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Präster 0515-

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

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Åsa Jockisch 72 38 92 072-212 92 12

Matilda Nyman (t.o.m 28/7) 073-977 83 73

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

fr.o.m 20/5: måndag och fredag: 9.30-12.00, onsdag: 13.00-15.30

Mikaela Klasson 72 38 34 076-125 11 98

Kyrkokansli
Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

Kerstin Sköld 72 38 86 076-132 22 50

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

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

Besöks- och postadress: 
Storgatan 58, 521 51 Floby

Kansliets öppettider, t.o.m 19 maj: 
måndag, onsdag och fredag: 9.30 –12.00

Kansliets öppettider, fr.o.m 20 maj: 
måndag och fredag: 9.30 –12.00 
onsdag: 13.00 – 15.30

Telefon: 0515 – 72 38 80

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebok: Svenska kyrka i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

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

Kontakta Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Kyrkoherden har ordet

Villkorslös kärlek
Floby pastorat har en ny vision. 

Någon uttrycker sitt hat mot främlingar och 
målar hakkors och orden ”Dö jude” på 

en kyrkvägg. Det är inte Tyskland 1939, det är 
Falköping 2019. Vindar från ett mörkt förflutet 
blåser och en människosyn som var förpassad till 
historiens skräphög har åter fått fäste. 

Samtidigt har förtroendevalda och medarbetare 
formulerat en vision för kyrkans verksamhet: 
”Tillsammans i Floby pastorat vill vi tala tydligt 
om Jesus och i ord och musik, gemenskap och 
handling, förmedla budskapet om Guds villkors-
lösa kärlek till varje människa”. Det är ord som 
gör skillnad: Guds kärlek till varje människa oav-
sett kön, ålder, hälsa, hudfärg, etnisk bakgrund, 
sexuell identitet eller religion!

Sommartid och ledighet brukar vara förknippat 
med läsning och jag vill ge dig mitt bästa bok-
tips. Berättelsen om Jesu liv i evangelierna har be-
skrivits som ”the Greatest Story ever told”. Det 
finns fyra versioner som ger olika infallsvinklar. 
Om du är intresserad av etik och levnadsregler, 
läs Matteus som relaterar Jesus budskap till den 
judiska lagen. Om du gillar action, läs Markus 
som berättar mer om Jesus under och gärningar 
än hans predikningar. Om du har ett engagemang 
för social rättvisa och jämställdhet, läs Lukas som 
särskilt lyfter fram kvinnornas och de fattigas roll 
i den tidiga Jesusrörelsen. Om du är poetisk och 
filosofisk lagd, läs Johannes som innehåller sym-
bolik och ett rikt bildspråk.

I alla versionerna slutar berättelsen med en jude 
som dör, på tal om orden på kyrkväggen i Falkö-
ping. Eller snarare, de slutar med att Jesus uppstår 
från döden för att visa att livet och inte döden, 
kärleken och inte hatet, kommer att få sista ordet. 
Guds villkorslösa kärlek till varje människa, det 
är vår vision!

Stefan Klint

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON.  
Omslagsfoto: Selma Björck med moster Elsa, foto Jenny Carlson.
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Musik prioriteras
I pastoratets nya församlingsinstruktion 
lyfts musiken fram som ett prioriterat 
område.

Under hösten och vintern har förtroende-
valda och medarbetare i Floby pastorat i 

samarbete med Skara stift arbetat fram en ny för-
samlingsinstruktion. Här beskrivs de mål och pri-
oriteringar som ska prägla pastoratets verksam-
heter de kommande åren. Ett av tre prioriterade 
utvecklingsområden som lyfts fram är musiken. I 
församlingsinstruktionen står bl.a att ”musik och 
andra kulturella uttryck förmår förmedla och för-
djupa det kristna budskapet på ett sätt som det 
talade eller skrivna ordet inte alltid förmår”, och 
”musikgudstjänster och utåtriktade kulturarrang-
emang är viktiga och ska prioriteras”.

Kulturarv och nyskapande
Svenska kyrkan förvaltar inte bara ett unikt kul-
turarv från tidigare generationer i våra kyrko-
byggnader och kyrkogårdar. Vi är också Sveriges 
största rikstäckande arrangör av musik- och kul-
turarrangemang vid sidan om stat och kommu-
ner. Det är svårt att överskatta Svenska kyrkans 
betydelse för kulturlivet i Sverige: för de besökare 
som kommer till arrangemangen men också som 
växtplats och drivhus för ständigt nya generatio-
ner musikutövare. 

Du kan läsa om många musikupplevelser i det här 
numret av Insikten. Varje söndag från sista maj till 
första september kan du njuta av sommarmusik i 
pastoratets 17 kyrkor. Dessutom blir det massor 
av musik under sommarveckorna i Kinneved och 
Åsarp. Välkommen – vi ses där!

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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... Edo Bumba!
Du och ditt band gästar sommarveckan  
i Kinneved!

Vad är det som kommer att hända fredag den 16/8 
Kinneveds kyrka?

Vi vill sprida glädje och eftertänksamhet med en 
musik som tilltalar både det inre och hela krop-
pen. Vi vill nå de yngsta men också de gamla. Det 
blir en interaktiv konsert där publiken får vara 
med i refrängerna genom att sjunga med, klappa i 
händerna och röra sig.

Det låter härligt. Vilka har du med dig?

Ett gäng fantastiska musiker: Diasilua, sångare, 
dansare och inspiratör, Markus, en otrolig pianist, 
Oliver, en av Göteborgs skickligaste jazzbasister 
och säkert någon slagverkare också.

Vad betyder kyrkan för dig som musiker?

Kyrkan är mitt musikaliska hem. Jag har prövat 
mycket under min karriär med stora konserter ute 
i världen och spelningar på klubbar, men jag har 
förstått att det är i kyrkan som min tro och min 
musik har sitt hem. Här fann jag mitt uttryck och 
här jag kan beröra människor mest. Jag har också 
sett vad kyrkan betyder för musiklivet i Sverige. 
80-90 % av studenterna på musikhögskolorna 
har en kyrklig bakgrund. Det är i kyrkan som bar-
nen får sjunga när de är små, där de får växa och 
utvecklas utan krav och där de får en publik!

Ryktet säger att du spelade för Denis Mukwege, 
när han tog emot Nobels fredspris i Oslo förra 
året. Stämmer det?

Ja, doktor Mukwege är som en storebror för mig. 
Vi träffades första gången i Göteborg för tio år 
sedan när han var på en föreläsningsturné i Sve-
rige och ännu inte var så känd. Jag växte själv upp 
i Kongo innan jag blev adopterad av en svensk 
familj och han kände till min musik. Nu omges 
han av livvakter och utrikesministrar på sina re-
sor, men han ser alltid till att vi får en pratstund 

Hallå där...

när vi är i samma stad. Det var en stor ära att få 
skriva musiken till den franska dokumentärfilmen 
om doktor Mukwege, ”The man who mends wo-
men”.

Du har haft konserter i många stora städer i 
världen, men har du varit i Floby och Kinnarp 
förut?

O ja, 2014 höll jag en musikworkshop med alla 
lärare i Falköpings kommun och efter det fick jag 
i uppdrag att i tre års tid besöka alla skolor i kom-
munen och även ålderdomshem. Det har varit en 
fantastisk tid.

Till sist, vad önskar du mest av allt just nu?

Att världen vi lever i återupptäcker de enkla vär-
dena som gör oss till människor och inser hur 
mycket vi betyder för varandra!

Edo Bumba

Edo Bumba och  
Denis Mukwege.

Edo Bumba och hans band spelar  
i Kinneveds kyrka den 16:e augusti 
klockan 19.00. Vi börjar med att  
umgås och grillla tillsammans med  
start klockan 17.00. Välkommen!
4
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Alice Klint och 
Kristin Kennermark 
bildar tillsammans 
duon Vågspel.

... Kristin  
Kennermark! 
Du är violinist och spelar både under  
Åsarps sommarvecka och på sommar-
musiken i Solberga!

Vilka är KW’s Kapell som ska uppträda under 
Åsarps sommarvecka tisdag den 25/6?

Förra sommaren slog jazzkvintetten KW 5 ihop 
sig med folkmusikduon Vågspel för en gemensam 
turné. Det blev lyckat och nu planerar vi en ny 
turné på olika platser i Sverige i sommar och även 
till hösten.

Hur vill du beskriva er musik?

Vi spelar bara originalmusik skriven av bandets 
medlemmar vilket gör den väldigt bred. Vi har 
också en spännande sättning med två fioler, trum-
pet, trombon, vibrafon, trummor, bas och gitarr.

Du är också ena halvan av folkmusikduon Vågspel 
som bjuder på sommarmusik i Solberga den 25/8.

Det stämmer. Den andra halvan är min bästa vän 
Alice Klint. Vi har vuxit upp i Falköping och spe-
lat tillsammans sedan vi var små. Vi gick på Mu-
sikkonservatoriet i Falun tillsammans och nu går 
vi på olika musikhögskolor men spelar så mycket 
vi kan med Vågspel, både egen musik och tradi-
tionella västgötalåtar. Vi fick ett fint pris förra vå-
ren när vi blev utsedda till ”Årets nykomlingar” 
på Folk- och världsmusikgalan!

Vad betyder kyrkan för dig som musiker?

Kyrkan är en otrolig trygghet för många musi-
ker, en stor uppdragsgivare med en stor publik 
och med fantastiska rum för musik. Lika viktig 
som kyrkan är för musikerna, lika viktig är mu-
siken för kyrkan. Genom musiken kan kyrkan nå 
människor som inte kommer så ofta till ett kon-
serthus eller till en vanlig gudstjänst.

Ditt efternamn låter bekant, har du någon kopp-
ling till riksspelmannen Hans Kennermark från 
Sandhem?

Det är min farbror. Han är en stor förebild och 
har lärt mig och Alice jättemycket.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

Mest av allt önskar jag att vi löser klimatkrisen, 
att politiker ska inse allvaret och tillsammans med 
folket agera nu, innan det är för sent.

KW’s kapell spelar i Åsarps kyrka  
den 25:e juni med start klockan 18.00. 

Vågspel spelar i Solberga kyrka  
den 25:e augusti med start klockan 18.00. 

Välkommen!



6

Sommarveckor i Åsarp och Kinneved

Varde ljus
Sommarveckan i Åsarp (24–30/6 2019) 
har temat ”Varde ljus”.

Församlingsrådet i Åsarp storsatsar och utö-
kar i år sommarveckan med program i eller 

utanför kyrkan varje kväll med efterföljande ser-
vering. Årets tema är ”Varde ljus” och förhopp-
ningen är att de olika programpunkterna ska spri-
da ljus och glädje samt ge inspiration och hopp till 
alla som möts och deltar i sommarveckan. 

Konst, musik och aktiviteter
Veckan inleds på måndagen med vernissage och 
invigning av fotoutställningen ”Varde ljus - Floby 
pastorats kyrkor som du aldrig sett dem tidigare”, 
som pågår under hela veckan. Vi gästas av foto-
graf Andreas Andersson som berättar om den in-
fraröda teknik, som ger bilderna en sådan drömsk 
stämning. 

På tisdag blir det sommarmusik med KW’s Kapell, 
åtta unga lovande jazz- och folkmusiker i ett band 
med samspel och sväng och lyriska melodier. Det 
finns mer att läsa om konserten på sidan 5. 

Onsdagen inleds med andakt och fortsätter med 
en lärorik och spännande kyrkogårdsvandring 
med Els-Marie Carlsson. 

På torsdagen är det sommarmusik med Birgitta 
Gunnarsson, vilolinist som spelar på en fransk fiol 
från 1850, och Ulla Ericson, organist från Vara 
som spelar på kyrkans Steinwayflygel från 1908. 
De bjuder på musik av Clara Schumann och an-
dra kvinnliga (och några manliga) tonsättare. 

Fredagsprogrammet är en tipspromenad för alla 
åldrar med temat ”Livsloppet” som uppmärk-
sammar hur vi hör ihop med varandra i världen.

På lördagen får vi besök av Åsarpssonen Emanuel 
Carlsson, präst i Varnhem, som tar oss med på en 
resa i ord och ton. 

Sommarveckan kröns på söndagskvällen med en 
konsert med Guldhedskyrkans Kammarkör, en av 
Göteborgs främsta kyrkokörer, som fyller kyrk-
valven med sång från medeltiden fram till idag.

Program
Alla aktiviteter utgår från Åsarps kyrka. 
Sommarveckans program i sin helhet  
ser ut så här:

24 juni, måndag, 18.00 
”Varde ljus - Floby pastorats kyrkor som  
du aldrig sett dem tidigare”. Vernissage  
och invigning av veckans fotoutställning.

25 juni, tisdag, 18.00
Sommarmusik med jazzorkestern KW’s Kapell. 
Läs mer på sidan 5. 

26 juni, onsdag, 18.00
Kyrkogårdsvandring  
i samverkan med Åsarps hembygdsförening

27 juni, torsdag, 18.00
Sommarmusik  
Birgitta Gunnarsson, fiol  
Ulla Ericson, flygel

28 juni, fredag, 18.00
”Livsloppet”, tipspromenad för alla åldrar  

29 juni, lördag, 18.00
Berättelser, musik och andakt 
Emanuel Carlsson, präst i Varnhem 

30 juni, söndag, 18.00
Sommarmusik med  
Guldhedskyrkans Kammarkör

Åsarps kyrka



Samma himmel
Sommarveckan i Kinneved (12–18/8 
2019) har temat ”Under samma himmel”.

Den traditionella sommarveckan i Kinneved 
har i år temat ”Under samma himmel”. 

Vi vill belysa att alla hör ihop, att vi som lever 
på samma jord och under samma himmel har 
samma rättigheter till ett bra liv. Under veckan får 
vi smakprov från när och fjärran i form av sång, 
musik, dans, smaker, ord och naturens mångfald. 
I vanlig ordning finns även en utställning i för-
samlingshemmet och i år önskar vi era bidrag i 
form av minnen från världens alla hörn, gärna 
med historien bakom.

Paris, Afrika och Jesus
Vi börjar traditionsenligt på måndagen med all-
sång à la Paris, när vår tidigare kyrkomusiker 
Björn Åkerhage gästar oss och håller i trådarna.

Tisdagskvällen går i blommornas tecken, då vi får 
lyssna och ställa frågor och själva binda en bukett 
av naturens prakt. 

Onsdagen bjuder på sång, musik och kaffe med 
dopp mitt på dagen med Valter och Gunnar Al-
riksson. 

På torsdagen får vi fördjupa oss i ämnet ”Jesus, 
juden”, när biskop Åke Bonnier besöker sommar-
veckan, föreläser och svarar på våra frågor och 
avslutar dagen med aftonbön. 

Fredagen blir en garanterat svängig och glädje-
fylld afrikansk tillställning för unga och äldre, 
inte minst för barnen. Edo Bumba och hans mu-
siker sjunger och spelar och dansar tillsammans 
med oss från kl 17. Som vanligt blir det mat från 
grillen kl 18:30. Klockan 19 blir det konsert i kyr-
kan och därefter kaffe. Läs mer om Edo Bumba 
på sidan 4.

På lördagen blir det traditionsenlig vandring på 
kyrkogården och veckan avslutas på söndagen, 
som sig bör, med en härlig gudstjänst i Kinneveds 
kyrka med mycket sång och musik. Därefter bjuds 
alla in till en delikat final med den makalösa tårt-
buffén, i år även med recept. 

Program
Alla aktiviteter utgår från Kinneveds  
kyrka eller församlingshem.  
Programmet i sin helhet ser ut så här: 

12 augusti, måndag, 19.00
Allsång med Björn Åkerhage,  
verksam i Svenska Kyrkan i Paris

13 augusti, tisdag, 19.00
Blomsterafton med Monica & Bosse,  
som berättar om Bibelns växter och lite till

14 augusti, onsdag, 14.00
Dagledigsamling med bröderna Alriksson

15 augusti, torsdag, 19.00
Föredrag av biskop Åke Bonnier  
om ”Jesus, juden”

16 augusti, fredag, 17.00
Sångstund för alla åldrar med Edo Bumba och 
musiker, mat från grillen och därefter konsert. 
Läs mer på sidan 4. 

17 augusti, lördag, 14.00 
Kyrkogårdsvandring med  
Kinneveds hembygdsförening

18 augusti, söndag, 10.00
Sång- och musikgudstjänst med Mixxkören, 
kyrkkaffe med tårtbuffé

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Svenska Kyrkans Unga
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Riddartema
Under det gångna året har miniminiorer 
och miniorer haft riddartema. 

Under året har vi pratat om riddarreglerna, 
som är tio Guds bud på för barn lättför-

ståelig svenska. Det går som alltid ut på att tro 
på Gud, vårda språket och vara en schyst kam-
rat och medmänniska. Dessutom finns det regler 
kring riddarens bordsskick. 

Under året har riddare Roland och narren Nicke 
kommit på besök. De berättar om Gud och hur 
rustningen kan hjälpa oss att vara schysta mot oss 
själva och andra. 

Rustning med budskap
Alla har fått börja med att göra en sköld. Till varje 
sköld finns en bibelberättelse. Vid en del träffar 
har barnen dessutom skapat andra delar av sin 
rustning: hjälm, bälte, svärd och skor. 

* Trons sköld – skyddar mig och min tro. Jag 
behöver inte veta allt om kristendomen för att 
vara Guds barn.

* Frälsningens hjälm – skyddar mina tankar. 
När man tänker dumt eller känner sig avund-
sjuk kan man ta på hjälmen och bli påmind 
om att: Jag är älskad av Gud.

* Sanningens bälte – hjälper mig att inte ljuga. 
Det ger stöd att tala sanning.

* Andens svärd – är Guds ord. Detta svärd ska 
inte göra illa, det ska befria oss själva från 
våra egna krav och våga vara oss själva. Gud 
älskar oss precis som vi är.

* Villighetens skor – ger mod att berätta. Vi ska 
berätta för alla om Gud och att han vill att vi 
håller fred med varandra. 

Avslutning: dubbning
Under våren har barnen genomfört sitt riddarupp-
drag. De har bakat kakor som har funnits på fika-
bordet vid Livsloppet, insamlingskampanjen i fas-
tan. Man ska lära sig att göra bra saker för andra.

På avslutningen kommer slutceremonin, dubbning 
till riddare! Välkomna till avslutningen, i form av 
en friluftsmässa i Floby den 15 maj och i Kinneved 
den 16 maj klockan. Avslutningen börjar klockan 
18.00 och mäsan sedan klockan 18.30. 
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Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Terminsstart: 
Vecka 35 startar alla  
grupper efter sommaren. 
Välkomna tillbaka!    

Ösjönäs  
för sista gången
I år blir det sista gången som  
Svenska kyrkan har läger på Ösjönäs.

Härliga minnen dyker upp för många bara 
genom att höra namnet Ösjönäs. Frilutslä-

ger med flera stifts medverkan. En plats där man 
lever i naturen, skapar sin egen lägerby, lagar mat 
ute oavsett väder, lär sig surra, tälja och allt annat 
som lägerlivet kräver. Dessutom leker vi och har 
otroligt skoj tillsammans med många andra lokal-
avdelningar. Hygienen sköts i sjön, ibland väldigt 
motvilligt och utedasset är inte allas favoritställe, 
men allt detta gör veckan så minnesvärd.

Kom på besök!
I år blir det sista gången som Svenska Kyrkans 
Unga samlar ungdomar till friluftsläger på läger-
platsen Ösjönäs. Vilka är 
dina minnen?  

Namnet på årets läger är 
VägSjäl. Minns du några 
av lägernamnen genom 
tiderna; Väsen, Himlaljus, 
Så är vi fast många, Stora 
tält, LevAnde? Lägersång-
erna som fastnade länge 
i huvudet och nästan tog 
kål på busschauffören. 

Det blir ingen besöksdag i 
år men för alla som kän-
ner behov av att se platsen 
en sista gång när vi lever 
lägerliv är välkommen att 
dyka upp. Kontakta gärna  
Lena eller Matilda innan 
(se sidan 2), så vi inte är 
ute på äventyr just den dag 
du tänker hälsa på!
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Axplock
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat.  

Här listas ett axplock. Annonsering sker även i  
Falköpings Tidning (under predikoturer)  

och på www.svenskakyrkan.se/floby.   
Välkommen till gudstjänst och gemenskap!

ur kalendern 

Maj
7 maj, tisdag
Floby Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, Gunilla Alström, 
sång och musik

11 maj, lördag
Åsarps kyrka 11.00 (obs tiden)
mässa med konfirmation.  
Jockisch, Kinnunen

12 maj 
4:e söndagen i påsktiden
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst. Wallin

Åsarps kyrka 11.00 (obs tiden)
musikgudstjänst med Åsarpskören 
och gästande kör från Skallsjö.  
Klint, Vinge

Sörby kyrka 15.00
mässa. Klint, Vinge.  
Invigning av pilgrimsled, 
 se sid 14-15

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst. Klint, Vinge

13 maj, måndag
Jäla kyrka 18.00
�Vad är pilgrim�? 
Magnus Carlson berättar, se sid 14

15 maj, onsdag
Åsarp, Posten, 14.30
dagledigsamling. Gemensam resa  
till Trädets daglediga

Floby Kyrkans hus 18.30
friluftsmässa. Jockisch, Kinnunen  
Svenska Kyrkans Ungas avslutning 
börjar klockan 18 (se sid 8).  
Servering

16 maj, torsdag
Kinneveds kyrka 18.30
friluftsmässa.  Jockisch, Kinnunen   
Svenska Kyrkans Ungas avslutning 
börjar klockan 18 (se sid 8).  
Servering

18 maj, lördag
Floby kyrka 10.00
mässa med konfirmation.  
Jockisch, Kinnunen

19 maj 
5:e söndagen i påsktiden
Gökhems kyrka 10.00
mässa med konfirmation.  
Jockisch, Behre Fransson

Göteve EFU-stugan 11.00
vårfest och scoutinvigning,  
Råkeberg m.fl.

Kinneveds kyrka 15.00
gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

Åsarps kyrka 18.00
musikgudstjänst med kören  
Bel Sono. Karlén, Vinge. se sid 18

26 maj 
Bönsöndagen
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst. Nyman, Vinge

Solberga kyrka 15.00
gudstjänst. Nyman, Vinge

Kinneveds kyrka 18.00
mässa. Nyman, Vinge

30 maj 
Kristi himmelfärds dag
Bredene kapell 8.00
gökotta med efterföljande frukost. 
Nyman, Kinnunen. Samling vid  
församlingshemmet i Åsarp kl 7.15 
för dig som vill pilgrimsvandra, 
 se sid 14

Grolanda kyrka 18.00
sommarmusik 
Flobykören och Mixxkören,  
servering

Juni
2 juni 
Söndagen före pingst
Gökhems kyrka 10.00
mässa. Biskop Åke Bonnier, Klint, 
Kinnunen. Servering

Fivlereds kyrka 18.00
Sommarmusik,  
Torbjörn Lantz, sång och gitarr

9 juni 
Pingstdagen
Göteve kyrka 10.00
mässa. Jockisch, Vinge

Åsarps kyrka 10.00 
mässa. Karlén, Behre Fransson

Hällestad kyrka 15.00
gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

Jäla kyrka 18.00
pilgrimsmässa.  
Jockisch, Behre Fransson.  
Vandring från Grolanda kyrka 15.00 
se sid 14

Vårkumla kyrka 18.00
sommarmusik 
“Schindler´s List”  
Mattias von Wachenfelt,  
klassisk gitarr

10 juni, måndag 
Annandag pingst
Kinneveds kyrka 18.00
mässa. Karlén, Vinge

15 juni, lördag
Floby kyrka 18.00
helgmålsbön. Kinnunen



↴

↴16 juni 
Heliga Trefaldighets dag
Ullene kyrkoruin 10.00
ekumenisk friluftsgudstjänst. Klint, 
Kinnunen. Ta gärna med kaffekorg. 
Vid regn: i Ullene missionshus

Börstig kyrka 15.00
gudstjänst. Klint, Kinnunen

Göteve EFU-stuga 18.00
gudstjänst. Hjelm. Servering

Trävattna kyrka 18.00
sommarmusik 
”En visa vill jag sjunga”,  
Emy och Alva Stahl

21 juni 
Midsommarafton 
Göteve EFU-stuga 15.30-20.00
midsommarfirande, se sid 15

22 juni 
Midsommardagen
Grolanda, Skärvums kyrkplats 15.00
friluftsgudstjänst. Nyman,  
Behre Fransson. Servering.  
Vid regn: i Grolanda kyrka

Vårkumla kyrka 18.00
friluftsgudstjänst. Nyman, Behre 
Fransson. Ta gärna med kaffekorg

23 juni 
Johannes Döparens dag
Floby kyrka 10.00
mässa. Jockisch, Vinge

Vilske-Kleva kyrka 15.00
gudstjänst. Jockisch, Vinge.  
Efter gudstjänsten serveras fika  
i Kullmansgården

Brismene kyrka 18.00
sommarmusik  
“Mästarnas mästare”,  
John Elénius, klasssisk gitarr  
Jens Johansson, tvärflöjt

24-30 juni, måndag–söndag
Åsarps kyrka
församlingens sommarvecka, 
se sid 6

30 juni 
2:a söndagen efter Trefaldighet
Solberga kyrka 10.00
mässa. Nyman, Vinge

Kinneveds kyrka 15.00
gudstjänst. Nyman, Vinge

Göteve EFU-stuga 18.00
gudstjänst. Aronsson. Servering

Åsarps kyrka 18.00
sommarmusik 
Guldhedskyrkans kammarkör

Juli
6 juli, lördag
Vårkumla kyrka 18.00
helgmålsbön se sid 12

7 juli 
3:e söndagen efter Trefaldighet
Trävattna,  
Lindgrenska parken 10.00
friluftsgudstjänst. Klint, Vinge.  
Ta gärna med kaffekorg

Åsarp, Korskyrkan 10.00
ekumenisk gudstjänst

Kinneveds kyrka 15.00
mässa. Klint, Vinge

Börstig kyrka 18.00
sommarmusik  
Johan Silfverhjelm, sång och piano 
Hanna Carlsson, sång

13 juli, lördag
Floby kyrka 18.00
helgmålsbön, Vinge

Vårkumla kyrka 18.00
helgmålsbön, se sid 12

14 juli 
4:e söndagen efter Trefaldighet
Göteve EFU-stuga 10.00
gudstjänst. Johnsson. Servering

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst. Klint, Vinge

Åsarp, Fageråsstugan 14.00
ekumenisk friluftsgudstjänst.  
Klint, Vinge

Gökhems kyrka 18.00
sommarmusik  
”Musikaliskt fyrverkeri” 
Familjen Hellgren, olika instrument

Jäla kyrka 18.00
pilgrimsmässa. Nyman.  
Vandring från Broddarps kyrka 
15.00, se sid 14

20 juli, lördag
Vårkumla kyrka 18.00
helgmålsbön, se sid 12

21 juli 
Apostladagen
Gökhem,  
Överkyrke kyrkoruin 10.00
friluftsgudstjänst. Nyman  
Antikfiket är öppet

Åsarp, Korskyrkan 10.00
ekumenisk gudstjänst

Vårkumla kyrka 15.00
gudstjänst. Nyman

Sörby kyrka 18.00
sommarmusik 
“Från Vivaldi till Beethoven” 
Camerata Mandolino Classico

27 juli, lördag
Vårkumla kyrka 18.00
helgmålsbön, se sid 12

28 juli 
6:e söndagen efter Trefaldighet
Göteve, EFU-Stuga 10.00
gudstjänst, servering

Åsarps kyrka 10.00
ekumenisk gudstjänst.  
Karlén, Behre Fransson

Brismene kyrka 15.00
gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

Jäla: kyrkogårdsvandring? 
Jäla kyrka 18.00
sommarmusik 
”Lina – en musikalisk monolog” 
Emy Stahl gestaltar Lina Sandell  
i ord och ton

Augusti
4 augusti 
Kristi förklarings dag
Fivlereds kyrka 10.00
friluftsgudstjänst.  
Karlén, Kinnunen.  
Ta gärna med kaffekorg

Kinneveds kyrka 15.00
mässa. Karlén, Kinnunen

Göteve kyrka 18.00
sommarmusik, 
“Musik i sommarkväll�” 
Claes-Göran B Näslund,  
sång och gitarr
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Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig 
till Svenska kyrkans guds-
tjänster och samlingar?

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

• är gratis för dig som bokar.

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

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

• gäller ej till förrättningar 
såsom begravningar.

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

Välkommen till din kyrka!

↴

11 augusti 
8:e söndagen efter Trefaldighet
Hällestad Tveten 10.00
ekumenisk friluftsgudstjänst.  
Karlén. Efter gudstjänsten serverar 
syföreningen kaffe

Åsarps kyrka 15.00
mässa. Karlén, Kinnunen

Göteve EFU-stuga 18.00
gudstjänst. Johansson. Servering

Jäla kyrka 18.00
pilgrimsandakt. Vandring från  
Kärråkra kyrka 15.00, se sid 14

Vilske-Kleva kyrka 18.00
sommarmusik 
“�Musik i sommarkväll�” 
Björn Åkerhage  
Annette Kinnunen

12-18 juni, måndag–söndag
Kinneveds kyrka  
och församlingshem
församlingens sommarvecka,  
se sid 7

17 augusti, lördag
Floby, Vist kyrkoruin 17.00
gudstjänst. Karlén, Behre Fransson. 
Vandring från Floby kyrka 15.00,  
se sid 14

18 augusti 
9:e söndagen efter Trefaldighet

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst, Mixxkören sjunger. 
Jockisch, Kinnunen.  
Efter gudstjänsten serveras tårtbuffé

Börstig, Ljungåsen 15.00
friluftsgudstjänst. Karlén,  
Behre Fransson. Tag med kaffekorg. 
Vid regn: i stugan på Ljungåsen.

Floby kyrka 18.00
sommarmusik 
“Pelles trumpetklassiker�” 
Pelle Leijon, trumpet och flygelhorn, 
Christina Behre Fransson, orgel, 
piano och sång

Samråd 
Berätta hur du ser på guds-
tjänsterna och samtala med 
andra om framtiden.

Hur kan vi tillsammans 
öka intresset och engage-

manget för gudstjänsterna i våra 
församlingar? Hur skapar vi me-
ningsfulla och lokalt präglade 
gudstjänster som når ut och där 
många är delaktiga?

Efter två terminer med ny guds-
tjänstplan, söndagliga gudstjäns-
ter på fasta tider i tätortskyrkorna 
och 4-8 söndagsgudstjänster per 
år i sockenkyrkorna, är det dags 
för en genomgripande utvärde-
ring. 

Var och när fungerar gudstjäns-
terna bäst? Och hur vill vi fira 
gudstjänst? Vi kommer att sam-
tala både i storgrupp och försam-
lingsvis. 

Vi ses i Kinneveds församlings-
hem måndagen den 3 juni klock-
an 19.00. Det blir även en enkel 
servering. Kom och gör din röst 
hörd – dina tankar är viktiga!

12

Helgmål
Helgmålsbön i Vårkumla.

I sommar firas lekmannaledda 
helgmålsböner i Vårkumla kyr-

ka varje lördag klockan 18.00 
under juli månad. Utöver andak-
ten kommer någon att berätta om 
kyrkan eller något som berör kyr-
kan.

Samling på kyrkbacken vid klock-
stapeln där de gamla, manuellt 
dragna kyrkklockorna ringer oss 
samman.



Leva vidare
Har du mist en nära anhörig?  
Vill du dela dina erfarenheter med andra?

Under våren kommer du med anknytning till 
församlingarna i Floby pastorat, som un-

der 2018 mist en nära anhörig, att få inbjudan till 
en Leva vidare-grupp. 

Gruppen kommer att träffas några gånger i maj-
juni och några gånger senare. Sammanlagt blir det 
6-7 träffar. Vi kommer att dela det som på olika 
sätt hör ihop med en förlust. 

Svara gärna på inbjudan när den kommer, eller 
hör av dig till Anita Karlén (se sidan 2 för konakt-
information).

Längre tillbaka
Det är några år sedan pastoratet senast hade möj-
lighet att bjuda in till Leva vidare-grupp. 

Du som har din förlust och sorg längre tillbaka i 
tiden, och känner att du vill delta i Leva vidare-
gruppen är välkommen att höra av dig till Anita 
Karlén. Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Det går aldrig att gå runt omkring

då sorgen möter oss på vägen

bara rakt igenom –

detta är den enkla visdom 

jag vill lägga i din hand

Birger Franzén

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Pilgrimskorset är en kombination av det kristna 
korset och symbolen för en historisk sevärdhet. 

Korset finns på stolpar längs pilgrimslederna.

Mycket på gång
Just nu händer det mycket spännande i 
pastoratets pilgrimsarbete: inspirations-
kväll, ny led, profileringar av pilgrimskyr-
ka och många vandringar. Följ med!

Jäla kyrka – pilgrimskyrka
Från Lödöse till Trondheim går en pilgrimsled, 
där Jäla är porten in i Floby pastorat. Vi vill 
därför lyfta fram Jäla kyrka som pilgrimskyrka  
genom att i sommar ordna pilgrimsvandringar och 
gudstjänster. Vi inleder med en inspirationskväll i 
maj och kommer därefter erbjuda vandringar fyra 
söndagar i juni, juli, augusti och september från 
någon av de närliggande kyrkorna till Jäla kyrka, 
där vi firar mässa eller pilgrimsandakt. 

Ta med dig fika och klä dig efter väder. Arrangö-
rerna ordnar skjuts tillbaka till utgångspunkten 
efter gudstjänsten. Du som inte vandrar är väl-
kommen direkt till kyrkan.

13 maj, måndag
klockan 18.00 
Pilgrim - en inspirationskväll  
med Magnus Carlsson, tidigare kyrkoherde i Floby.  
Enkel fika.

9 juni, söndag
klockan 15.00 
Vandring från Grolanda kyrka till Jäla kyrka

klockan 18.00
Pilgrimsmässa i Taizé-anda med Åsa Jockisch

14 juli, söndag
klockan 15.00 
Vandring från Broddarps kyrka till Jäla kyrka

klockan 18.00
Pilgrimsmässa i Taizé-anda med Matilda Nyman 

11 augusti, söndag
klockan 15.00
Vandring från Kärråkra kyrka till Jäla kyrka

klockan 18.00
Pilgrimsandakt

8 september, söndag
klockan 15.00
Vandring från Brismene kyrka till Jäla kyrka

klockan 18.00
Pilgrimsandakt

Fler vandringar
Utöver det som planeras i och runt  
Jäla kyrka arrangerar pastoratets  
pilgrimsgrupp fler vandringar.

Kristi Himmelfärdsdag 30 maj, Bredene – Åsarp
Klockan 7.15  samlas vi vid Åsarps församlings-
hem för traktorskjuts till Bredene kapell. Klockan 
8.00 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.

Lördag 17 augusti, Floby – Vist
Samling vid Floby kyrka klockan 15.00. Därifrån 
går vandringen via gamla kyrkvägar till Vist kyr-
koruin där gudstjänst firas klockan 17.00.

Pilgrimsled Sörby–Gökhem
Nu invigs en ny pilgrimsled  
mellan Sörby och Gökhem! 

Redan år 1909 skrev Gökhems kyrkoherde Axel 
Fredrik Runstedt psalmen ”Så skön en väg ej finns 
på jord” (Sv Ps 401). Runstedt sägs ha inspirerats 
av sina färder mellan Gökhems och Sörby sock-
enkyrkor och psalmen ska beskriva den vackra 
vägen som går mellan de båda kyrkorna genom 
Torpa Gårds gröna ekhagar och blommande hag-
marker. 

Gökhems kyrka ligger i en ålderdomlig kultur-
miljö i Gökhem.  Kyrkan är daterad till omkring 

Pilgrim

↴



Midsommar 
vid EFU-stugan
Traditionellt och uppskattat firande

Vid EFU-stugan, som ligger ca 1 km in bak-
om skogen från vägen mellan Floby och 

Göteve, är du välkommen att vara med och fira 
midsommar med dans, musik, lekar, mat och ge-
menskap.

Nu står det nya vindskyddet färdigt vid lägerplat-
sen som ligger utefter tipspromenadens sträck-
ning. Välkomna att se resultatet!

Dans kring stången
Klockan 15.30 klär vi midsommarstången till-
sammans och ca 16.30 blir det danslekar ack-
ompanjerade av en musikgrupp. Serveringen på-
går mellan 15.00 och 18.00. Man kan också gå 
tipspromenad på promenadslingan, alternativt en 
kortare barnvagnsvänlig bana, med fina vinster. 
Det blir lottförsäljning under hela eftermiddagen 
och även korvgrillning framåt kvällen. 

Ett uppskattat inslag är ”Sång i midsommartid”, 
som startar kl. 18.00 med ett allsångsprogram 
av sommarsånger och visor ackompanjerade av 
ett husband med soloinslag och diktläsning. Pro-
grammet avslutas med aftonbön.  

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

år 1130, vilket gör den till en av de äldsta i land-
skapet. Sörbys första kyrka byggdes på 1100-talet 
i romansk stil och med ett litet rakslutet kor. I den 
nuvarande kyrkans långhus ingår troligtvis delar 
från den medeltida kyrkan.

Om våren översköljs det av vita körsbärsblom-
mor, på sommaren står vägkanten i färggrann 
blom, med hösten tar de färgsprakande träden 
över och vintermånaderna bjuder på gnistrande 
rimfrost. Här finns alla förutsättningar för en 
skön och välgörande promenad: skogen, ängarna, 
växtligheten, den friska luften, fågelkvittret och 
lugnet.

Med utgångspunkt i psalmen och den medeltida 
anknytningen skapas nu en pilgrimsled mellan 
Sörby och Gökhems kyrkor. På vägen kommer 
du, utöver att njuta av den vackra naturen, kunna 
lära dig mer om pilgrimens sju nyckelord och för-
djupa din inre vandring.

Invigning av leden blir i samband med mässan 
i Sörby kyrka den 12 maj kl. 15. Efter mässan 
vandrar de som vill och kan vidare till Gökhem 
där hembygdsföreningen serverar fika. 

Pilgrimsgruppen i Floby pastorat i samarbete 
med Gökhems hembygdsförening  

och Pilgrim Skaraborg

↴
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Nytt namn – 
samma viktiga 
arbete 
Den 5 maj byter Svenska kyrkans 
internationella arbete namn  
till Act Svenska kyrkan. 

Namnbytet blir startskottet för en långsiktig 
satsning på att göra det internationella ar-

betet mer känt – en satsning där engagerade runt 
om i landets församlingar är avgörande för att nå 
framgång.

– Det nya namnet ska göra det lättare för männ-
iskor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi 
står för. Under de kommande åren behöver vi 
arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi 
gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka en-
gagemang, kunskap och insamling, så att vi kan 
utveckla partnerrelationer och tillsammans för-
svara människors värdighet och rättigheter runt 
om i världen, säger Erik Lysén, chef för det inter-
nationella arbete som den 5 maj får namnet Act 
Svenska kyrkan.

Allas lika värde
Tillsammans med många andra kyrkor och orga-
nisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattig-
dom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med 
att stödja kyrkliga ledare. 

– Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sät-
ter människors lika värde och rättigheter i centr-
um för allt arbete, säger Erik Lysén. 

I slutet av maj kommer Act Svenska kyrkan att 
synas i forma av reklam i tv, print och sociala me-
dier. Huvudbudskapet är att vi alla lever under 
samma himmel och har samma rättigheter. Men 
att verkligheten tyvärr inte alltid ser ut så. Därför 
behövs Act Svenska kyrkan.

Stort nätverk av kyrkor
Att vara kyrka är en styrka i sammanhanget. Sam-
arbetet med ACT-alliansen, ett nätverk med över 
150 kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer, 
gör det möjligt att arbeta effektivt och långsiktigt 
med utvecklingssamarbeten samt att ha en stark 
påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor.

– På många platser är kyrkan en viktig normbil-
dare och påverkar bland annat synen på kvinnors 
och mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en 
unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. Det är en styrka att 
vara kyrka, säger Erik Lysén. 

ACT Svenska kyrkan

Svenska kyrkans  
internationella arbete  
byter namn till  
ACT Svenska kyrkan.



Hallå där... ... Urban  
Jorméus!

Du är internationell samordnare  
på stiftskansliet i Skara!

Vilka är fördelarna med namnbytet på Svenska 
kyrkans internationella arbete?

Act Svenska kyrkan är ett bra namn för det är lätt 
att komma ihåg, logotypen blir modern och visar 
tydligt att arbetet med internationell diakoni är en 
del av Svenska kyrkan. 

Även om människor i Skara stift är mycket intres-
serade och aktiva när det gäller internationella 
frågor, så behöver vi också dra till oss nya grup-
per av människor och öka engagemanget. Jag är 
övertygad om att det kommer att vara lättare med 
det nya namnet. 

Man förstår också lättare att organisationen bak-
om Act Svenska kyrkan är beroende av insamling 
än med det gamla namnet. 

Men är det ändå inte bara ett namn?

Jo, visst är det så. Det viktiga är vilka berättelser 
om arbetet ute i världen som vi fyller namnet med. 
Det arbetet ändras inte på grund av namnbytet 
och det ska bli jätteroligt att få berätta de histo-
rierna.

Gör arbetet någon skillnad?

Vi har ett internationellt engagemang i Svenska 
kyrkan som är jättebra och som verkligen gör 
skillnad för människor som lever i utsatthet. Ett 
arbeta som vi kan vara stolta över. Problemet är 
bara att så få i Sverige känner till det - men det ska 
vi ändra på nu!

Evige Fader, 

du har skapat allt på jorden  

till att leva under samma himmel.

Till dig bär vi fram skapelsens våndor.

Vi ber om nåden att få göra gott, 

som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus,  

vår broder och räddare, 

du lärde oss att se andras lidande  

framför deras synd.

Förbarma dig över din kyrka.

Gör oss känsliga för lidandet.

Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv, 

med samma rättigheter för alla.

Heliga Ande,  

modets och självbesinningens kraft,  

du talar till våra samveten.

Trösta oss när vi lider och plågas av oro.

Ge oss oro när vi domnar  

i bekvämlighetens ro.

Skapa om oss till att bli vad vi är: en  

enda mänsklighet under samma himmel.

Amen.

Antje Jackelén

ärkebiskop
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På gång

Daglediga
Är du ledig på dagtid? Välkommen!

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

Åsarp
Onsdag 15 maj 15.00 
Inbjudna till Trädets daglediga. Gemensam avresa 
från Posten i Åsarp klockan 14.30. 

Gemenskapsresa till  
Habo och Huskvarna
Boka in tisdagen den 10 september redan nu! När 
sommaren övergår till höst samlas vi för en härlig 
utflyktsdag tillsammans. Bussen går från Floby kl 
08.30, via Kinneved till Habo kyrka, där vi får 
vara med om en inspirerande guidning och an-
dakt.

Efter elvakaffet fortsätter vi till Jönköping och 
Huskvarna för lunch och därefter besök på Hus-
qvarna Museum, där det verkligen finns något för 
alla! Vi är hemma igen omkring klockan fem. 

Mer information om kostnad och anmälan kom-
mer i nästa nummer av Insikten i mitten av au-
gusti. Håll ögonen öppna!

Lördagsträffar 

Härlig gemenskap på deltagarnas villkor!

Vi träffas i Kyrkans hus i Floby följande lör-
dagar klockan 14.00 under sommaren: 18 

maj, 15 juni (obs! Alphems arboretum), 13 juli, 
17 augusti. 

På vårdcentrum i Floby träffas vi i matsalen 
klockan 15.00 följande dagar under sommaren: 
25 maj, 29 juni, 27 juli

Kyrkrally
Upptäck kyrkorna i din omgivning och 
umgås under tiden! 

Vässa pennan och fyll på med bränsle för nu 
är det dags för en ny omgång kyrkrally!

Starten sker den 24 augusti mellan klockan 10.00 
och 15.00. Du startar i Gökhems kyrka och däri-
från tar du dig till Vilske-Kleva, Ullene och Sörby 
för att gå i mål i Trävattna. 

Under vägen får du svara på kluriga frågor och 
kanske finns det en kopp kaffe vid något stopp!

Låtskatt 
Kören Bel Sono gästar Åsarps kyrka  
den 18 maj klockan 18.00

Bel Sono startade egentligen som barnkör i 
Yllestad redan 1973. Cirkeln vidgades och 

under åttio- och nittiotalen blev kören ett upp-
skattat inslag i musiklivet inom Falköpings pasto-
rat. Kören gjorde skivinspelningar och en mängd 
utlandsturnéer under ledning av Henry Svensson, 
som även startade kören. 

Efter Henrys bortgång i maj förra året beslöt de 
25 medlemmarna i kören att återigen väcka liv i 
den låtskatt som Henry givit dem. Under de tre 
konserter som planeras under året är alltså Åsarps 
kyrka en av dem. Kören leds av Maria Granlund, 
kantor i Malung samt Claes Rubensson, Kätt-
listorp som båda en gång börjat sin musikaliska 
bana i kören.

Delar av kören Bel Sono.



Bussresa till 
Oberammergau
Studiecirkel och bussresa till de berömda 
passionsspelen i Oberammergau.

Tag chansen och var med om en oförglömlig 
upplevelse! Sedan år 1634 har invånarna 

i den bayerska byn Oberammergau framfört sitt 
passionsspel som ett tack till Gud för att byn sko-
nades från pesten som härjade i Europa. 

De storslagna spelen äger bara rum vart tionde år 
och den 13-19 maj 2020 är det dags igen. Tjugo 
platser har preliminärbokats för Floby pastorat 
på en gemensam bussresa med grupper från både 
Alingsås och Vårgårda. På vägen ner besöker vi 
även intressanta historiska platser som Salzburg 
och Lützen. 

Resan kommer att förberedas genom en lärorik 
studiecirkel om passionsspelen och även om refor-
matorn Martin Luthers liv.

Floby pastorat välkomnar under våren och 
sommaren tre nya medarbetare med boksta-

ven M som den gemensamma nämnaren! 

Mikaela Klasson har anställts som kanslist med 
inriktning gravadministration och hon börjar sitt 
arbete i pastoratet den 7 maj. 

Marcus Ärlig är ny arbetsledare i Kinneved/Åsarp 
från den 27 juni. 

I samband med Anita Karléns ledighet i vår och 
semestertider kommer Matilda Nyman att vika-
riera 75 % som komminister i Floby pastorat un-
der perioden 23/4-28/7. Matilda har kopplingar 
till Jäla socken och har fått tjänstledigt från sin or-
dinarie tjänst i Älvsborgs församling i Göteborg. 

Först till kvarn gäller! För mer information och 
preliminäranmälan kontakta Börje Johnsson på 
telefon 0730-214774. Resekostnaden kommer 
att subventioneras av Floby pastorat och arrang-
emanget är ett samarbete med Sensus studieför-
bund och Vårgårdabuss. Missa inte chansen!

Det görs också en förändring i öppettiderna på 
kansliet och kyrkogårdsexpeditionen. De nya öp-
pettiderna, som gäller från den 20 maj, blir 

* måndagar och fredagar 9.30-12 och 
* onsdagar 13-15.30. 

Under april tillkom en ny modulbyggnad vid  
Floby kyrka där bland annat Michael, Henrik och 
Mikaela har sina kontor. Du når dem på deras 
vanliga telefonnummer enligt listan på sidan 2.  
Marcus kommer ha sin arbetsplats i Kinneveds 
församlingshem. 

Vi är tacksamma för våra nya medarbetare och 
hälsar Mikaela, Marcus och Matilda välkomna 
till pastoratet!
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Nya medarbetare och öppettider
Tre nya medarbetare har namn som börjar på bokstaven m.



www.svenskakyrkan.se/floby

Tack för att du är medlem i Svenska kyrkan.  
Ditt bidrag är viktigt!

Bland annat har du bidragit till allt detta i Floby pastorat under 2018:

• Vuxen/barnverksamheten Stor & Liten träffades 116 gånger  
och hade 1291 besök.

• Antalet besök i den öppna gemenskapsverksamheten  
för daglediga var fler än 1300.

• 366 gudstjänster i pastoratets kyrkor har samlat sammanlagt 13 678 deltagare, 
vilket ger ett genomsnitt på 37 deltagare per gudstjänst.

• 4 körer övar regelbundet och 30 musikgudstjänster  
och konserter har arrangerats.

• Prästerna har haft 156 enskilda samtal  
med personer som behövt stöd av olika slag.

• 63 barn och ungdomar har döpts och  
64 personer har fått en kyrklig begravning.

• 41 symöten har anordnats och syföreningsauktionerna  
samlade in 143 000 kr till välgörande ändamål.

• Det svenska kulturarvet vårdas och pastoratets 17 sockenkyrkor  
och kyrkogårdar hålls öppna för verksamhet och för allmänheten.

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. 


