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Präster 0515- SMS:

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

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Marian Jensen 72 38 92 070-329 28 14

Kyrkomusiker
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

Maria Wardin 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: Håkan Gustafsson. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB.  
Illustrationer och foto om inget annat anges: Svenska kyrkan/IKON. Omslagsfoto: Erling Nyman.

Kyrkoherden har ordet

Välj livet
Livet öppnar sig för oss,  
vi behöver bara ta emot.

Vi har fått uppleva vårens ankomst och vi 
har firat påsk. År efter år sammanfaller de 

två händelserna tidsmässigt. Båda ger oss tecken 
på liv, liv som kommer till oss att bara ta emot. 
Vi uppmanas att välja livet. Säga ja till livet – inte 
bara en gång utan gång på gång. 

Vi ser, känner och upplever det hela tiden, om vi 
väljer att lyssna till livets många röster. Hör hur 
din kropp vibrerar av livets under. Med alla sin-
nen och känseltrådar du har - beredda att fånga in 
livets gåva. Lyssna till hjärtats pulsslag som pum-
par liv varje sekund. 

Låt dig förundras av hur fröet läggs i jorden och 
föder liv. Det som sker där nere i mörkret när 
skalet sprängs och grodden växer låter sig inte 
förklaras och utforskas. Livet öppnar sig för oss 
och väcker vår häpnad, vi behöver bara välja 

att ta emot. Ett val som leder oss in i en rörelse 
mot livets källa och ursprung. En inre upptäckts-
resa som för oss allt närmare skaparen. ”Välj 
livet… älska Herren din Gud, lyssna till honom 
och håll dig till honom, ty detta ger dig liv”…  
(1 Mos 5:30:20). 

Vi omges av livstecken som tyder livet åt oss. Ger 
oss fingervisningar om den gudomliga viljan till 
liv från skapelsens morgon. Liv blir till, från mör-
ker till ljus, från död till liv. Se tecknen på liv. I 
vårens och försommarens skaparkraft. Liv som 
trotsar mörker och död. Knoppar brister, ur fröet 
väcks liv. Påskens under lever i vår inre människa 
som tröstar, ger oss hopp och mod. Välj livet och 
vi anar det stora i det lilla. Aningar som får fylla 
oss med tillit till att Gud är större och känner och 
älskar oss gränslöst.

”Ur ett outtömligt djup, skaparkraften flödar. 
Liv ger liv och skörd ger sådd, sådden nya skördar. 
Döden fråntogs alla sin makt, Kristi kropp  
i graven lagd, uppstår och förvandlas.” 
(Sv ps 517:3)

Håkan Gustafsson
kyrkoherde



Dopdroppar
Alla barn som döps i Floby pastorat 
får en glasdroppe.

Sedan januari 2016 jobbar Floby pastorat 
med ett långsiktigt dopprojekt som syftar 

till att öka kunskapen kring dopet, öka dopfrek-
vensen, skapa en positiv känsla för kyrkan och öka 
uppföljningen kring våra dopfamiljer. Som första 
steg får nyfödda barn med minst en kyrkotillhörig 
förälder ett välkommen-till-världen-paket!

Alla barn som döps i pastoratet får sedan en glas-
droppe upphängd i sin dopkyrka. Den 25 febrauri 
i år hade vi stor dopdroppegudstjänst i Kinneved 
då fjolårets dopbarn fick hämta sina droppar och 
sedan hade vi ett härligt dopkalas med tårta, frukt 
och majskrokar.

Ännu möjligt att hämta
Många familjer hade möjlighet att komma och 
hämta sina dopdroppar och det är vi glada för. 
För er som inte hade möjlighet finns fortfarande 
chansen att få tag i ert barns dopdroppe. Hör av 
er till expeditionen senast 16 juni (kontaktinfor-
mation finns på sidan 2). Tillsammans löser vi hur 
ni ska få er droppe!

Foto:  Jenny Carlson

Foto:  Jenny Carlson
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Svenska Kyrkans Unga

LevAnde  
i Ösjönäs
Äntligen närmar sig det stora  
sommarlägret LevAnde i Tiveden. 

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift ordar ett 
läger för juniorer och äldre dit även andra 

stift inbjuds.

Vi åker upp till Ösjönäs på tisdagen den 27 juni, 
i buss, med vår egen packning. Tält, vindskydd, 
slanor, grytor och allt annat vi kan behöva på  
lägerplatsen packas i en kärra som fraktas upp åt 
oss. 

Väl på plats är det dags att bygga upp vår läger-
plats. Bestämma var vindskydden ska stå och hur 
många tält vi behöver sätta upp. Fixa eldplatsen 

och absolut viktigast, surra matplats, diskställ och 
allt annat som är kul att ha. 

Under veckan blir det tid för lek, bad, gudstjäns-
ter, matlagning över eld, gruppaktiviteter och 
mycket mer. På söndagen är det sedan dags att 
riva lägret och återställa platsen så att ingen kan 
se att vi varit där i nästan en vecka. Bussen hämtar 
oss och ser till att vi kommer tillbaka.

Har du några frågor eller är sugen på att åka med? 
Hör av dig till Lena Åmark eller Matilda Wardin 
(se kontaktuppgifter på sidan 2). 

Foto:  Helena Taubner



Foto:  Svenska kyrkan/IKON

Tagga lov!
Roliga sommaraktiviteter även i år

Förra sommaren drog kommunen igång nå-
got de kallade ”Tagga sommar”. Det har fått 

fortsätta som ”Tagga lov”. Till sommaren åter-
kommer denna verksamhet under veckorna 26-
33. Håll koll! Det blir som förra sommaren olika 
aktiviteter på olika dagar både inne i Falköping 
och i våra församlingar.  www.taggalov.se

Vårfester 
Terminen avslutas med härliga fester!

Till Kinneved, Floby och Åsarp inbjuds alla 
familjer med barn och ungdomar i vår 

verksamhet, alla församlingsbor och alla andra 
som tycker att lekar och mässa är kul. 

Vi ska då ha våra årliga vårfester med lite lek 
för alla, en enkel friluftsmässa och efteråt äter vi 
hamburgare som församlingsråden grillar. 

Detta blir terminens avslutning för gruppverk-
samheten men i Floby fortsätter Stor och Liten 
maj månad ut.

Kinneved

16 maj, klockan 18.00

Floby (Kyrkans Hus)

17 maj, klockan 18.00

Åsarp (vid församlingshemmet)

18 maj, klockan 18.00

Foto: Svenska kyrkan i Floby

När terminen avslutas 

för Svenska Kyrkans 

Unga blir det fest  

med mässa, mat  

och gemenskap. 
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Reformationsåret 2017

Under reformationsåret 2017 satsar Svenska  
kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mellan 
dåtid, nutid och framtid. Vår kyrkas historia och 
Martin Luthers liv och lära har en självklar plats 
i de samtalen, men det handlar minst lika mycket 
om vad kristen tro är och om kyrkans roll i världen.  
I årets nummer av Insikten ger pastoratets präster 
sin bild av Martin Luther och reformationen. Nu 
har turen kommit till Anita Karlén.

Läs mer om Martin Luther på  
www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Bild: Kent Wisti

Min bild av Luther
”Om än världen går under imorgon  
planterar jag idag mitt äppelträd”

Under min studietid i Lund passerade jag 
ibland flera gånger om dagen ett träplank 

där någon hade målat orden ”Om än världen går 
under imorgon planterar jag idag mitt äppelträd”. 
Även om orden är tillskrivna Martin Luther är det 
inte säkert att de är äkta.

Den framtidstro som orden ändå andas tilltalar 
mig. Det vi vet någonting om är dagen idag men 
vårt uppdrag är att tro att det kommer en mor-
gondag. En morgondag där det behöver finnas  
äppelträd som ger frukt att äta, skugga att vila 
under och trä att ta tillvara.

Mitt första möte med Martin Luthers lilla kate-
kes var det nötta exemplar som min mamma och 
hennes syskon, födda i slutet av 1920-talet och 
i början av 1930-talet, hade i skolan och i kon-
firmationsundervisningen. Mamma berättade ”Vi 
fick lära oss Luthers förklaringar till buden och 
trosartiklarna utantill”.  Till det kommer mam-
mas fostran delvis av en ganska sträng och mycket 
kyrklig farmor.

Det tredje budet ”Tänk på vilodagen så att du  
helgar den” eller med nuvarande formulering 
”Tänk på att hålla sabbatsdagen helig” och  
konsekvensen av den diskuterade mamma och jag 
många gånger. Själv tyckte jag att det gick bra att 
ta fram stickningen och sticka på söndagarna, det 
var ett bra tidsfördriv och blev användbara trö-
jor inte minst under de år jag åkte mycket tåg till 
och från studieorter. Vi hade svårt att mötas i den 
tolkningen, mamma och jag.

För två år sedan fick jag möjligheten att till-
sammans med biskop Åke och de övriga kon-
traktsprostarna lära om den lutherska kyrkan i 
svenskbygderna i USA, Chicago och trakten kring 
Minneapolis. Gustavus Adolphus College, ett col-
lege som hör till  den evangeliska lutherska kyrkan 
i USA, bildat 1862 av svenska immigranter för att 
fylla församlingarnas behov av lärare i engelska 
och svenska. För att stärka den lutherska identite-
ten idag erbjuder de en kurs om Luther.

”Uppmanar du dina konfirmandföräldrar att läsa 
Luthers lilla katekes?” Frågan från kollegan som 
tjänstgör på landsbygden utanför Minneapolis 
var oväntad. Även om den prästtjänst jag har idag 
inte rymmer konfirmandundervisning så har jag 
inte uppmanat någon att läsa katekesen under 
alla de år jag haft konfirmander. Fast utan Martin 
Luther hade vi inte tillhört en kyrka där förlåtelse 
finns för Jesu Kristi skull och det Jesus gjorde ge-
nom sin död och uppståndelse.

Tes  nr 36  på kyrkporten i Wittenberg löd ”Varje 
kristen, som verkligen ångrar sig, har rätt till full 
befrielse från straff och skuld även utan avlats-
brev”.

Anita Karlén



Kinneved
Under vecka 33 inbjuder 
Kinneveds församling till 
gemenskap 

Sommarveckan är en väl 
inarbetad tradition i Kin-

neveds församling som i år 
kommer ha Luther-tema med 
anledning av att det är 500 år 
sedan reformationen startade i samband med att  
Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkpor-
ten i Wittenberg. Sommarveckan infaller under 
vecka 33 och programmet börjar ta form. Redan 
nu är följande planerat:

Måndag
Allsång i kyrkan med Lasse Blomqvist med vänner

Tisdag
”Nunnan som blev fru Luther” 
Berit Johansson berättar om Katharina von Bora som 
gifte sig med Martin Luther år 1525.

Onsdag
Dagledigsamling med Torbjörn Lantz och Ted Rosvall

Torsdag
Musikquiz med Mixxkören

Fredag
Sväng i kyrkan med efterföljande grillkväll.

Lördag
Kyrkogårdsvandring tillsammans med Hembygds-
föreningen

Söndag
Högmässa i Luthersk anda.

Varje dag blir det dessutom servering, utställning 
om Luther och marknad med lokala hantverkare. 
Mer detaljerad information kommer i nästa num-
mer av Insikten och på affischer. 

Åsarp
Under perioden 26 juni – 2 juli inbjuder 
Åsarps församling till aktiviteter med 
härlig gemenskap.

Under tre kvällar ordnas aktivite-
ter i och runt Åsarps kyrka och det 

blir också  servering och konstutställning.
Med anledning av den planerade konstutställ-
ningen efterlyser nu församlingsrådet tavlor 
eller andra alster av lokala amatörmålare/konst-
närer (Fivlered, Solberga, Börstig, Åsarp) som vi 
får visa upp i samband med sommarveckan.

Har du frågor eller vill anmäla intresse? Kontakta 
Anita Nilsson på telefon 0515-50289 eller Carina 
Andersson på telefon 0704-875163. 

Sista anmälan är tisdagen den 20 juni.

Sommarveckor
Vi fortsätter traditionerna med sommar-
veckor i Åsarp och Kinneved och tema 
detta år är givetvis Luther!

”En Gud kallas det,  
som man väntar sig allt gott av, 
och som man i nöd tar sin tillflykt till.

Det, varvid du fäster ditt hjärta  
och varpå du förlitar dig, 
är i verkligheten din Gud.”

Martin Luther

Efterlysning
Till våra utställningar under som-
marveckorna (i både Kinneved och 
Åsarp) vill vi gärna låna gamla kate-
keser, biblar och psalmböcker. 

Hör av dig till Marian Jensen (kontaktinforma-
tion finns på sidan 2) om du har något bidrag till 
utställningarna!
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Pilgrimsvandring
Vandring i gemenskap och stillhet.

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

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

Det finns en pilgrimsgrupp med representanter 
från de tre församlingarna vars uppgift är att  
samordna och arrangera pilgrimsvandringar i 
pastoratet och närområdet som förenklar för  
människor att komma ut och upptäcka lederna.

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

Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter  
väder till vandringarna. Eventuell återresa ordnas 
av arrangören om inget annat anges.

Naturens katedral
Vartofta-Åsaka – Smula Åsar
Tisdag 9 maj kl. 18.00

Vi vandrar genom naturens katedral. Vi går från 
Kyrkeslätt i Vartofta-Åsaka till Smula Åsar, ca. 6 
km, under drygt två timmar. 

Tor Leijgård är botanisk guide. Erling Nyman och 
Jenny Carlson är vandringsledare. 

Kristi himmelsfärdsdag
Åsarp– Bredene–Åsarp

Torsdag 25 maj kl 7.15

Samling kl 7.15 vid Åsarps församlingshem och 
därefter traktorskjuts till Bredene kapell. Klockan 
8 firar vi gudstjänst med efterföljande frukost. 
Därefter vandrar vi som vill tillbaka till Åsarps 
församlingshem (ca 7 km). För de som bara vill 
vara med på gudstjänsten går traktorn tillbaka  
efter frukosten.

Vårkumla–Slättäng– Vårkumla

Torsdag 25 maj kl 9.30

Samling kl 9.30 vid Vårkumla kyrka. I lövade 
vagnar åker vi till Slättäng och vandrar sedan  
pilgrimsleden/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 guds-
tjänsten som börjar ca kl 10.45.

Kyrkstig och sommarmusik
Skånum–Grolanda kyrka

Söndag 9 juli kl 15.00

Samling på Skräddaregården i Skånum. Därifrån 
vandrar vi kyrkstigen till Grolanda kyrka, ca 6 
km. Guide bland torpen på vägen är Bernt Blank 
och vandringsledare är Erling Nyman och Jenny 
Carlson. 

Väl vid kyrkan grillar vi korv innan gudstjänsten 
med sommarmusik börjar kl. 19.

Vist kyrkplats
Floby–Vist

Lördag 12 augusti kl 15.00

Vi inleder med andakt kl 15.00 i Floby kyrka och 
därefter vandrar vi till Vist kyrkplats där det är 
andakt kl 17.00.

Även du som inte har möjlighet att gå hela vand-
ringen är välkommen till andakterna som inleder 
och avslutar vandringen.

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

PilgrimPilgrim



Vilken kyrka?
Känner du igen detaljerna från några av 
pastoratets kyrkor? Var med och tävla!

Nu kan du vinna ett fint pris genom att svara 
på frågan: Vilken av bilderna till vänster 

hör ihop med vilken av följande kyrkor?

1, Solberga kyrka
2, Fivlereds kyrka
3, Åsarps kyrka
4, Kinneveds kyrka
5, Sörby kyrka
6, Gökhems kyrka

Para ihop rätt bild med rätt kyrka. Skicka din rad 
(exempelvis ”2A, 3F...”), ditt namn och adress till 

Floby pastorat 
Storgatan 58 
521 51 Floby 

Du kan också maila ditt tävlingsbidrag till  
floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Senast den 7 augusti behöver vi ha ditt tävlings-
bidrag. Tre vinnare får fina priser hemskickade. 
Blir du en av dem? 

A

B C

D E

F

Tävling!
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Tack!
Vi tackar Assar Karlsson och Anita Karlén.

Assar Karlsson har genom sin långa anställnings-
tid varit en mycket god medarbetare och gjort 
stora insatser som kyrkvaktmästare. Under senare 
år har han på ett förtjänstfullt sätt verkat som  
arbetsledande förman.

Stort tack riktar vi till Assar som nu avslutat sin 
tjänst. Vi önskar honom en rik och välsignad tid 
som pensionär.

Under Anita Karléns 25 år som präst hos oss har 
hon genom sitt goda och omsorgsfulla bemötande 
fått göra skillnad för många. Ett hjärtligt tack för 
allt du gjort och fått betyda under de 25 åren.

Håkan Gustafsson 
kyrkoherde

Ser helst framåt
Assar Karlsson går i pension. Anita Karlén 
firar 25 år på sin tjänst i pastoratet.  
De är överens om att de hellre blickar 
framåt än ser tillbaka i nostalgi.

Assar Karlsson har gått i pension efter 43 
års anställning. Anita Karlén har jobbat i 

25 år och ska jobba några till! De är båda överens 
om att inte bli för nostalgiska utan de vill hellre 
använda sin erfarenhet till att blicka framåt. 

– Kyrkans budskap om att gå ut och göra alla folk 
till lärjungar� gäller fortfarande, även om formen 
förändras med årens gång, säger Anita.

Både Anita och Assar började sina anställningar i be-
tydligt mindre organisationer, på den tiden när för-
samlingarna var mindre och relationerna närmre. 
Med större enheter blir det längre till församlings-
borna och båda två ser en risk med det. De märker  
också svårigheter med att engagera förtroende-
valda och ideella medarbetare på samma sätt som 
förut; kanske till följd av större enhet, kanske till 
följd av den tid vi lever i med fullbokade kalen-
drar för många.

Det gäller att kyrkan på landsbygden tänker till för 
att ta vara på resurser och samarbeten för att vara 
relevant för så många som möjligt. I Floby pas-
torat finns goda relationer och samarbeten både 
över samfundsgränser men också med idrottsför-
eningar, skolor och hembygdsföreningar.

Samtidigt ger ett större pastorat möjlighet till 
bättre ekonomi för att kunna ta hand om våra 
kyrkobyggnader och bibehålla en bra bredd 
bland personalen. En stor fördel är att flera av de  
anställda är bosatta inom pastoratet. Det ökar 
också närheten mellan församlingsbor och kyr-
kan där de anställda så väl i sina yrken som på 

Två trotjänare

↴

Foto:  Jenny Carlson



sin fritid får �vara� kyrkan. Detta, menar Assar och 
Anita, är ett stort ansvar med både glädjeämnen 
och svårigheter. Det är inte alltid man i kön på 
den lokala mataffären vill diskutera med grannen 
huruvida hen ska vara kvar i kyrkan eller inte! 

Meningsfulla relationer
Under alla år som Assar och Anita har arbetat har 
de naturligtvis följt många församlingsbor och  
deras familjer genom livets glädje- och sorge- 
stunder. De har många fördjupade och berikande 
relationer i sina hjärtan.

– Kyrkan finns ju där som ett nav som håller ihop 
livets olika delar och de allra flesta möter vi just 
under livets stora stunder; dop, konfirmation,  
vigsel och begravning. Det knyter särskilda band 
att mötas under dessa stunder och ofta vill man ha 
samma präst som man tidigare mött just för att en 
relation har skapats; i glädje eller sorg.

– Det gäller att vi alla; anställda, förtroendevalda, 
ideella och pastoratsbor har känselspröten akti-
verade för att kunna hjälpa och bistå människor 
vi möter.  För alla möten i alla sammanhang är 
diakoni och det är en av kyrkans grunduppgifter.

Den 17 september är det kyrkoval. Det är ett yp-
perligt tillfälle att engagera sig för att påverka 
kyrkans verksamhet och få ännu fler människor 
att känna att vi alla tillsammans är kyrkan i Floby 
pastorat!

Kyrkrally
Den 26 augusti blir det ett nytt kyrkrally i 

Floby pastorat. I år kommer kyrkrallyt gå 

mellan Jäla, Grolanda, Göteve, Floby och 

Hällestads kyrkor med målgång i Kyrkans 

hus i Floby. Håll utkik i nästa nummer av 

Insikten för mer information!

↴

Sommaröppna 
kyrkor
Välkommen in i din kyrka i sommar!

Under tiden 1 april - 5 november håller vi 
följande kyrkor öppna för besök:

* Jäla
* Gökhem
* Kinneved
* Åsarp
* Vårkumla 
Kyrkorna är öppna dagligen mellan kl. 9-19. Vill 
du besöka någon av våra andra kyrkor så öppnas 
de på förfrågan; ring 0515-72 38 80!

Foto:  Helena Taubner

Gökhems kyrka är bland 
annat känd för sina vackra 
takmålningar.  
Välkommen in!
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Kalendern  
sommaren 2017
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat. 
Välkommen för gudstjänst och gemenskap!

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

Maj
9 maj, tisdag
Vartofta-Åsaka 18.00
”Naturens katedral” 
pilgrimsvandring till Smula Åsar.  
Läs mer på sidan 8

11 maj, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

12 maj, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt, efter andakten 
serveras lunch i församlingshemmet

13 maj, lördag
Gökhems kyrka 10.00
mässa med konfirmation

14 maj
5:e söndagen i påsktiden
Floby kyrka 10.00
mässa med konfirmation

Vårkumla kyrka 10.00
gudstjänst

Solberga kyrka 17.00
gudstjänst

16 maj, tisdag
Kinneveds kyrka 18.00
mässa med vårfest och avslutning  
för Svenska Kyrkans Ungas grupper

17 maj, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

Floby, Kyrkans hus 18.00
mässa med vårfest och avslutning  
för Svenska Kyrkans Ungas grupper

18 maj, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

Åsarps församlingshem 18.00
mässa med vårfest och avslutning  
för Svenska Kyrkans Ungas grupper

21 maj
Bönsöndagen
Fivlereds kyrka 10.00
mässa

Göteve, EFU-stugan 11.00
gudstjänst, sommarstart och  
scoutinvigning

Trävattna kyrka 17.00
gudstjänst.  
Sommarmusik med AG-kören

Brismene kyrka 19.00
gudstjänst

25 maj 
Kristi himmelfärds dag
Bredene kapell 8.00
gökotta. Samling vid Åsarps försam-
lingshem 7.15 för traktorskjuts till 
Bredene. Läs mer sidan 8

Vårkumla kyrka 9.30
pilgrimsvandring med avslutande 
gudstjänst. I samarbete med  
Vårkumla hembygdsförening.  
Läs mer på sidan 8

Grolanda kyrka 17.00
gudstjänst. Mixxkören och 
Flobykören inleder med  
sång från tornet och sjunger även  
i gudstjänsten. Servering

28 maj
Söndagen före pingst
Kinneveds kyrka 10.00
mässa

Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst

Sörby kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”En gitarr, en man och några 
sånger”, Magnus Jonsson

31 maj, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

Juni
4 juni 
Pingstdagen
Jäla kyrka 10.00
mässa

Vårkumla kyrka 10.00
gudstjänst

Floby kyrka 17.00
gudstjänst

Börstig kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik 
Maria Sitte, sång och  
Jan Björklund, gitarr

10 juni, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

11 juni
Heliga trefaldighets dag
Brismene kyrka 10.00
mässa

Ullene kyrkoruin 17.00
gudstjänst, ekumenisk.  
Ta med kaffekorg

Fivlereds kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”Dragspelsmagi – klassiska mästare 
möter svenska dragspelskungar”, 
Kallis Bengtsson

14 juni, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

15 juni, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

18 juni 
1:a söndagen efter trefaldighet
Göteve, EFU-stugan 10.00
gudstjänst, servering

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst

Solberga kyrka 17.00
mässa

Gökhems kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik 
Emy och Alva Stahl 
blockflöjt, sång och piano

22 juni, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa

23 juni, Midsommarafton
Göteve, EFU-stugan 16.00
midsommarfirande 
Läs mer på sidan 15
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24 juni, Midsommardagen
Alphems arboretum 14.00
gudstjänst. Serveringen är öppen

Vårkumla, Domarringen 17.00
gudstjänst. Ta med kaffekorg

25 juni 
Johannes Döparens dag
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst

Vilske-Kleva kyrka 17.00
mässa. Efter gudstjänsten blir det 
servering i Kullmansgården i sam-
arbete med Hembygdsföreningen

27 juni, tisdag
Åsarps kyrka 18.00
kyrkogårdsvandring med avslutande 
andakt. Servering och utställning i 
samband med församlingens som-
marvecka

28 juni, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

29 juni, torsdag
Åsarps kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik 
Samuel Fredén och 
Andreas Andersson, 
sång och musik. 
Servering och utställning i samband 
med församlingens sommarvecka

Juli
1 juli, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

2 juli 
3:e söndagen efter trefaldighet
Floby kyrka 10.00
gudstjänst

Vårkumla kyrka 17.00
mässa

Göteve, EFU-stugan 18.00
gudstjänst, servering

Åsarps kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”En musikalisk bukett med dofter 
och smaker från den svenska som-
maren”, Lars Storm, orgel.  
Videoöverföring sker till koret så 
man kan se hur Lars spelar. Server-
ing och utställning, avslutning på 
församlingens sommarvecka.

8 juli, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

Floby kyrka 18.00
helgsmålsbön

9 juli 
4:e söndagen efter trefaldighet
Göteve kyrka 10.00
mässa

Åsarp, Korskyrkan 10.30
gudstjänst, ekumenisk

Brismene kyrka 17.00
gudstjänst. Ta med kaffekorg

Grolanda, Skånum 15.00
pilgrimsvandring via kyrkstigen till 
Grolanda kyrka. Läs mer sidan 8

Grolanda kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”Rofylld musik i sommarkvällen” 
Håkan Ljungkvist, saxofoner  
Karin Möller, piano och orgel 
Korvgrillning från 18.30

12 juli, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

13 juli, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

15 juli, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

16 juli
Apostladagen
Göteve, EFU-stugan 10.00
gudstjänst, servering

Kinneveds kyrka 10.00
mässa

Åsarp, Fageråsstugan 15.00
gudstjänst. I samarbete med  
hembygdsföreningen

Floby kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”Nu är det sommar på jorden” 
Katarina Torgersson,  
sång och piano,  
Olof Torgersson, saxofon och flöjt

20 juli, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

22 juli, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

23 juli
6:e söndagen efter trefaldighet
Åsarp, Korskyrkan 10.30
gudstjänst, ekumenisk

Trävattna,  
Lindgrenska parken 17.00
gudstjänst, ta med kaffekorg

Vårkumla kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”Den dyra tiden” 
AliCa, sång och musik

26 juli, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

27 juli, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

29 juli, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

30 juli
Kristi förklarings dag
Åsarps kyrka 10.00
mässa

Gökhem,  
Överkyrke kyrkoruin 17.00
gudstjänst. Antikfiket är öppet

Göteve, EFU-stugan 18.00
gudstjänst, servering

Brismene kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
”Mästarnas musik – barockmusik 
och tango” 
John Elénius, klassisk gitarr 
Jens Johansson, flöjt
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Lördags-
träffen
Lördagsträffen är några 
timmars enkel samvaro  
som formas av deltagarna.

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

13/5, 10/6, 15/7, 12/8, 16/9,  
12/10, 18/11 och 9/12

På vårdcentrum i Floby träffas vi 
i matsalen  klockan 15.00 föl-
jande lördagar: 

27/5, 24/6, 29/7, 26/8, 30/9 , 
28/10, 25/11 och 30/12

Dagledig-
träffar
Är du ledig på dagtid?  
Välkommen!

Under våren och sommaren 2017 
återstår bara en dagledigträff, men 
till hösten återkommer träffarna.

Utflykt till Trädet
Onsdag 17 maj

Avresa klockan 14.30  
från posten i Åsarp
“Stunden vid min simpla låda” 
Börje Kraft sjunger och berättar 
Avslutning tillsammans med  
Trädets daglediga.

Augusti
5 augusti, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

6 augusti 
8:e efter trefaldighet
Kinneveds kyrka 10.00
mässa

Börstig, Ljungåsen 17.00
gudstjänst, ta med kaffekorg.  
I samarbete med  
hembygdsföreningen

Ullene kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik 
Lasse Svensson, dragspel och sång

9 augusti, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

10 augusti, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

12 augusti, lördag
Floby kyrka 15.00
andakt och pilgrimsvandring till  
Vist kyrkplats. Läs mer på sidan 8

Floby, Vist kyrkplats 17.00
andakt, ta med kaffekorg

Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

13 augusti
9:e söndagen efter trefaldighet
Göteve, EFU-stugan 10.00
gudstjänst, servering

Hällestad, Tveten 17.00
gudstjänst, ekumenisk. Servering

Solberga kyrka 19.00
gudstjänst. Sommarmusik  
Mikaela Simonsson, sång

Du vet väl att det 
är kyrkoval i höst? 
Den 17 september är det 
dags att gå till valurnorna 
för att rösta fram kyrkans 
förtroendevalda för  
kommande mandatperiod. 

Du röstar i tre nivåer:  
lokalt till kyrkofullmäktige, 
på stiftsnivå till stiftsfull-
mäktige och på riksnivå till 

kyrkomötet. Vilka personer 
vill du ska ha inflytande 
över kyrkan idag och i 
framtiden?

Mer information hittar du 
på www.svenskakyrkan.se/
floby och på /kyrkoval

Foto:  Svenska kyrkan/IKON



Midsommar
Traditionsenligt midsommarfirande 
vid EFU-stugan även i år.

Föreningen som äger EFU-stugan bildades av 
en grupp ungdomar 1966 och firade förra 

året 50-årsjubileum. Nu ser man fram emot att 
fortsätta verksamheten och därför har man under 
vintern passat på att renovera köket och ett litet 
rum vid sidan av. Platsen präglas av att det är re-
gelbunden barnverksamhet och scoutverksamhet. 
Nya fotbollsmål och grillplats har tillkommit och 
arbete pågår med att utvidga lekplatsen. Stugan 
ligger ca 1 km in i skogen från avfarten vid vägen 
mellan Floby och Göteve.

Det har varit traditionsenligt midsommarfirande 
vid EFU-stugan i Göteve under många år. For-
merna har växlat en del men att klä midsom-
marstången tillsammans, det har man gjort ända 

från början. Man hjälps åt att plocka allehanda 
blomster i förväg och björkris finns det gott om i 
närområdet. 

Kl 16.00 inleds firandet med att klä stången och 
sedan blir det danslekar ackompanjerade av en 
musikgrupp. Tipspromenad på promenadslingan 
med fina vinster och lottförsäljning är också ett 
stående inslag i firandet. Serveringen som öpp-
nar kl 15.30 pågår under hela eftermiddagen och 
framåt kvällen blir det korvgrillning. 

Ett uppskattat inslag är ”Sång i midsommartid”, 
som startar kl 18.30, allsånger ackompanjerade 
av ett husband med solistiska inslag och diktläs-
ning. Programmet avslutas med aftonbön.  

Midsommarfirandet sker i samverkan mellan Gö-
teve hembygdsförening, Floby församling, EFS 
Falköping, EFS Floby-Göteve och studieförbun-
det SENSUS.

Mycket varmt välkomna att fira midsommar vid 
EFU-stugan i år!

Foto:  Marianne Arvidsson



www.svenskakyrkan.se/floby

Stöd syriska  
flyktingar
Konflikten i Syrien innebär lidande och förluster vars omfattning inte går att föreställa sig. 
Svenska kyrkans internationella arbete finns på plats och stödjer syriska flyktingar i Jordanien, 
Libanon och Turkiet. Din gåva går bland annat till nyanlända flyktingar, aktiviteter för barn  
och  ungdomar, säkra  lokaler s.k. safespaces, där människor, framför allt barn som utsatts  
för posttraumatisk stress, kan få  komma undan och känna sig trygga.

Din gåva räddar liv!
SMS:a SYRIEN till 72905 så skänker du 100 kronor.  
Swisha till 9001223. Märk gåvan med SYRIEN. 

 
svenskakyrkan.se/internationelltarbete/syrien
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Hemma hos Zaid och hans familj. Familjen Al Natoor har flytt från Syrien och bor i flyktingläger i Jordanien.

Tack för ditt bidrag!
Tillsammans har vi i Floby pastorat under 2016 års julkampanj, 2017 års fastekampanj 
och genom syföreingarnas fantastiska arbete lyckats samla in mycket pengar som 
förändrar livet för människor genom Svenska kyrkans internationella arbete. 

Syföreningarna under 2016: 105 300 kronor

Julkampanjen 2016: 53 848 kronor

Fastekampanjen 2017: 18 414 kronor

Tack för att du har bidragit! Det finns fortfarande stora behov av stöd runt om i 
världen, så fortsätt gärna hjälpa via Svenska kyrkans internationella arbete. 


