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i pastoratet. 
Mitt upp-
drag är att 
leda det 
stora och 
goda arbete 
som ideella 
och anställ-
da medar-
betare gör i 
församling-
arna. Det 
är där du 
kommer in och jag hoppas och tror att vi snart 
kommer att ses.

Det är vi som är kyrkan tillsammans. Vi som vill 
engagera oss för ett mänskligare samhälle och en 
gemenskap där alla sorters människor får rum; 
för skapelsen, klimatet och allt liv på planeten. Vi 
som tror på Gud, vi som tvivlar eller som längtar 
efter en tro. Vi som bryr oss om våra sockenkyr-
kor och som förundras över den känsla av helig-
het som vi möter i orden, musiken och i stearinlju-
sens doft. Det är vi som ska göra det tillsammans! 

Stefan Klint
kyrkoherde

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 92 072-2129212

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

Annette Kinnunen 72 38 90 070-520 42 98

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

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

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Matilda Wardin 72 38 93 076-132 22 54

Åsa Johansson 72 38 94 076-132 22 55

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

Kyrkokansli
Malin Fallgren 72 38 86 076-132 22 50

Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

Vaktmästeri
Michael Steneros, chef 72 38 01 070-206 04 05

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

Besöks- och postadress: 

Storgatan 58, 521 51 Floby

Telefon:  

0515-72 38 80

E-post: 

floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Kansliets öppettider  
måndag, onsdag och fredag  

9.30 -12.00

Fler kontaktuppgifter finns på  

www.svenskakyrkan.se/floby

Kontakta  
Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON.  
Omslagsfoto: Bön formulerad av Josefine Stensson, foto Lena Åmark.

Kyrkoherden har ordet

Luftrötter  
och tango
Hej! Jag heter Stefan och är sedan 9 april 
den nya kyrkoherden i Floby pastorat. 

Det är ett uppdrag som jag tar mig an med 
lust och glädje, tacksam över det stora för-

troende jag har fått. Jag kommer senast från en 
tjänst som präst i Annedals församling, bor med 
familjen i Göteborg och kommer tillsvidare att 
pendla till Floby. 

Jag prästvigdes för Skara stift 2003 och var Falkö-
pingsbo 2006-2014. Mitt livsträd har slagit djupa 
luftrötter i Åsarps församling men jag har också 
starka känslor för Kinneved och Floby försam-
lingar efter en tid som vikarierande kyrkoherde 
här 2013. Jag gillar att spela fotboll och elbas till 
svängiga rytmer - och att dansa argentinsk tango!

Som kyrkoherde är jag chef för personalen och 
tillsammans med kyrkorådet ansvarig för ekono-
mi, fastigheter och inriktningen på verksamheten 

Foto: Ronald Eek

Stefan Klint är  
ny kyrkoherde  

i Floby pastorat



Vi tackar Bengt-Åke  
och välkomnar Stefan
Ett stort tack till Bengt-Åke Öhgren som på ett 
mycket förtjänstfullt sätt har vikarierat som  
kyrkoherde hos oss i Floby pastorat sedan slutet 
av november 2017 när Håkan Gustafsson gick 
i pension. Från kyrkorådet vill vi uttrycka vårt  
innerliga tack!   

Kyrkorådet har beslutat anställa Stefan Klint som 
ny kyrkoherde i Floby pastorat. Vi i kyrkorådet 
är mycket glada att Stefan sökte den lediga tjäns-
ten som kyrkoherde hos oss i Floby pastorat och 
ser nu fram emot vårt gemensamma arbete för  
församlingarnas och pastoratets bästa. Vi önskar 
Stefan Guds välsignelse i detta arbete. 

Stefan presenterar sig närmare på sidan 2. Under 
festliga former får vi ta emot vår nye kyrkoherde 
i Floby kyrka den 26 augusti. Mer information 
kommer i nästa nummer av Insikten.

Rune Lennartsson
Kyrkorådets ordförande

Ny kyrkohandbok
På Pingstdagen 2018 träder den nya  
handboken för Svenska kyrkans  
gudstjänster i kraft.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för  
kyrkans olika gudstjänster, som till exempel 

högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. 
Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan tas 
i bruk på Pingstdagen 20 maj 2018. Arbetet har 
pågått under många år och senast Svenska kyrkan 
fick en kyrkohandbok var 1986. 

Ärkebiskop Antje Jackelén säger om den nya 
handboken: ”Jag kan med glädje konstatera att 
Svenska kyrkan fått en kyrkohandbok som an-
tagits med brett stöd. Ett beslut som speglar hur 
det ser ut ute i församlingarna. Personligen är jag 
mycket glad över att dopets ställning stärkts ge-
nom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandbo-
ken.”

Floby pastorat väl förberett
Under flera år har vi i Floby pastorat använt delar 
av förslaget till ny kyrkohandbok. Vi har labore-
rat med de olika byggstenarna för texter och mu-
sik som funnits i förslagen från 2012 och 2016.

Nu är det dags att tillsammans, långsiktigt hitta 
former för mässa och gudstjänst utifrån den nya 
handbokens princip om gemensam grundstruktur 
med mångfald och delaktighet.

Ärkebiskop Antje talade under mötet där  
beslutet om den nya kyrkohandboken fattades. Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans 
Unga fyller 25 år
Svenska Kyrkans Unga grundades 1993, 
efter ett långt förarbete där flera  
organisationer gick samman och blev en. 

Svenska Kyrkans Unga är en organisation 
som vilar på en över hundra år gammal  

tradition av organiserat barn- och ungdomsarbete 
i Svenska kyrkan. Redan 1964 fanns förslag om 
samgående mellan dåvarande Kyrkans Ungdom 
och Ansgarsförbundet.

Svenska Kyrkans Unga skulle alltså vara det red-
skap som Svenska kyrkan bedrev sin barn- och 
ungdomsverksamhet med, och uppdraget rörde 
allt arbete. Kännetecken för Svenska Kyrkans 
Unga skulle bland annat vara:

* Ett syfte som är känt av medlemmarna och 
som görs levande i verksamhetens alla led

* En enkel demokratisk form som fungerar och 
som ökar delaktigheten

* En verksamhet som inte bara uppstår tillfäl-
ligt och i vissa församlingar, utan pågår under 
lång tid och i hela Svenska kyrkan.

Och allt detta gäller fortfarande!

Lokalt engagemang  
i Floby pastorat
Här i Floby pastorat har tre lokalavdelningar över 
tid blivit en, som vi kallar ”Svenska Kyrkans Unga 
Floby pastorat”. 

Vi har en ung styrelse som träffas några gånger 
varje termin och diskuterar verksamhet och bud-
get. Vid det senaste årsmötet fick vi en ny ordfö-
rande, Truls Blad. Därtill består styrelsen av Moa 
Josefsson som är sekreterare och fyra ledamöter: 
Jimmy Ahl, Sarah Torstensson, Ninni Floberg och 
Fauna Jansson. Alla beslutsfattare i styrelsen mås-
te vara under 30 år och vi försöker få representan-
ter från olika delar av pastoratet.

Inför årsmötet tar styrelsen fram en budget uti-
från den verksamhetsplan man gjort. Här är 
gruppverksamhet en bas med viss öppen verk-
samhet och skolkontakter genom fritidsgårdar, 
Bibeläventyret, adventsandakter, julvandring och 
påskvandring.

Vi firar med tårta
Svenska Kyrkans Unga fyller tjugofem år!  
Det firas på våra våravslutningar med tårta – 
missa inte tillfället att fira med oss!

Lägerelden är en favorit för många 

deltagare. Vilken sång tycker du bäst 

om att sjunga vid elden?

Foto: Lena Åmark



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Så här har loggan utvecklats fram till det att Svenska Kyrkans Unga bildades genom att 
dåvarande Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet gick samman.  Längst till vänster 
syns Kyrkans Ungdoms logga. Nästa logga tillhörde Ansgarsförbundet och nästa logga 
blev Svenska Kyrkans Ungas egen logga när förbundet bildades. Längst till höger syns, 
som vanligt här i Insikten, vår nuvarande logga i rött.

Efter sommarlovet  
blir det termins-
start under vecka 
35 för alla grupper! 

Gillar att åka på läger
Vi är en lokalavdelning som gillar läger. Finns det 
ett stort läger att åka på så är vi med! 

Dessutom utnyttjar vi vår egen lägergård Tveten 
för läger och övernattningar. Under våren 2018 
kommer miniminiorer och miniorer tillsammans 
med EFS-scouterna ha en övernattning i tält och 
vidskydd där. De kommer att leka, vandra, elda 
och prata om Gud och livet. 

Till sommaren kommer juniorer att åka till läger-
platsen Metsakodu som ligger vid Utvängstorp 
utanför Sandhem. Vi åker dit tillsammans med 
grupper från Falköping och Tidaholm. Familjer 
kommer att kunna delta under en dag. Detta är en 
lägergård vi tidigare använt vid många tillfällen 
då vi inte hade en egen. 

På vissa läger sover vi i en kyrka.  
Det är en härlig upplevelse!

Foto: Lena Åmark
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Konfirmation? 
Javisst!
Är du född 2004? Vill du bli konfirmand 
under läsåret 2018-19? 

Om du vill bli konfirmand, eller om du 
känner någon annan som vill bli konfir-

mand, så får du svar på några vanliga frågor här. 
Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen (se 
sidan 2) om du undrar något mer!

Vad är konfirmation?
Själva ordet kommer av latinets Confirmare, att 
bekräfta, och då är det dopet vi tänker på. Genom 
konfirmationen säger du ja till ditt dop, till att 
du blev döpt. Kanske var det dina föräldrar som 
bestämde om du skulle döpas, kanske var du så 
liten att du inte kommer ihåg det, eller så tog du 
själv beslutet om att bli döpt. Oavsett vilket så vill 
konfirmationen ge dig en bredare, mer innehålls-
rik bild av kyrkan, kristen tro och livet tillsam-
mans med Gud, varandra och oss själva. När du 
konfirmerar dig säger du ja till ett fortsatt liv med 
öppenhet och lyhördhet för det stora mysterium 
som kristen tro är. Du sänds också ut i världen 
med din unika uppgift och med gåvan att vara en 
god medmänniska på resan genom livet. 

När i livet äger  
konfirmationen rum? 
På samma sätt som det aldrig är för sent att bli 
döpt är det heller aldrig för sent att konfirmera 
sig. Vanligast är att tillsammans i grupp, under 
årskurs åtta i grundskolan, delta i det vi kallar 
konfirmationsundervisning, men när som helst ef-
ter det är det möjligt att ha enskild konfirmation 
för den som vill.

Hur går konfirmationen till?
I Floby pastorat erbjuder vi under läsåret 2018-
2019 två olika grupper, en i Floby och en i Kinne-
ved. Inbjudan kommer till alla elever i som börjar 
årskurs 8 i höst och som bor i pastoratet. 

Konfirmandtiden sträcker sig från slutet av au-
gusti 2018 till mitten av maj 2019. Vi erbjuder 
träffar efter skoltid på vardagar, två lägerhelger 

och gudstjänster. Du deltar med närvaro och för
hoppningsvis mycket nyfikenhet. Är du inte döpt 
så kommer det också kunna ske under året som 
konfirmand. 

Vilket innehåll har  
undervisningen?
Vårt konfirmandarbete styrs av ”Riktlinjer för 
Svenska Kyrkans konfirmandarbete”, vilket är 
ett dokument för all konfirmandundervisning i 
Svenska Kyrkan. 

Vi vill ge dig som konfirmand tillfälle till både 
lärande och upplevelser och göra dig delaktig i 
samtal, gudstjänster och aktiviteter. Du kommer 
med dina erfarenheter och tankar om livet, Gud 
och världen. För oss som leder konfirmandunder-
visningen är du med dina tankar, frågor och din 
historia i fokus. 

Varför konfirmation?
Vi är tacksamma att tillsammans med våra konfir-
mander få vandra en bit på vägen genom det som 
är livet. Vår förhoppning är att de alla känner sig 
sedda, hörda, delaktiga och bekräftade av oss, av 
varandra och av Gud, och att de vet sig vara äls-
kade precis som de unika människor de är. 

Åsa Jockisch
präst

Foto: Lena Åmark

Konfirmander gör många  
roliga saker tillsammans.

Konfirmander testar olika  
typer av gudstjänster,  
tex dop.

Konfirmation

Foto: Lena Åmark



Konfirma- 
tioner 
våren 2018
Årets konfirmander har sin stora konfir-
mationsgudstjänst vid tre tillfällen.

Kinnevedsgruppen kommer att konfirmeras 
som två grupper, en i Brismene lördagen den 

5 maj kl.10.00 och den andra i Åsarp söndagen 
den 6 maj kl.10.00.

Flobygruppen konfirmeras i Floby kyrka lördagen 
den 19 maj kl.10.00.

Välkommen till Brismene, Åsarp och Floby!

Konfirmationsgudstjänst i Åsarps kyrka 2016.

Årets konfirmander 

har skrivit böner på  

händer av papper.

Foto: Jenny Carlson

Foto: Lena Åmark
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Kalendern sommaren 2018
Det är mycket på gång  
runt om i Floby pastorat.  
Välkommen för gudstjänst 
och gemenskap!

↴

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

Maj
7 maj, måndag
Åsarps församlingshem 18.30
friluftsmässa. Svenska Kyrkans  
Ungas avslutning börjar kl. 18. 
Servering

8 maj, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, �”Min musik”� 
Kenneth Holmström

Kinneveds församlingshem 18.30
friluftsmässa. Svenska Kyrkans  
Ungas avslutning börjar kl. 18. 
Servering

9 maj, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
friluftsmässa. Svenska Kyrkans  
Ungas avslutning börjar kl. 18. 
Servering

10 maj 
Kristi Himmelfärds dag
Bredene kapell 8.00
gökotta, servering.  
Pilgrimsvandring, se sid 12

Vårkumla kyrka 10.45
gudstjänst, servering.  
Pilgrimsvandring, se sid 12

Grolanda kyrka 17.00
gudstjänst. Mixxkören medverkar, 
servering

12 maj, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

13 maj 
söndagen före pingst
Kinneveds kyrka 10.00
mässa

Solberga kyrka 17.00
gudstjänst

Sörby kyrka 19.00
sommarmusik med Lasse Svensson 
sång och dragspel

16 maj, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

17 maj, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt, AG-kören

Åsarp, Posten 14.30
gemensam avresa till  
Trädets daglediga

19 maj, lördag
Floby kyrka 10.00
mässa med konfirmation

20 maj
Pingstdagen
Göteve, EFU-stugan 11.00
gudstjänst med scoutinvigning, 
servering

Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst

Brismene kyrka 19.00
sommarmusik med Karin Möller och 
Håkan Ljungkvist � orgel och saxo-
foner

26 maj, lördag
Kinneveds församlingshem 8.30
Utflyktsdag till Varnhem och  
Flämslätt, läs mer på sid 12

Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff

27 maj 
Heliga trefaldighets dag
Åsarps kyrka 10.00
mässa

Kinneveds kyrka 17.00
gudstjänst

Göteve, EFU-stugan 18.00
gudstjänst, servering

Gökhems kyrka 19.00
sommarmusik med Nino Ferraz � 
panflöjter m. fl. instrument

30 maj, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

31 maj, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

Juni
3 juni 
1:a söndagen efter trefaldighet
Göteve kyrka 10.00
mässa

Vårkumla kyrka 17.00
gudstjänst

Börstig kyrka 19.00
sommarmusik med  
Hanna Carlsson och  
Johan Silfverhjelm, sång och piano

10 juni 
2:a söndagen efter trefaldighet
Göteve, EFU-stugan 10.00
gudstjänst, servering

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst

Ullene kyrkoruin 17.00
ekumenisk friluftsgudstjänst. Tag 
med kaffekorg och något att sitta på

Fivlereds kyrka 19.00
sommarmusik med Torbjörn Lantz, 
sång och gitarr

13 juni, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

14 juni, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

16 juni, lördag
Floby, Alphems arboretum 14.00
lördagsträff.  
Samåkning från Kyrkans hus 13.45

Floby kyrka 18.00
helgsmålsbön

17 juni 
3:e söndagen efter trefaldighet
Solberga kyrka 10.00
gudstjänst

Jäla kyrka 17.00
gudstjänst

Göteve kyrka 19.00
sommarmusik med Maria Sitte och 
Jan Björklund, sång och gitarr

21 juni, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa



↴

↴22 juni 
Midsommarafton
Göteve, EFU-stugan 16.00
midsommarfirande, läs mer på s 11

23 juni 
midsommardagen
Trävattna,  
Lindgrenska parken 14.00
friluftsgudstjänst. Ta med kaffekorg

Vårkumla, Domarringen 17.00
friluftsgudstjänst. Ta med kaffekorg

24 juni 
Johannes Döparens dag
Kinneveds kyrka 10.00
mässa

Vilske-Kleva kyrka 17.00
gudstjänst i samarbete med  
hembygdsföreningen.  
Servering i Kullmansgården

Floby kyrka 19.00
sommarmusik med Innovakören 
under ledning av Susann Åsbogård 
och Göran Johansson

26 juni, tisdag
Åsarps kyrka 18.00
kyrkogårdsvandring och andakt. 
Församlingens sommarmusikvecka 
inleds, läs mer på sid 15

27 juni, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

28 juni, torsdag
Åsarps kyrka 19.00
sommarmusik med Mattias von 
Wachenfeldt, klassisk gitarr

29 juni, fredag
Gökhems kyrka 11.00
Visning av takstolsarbetet,  
läs mer på sidan 14

30 juni, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff

Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

Juli
1 juli 
Apostladagen
Sörby kyrka 10.00
gudstjänst

Göteve, EFU-stugan 18.00
gudstjänst, servering

Brismene kyrka 17.00
mässa

Åsarps kyrka 19.00
sommarmusik med Maja Gulliden 
och Birgitta Lindh, sång och piano

7 juli, lördag
Floby kyrka 18.00
helgsmålsbön

Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

8 juli 
6:e söndagen efter trefaldighet
Åsarp, Korskyrkan 10.00
ekumenisk gudstjänst

Kinneveds kyrka 17.00
mässa

Vilske-Kleva kyrka 19.00
sommarmusik, “I Duvemåla hage” 
Emy och Alva Stahl,  
sång, piano och flöjt

11 juli, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

12 juli, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

14 juli, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

15 juli 
Kristi förklarings dag
Vårkumla kyrka 10.00
gudstjänst

Åsarp, Fageråsstugan 14.00
friluftsgudstjänst i samarbete med 
hembygdsföreningen. Våffelservering 

Göteve, EFU-stugan 18.00
gudstjänst, servering

Trävattna kyrka 19.00
sommarmusik, 
Björn Berling, sång och piano

19 juli, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

21 juli, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

22 juli 
8:e söndagen efter trefaldighet
Åsarp, Korskyrkan 10.00
ekumenisk gudstjänst

Kinneveds kyrka 17.00
gudstjänst

Grolanda kyrka 19.00
sommarmusik, �”Från vår till höst”� 
Herr och Fru Hackspett, 
sång, fiol, munspel, mandolin m.m.

25 juli, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

26 juli, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

28 juli, lördag 
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff

Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön

29 juli 
9:e söndagen efter trefaldighet
Åsarps kyrka 10.00
ekumenisk mässa

Gökhem,  
Överkyrke kyrkoruin 14.00
friluftsgudstjänst.  
Antikfiket är öppet

Göteve, EFU-stugan 18.00
gudstjänst, servering

Vårkumla kyrka 19.00
sommarmusik med Johan Elénius 
och Jens Johansson, klassisk gitarr 
och tvärflöjt

Augusti
2 augusti, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

4 augusti, lördag
Kinneveds kyrka 18.00
helgsmålsbön
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Lördags-
träffen
Lördagsträffen är några 
timmars enkel samvaro som 
formas av deltagarna.

I Kyrkans hus i Floby träffas vi 
klockan 14.00. De träffar som 

är inplanerade under sommaren 
och hösten är: 

12/5, 16/6 (fika på Alphems 
Arboretum, avresa från Kyrkans 
hus kl 13.45), 14/7, 18/8, 15/9, 
13/10, 17/11 (obs! kl 15) och 
8/12 (obs! kl 10.30).

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

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

↴5 augusti 
10:e söndagen efter trefaldighet
Brismene kyrka 10.00
gudstjänst

Börstig, Ljungåsen 17.00
friluftsgudstjänst i samarbete  
med hembygdsföreningen.  
Ta med kaffekorg

Jäla kyrka 17.00
kyrkogårdsvandring i samarbete  
med hembygdsföreningen.  
Ta med kaffekorg

Jäla kyrka 19.00
mässa

8 augusti, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

9 augusti, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

11 augusti, lördag
Floby kyrka 15.00
andakt med efterföljande  
pilgrimsvandring, läs mer på sid 12

Floby, Vist kyrkplats 17.00
andakt. Ta med kaffekorg

Kinneveds kyrka 10.00
helgsmålsbön

12 augusti 
11:e söndagen efter trefaldighet
Göteve, EFU-stugan 10.00
gudstjänst, servering

Hällestad, Tveten 17.00
ekumenisk friluftsgudstjänst,  
syföreningen serverar kaffe

Solberga kyrka 19.00
sommarmusik 
Eva Ekhagen och Roy Sällström, 
gitarr, banjo och bouzuki

Helgmåls-
böner 
Även i sommar firar vi 
helgsmålsbön i Kinneved.

Välkommen till Kinneveds 
kyrka i sommar. För 5:e 

året i följd firar vi lekmannaledda 
helgmålsböner under sju lördagar 
kl. 18,00, med början den 30 juni. 

Vi läser den aktuella söndagens 
texter och böner, samt sjunger 
några psalmer.

Efter andakten berättar någon 
om kyrkan eller något som har  
anknytning till kyrkan.  

Så, varmt välkommen för en 
stunds andakt och gemenskap i 
Kinneveds kyrka!

Kinneveds församlingsråd

Öppet!
Välkommen in i din kyrka.

Mellan den 1:a april och den 4:e  
november 2018  är följande kyrkor 
öppna, dagligen mellan klockan  
9 och 19: 

Gökhem, Jäla, Kinneved,  
Vårkumla och Åsarp

Övriga kyrkor kan öppnas på för-
frågan. Ring 0515-72 38 80.

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Midsommar 
Som vanligt samlas vi vid EFU-stugan för 
att fira midsommar tillsammans. Det blir 
dans, musik, lekar, mat och gemenskap.
Välkommen att vara med!

Föreningen som äger EFU-stugan består av ett 
50-tal medlemmar i alla åldrar vilka hjälps 

åt att sköta det löpande arbetet med renovering, 
gräsklippning, städning och tillsyn. Förra året 
byttes en del brädor i brädfordringen och hela stu-
gan målades om utvändigt och taket rensades från 
mossa. Under detta år påbörjas bygget av ett fast 
vindskydd för scoutverksamheten och mark röjs 
för att förlänga tipspromenadslingan. Välkomna 
att se resultatet.

Det har varit traditionsenligt midsommarfirande 
vid EFU-stugan i Göteve under närmare 40 år. 
Formerna 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  kläs stången och ca 16.45  blir det dans-
lekar ackompanjerade av en musikgrupp. Serve-
ringen pågår mellan 15.30-18.00 och då kan man 
också gå tipspromenad på promenadslingan, el-
ler alternativt en kortare barnvagnsvänlig bana, 
med fina vinster och det blir också lottförsäljning 
under hela eftermiddagen. Korvgrillning framåt 
kvällen är ett stående inslag i firandet. 

Ett uppskattat inslag är också ”Sång i midsom-
martid”, som startar kl 18.00. Alla får sjunga med 
i sommarsånger och visor ackompanjerade av ett 
husband med solistiska inslag och diktläsning. 
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 även i år!

Foto Marianne Arvidsson
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10 maj, Åsarp
Kristi himmelsfärdsdag
7.15  Samling vid Åsarps församlingshem för  
traktorskjuts till Bredene kapell
8.00  Gudstjänst med efterföljande frukost
Därefter vandrar vi som vill tillbaka till Åsarps 
församlingshem (cirka 7 km). För dig som bara 
vill vara med på gudstjänsten går traktorn tillbaka 
efter frukosten.

10 maj, Vårkumla
Kristi himmelsfärdsdag
9.30 Samling vid Vårkumla kyrka. 
I lövade vagnar åker vi till Slättäng och vandrar 
sedan pilgrimsleden/kyrkstigen tillbaka till Vår-
kumla kyrka, cirka 2 km. Hembygdsföreningen 
serverar kaffe innan den avslutande gudstjänsten. 
Vill du inte vandra är du välkommen till kaffe och 
gudstjänsten som börjar ca kl 10.45.

26 maj, Utflyktsdag: Varnhem och Flämslätt
8.30 Avresa från Kinneveds församlingshem
Vi samlas vid Kinneveds församlingshem för av- 
resa mot Varnhem och guidning vid Kata gård. 
Därefter åker bussen vidare till Flämslätt där 
man kan välja att antingen pilgrimsvandra runt  
Flämsjön eller vara kvar på gården för andra, 
stillsammare aktiviteter. Anmälan till pastors-
expeditionen senast 18 maj. Läs mer på www. 
svenskakyrkan.se/floby

11 augusti, Floby - Vist
15.00 Samling i Floby kyrka
Vi inleder med andakt i Floby kyrka och därefter 
vandrar vi till Vist kyrkplats där vi avslutar med 
andakt kl 17.00.

Pilgrimsvandring 
Under sommaren ordnas flera pilgrims- 
vandringar. Vill du vandra med oss?

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

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

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

I Floby pastorat finns flera vackra pilgrimsleder 
som röjs och hålls i ordning så att vi alla kan ha 
glädje av dem. Flera av oss har nog tänkt att man 
ska gå någon av sträckorna men ibland kan det 
vara svårt att verkligen komma till skott. Det kan 
bli enklare och även tryggare om man vet att ett 
visst datum arrangeras en vandring med en ledare 
som kan sträckan. 

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

Pilgrim

Pilgrimskorset är en  
kombination av det kristna 

korset och symbolen för  
en historisk sevärdhet.  
Korset finns på stolpar  
längs pilgrimslederna.

Pilgrim

Foto: Jenny Carlson



Sedan flera år tillbaka har Tro och Ljus-
gruppen i Floby träffats i Kyrkans hus 
varje månad. 

Tro och Ljus-gruppen består av ca 30 perso-
ner i alla åldrar; personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar, tillsammans med sina fa-
miljer och vänner. Alla som är öppna för att älska 
sina medmänniskor som de är, är välkomna att 
vara med som en vän i gruppen. Tro och Ljus är 
del av en stor internationell familj, med medlem-
mar från många olika kristna traditioner. Trots 
våra olika bakgrunder känner vi enhet med var-
andra, eftersom det är omkring Jesus vi samlas. 

Många kreativa uttryck
När vi träffas så sjunger vi mycket, vi dansar, spe-
lar pantomim, fikar och ber. David älskar när vi 
sjunger, och dansar gärna några extra varv runt i 
ringen på egen hand. Ofta använder vi våra färg-
glada flaggor, för att hylla Jesus och uttrycka vår 
glädje. Flaggorna är Wilgots favoriter. Han viftar 
glatt, och visst händer det att en och annan flagga 
någon gång går sönder på grund av det energiska 
viftandet. Men vad gör det! Det viktiga är ju att 
vi gör någonting tillsammans, och att alla får kän-
na att de har en plats i gemenskapen där de blir  
accepterade som de är.

Bibeldrama och andakt
Bibeldrama är ett viktigt inslag när vi träffas. An-
neli hjälper oss till exempel att leva oss in i texten 
om den gode Herden - alla är får och Herden går 
före till de gröna ängarna med friska vattenkäl-
lor. Så härligt att få skutta omkring och bräka och 
känna tryggheten i att vara nära Herden. Men så 
försvinner ett får. Alla letar. Till slut hittar vi fåret 
och alla är glada! Vi jublar, sjunger och dansar. I 
Tro och Ljus är ett drama inte bara ett skådespel 
- vi ÄR i berättelsen, lever oss in i den, leker och 
upplever allt som händer. Här sker något som vi 
inte får vara med om i vanliga församlingar, där 
människor ofta hämmas av jämförelse och blyg-
sel. Här kan vi ta av oss maskerna och bli som 
barn på nytt. 

Efter fikastunden avslutar vi med en andakt. Jo-
hannes tänder ljusen på altaret, och sedan skickar 
vi runt ett ljus och ber om Guds välsignelse över 
var och en. När ljuset kommer till Klara är hon 
alldeles stilla, som om hon förnimmer heligheten 
i Guds närvaro. Vi vilar i tystnaden. Jesus är här. 

Så tar vi avsked genom att sjunga “Må din väg 
gå dig till mötes… och tills vi möts igen må Gud 
hålla dig i sin hand”. När vi skiljs åt längtar vi 
redan efter att få träffas igen!

Anne-Mette Pleijel Johnsson

Glädje, gemenskap och mening

Tro och Ljus-gruppen  

under en mim-föreställning  

i Herrljunga.

Foto: privat
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Kyrkogårdar och 
fastigheter
Runt om i pastoratet pågår arbete med 
kyrkogårdarna och fastigheterna. 

Floby pastorat äger, precis som många andra 
församlingar, många fastigheter. Utöver kyr-

korna och andra byggnader bedriver vi också ett 
omfattande arbete med kyrkogårdarna.

Säkring av  
gravstenar pågår
Under 2018 kommer pastoratet att arbete med 
gravstensäkring på våra kyrkogårdar. 

Enligt gällande lagstiftning så måste alla gravste-
nar kontrolleras så de inte utgör någon fara för 
allmänheten. Pastoratet har valt att anlita en sten-
säkerhetsfirma som heter Yster Construction AB. 
Då kommer de ut och testar gravstenarna och om 
det är så att en gravsten inte håller den säkerhet 
som den ska, så får gravrättsinnehavaren medde-
lande om att den inte är godkänd och likaså vad 
som behöver åtgärdas. 

Under våren kontrolleras gravstenar på kyrkogår-
den i Kinneved. Sen kommer vi fortsätta med res-
ten av kyrkogårdarna när vi har möjlighet. Detta 
är ett flerårigt projekt, det kommer ta tid att gå 
igenom alla kyrkogårdar.

Takbjälkar byts i  
Gökhems kyrka
I Gökhems kyrka har det visat sig att det gamla 
taklaget är skadat av röta vilket innebär att det 
måste renoveras. 

Under 2018 kommer vi anlita Traditionsbärarna 
till att hugga fram nya takbjälkar på gammalt 
vis. Detta är ett intressant gammaldags hantverk 
och den 29 juni klockan 11 är det möjligt för  
intresserade att komma till Gökhem och titta på 
arbetet och få mer information. Det kommer även 
att finnas nybakat, hällgräddat bröd att köpa av 
hembygdsföreningen i samband med denna dag.  
Se mer på www.svenskakyrkan.se/floby

Gåva för arbete i 
Vilske-Kleva kyrka
Tack vare en gåva från en församlingsbo möjlig-
gjordes det att kunna byta den gamla ljudanlägg-
ningen till en ny och modern samt genomföra en 
större renovering av kyrkans samtliga fönsterbå-
gar. Vi vill framföra ett stort tack till gåvogivaren!

Fler arbeten på gång
Utöver säkringen av gravstenar, arbetet med att 
byta takbjälkar i Gökhems kyrka och arbetet med 
fönstren i Vilske-Kleva kyrka planeras följande 
arbete under 2018:

* Renovering av putsen på Göteve kyrka 
* Renovering av grunden i Grolanda kyrka. Det 

är flera bärande balkar som behöver bytas
* Bygge av förråd/garage vid Floby kyrka
Har du frågor så får du gärna höra av dig till oss 
som arbetar med kyrkogårdarna och fastigheter-
na i Floby pastorat. Kontaktinformation hittar du 
på sidan 2. Välkommen!   

Michael Steneros 
Henrik Linnarsson

Kyrkogårdar och fastigheter

Arbetet med taklaget 
i Gökhems kyrka  
är påbörjat.

Vissa gravstenar 
behöver säkras 

för att inte  
utgöra en risk.

Foto: Robin Gullbrandsson



Sommarvecka  
i Kinneved
Våren 2018 var kall – men givetvis blir 
det en varm och trivsam sommarvecka 
i Kinneved under vecka 33.

Barn över olika tidsåldrar – det är temat 
för sommarveckan i Kinneved i år, för 

att uppmärksamma Svenska Kyrkans Ungas 
25-årsjubileum.

Årets utställning kommer bestå av gamla leksa-
ker. Alla har vi ett minne av leksaker som vi lekt 
med under vår barndom. Någon har en hemma-
byggd lastbil, en annan lyckades spara ihop till 
den där dockan som stod i ett skyltfönster. Någon 
hade kanske en tågbana och en annan hade en 
klippdocka. Det var ju inte alltid vad man hade, 
utan vad leksaken/saken gav dig. Det kanske är 
så att man inte har kvar sin leksak, då kan man 
också få dela med sig av ett skriftligt minne från 
barndomen som sätts upp i församlingshemmet.  
Vi tar gärna emot och lånar din leksak eller be-
rättelse för utställning under vecka 33 i Kinne-
veds församlingshem.

Hantverkare av olika slag kommer också finnas 
på plats under veckan. Kom och titta, beundra 
och handla! Som tidigare år startar sommar-
veckan måndagen den 13 augusti med allsång 
i kyrkan, under tisdagen kommer vi få berättat 
för oss om polkagrisens tillverkning och bety-
delse för barn och vuxna under århundraden. 
Onsdagens dagledigträff kommer bli ett riktigt 
kalas med lägerbål och på torsdagen ställer 
Mixxkören till med ett musikcafé med temat 
”Nu ska vi sjunga”.

Fredagens grillkväll sköts av järngänget med 
grabbar och som underhållning kommer ett 
band från Skåne med anknytning till Jäla. De 
kallar sig The Spacehunters och spelar 50-, 60-
, 70-tals-rock, mycket instrumentalt men en 
och annan sång blir det också. Lördagens kyr-
kogårdsvandring håller hembygdsföreningen 
i och söndagen avslutas med en kalasrolig fa-
miljemässa där ALLA, med eller utan familj är 
välkomna. För visst är det så, att vi alla tillhör 
Guds familj!   

Sommar- 
vecka i Åsarp
Under vecka 26 genomförs sommar-
veckan i Åsarps kyrka med kyrkogårds-
vandring och musikgudstjänster. 

Under sommarveckan kommer det finnas en 
utställning med alster av lokala skriben-

ter. Med anledning av det efterlyser nu försam-
lingsrådet tidskrifter, häften och böcker av lokala 
skribenter som vi får låna under vecka 26. Vi tar 
gärna emot information om författaren, vem han/
hon var, bodde och sysslade med.

Anmälan gör du till Anita Nilsson (telefonnum-
mer 0515-50289) eller Noomi Ragnarsson (tele-
fonnummer 070-8199328) senast tisdag 19 juni.

tisdag 26 juni, 18.00
Kyrkogårdsvandring och andakt

torsdag 28 juni, 19.00
musikgudstjänst 
Mattias von Wachenfeldt, klassisk gitarr

söndag 1 juli, 19.00
musikgudstjänst  
Maja Gulliden, sång och Birgitta Lindh, piano

måndag 13 augusti, 19.00 
Allsång i kyrkan med Torbjörn Lantz

tisdag 14 augusti, 19.00 
Karin Hultberg pratar om Polkagrisar

onsdag 15 augusti, 14.00
Kalassamling, 
Gunnar Götlind m.fl. håller lägerbål

torsdag 16 augusti, 19.00
Mixxkörens musikcafé ”Nu ska vi sjunga”

fredag 17 augusti, 19.00
The Spacehunters och grillkväll (obs! anmälan  
till maten, kontakta Matilda Wardin, se sidan 2)

lördag 18 augusti, 14.00
Kyrkogårdsvandring, hembygdsföreningen

söndag 19 augusti, 10.00 
Familjemässa



www.svenskakyrkan.se/floby

Tack för att du är medlem!
Du gör det möjligt för våra barn-och ungdomsgrupper,  
som varje vecka samlar flera hundra barn,  
att driva sin verksamhet vidare.

Du ser till att människor som behöver stöd och hjälp  
i sorg och bekymmer får prata med någon.

Du låter våra körer sprida ljus, värme och gemenskap  
under övningar, i gudstjänster och musikcaféer.

Du gör det möjligt för äldre att träffas på olika gemenskapsträffar  
för att fika, umgås och få del av olika musikprogram.

Du gör det möjligt för oss att underhålla våra kyrkor som är viktiga  
både ur historisk synpunkt och som samlingspunkt i glädje och sorg.

Du gör det möjligt att bedriva ett dopprojekt som har resulterat i att  
nyfödda barn har fått ett doppaket och att drygt 60 barn har döpts och  
välkomnats in i kyrkans gemenskap.

Du ser till att förtvivlade människor kan ringa 112 och tala med  
jourhavande präst mitt i natten.

Du gör det möjligt för oss att ordna julfirande  
för att ingen ska behöva fira jul ensam.

Du gör det möjligt för kyrkan att ha beredskap och finnas till hands  
vid olika typer av kriser både i det lokal sammanhanget och runt om i världen.

Du bidrar till den gemenskap, glädje och kraft som Svenska kyrkan är och ska vara!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det! 
Kontakta pastorsexpeditionen (se sidan 2 eller svenskakyrkan.se/floby)  
så hjälper vi dig! Om du har avslutat ditt medlemskap i kyrkan ska du veta  
att du självklart alltid är välkommen tillbaka. 


