpå 
under en gemensam gudstjänst. De dopfamiljer som 
bor i pastoratet kommer sedan varje år att få någon 
form av inbjudan till samlingar och barngrupper.

Frågor och svar om dopet
Vad innebär det att vara döpt? Kan man döpas som ungdom eller som vuxen? 
Kostar det något att döpas? Här hittar du några svar på vanliga frågor om dopet.

Vad innebär det att vara döpt?
I dopet finns löftet om att Gud är med under liv-
ets alla dagar, oavsett vad som händer. Med dopet hör 
man hemma i en gemenskap som sträcker sig bakåt 
genom historien ända till Jesus själv, och framåt till-
sammans med alla andra människor som vill höra till 
Jesus. Man välkomnas in i den världsvida kyrkan och 
till Svenska kyrkan och den lokala församlingen.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och 
kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna ge-
menskapen, där är Svenska kyrkan och den församling 
där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta 
något att bidra med.

Är det skillnad mellan dop  
och namngivningsceremoni?
Ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad mellan 
ett dop och en namngivningsceremoni. Dop är en en 
fest då vi firar och gläds över att en människa blir del 
av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man tillhör 
sin familj och ingår i en större gemenskap, församlin-
gen, kyrkan i världen och Guds stora familj. 

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men 
namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, efter-
som den som döps inte är anonym. Det är just denna 
människa som döps, den unika individen. 

Kostar det något att döpas?
Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa 
sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

När någon döps i 
Floby pastorat hängs 

en dopdroppe av glas 
upp i kyrkan.

Vad betyder det att dopet ger  
medlemskap i Svenska kyrkan?
Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyr-
kan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att 
vara fadder vid andras dop. För att konfirmeras måste 
man vara döpt. Den döpta kan också bli kyrkvärd. 
Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning 
och antagning vigas till präst eller diakon.

Är du döpt i någon annan kristen kyrka, som 
en frikyrka eller i katolska kyrkan blir du inte  
automatiskt medlem i Svenska kyrkan. Vill du senare 
bli medlem i Svenska kyrkan behöver du bara skicka 
in en ansökan till din församling. Du behöver inte 
döpa dig igen. 
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När kan man döpas?
Man kan döpas som barn; när man är 3 eller 5 
månader, 3 eller 5 år. Man kan döpas när man är 15 
år och konfirmand. Man behöver inte var döpt för att 
vara med i konfirmandundervisning, men för att kun-
na konfirmeras behöver man var döpt. Man kan döpas 
som vuxen, vid vilken ålder som helst. 

Anita Karlén, präst i Floby pastorat, berättar om 
ett möte med en pappa till ett dopbarn:

– Vi träffades till dopsamtal före barnet skulle döpas. 
Pappan konstaterade att han själv inte är döpt, det 
hade inte blivit av.Jag berättade att det aldrig är försent 
att döpas, man kan döpas i vilken ålder som helst. Vi 
bestämde att vi skulle höras av för att boka en tid för 
hans dop.

Kontakta kyrkan!
Om du vill veta mer eller boka tid för dop, så får du 
gärna höra av dig. Ring pastorsexpeditionen på 0515- 
72 38 80 så hjälper vi dig! Fler kontaktvägar hittar du 
på sidan 2 och på sidan 15. Välkommen!

Får man ha med egna dopdikter eller 
sånger vid dopgudstjänsten?
Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgud-
stjänsten. Det finns en ordning för dopgudstjänsten. 
Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan 
skall innehålla, men det finns utrymme för personliga 
tillägg. Samtala med den präst som ska döpa kring 
vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar 
in i dopgudstjänstens helhet.
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Det är möjligt att döpas 
även i vuxen ålder.

”Man kan döpas vid 
vilken ålder som helst – 

det är aldrig för sent!
Anita Karlén, präst
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Gudstjänstschema
Välkommen till kyrkorna i Floby pastorat.  

Reservation för eventuella ändringar.  
Annonsering sker i Falköpings Tidning under  

predikoturer eller med särskild annons. 

9 maj Måndag
FLOBy, KyRKANS HUS 19.00
musikcafé ”Insekter och insikter” 
med Flobykören. Servering

14 maj Lördag
GöKHEMS KyRKA 10.00
mässa med konfirmation

15 maj Pingstdagen 
BRISMENE KyRKA 10.00
gudstjänst
FLOBy KyRKA 10.00
mässa med konfirmation
SOLBERGA 17.00
gudstjänst

17 maj Tisdag
KINNEVEDS KyRKA OCH 
FöRSAMLINGSHEM 18.00
mässa, avslutning för  
barngrupperna. Servering

18 maj Onsdag
FLOBy, KyRKANS HUS 18.00
mässa, avslutning för 
barngrupperna. Servering

22 maj Heliga trefaldighets dag
ÅSARPS KyRKA 10.00
mässa med konfirmation
GöTEVE, EFU-STUGAN 11.00
småscouternas vårfest, servering
FLOBy KyRKA 17.00
gudstjänst, AG-kören medverkar
VÅRKUMLA KyRKA 19.00
gudstjänst

25 maj Onsdag
JÄLA ByGDEGÅRD 19.00
musikcafé med Mixxkören.  
Servering

26 maj Torsdag
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 18.00
mässa, avslutning för  
barngrupperna. Servering

29 maj Första söndagen 

efter trefaldighet
KINNEVEDS KyRKA 10.00
mässa
BöRSTIGS KyRKA 17.00
gudstjänst
FLOBy KyRKA 19.00
gudstjänst, bandet Jasmine  
medverkar, läs mer på sidan 4

5 juni Andra söndagen 

efter trefaldighet
BRISMENE KyRKA 10.00
gudstjänst
FLOBy KyRKA 10.00
gudstjänst, Flobykören medverkar
GöTEVE, EFU-STUGAN 18.00
kåseri och andakt. Servering
FIVLEREDS KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Frälsningsarmén – “Glada toner”

12 juni Tredje söndagen 

efter trefaldighet
FLOBy KyRKA 10.00
gudstjänst
VÅRKUMLA KyRKA 10.00
mässa
ULLENE KyRKORUIN 17.00
gudstjänst, ekumenisk.  
Medtag kaffekorg
SOLBERGA KyRKA 19.00
gudstjänst

18 juni Lördag
FLOBy, KINNEVED  
OCH ÅSARP
pastoratsresa, läs mer på sidan 5
GöTEVE, EFU-STUGAN 19.00
gudstjänst med Kanarieteamet

19 juni Fjärde söndagen 

efter trefaldighet
FLOBy KyRKA 10.00
gudstjänst
KINNEVEDS KyRKA 10.00
gudstjänst
ÅSARPS KyRKA 17.00
gudstjänst
GöTEVE, EFU-STUGAN 18.00
gudstjänst, servering
GöKHEMS KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Marie Sitte, sång och  
Jan Björklund, gitarr

24 juni Midsommarafton
GöTEVE, EFU-STUGAN 16.00
midsommarfirande, se sidan 14

25 juni Midsommardagen
VÅRKUMLA,  
DOMARRINGEN 10.00
Gudstjänst. Medtag kaffekorg
FLOBy,  
ALPHEMS ARBORETUM 17.00
gudstjänst. Caféet är öppet 

26 juni Den helige 

Johannes Döparens dag
VILSKE-KLEVA KyRKA 17.00
gudstjänst, servering i Kullmans-
gården i samarbete med  
Hembygdsföreningen
GöTEVE, EFU-STUGAN 18.00
gudstjänst, sång och musik med 
Solveig Götlind Häggkvist och  
Alf Häggkvist. Servering
BRISMENE KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Emy Stahl – ”Lina Sandells liv  
i ord och toner”
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Renovering
En renovering ska genom-
föras av Åsarp kyrkas tak 
och torn.
Under perioden mellan april 
och november 2016 renoveras 
Åsarps kyrka och tillgängligheten 
är starkt begränsad under veckorna.  
På helgerna är kyrkan öppen som 
vanligt 9-19.

Begravningar, dop, vigslar 
och gudstjänster kommer vi kunna 
erbjuda som vanligt.

28 juni Tisdag
ÅSARPS KyRKA 18.00
kyrkogårdsvandring, andakt, 
servering och utställning. Inledning 
på församlingens sommarvecka,  
läs mer på sidan 10

30 juni Torsdag
ÅSARPS KyRKA 19.00
gudstjänst, musik med Maggan 
Plumppu och Thomas Vinge, 
saxofon, sång, orgel och piano. 
Servering och utställning. Ingår i 
församlingens sommarvecka,  
läs mer på sidan 10

2 juli Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

3 juli Sjätte söndagen 

efter trefaldighet
FLOBy KyRKA 10.00
mässa
ÅSARPS KyRKA 19.00
gudstjänst, sommarmusik med 
Gergana Andersson och  
Assia Miteva – ”Fyra händer, ett 
piano”. Servering och utställning.  
Avslutning på församlingens  
sommarvecka, läs mer på sidan 10

9 juli Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

10 juli Kristi förklaring dag
ÅSARPS KyRKA 10.00
mässa, ekumenisk
KINNEVEDS KyRKA 17.00
gudstjänst
GöTEVE, EFU-STUGAN 18.00
gudstjänst, servering
GROLANDA KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Frälsningsarmén – “Glada toner”

16 juli Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

17 juli Åttonde söndagen 

efter trefaldighet
FLOBy KyRKA 10.00
gudstjänst
ÅSARP, KORSKyRKAN 10.30
Gudstjänst, ekumenisk
GöTEVE, EFU-STUGAN 18.00
gudstjänst, servering
VÅRKUMLA KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Mattias von Wachenfeldt, 
 klassisk gitarr

23 juli Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

24 juli Nionde söndagen 

efter trefaldighet
ÅSARPS KyRKA 10.00
gudstjänst, ekumenisk
KINNEVEDS KyRKA 17.00
mässa
SöRBy KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
familjen Kinnunen

30 juli Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

31 juli Tionde söndagen 

efter trefaldighet
VÅRKUMLA KyRKA 10.00
gudstjänst
ÅSARP, KORSKyRKAN 10.30 
Gudstjänst, ekumenisk
TRÄVATTNA,  
LINDGRENSKA PARKEN17.00
gudstjänst. Medtag kaffekorg
GöTEVE, EFU-STUGAN 18.00
gudstjänst, servering
SOLBERGA KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Emma Hacker, sång,  
Sanna Juntunen, fiol och  
Hannele Juntunen, piano

6 augusti Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

7 augusti Elfte söndagen 

efter trefaldighet
GöKHEM, öVERKyRKE  
KyRKORUIN 10.00
Gudstjänst. Antikfiket öppet
SMULA SKOLA 10.00
Gudstjänst. Medtag kaffekorg
BRISMENE KyRKA 17.00
gudstjänst
JÄLA KyRKA 19.00
gudstjänst. Sommarmusik med 
Erica Jönsson, sång och  
Petter Ferneman, dragspel och 
piano

13 augusti Lördag
KINNEVEDS KyRKA 18.00
helgsmålsbön

14 augusti Tolfte söndagen 

efter trefaldighet
BöRSTIG, LJUNGÅSEN 10.00
Gudstjänst. Medtag kaffekorg
GöTEVE, EFU-STUGAN 10.00
gudstjänst, sommarmusik med 
familjen Häggkvist. Servering
VIST KyRKPLATS 17.00
gudstjänst.  
Vandring från Floby kyrka 15.00. 
Medtag kaffekorg. Se sidan 5
ULLENE KyRKA 19.00
gudstjänst, sommarmusik med 
Christina Behre Fransson
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Dopet  
i fokus
I år handlar sommar- 
veckorna i både Åsarp 
och Kinneved om dopet.

Dopets speciella symbol 
är vattnet. Allt levande  
behöver vatten, det är ett 

basbehov i hela tillvaron.

Dopets vatten handlar om att 
vi hör ihop med Gud hela livet även 
i det som är svårt. 

I dopfuntens vatten kan vi se 
vår spegelbild. Bilden av oss som vi 
är älskade och utvalda. Bilden rym-
mer också den potential vi är bärare 
av. Martin Luther upprepade för sig 
själv i livets mörka stunder ”jag är 
döpt”. Oavsett hur livet känns till-
hör vi Gud.

Sommarvecka  
Åsarp

Tema: ”Dop”
27 juni till 3 juli

Sommarveckan i Åsarp har 
hunnit bli en tradition med 
sin utställning och sina musik-

gudstjänster. En nyhet för i år blir 
en kyrkogårdsvandring som avslu-
tas i kyrkan. Under kvällarna blir 
det servering och utställning.

Program
28 juni Tisdag
ÅSARPS KyRKA 18.00
kyrkogårdsvandring, andakt

30 juni Torsdag
ÅSARPS KyRKA 19.00
gudstjänst, musik med Maggan 
Plumppu och Thomas Vinge, saxo-
fon, sång, orgel och piano

efter trefaldighet
ÅSARPS KyRKA 19.00
”Fyra händer – ett piano”
gudstjänst, sommarmusik med 
Assieva Miteva och  
Gergana Andersson

Sommarvecka  
Kinneved

Tema: ”Liv och vatten”
15 augusti till 21 augusti

Vi fortsätter traditionen med 
sommarvecka i Kinneved. 
Det blir utställning,  

allsång, musikcafé, kyrkogårdsvand-
ring, dagledigsamling, marknad och 
mycket annat under en fullproppad 
vecka för alla åldrar!

Program
15 augusti Måndag
KINNEVEDS KyRKA 19.00
Allsång med Jan med vänner 

16 augusti Tisdag   
KINNEVEDS  
FöRSAMLINGSHEM 19.00
Erik Holmkvist från WestArvet

17 augusti Onsdag
KINNEVEDS  
FöRSAMLINGSHEM 14.00 
Ett folkmusikprogram med ”Drag, 
strängar och flås” från Falköping 
Observera tiden.

18 augusti Torsdag
KINNEVEDS  
FöRSAMLINGSHEM 19.00
Musikcafé med Mixxkören 

19 augusti Fredag
KINNEVEDS KyRKA 19.00
Bluegrass med  
White Water Stringband från 
Falköping och grillkväll

20 augusti Lördag
KINNEVEDS 
KyRKOGÅRD 14.00
Kyrkogårdsvandring med  
Hembygdsföreningen

21 augusti Söndag
KINNEVEDS KyRKA 10.00
Gudstjänst med dopförnyelse, 
Sjungole medverkar. 
Kyrkorådets tårtbuffé,  
blomsterlotter

Efterlysning: dopsaker
Får vi låna någonting som har 
med dopet att göra av dig? Till 
sommarveckorna efterlyser vi dop-
klänningar, dopskålar, dopminnen 
eller annat som ni har hemma och 
som knyter an till dopet och som 
vi kan få ställa ut i Åsarps kyrka 
eller Kinneveds församlingshem.

Kontakt och inlämning i Åsarp:

Els-Marie Carlsson, 0703-607718 
Anita Nilsson, 0515-50289 
Noomi Ragnarsson, 0708-199328

Sista dag för inlämning i Åsarp är 
tisdag 21 juni 2016.

Kontakt och inlämning i Kinneved:

Marian Jensen, 0515-72 38 92

Sista dag för inlämning i Kinneved 
är tisdag 8 augusti 2016.
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Helgon med  
rötter i Floby
Sveriges andra helgon, Elisabeth  
Hesselblad, härstammar från Floby.

Sverige får sitt andra helgon när påven Fransis-
kus helgonförklarar Elisabeth Hesselblad i juni 
2016. På Floby kyrkogård vilar hennes farfar  

Johan Robert Hesselblad.

Johan Robert Hesselblad uppges vara född i 
Uppsala 1820, detta har dock inte kunnat bekräftas i 
församlingens ministerialböcker. Hans biologiske far 
uppges ha varit timmerman. Hesselblad var foster-
son till sjukhusdrängen Gustav Hesselblad och hans 
hustru Anna och uppfostrades i ”ett fattigt men lyck-
ligt hem”. Han tog organistexamen i Uppsala 1836 
och blev 1838 elev vid veterinärinrättningen i Skara 
samt avlade folkskollärarexamen 1845.  Meningen var 
att Hesselblad skulle avlägga prästexamen, men ”hans 
självständighet och fria åsikter kommo emellertid i strid 
med den tidens religiösa uppfattning, varför han måste 
uppge tanken att bliva präst”.

J. R. Hesselblad blev skollärare först i Hällekis och 
sedan i Järpås. År 1853 kom han till Floby, där han 
hade tjänst som folkskollärare, organist och klockare.  
Såväl i Järpås som i Floby praktiserade Hesselblad  
dessutom  som djurläkare. År 1858 gifte han sig med 
Eva Josefina Sundler, född 1823 i Eriksberg. Hon 
var dotter till vice auditören Karl Tore Sundler och  
majorsdottern Sofia Montahn. Johan Robert och Eva 
Josefina hade inte några gemensamma barn.

Men Johan Robert hade sedan tidigare en son. I 
Slöta prästgård 
födde pigan Ma-
ria Kihlgren den 
21 mars 1838 
en son, August 
Robert, med 
organistlärlingen 
Johan Robert  
Hesselblad an-
given som fader 
och med präst-
gårdsfolket som 
faddrar vid dopet.

Johan Robert innehade lärartjänsten fram till 
dess han pensionerades från den 1881. Organist- och 
klockaretjänsten hade han ytterligare ca 7 år. Efter 
pensioneringen bodde han vid ”Sörby station” i Floby 
i ett hus som står kvar än i dag i korsningen  Storgatan 
– Lövängsgatan. Han avled den 11 juni 1901 och lig-
ger begravd på Floby kyrkogård. 

J. A. Lundström skriver i sin bok Ur Floby krönika 
om Hesselblad: ”I sitt undervisningssätt hade han vissa 
egenheter och var även i övrigt en originell personlighet. 
Skicklig musiker, undervisade han många i denna konst 
och hade även praktik som djurläkare i Floby med om-
nejd”.

Sonen Robert Hesselblad och hans hustru Kajsa 
Petersdotter Dag från Long fick tillsammans 13 barn,  
och bland dem fanns Elisabeth. Robert var handels-
man först i Fåglavik och sedan i Falun där de gick i 
konkurs. De flyttade till Skövde men ytterligare en 
konkurs gjorde att familjen hamnade på fattighuset 
där Robert avled 1902, året efter sin far.

Elisabeth, född 1870, fick tidigt hjälpa till med 
försörjningen i den fattiga familjen. När hon är 18 år 
emigrerar hon till USA där hon utbildar sig till sjuk-
sköterska. Under den här tiden konverterar hon till 
katolicismen.  I början av 1900-talet besökte hon Rom 
där hon senare kommer att vigas till nunna, bosätta sig 
i Birgittahuset och starta en ny inriktning av Birgit-
tinerorden. 

Under andra världskriget tar Elisbeth emot 
många judar som söker skydd i klostret. Hon  
avled 1957. Påve Johannes Paulus II inledde helgon-
förklaringen 1987 och Elisabeth kommer nu slutligen 
helgonförklaras den 5 juni 2016. te
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Johan Robert 
Hesselblads 
grav finns på 
Floby kyrko-
gård.
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Kungörelse

Vid inventering av gravplatser på Åsarps, 
Grolanda, Kinneved, Floby, Sörby, Trävattna 
och Vilske-Kleva kyrkogårdar har följande 

gravplatser befunnits sakna registrerade gravrätts- 
innehavare.

Samtliga dessa gravplatser har senast år 2013 
försetts med skylt om att släktingar eller närstående 
ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några av  
gravarna är också vanskötta. Med hänvisning till  
begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3,19och 33) 
vill Floby pastorat anmoda släktingar eller närstående 
till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt 
med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av 
gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom 
ett år från denna annons införande kan Floby pastorat 
förklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då 
till upplåtaren. 

Siffror och text i kolumnerna avser gravnum-
mer och kvarter och i graven senast gravsatt person.  
Listorna finns också uppsatta på respektive kyrkogårds 
anslagstavlor.

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

Gravplats Senast gravsatt
Åsarp
A 27,28 Jacobsson Anders / 1927

A 38,39 Gustavsson Johan / 1934

A 40,41 Lund Johan Erik / 1988   (2012)

A 42 Gustavsson Kristina / 1927

B 1 Andersson Hulda / 1964

B 4 Johansson Alfhild / 1960

B 7,8 Flodin Märta Ingeborg / 1979

B 16,17 Andersson Ragnar / 1956

B 29,30 Henriksson Gerda Maria / 1974

B 31,32 Åblad Hildur / 1968

B 55 Lundgren Emma / 1965

B 57 Johansson Carl / 1963   (skylt 2013)

B 74 Bredebäck Harald / 1960

B 75 Andersson Kristina / 1959

B 76,77 Jonsson Gunnar / 1976

B 80 Johansson Maria / 1959

B 85,86 Johansson Hildur /1957

B 97,98 Andersson Hilma / 1967

B 104 Barnet Sigfridsson

B 112 Andersson Sven-Olof / 1954

B 113,114 Bolin Selma / 1952

B 134 Johansson Verner/ 1936

B 155,156 Davidsson Karl / 1948

B 166-168 Andersson Ada Elisabet / 1946

C 3,4 Johansson Elin / 1940

C 22 Larsson Anders / 1948

C 43-45 Danielsson Gottfrid / 1958 (brev)

C 58 Nilsson Karl / 1926

C 68,69 Andersson Alfred / 1922

C 70,71 Johansson Maria Kristina / 1927

C 105,106 Snygg Gustava / 1938

C 110,111 Svenson Emma / 1927

C 115,116 Karlsson Lovisa / 1918

C 118,119 Johansson Alfred / 1948

C 128 Dahlin Sven / 1914

C 141,142 Johansson Johan / 1915

C 199 Larsson Elsa / 1966

C 212-214 Lundgren Johan / 1949

C 222 Kullberg Karl / 1949

C 226,227 Tengbom Anders / 1917

D 31-34 Palmqvist Erik Gideon / 1977

D 35,36 Josefsson-Gustavsson Karl / 1955

D 48-51 Persson Viola Tyra Gunborg / 1972

D 55,56 Johansson Emil / 1960

D 68,69 Gustavsson Kristina / 1946

D 99,100 Eriksson Margit / 1952

D 130,131 Persson Augusta / 1959

D 149,150 Ågren Holger / 1990

D 151,152 Johansson Mårten / 1948

D 157,158 Holmgren-Håkansson Johan / 1950

D165,166 Andreasson Dagmar / 1951

D 167,168 Andersson Maria / 1959

D 182,183 Pettersson Ida / 1945

E 6,7 Andersson Ida Matilda / 1941

E 19,20 Andersson Ingeborg / 1985

E 25 Andersson Leif / 1959

E 28 Ellis Artur Gabriel

E 54 Andersson Kristina / 1933

E 65 Andersson Birgitta / 1941

E 71,75 Andersson Johan Alfrid / 1930
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E 79,80 Jacobsson Klas / 1935

F 6,7 Svensson Charlotta / 1929

F 18,19 Svensson August / 1939

F 24,25 Gustavsson Ida / 1944

F 36,37 Lind Adolf Fredrik / 1904

F 38-41 Larsson Ida Kristina / 1916

F 82,83 Johansson Anders Johan / 1925

F 87-90 Jungner Anna / 1905

F 95,96 Stångberg Anders Johan / 1929

F 104,105 Larsson Albert / 1945

F 108 Andersson Sofia / 1926

F 114,115 Olausson Karl / 1923

F116-119 Petersson Johan Pontus / 1950

F 132,133 Jansson Johan / 1920

F 140,141 Olsson Emma / 1966

G 29,30 Åslind Beda / 1944

G 63,64 Jacobsson Josef / 1940

G 67,68 Pettersson Ulrika / 1913

G 78,79 Holmer Sigrid Maria / 1949

G 124,125 Svensson Matilda Charlotta / 1928

H 1,2 Johansson Johan Alfrid / 1928

H 5,6 Andersson Anders / 1920

H 7-9 Karlsson Maria / 1949

H 10,11 Jansson Kristina / 1902

H 15 Williamsson Knut / 1889

H 26,27 Herngren Anders / 1908

H 49,50 Jakobsson Peter / 1895

H 53 Larsson Maria / 1911

H 54,55 Andersson Johan Alfred

H 73,74 Andersson Johanna / 1927

H 81,82 Johansson Albertina / 1922

H 93,94 Johansson Sofia / 1928

H 97,98 Persson Anna-Lisa / 1919

H 101,102 Blomqvist Johan Wilhelm/ 1919

H 111,112 Johansson Erik / 1931

H 113,114 Anders Andersson / 1925

H 131 Jonsson Ragnar Sigfrid / 1978

H 132,133 Larsson Erik / 1974

H 140,141 Johansson Ida / 1935

H 148-150 Andersson Hilda Josefina / 1931

H 151,152 Andersson Carl / 1954

H 153,154 Andersson Claes / 1945

I 1 Karlsson Josef / 1980

I 6 Gustavsson Knut

I 5 Karlsson Nils

I 7 Larm Sven / 1976

M 17,18 Dahlstrand Paul / 1979

Grolanda
D 21 Lundblad Karl Wilhelm / 1937

E 124 Stenberg Ernst / 1989

F 97,98 Lind Klas Herman / 1939

Kinneved
D 49,50 Andersson Johan / 1940

E 267 Johansson Albina / 1956

F 6,7 Johansson Alfred / 1945

G 41,42 Johansson, Enoch / 1956

Floby
B 33,34 Karlsson, Anna-Kajsa / 1937

B 79 Johansson Matilda / 1926

D 5-8 Wilander

M 51,52 Andersson Karl Algot Sixten / 1986

M 98,99 Pettersson Gerd Sofia / 1976

M 156,157 Göthe Ruth / 1994

M 213 Stockhous Greta Viola / 1998

N 249 Land Iris Sofia Ulrika / 1990

Sörby
A 110,110 Boman Augusta / 1960 (2012)

A 97,98 Johansson Gustava / 1943

B 93 Johansson Helmer / 1956

B 94,95 Johansson Berta / 1979

C 1,2 Lind Per Johan / 1926

Trävattna
A 22 Johansson Slätt Olga / 1982

B 11,12 Slätt Torsten George / 1984

A 66 Florell Henning / 1969

Vilske-Kleva
A 22-25 Göthberg Klara Josefin / 1969

A 68,69 Andersson Per

A 92 Persson Johan Enefrid / 1921

B 36,37 Gustavsson Maria Vilh. / 1958

B 72 Persson Gustav Alexader / 1912

B 134-138 Lundahl Selma Augusta / 1940

C 104,105 Andersson Johan Viktor / 1959

C 125,126 Johansson Alexander / 1955

D 35,36 Moberg Hilma Maria / 1964

E 15 Andersson Sigge / 1976

E 61 Lindgren Inger / 1991

Vet du någonting om någon av dessa gravar?  
Ring kyrkogårdsförvaltningen 0515-72 38 84 snarast! 
Det är öppet mellan 09.00 och 12.00 på måndagar, 
onsdagar, torsdagar och fredagar. Tack!
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EFU-stugan ligger en bit in bakom  
skogen med infart från vägen mellan 
Floby och Göteve.

Föreningen som äger EFU-stugan bildades av en 
grupp ungdomar 1966, så i år är det 50 år se-
dan verksamheten startade. Detta kommer att 

uppmärksammas vid gudstjänster och samlingar un-
der sommaren, så också vid midsommarfirandet. 

Bland annat kommer en utställning att finnas till-
gänglig med bilder och artiklar från de gångna åren 
och många av de som medverkar i sommarens guds-
tjänster och samlingar har deltagit i scout- och ung-
domsverksamheten. Sedan hösten 2015 pågår det på 
nytt barnverksamhet med den återupptagna ”fredags-
gruppen” för  4-6 åringar, som nu under våren blivit 
”småscouter”. 
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I över 30 år har det varit midsommarfirande vid 
EFU-stugan i Göteve. Formerna har växlat en del 
men att klä midsommarstången tillsammans har man 
gjort ända från början. En grupp har plockat allehan-
da blomster i förväg och björkris finns det gott om i 
närområdet. 

Klockan 16 inleds firandet med att klä stången, 
danslekar ackompanjerade av dragspel, gitarr och 
kontrabas och tipspromenad på den nyanlagda prom-
enadslingan. Lottförsäljning är också ett stående inslag 
i firandet. Naturligtvis är det också servering under 
hela eftermiddagen och framåt kvällen blir det korv-
grillning. 

Ett uppskattat inslag är ”Sång  i midsommartid” 
som startar 18.30, allsånger ackompanjerade av ett 
husband med solistiska inslag och diktläsning. Solveig 
Götlind Häggkvist och Alf Häggkvist m fl medverkar. 
Programmet avslutas med aftonbön.  

Midsommarfirande
midsommarafton, 24 juni

start 16.00, allsång 18.30
EFU-stuganMidsommarfirande
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Namn  Direkt  SMS

Präster:
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

Kyrkomusik:
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:
Maria Wardin 72 38 94  076-132 22 55
Andreas Gerenmark 72 38 93  076-132 22 54
Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15
Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Kyrkogårdsförvaltning: 72 38 84

måndag, onsdag-fredag: 9-12

Kyrkokansli:
Jenny Carlson 72 38 89  076-132 22 51
Malin Fallgren 72 38 86  076-132 22 50
Marie Louise Karlsson 72 38 43 072-704 01 48

Vaktmästeri:
Assar Karlsson, förman 72 38 01  070-206 04 05
Henrik Linnarsson, förman 72 38 02  070-206 04 04
Bengt Sonnbring 72 38 08  076-132 22 59
Conny Johansson 72 38 11 076-132 22 61
Enar Rudberg 72 38 15  076-132 22 65
Jessica Nilsson 72 38 07  076-132 22 58
Anna-Lena Hermansson 72 38 42  072-7040158
Malin Åstrand 72 38 12  076-132 22 62
Mats Johansson 72 38 13  076-132 22 63
Monica Käll 72 38 14  076-132 22 64
Peter Gunnarsson 72 38 05  073-022 61 45
Roger Bergström 72 38 04  076-132 22 57
Ronny Bergström 72 38 03  070-258 01 31
Åke Hedström 72 38 10  076-132 22 49

Kontakta oss gärna!

Lördagsträffen
Lördagsträffen är några  
timmars enkel samvaro  
som formas av deltagarna.
I Floby Kyrkans hus träffas vi  kl 14.00. 
De träffar som är inplanderade är: 
21/5, 11/6 (Alphem, avresa 13.45),  
16/7, 13/8

På vårdcentrum i Floby träffas 
vi i matsalen kl 15.00-16.30 följande 
lördagar: 28/5, 25/6, 30/7, 27/8

Välkommen!

Dagledig-
samlingar
Är du ledig på dagtid?  
Välkommen!
Dagledigsamlingarna tar snart sommar-
lov, men innan dess är det avslutning för 
gruppen i Åsarp. 

Åsarp
ONSDAG 18 MAJ 15.00
Traditionsenligt är vi inbjudna till Trädet 
för gemensam våravslutning
Samåkning från Posten 14.30

Se även kontaktinformation på sidan 2

Öppna kyrkor
Välkommen in i kyrkorna!
Under sommaren vill många besöka 
de vackra kyrkorna i Floby pastorat. Un-
der tiden 1 april - 6 november är följande 
kyrkor öppna: 

 � Gökhems kyrka
 � Jäla kyrka
 � Kinneveds kyrka
 � Vårkumla kyrka

Kyrkorna hålls öppna dagligen mel-
lan 9.00 och 19.00. övriga kyrkor i Floby 
pastorat kan öppnas på förfrågan, ring 
0515-723880.



www.svenskakyrkan.se/floby

Tycker du att det är krångligt med kontanter? Har du sällan växel? I Floby 
pastorat kan man nu swisha både kollekt, gåvor, kaffepengen och boken på 
bokbordet! De olika församlingarna har varsitt nummer för kollekter/gåvor. 
Det finns också ett nummer för bokborden och ett för servering. Du hittar 
numren i rutan här ovanför. Klipp gärna ut den och spara!

Kollekter och gåvor
Floby församling:  123 040 11 82
Kinneveds församling:  123 395 29 26
Åsarps församling:  123 540 79 29

Bokborden:   123 458 02 62
Servering:    123 545 78 74

Klipp ut  

och spara
!


