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Gud,  
gör oss glada
Frasen “Gud, gör oss glada” kommer ur 
en av de böner ur psalm 288 som vår 
biskop citerade i sitt visitationstal. 

I tron och i gemenskapen med Gud får vi glädjen. 
Glädjen som också gör oss djärva, fria och kloka. 
Den kan vi tillsammans i bön göra allt för att ge-

stalta mitt i livet.

Glädje kan inte kommenderas fram, inte köpas, 
värderas eller mätas. Trons liv som öppnar glädjen med 
stort G kommer till oss bortom alla ytliga beräknin-
gar. Den finns i det djup som ryms i Guds kärlek när 
vi möter Jesu död och uppståndelse. I Andens vind-
drag och ledning växer det gudomliga ibland oss. Den 
djärvhet, frihet, klokhet och glädje vi själva ytterst inte 
kan åstadkomma på egen hand. 

där andens liv och vind får beröra oss händer det 
överraskande och oberäkneliga. Vi dras in i en kraft 
som utmanar och utsätter oss för tvära kast och förän-
dringar. Det kan bara ske utanför vår egen förmåga 
och föds och skapas ur en relation. Närheten till Gud 
som i oändlig kärlek gör oss djärva, fria, kloka och 
glada. 

Bönen med psalm 288 är därför viktig. Den ger oss 
det vi behöver för att kunna leva det liv som vi är kal-
lade att gestalta. Det som sker med oss i vår gudsrela-
tion pekar mot något större. Vi blir allt djärvare, fri-
are, klokare och gladare. Så när folk frågar vad som 
tydligt präglar oss och vår gemenskap så ska vi inte 
behöva tveka på svaret.

”Gud, Gör oss glada”. Inte för vad vi har och vad vi 
gör utan i vad vi är. Nästa år firar vi Lutherjubileum, då 
det är 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen 
spikade upp sina teser. De innehöll det som skapar vår 
identitet i oss själva och som kyrka: Det är bara genom 
tro vi finner djupen i Guds nåd som gör oss glada. 
Guds välsignelse åt er alla!

Håkan Gustafsson
kyrkoherde

K y r K o h e r D e n  h a r  o r D e t

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn, Ansvarig utgivare: Håkan Gustafsson, Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON.  
Omslagsfoto: Pilgrimslederna är skyltade med pilgrimskorset. Foto: Jenny Carlson. Läs mer om pilgrimsvandringar på sidan 11.

Kontakta oss!
Storgatan 58, 

521 51 Floby

tel: 0515-72 38 80

floby.pastorat@svenskakyrkan.se

webb: www.svenskakyrkan.se/floby

Kansliets öppettider 
måndag, onsdag och fredag 

9.30 -12.00

På sidan 15 hittar du  

kontaktuppgifter till alla anställda.

%

Välkommen,  
Michael!
Vi har fått en diakon som  
ny medarbetare i Floby pastorat

Han heter Michael Darius och vigdes till  
diakon den 5 juni i Skara domkyrka. Han är 
anställd i Redvägs församling och vi i Floby 

pastorat får ta del av 25%. 

Michael började den 1 augusti och arbetar bland 
annat i vårt samverkansprojekt ”Veckans Café” i  
Aktivitetshuset i Floby. 

Vi hälsar honom hjärtligt välkommen till oss och  
hoppas han ska trivas och känna glädje och välsignelse!

Håkan Gustafsson
kyrkoherde
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Välkommen tillbaka
Under vecka 35 startar all barn- och 
ungdomsverksamhet i pastoratet.

Välkommen tillbaka till alla våra grupper och 
verksamheter och välkommen till de nya. Vi 
hoppas och tror att det kommer att erbjudas 

plats i någon grupp till alla som vill och att vi des-
sutom träffar de flesta barn i något skolsammanhang. 
Här kan du läsa en presentation om de olika grupper 
vi erbjuder.

Stor och Liten  
i Floby, Kinneved och Åsarp
Här träffas vuxna med barn för att leka, prata, pys-
sla och fika tillsammans. Man kommer när man vill 
och stannar så länge man vill. Någon gång under tiden 
samlar vi oss en stund för lite sång och bön. Är du 
nybliven förälder är det att jättebra tillfälle att träffa 
andra föräldrar för att dela erfarenheter och tankar om 
föräldraskapet eller bara få chans att fika och prata en 
stund.

Barntimmar i Floby och Kinneved
Barn i åldrarna 4-5 år träffas i församlingshemmet 2 
timmar varje vecka för aktiviteter kring bibelberättels-
er, lek och andakt. Vi har en liten fruktpaus varje gång 
eller så har vi bakat något som vi äter upp. Oömma 
kläder är bra då vi använder lera, färg, klister och an-
nat kladdigt. När vädret tillåter är vi ute.

Miniminiorer/Miniorer  
i Floby, Kinneved och Åsarp
Grupperna, bestående av 6-7 åringar/ 8-9 åringar eller 
sammanslaget 6-9 åringar beroende på hur många barn 
det blir i grupperna, träffas 1,5 timme varje vecka. Vi 
samtalar med och om Gud, pysslar och leker. Vid varje 
tillfälle har man en liten andakt knuten till terminens 
tema. De yngsta erbjuds under hösten en övernattning 
i församlingshemmet och de äldre får inbjudan till ett 
dygn på Tveten, vår lägergård i Hällestad.

Juniorer i Floby, Kinneved och Åsarp 
Detta är gruppen för mellanstadieelever, åk. 4-6. Här 
kan man få möjlighet att baka, laga mat, pyssla, och 
annat kul som man bestämmer tillsammans. Som i alla 
grupper ingår en andakt och prat med och om Gud. 
Till sommaren 2017 kommer alla juniorer erbjudas 
möjlighet att åka med på ett stort läger på Ösjönäs i 
Tiveden. Inför det övar vi med små läger på Tveten.

Fritidsgårdar  
i Åsarp och Odensberg
Under hösten kommer fritidsgården i Åsarp vara öp-
pen på måndagar. Åk. 7-9 träffas mellan 19-21 för att 
spela spel kanske pyssla, baka någon gång, prata och 
bara hänga. Fika finns att köpa. Vi skapar ett program 
tillsammans.

I Odensberg nystartar vi fritidsgården för åk 4-6 på 
onsdagar, i biblioteket, nästan direkt efter skolan. 
Kom och lek, pyssla, prata, häng och lek i idrottssalen 
en stund. Liten samling med prat om livet och Gud 
blir det också. Något mellanmål kommer att finnas. 
Program sätts upp på skolan.

Nattkamp i Glasriket
Den 1-2 oktober åker ett gäng ungdomar buss till 
Växjö stift för att delta i den legendariska nattkampen. 
Vill du vara en i det gänget? Har du fyllt 13 år är du 
välkommen att hänga med! Vad händer då? Jo, under 
lördagen tar man sig ner till startplatsen, reser tält och 
fixar sin övernattningsplats. Under sen eftermiddag 
inleds evenemanget med välkomstmässa och middag. 
Därefter startar man med sitt lag någon gång mellan 
20 och 24. Vandringen följer ett tema med stationer 
där man ska klara av olika uppgifter så som att knyta 
knopar, göra upp eld, sjukvård och slå i bibeln. Man 
går ca en mil med det ljus man själv bär med sig. Mat 
serveras på vägen. En skön utmaning som några redan 
är väldigt taggade för. Häng med!

Tillsammansdag 
Den 8 oktober blir det en skön dag för juniorer och 
miniorer med föräldrar. Någonstans i vårt stift kom-
mer vi att kunna gå en bana med frågor och problem 
att lösa. Det brukar avslutas med korvgrillning och 
utdelning av vandringspriset. Vi har haft yxan två år 
men fick sedan se oss slagna och fick lämna den vidare. 
Så nu tar vi tillbaka den, eller hur?! Håll utkik efter 
mer information!
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Dopfuntarna i Jäla 
och Vårkumla
I kyrkorna i Floby pastorat  finns dop-
funtar av olika slag och ålder.

I detta nummer berättar vi om två av våra dopfun-
tar, de som finns i Jäla kyrka i Floby församling re-
spektive Vårkumla kyrka i Kinneveds församling.

Dopfunten i jäla kyrka
eskil johansson, fd kyrkvaktmästare i Jäla,  
och Brita Gustavsson, fd ordförande i Jäla kyrkliga  
arbetskrets, har berättat följande om dopfunten i Jäla 
kyrka i Floby församling:

dopfunten från 1100-talet är tillverkad i sand-
sten och har bysantinska traditioner uppblandade 
med västgötska element. Den är tillverkad av den 
anonyme Jälamästaren som även gjort dopfuntarna i 
Senäte, numera placerad i Otterstad och Söne utanför 
Lidköping.

dopfunten är placerad på en den ursprungliga 
sandstensplattan som återfanns 1926. Den cylindriska 
cuppan har en rundad undersida. Runt cuppan finns 
åtta fält med bilder, Jesu dop, Johannes Döparen, Än-
gel med bok, fyra fält med helig man med gloria och 
ett fält möjligen med sex apostlar. Bildfälten avdelas 
med kolonner.

på dopfunten finns ett mässingsfat från 1925 med 
inskriften Låten barnen komma till mig förmenen 
dem det icke ty Guds rike hör sådana till.

över dopfunten hänGer en duva i trä tillverkad 
1995 av den kända 
konstnärinnan Eva 
Spångberg. Initia-
tivet till att inför-
skaffa duvan togs 
av Jäla kyrkliga 
arbetskrets, och de 
har även bekostat 
duvan.

Dopfunten i Vårkumla kyrka
Bo Börjesson, kyrkvärd, och Elon Larsson,  
fd kyrkvaktmästare, har sammanställt följande infor-
mation om dopfunten i Vårkumla kyrka i Kinneveds 
församling:

dopfunten är kyrkans äldsta inventari-
um. Den är placerad i korets sydvästliga del och 
gjord i sandsten som man troligen har brutit på  
Falbygden. Det är en finkorning, kvartsitisk sand-
sten som finns nedtill i lagerföljden på västgöta- 
bergen som kallas underkambrisk västgötasandsten. 
Funten härstammar från romersk tid, troligen 
1200-talets början. Den har en rund fot med vulst och 
repstavar upptill och nedtill och mäter 83 centimeter. 
Dopfunten har relativt få dekorationer och formen är 
cylindrisk. 

denna typ av dopfuntar är starkt koncentrerade till 
det centrala Västergötland. De romanska dopfuntarna 
är förhållandevis små om man jämför med de gotiska 
som är större. Vårkumlas funt är en så kallad Ask- 
lundatyp, vilket är den största funtgruppen i väst-
sverige. De karakteriseras av att de är odekorerade och 
sparsamt utsmyckade.

dopfatet till funten är av koppar och skänktes 
1907 av prästen Sven Hallman och hans hustru Alma. 
Deras bostad var Prästgården i Vårkumla 1901-1913 
och därefter flyttade de till Björsäter.Fo
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Vet du något?
Berätta för oss vad du vet om  
kyrkans inventarier!

Det finns många gamla, fina saker i våra kyr-
kor, dopfuntarna är bland de äldsta. De har 
använts av församlingsbor, ibland under flera 

hundra år. Du kanske har minnen eller historier att 
berätta? Kanske har du varit med om att inviga, skän-
ka eller vet vem som gjort någon av sakerna?

just nu håller vi på att lägga in alla förteckningar 
över sakerna i ett dataprogram som ska ersätta de gam-
la papperslistorna, och vi vill ha med alla fakta och 
historier om sakerna. 

så om du vet varför det är en buckla i dopkannan, 
vem som virkat spetsen på altarduken, var kormattan 
är köpt eller hur något föremål varit försvunnet men 
återfunnits – eller något annat intressant – så hör av 
dig! Glöm inte att tala om vilken kyrka det handlar 
om – vi har många!

hör av diG via e-post till marielouise.karlsson@ 
svenska kyrkan.se,  ring på 0515-723843 eller skriv ett 
brev till ”Svenska Kyrkan i Floby, Marie Louise Karls-
son, Storgatan 58, 521 51 Floby” Ju fler fakta vi har 
om föremålen, desto värdefullare blir de!

Låt dopminnena 
stå framme
Vet du var du är döpt? I en kyrka med 
vatten i en dopfunt, eller hemma med 
dopvattnet i en egen skål eller ett fat ?
”du kan damma av fatet, i det är de små döpta”. Den 
äldre släktingen berättade att fatet använts vid dop på 
1920-talet.

kanske finns även i din familj/släkt någonting som 
kan berätta om dop? Det kan vara ett fat eller en skål 
som använts vid dop.

i en del familjer finns också dopservett med knyp-
plad spets, broderad duva och namn.

låt det som påminner om dop finnas framme och 
berätta om att ”Han gett mig ett tecken att vi hör 
ihop. Ja, det får jag minnas allt sedan mitt dop.” som 
vi sjunger i psalm 724.

Anita Karlén

”Dopets vatten,  
det är tecknet
på en kärlek utan mått”.
Psalm 386
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Sommarvecka  
i Kinneved
Tema: ”Liv och vatten”
15 augusti till 21 augusti

Vi fortsätter traditionen med sommar-
vecka i Kinneved. Det blir utställning,  
allsång, musikcafé, kyrkogårdsvandring, dag-

ledigsamling, marknad och mycket annat under en 
fullproppad vecka där vi möts över åldersgränserna!

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

16 augusti Tisdag   
KINNEVEDS  
FÖRSAMLINGSHEM 19.00
”Kyrkogården som en historiens spegel”
Antikvarie Erik Holmström berättar om bygdens 
kyrkogårdar som en viktig del av kulturarvet med 
deras berättelser om bygd, land och människor under 
tidernas gång. Det blir många bilder från kyrk-
ogårdarna på västra och södra Falbygden.

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

18 augusti Torsdag
KINNEVEDS  
FÖRSAMLINGSHEM 19.00
“Vatten”
Musikcafé med Mixxkören, frågetävling 

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

20 augusti Lördag
KINNEVEDS 
KyRKOGÅRD 14.00
Kyrkogårdsvandring med  
Hembygdsföreningen

21 augusti Söndag
KINNEVEDS KyRKA 10.00
Gudstjänst med dopförnyelse, Sjungolé medverkar. 
Kyrkorådets tårtbuffé,  
blomsterlotteri
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Tack för lånet!
Under sommarveckan i Åsarp  
genomfördes en utställning med olika  
sorters dopminnen. Stort tack till dig 
som lånade ut en dopkänning eller 
något annat dopminne! 

Åsarps församlingsråd
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Konstnatta
Takmålningar, fotoutställning och fika i 
Gökhems kyrka under Mekelsmäss

Mekelsmäss med Konstnatta firas traditions-
enligt på Falbygden helgen 30/9 – 2/10. 
Det blir en helg fullproppad med aktiv-

iteter och utställningar bland konstnärer, hantverkare 
och besöksmål.

floBy pastorat kommer ha öppet kyrkan i Gökhem, 
denna vackra medeltida kyrka med sina fantastiska 
målningar av Mäster Amund. I kyrkan kommer det 
dessutom finnas en fotoutställning och enkel server-
ing. I gudstjänstschemat ser du öppettiderna för de 
olika dagarna. Välkommen!

Änglar i Floby kyrka
I Floby kyrka firas den helige Mikaels dag (söndagen 
den 2 oktober, med start klockan 10) lite extra. Vi 
avlutar vår gudstjänst med gemensamt fika i kyrkan 
och pyssel finns för den som vill. 

Temat för söndagen är ”Änglarna” så några änglar 
kan man nog få knåpa ihop. Kanske dyker det upp 
någon ängel…? 

Välkommen!

Musik med Peder 
och Gabriella
Konsert och gemenskap i Kinneved

Både Peder och Gabriella är födda i Tidaholm, 
där de nu också bor. Gabriella bodde  under 
18 år i Memphis, USA, där hon bildade familj. 

Hon jobbade i en kyrka och eftersom hon har piano-, 
fiol- och sångutbildning fick hon givetvis nytta av det-
ta i sin kyrka. Nu är Gabriella tillbaka i Tidaholm med 
sin man och tre barn och 
jobbar som musiklärare 
i en skola och reser nu 
runt och framför vår 
vackra musikskatt. 

peder har Bott nästan 
hela sitt liv i Tidaholm, 
med undantag för några år i Fridene, Hjo. Han job-
bade som kyrkvaktmästare i Fröjereds kyrka och sen 
har det mesta handlat om musik. “Är man en gång fast 
så är det svårt att sluta,”  säger han.

på församlinGsaftonen i Kinneveds kyrka framför 
Peder och Gabriella musik och sånger som är välkända 
för de flesta, även om en del låtar har nya arrange-
mang. Efter musikprogrammet i kyrkan fortsätter ge-
menskapen runt fikaborden i församlingshemmet.

Församlingsafton 
Kinneveds kyrka

Torsdag 27 oktober
klockan 19
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Gudstjänstschema
Välkommen till kyrkorna i Floby pastorat.  

Reservation för eventuella ändringar.  
Annonsering sker i Falköpings Tidning under  

predikoturer eller med särskild annons. 
Undrar du vilken präst  
som tjänstgör?  
Den informationen hittar du  
i predikoturerna  
i Falköpings Tidning, och på  
www.svenskakyrkan.se/floby!

15 augusti Måndag
KINNEVEDS KyRKA 19.00
allsång med Jan och hans vänner. 
Start på församlingens sommar-
vecka ”Liv och vatten”, servering, 
utställning och marknad

16 augusti Tisdag
KINNEVEDS  
FÖRSAMLINGSHEM 19.00
”Bygdens kyrkogårdar” - antikvarie 
Erik Holmström. Församlingens 
sommarvecka ”Liv och vatten”, 
servering, utställning och marknad

17 augusti Onsdag
KINNEVEDS  
FÖRSAMLINGSHEM 14.00
”Drag, strängar och flås” från 
Falköping spelar folkmusik.  
Församlingens sommarvecka ”Liv 
och vatten”, servering, utställning 
och marknad

18 augusti Torsdag
KINNEVEDS  
FÖRSAMLINGSHEM 19.00
Mixxkörens musikcafé och 
frågetävling. Församlingens  
sommarvecka ”Liv och vatten”, 
servering, utställning och marknad

19 augusti Fredag
KINNEVEDS KyRKA 19.00
bluegrass med White Water  
Stringband från Falköping.  
Församlingens sommarvecka  
”Liv och vatten”, grillkväll,  
utställning och marknad

20 augusti Lördag
KINNEVEDS KyRKOGÅRD 
14.00
kyrkogårdsvandring med hem-
bygdsföreningen. Församlingens 
sommarvecka ”Liv och vatten”, 
servering, utställning och marknad

21 augusti Trettonde söndagen

efter trefaldighet
GÖTEVE KyRKA 10.00
mässa
KINNEVEDS KyRKA 10.00
gudstjänst med dopförnyelse, 
kören Sjungolé medverkar.  
Avslutning på församlingens  
sommarvecka ”Liv och vatten”, 
församlingsrådets tårtbuffé,  
blomsterlotteri, utställning och 
marknad
FIVLEREDS KyRKA 19.00
gudstjänst

24 augusti Onsdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 10.30
andakt

27 augusti Lördag
GÖTEVE, EFU-STUGAN 18.00
gudstjänst, ungdomskören  
Appellen medverkar. Servering 
I samarbete med EFS

28 augusti Fjortonde söndagen

efter trefaldighet
HÄLLESTAD KyRKA 10.00
gudstjänst
GÖTEVE, EFU-STUGAN 15.00
gudstjänst, sång av Sofia Persson 
med döttrar. Sommaravslutning, 
servering, i samarbete med EFS
KINNEVEDS KyRKA 17.00
mässa
BÖRSTIG ByGDEGÅRD 19.00
gudstjänst, sommarmusik med  
Torbjörn Lantz - sång och gitarr

29 augusti Måndag
ÅLLEBERG,  
SEGELFLyGMUSEET 18.00
pilgrimsvandring till Vårkumla 
kyrka, läs mer på sid 11

1 september Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt

4 september Femtonde söndagen

efter trefaldighet
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
mässa
VÅRKUMLA KyRKA 13-16
kyrkrally, läs mer på sid 10

6 september Tisdag
FLOBy, KyRKANS HUS 14.00
dagledigsamling, ”Blandade visor 
till dragspel” – Britt-Marie Stridh

7 september Onsdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 10.30
mässa
FLOBy, KyRKANS HUS 18.30
mässa, servering

8 september Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
mässa
ÅSARP, SMULA SKOLA 15.00
dagledigsamling, ”Skrönor och  
visor” – Lena Arvidsson
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11 september Sextonde söndagen

efter trefaldighet
BRISMENE KyRKA 10.00
gudstjänst
FLOBy, KyRKANS HUS 14.00
kyrkornas dag, gudstjänst, konsert, 
servering m.m. Läs mer på sid 12
SOLBERGA KyRKA 19.00
mässa

12 september Måndag
ÅSARPS  
FÖRSAMLINGSHEM 19.00
musikcafé med Flobykören,  
servering

13 september Tisdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 14.00
dagledigsamling, ”Sånger av Alf 
Robertsson” – AG-kören

15 september Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt

16 september Fredag
FLOBy, KyRKANS HUS 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch

18 september Sjuttonde söndagen

efter trefaldighet
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
gudstjänst, servering.  
I samarbete med EFS
TRÄVATTNA KyRKA 17.00
gudstjänst
VÅRKUMLA KyRKA 17.00
mässa
BÖRSTIG ByGDEGÅRD 19.00
gudstjänst

21 september Onsdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 10.30
andakt

23 september Fredag
ÅSARPS  
FÖRSAMLINGSHEM 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch

25 september Artonde söndagen

efter trefaldighet
GÖTEVE KyRKA 10.00
mässa
HÄLLESTAD KyRKA 17.00
gudstjänst, Flobykören medverkar
KINNEVEDS KyRKA 17.00
gudstjänst
FIVLEREDS KyRKA 19.00
gudstjänst

30 september Fredag
GÖKHEMS KyRKA 18-23
öppen kyrka i Mekelsmäss,  
läs mer på sid 7

1 oktober Lördag
GÖKHEMS KyRKA 14-01
öppen kyrka i mekelsmäss
FLOBy, KyRKANS HUS 16-01
utställning och servering  
i samarbete med EFS och  
Floby-Sörby hembygdsförening

2 oktober Den helige Mikaels dag
FLOBy KyRKA 10.00
gudstjänst, servering, pyssel, se s 7
GÖKHEMS KyRKA 11-14
öppen kyrka i Mekelsmäss
ÅSARPS  
FÖRSAMLINGSHEM 17.00
mässa

4 oktober Tisdag
FLOBy, KyRKANS HUS 14.00
dagledigsamling, sång och musik 
med Frälsningsarméns sånggrupp 
Glada Toner

5 oktober Onsdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 10.30
andakt
FLOBy, KyRKANS HUS 18.30
mässa, servering

6 oktober Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt
ÅSARP, KORSKyRKAN 15.00
dagledigsamling, ”Att arbeta som 
polis” – Anna-Lena Mann

7 oktober Fredag
FLOBy, KyRKANS HUS 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch 

8 oktober Lördag
KINNEVED, KARBO 10.00
pilgrimsvandring till Jäla,  
läs mer på sid 11

9 oktober Tacksägelsedagen
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
gudstjänst, servering.  
I samarbete med EFS
JÄLA KyRKA 10.00
mässa, Mixxkören medverkar
BÖRSTIG ByGDEGÅRD 17.00
gudstjänst, Åsarpskören medverkar
GÖKHEMS KyRKA 17.00
gudstjänst, AG-kören medverkar

13 oktober Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt

14 oktober Fredag
ÅSARPS  
FÖRSAMLINGSHEM 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch

15 oktober Lördag
FLOBy, KyRKANS HUS 9.00
ekumenisk kvinnofrukost, Lena 
Larsson och Maria Wardin från 
Jäla, läs mer på sid 12

16 oktober Tjugoförsta söndagen

efter trefaldighet
ÅSARPS  
FÖRSAMLINGSHEM 9.00
gudstjänst, servering
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
mässa, servering
KINNEVEDS KyRKA 17.00
gudstjänst
ULLENE KyRKA 17.00
gudstjänst, ekumenisk  
”Hela kyrkan sjunger”

Gudstjänstschemat  
fortsätter på nästa sida...
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19 oktober Onsdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 10.30
andakt

23 oktober Tjugoandra söndagen

efter trefaldighet
FLOBy, KyRKANS HUS 9.00
gudstjänst, barnkören medverkar. 
Servering
KINNEVEDS KyRKA 10.00
mässa
SOLBERGA KyRKA 17.00
gudstjänst
SÖRBy KyRKA 17.00
gudstjänst

30 oktober Tjugotredje söndagen

efter trefaldighet
FIVLEREDS KyRKA 10.00
gudstjänst
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
gudstjänst
GROLANDA KyRKA 17.00
mässa
VÅRKUMLA KyRKA 17.00
gudstjänst

1 november Tisdag
FLOBy, KyRKANS HUS 14.00
dagledigsamling,  
”Alf Robertsons sånger” AG-kören, 
Christina Behre Fransson

2 november Onsdag
KINNEVED,  
FRÖKINDSGÅRDEN 10.30
andakt

3 november Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt

4 november Fredag
Pastoratets kyrkor öppna  
i allhelgonatid 10-17,  
enkel servering 14-17
ÅSARPS  
FÖRSAMLINGSHEM 12.00
musikandakt med  
efterföljande lunch
FLOBy KyRKA 15.00
musik i allhelgonatid
KINNEVEDS KyRKA 15.00
musik i allhelgonatid

5 november Alla helgons dag
Pastoratets kyrkor öppna  
i allhelgonatid 10-17
GÖTEVE KAPELL 10.00
gudstjänst, servering
SÖRBy KyRKA 17.00
mässa

6 november Söndagen efter 

alla helgons dag
Pastoratets kyrkor öppna  
i allhelgonatid 10-17
BÖRSTIG KyRKA 17.00
minnesgudstjänst, körmedverkan
FLOBy KyRKA 17.00
minnesgudstjänst,  
Flobykören medverkar
KINNEVEDS KyRKA 19.00
minnesgudstjänst,  
Mixxkören medverkar
VILSKE-KLEVA KyRKA 19.00
minnesgudstjänst

Kyrkrally
Lekfullt sätt att lära känna 
bygdens kyrkor

Floby pastorat har sjutton kyr-
kor. Hur många av dem har 
du besökt? 

söndaGen den 4 september har 
du chansen att på ett lekfullt sätt 
besöka och lära dig mer om 

 � Vårkumla kyrka

 � Åsarps kyrka

 � Börstigs kyrka

 � Brismene kyrka

 � Kinneveds kyrka 

kyrkrallyt startar i Vårkumla 
kyrka mellan 13-16 och därifrån 
åker man till de andra kyrkorna 
medan man löser en  tipspromenad 
med frågor i och vid varje kyrka. 
Målgång sker i Kinneveds kyrka 
och där finns det även servering. 
Välkommen!

Kyrkrally 
Söndag 4 september 

Start 13-16

Kyrkrallyt avslutas i 
Kinneveds kyrka
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Pilgrimsvandring
Vandring för kropp och själ,  
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 arrang-
eras en vandring med en ledare som kan sträckan.

pastoratet har numera en pilgrimsgrupp med rep-
resentanter från de tre församlingarna vars uppgift är 
att samordna och arrangera pilgrimsvandringar i pas-
toratet 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 stöv-
lar och en ryggsäck till vatten och eventuell fika är allt 
som krävs!  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.

Planerade vandringar
29 augusti, start klockan 18: vandring från Ålleberg till 
Vårkumla. Samling vid segelflygsmuseet, medtag fika.  
Vandringen tar ca. 3,5 timme, skjuts tillbaka till  
Ålleberg ordnas.

8 oktober, start klockan 10: vandring från Karbo till 
Jäla. Vandringen avslutas med pizza i Skattegårdens 
bakstuga. Skjuts tillbaka till Kinneved ordnas.

4 december: fackelvandring till adventsgudstjänst  
i Brismene.

mer information om vandringarna kommer finnas 
på pastoratets hemsida och på affischer. Välkommen 
att vandra med oss!

Pilgrimskorset är en  
kombination av det kristna 
korset och symbolen för  
en historisk sevärdhet.  
Korset finns på stolpar  
längs pilgrimslederna.
Läs mer på  
pilgrimskaraborg.se
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Kyrkornas dag – 
en dag för alla
Den 11 september är det dags igen  
för den uppskattade gemenskapen

Positiva erfar-
enheter från 
tidigare års 

arrangemang gör 
att församlingarna 
i och omkring  
Floby vill fortsätta med att tillsammans manifestera en 
”Kyrkornas dag”. Samtalen och gemenskapen, både i 
förberedelser och genomförande, betyder mycket för 
att lära känna varandra från de olika samfunden. 

det uppskattade inslaGet från förra året, när 
marimbaorkestern Faria Marimba medverkade, åter-
kommer även detta år. Orkestern har anknytning till 
organisationen ”Tro och ljus”, som har en lokalavdeln-
ing i Floby. 

kollekt samt intäkter från servering och övriga 
aktiviteter delas mellan angelägna ändamål lokalt och 
Baptistförsamlingen i Ciego de Avila, Cuba.

Program
14.00 Ekumenisk gudstjänst i Kyrkans hus,   
Håkan Gustafsson m fl., sång

15.00 – 17.00 Servering av kakbuffé, aktiviteter i 
kyrkparken.

16.15 Livsglädjens musik – afrikanska rytmer med 
marimbaorkestern Farira Marimba

Arrangörer
de medverkande församlinGarna från olika 
kyrkor är: Floby-Göteve EFS, Floby församling,  
Pingstkyrkan  i Floby, Trävattna fria församling och 
Ullene  Missionsförsamling. Medarrangör är studief-
örbundet Sensus. Varmt välkommen till en trivsam 
eftermiddag tillsammans!

Kvinnofrukost
Framgångsrika företagare från Jäla 
berättar om sina verksamheter

Maria Wardin och Lena Larsson är två 
framgångsrika företagare som lever och 
verkar i byn Jäla. De har båda tillsammans 

med sina makar byggt upp företag som för vidare tra-
ditioner, hantverk och kunskap. 

Både maria och Lena verkar för ett hållbart sam-
hälle och en god miljö och är goda representanter 
för ”livet på landet”.  Marias företag heter Wardins  
Gårdsprodukter och de odlar, förädlar och säljer grön-
saker. Lenas företag heter Jäla Häst & Skog och de ut-
bildar inom hästbruk i skog och åkerbruk, samt inom 
bakning i gammaldags bakugn. 

de är också certifierade inom Grön Arena och tar 
emot grupper för social omsorg, arbetsträning och 
rekreation. 

Kyrkornas dag
Floby, Kyrkans hus

Söndag 11 september 
14.00 - 17.00 

Maria  
Wardin

Lena  
Larsson

om allt detta och 
förhoppningsvis lite till 
får vi veta när vi möter 
dessa kreativa kvinnor 
på Kvinnofrukosten.

anmäl diG senast den 
12 oktober på telefon 0515-723880 eller e-post floby.
pastorat@svenskakyrkan.se. Välkommen!

Kvinnofrukost
Floby, Kyrkans hus 
Lördag 15 oktober 
9.00
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Ställ upp i 
kyrkovalet 2017
Tycker du att det är för lite musik  
i kyrkan? Eller att församlingen  
borde satsa mer på diakoni? 

I så fall kan du ställa upp i kyrkovalet. Som förtro-
endevald kan du påverka var Svenska kyrkan ska 
lägga sina resurser.

söndaGen den 17 september 2017 är det kyrkoval. 
Då har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att 
rösta. Det finns många kandidater som representerar 
olika nomineringsgrupper att välja mellan. Rösträtt-
såldern är unikt låga 16 år.

svenska kyrkan är sina medlemmar. Utan dem 
skulle inga gudstjänster firas, utan kyrkor och förs-
amlingslokaler skulle gapa tomma. Utan medlemmar 
skulle inga skratt höras från barngrupper, och ingen 
musik klinga från körer eller orglar. Inget kaffe skulle 
drickas på dagledigträffar och inga barn döpas.

för att allt detta ska fungera krävs människor som 
engagerar sig. Många är med i den direkta verksam-
heten. Men det behövs också förtroendevalda som fat-
tar beslut så att det finns lokaler, personal och andra 
resurser för arbetet.

Demokratisk kyrka
i officiella sammanhanG brukar man säga att Sven-
ska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att dessa 
ord inte ska vara tomma behövs förtroendevalda. 

de Behövs för att kunna utföra församlingens 
grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. Som 
förtroendevald är man engagerad i kyrkans arbete 
och har möjlighet att bidra med kunskap, idéer och  
framåtanda.

man får också var med och forma verksamheten 
och göra prioriteringar. Väljarna har gett de förtro-
endevalda uppdraget att ta ansvar, att samarbeta och 
att vara med och utveckla helheten i Svenska kyrkan. 

Veta mer

om du är intresserad av att bli förtroendevald och 
vill veta mera kan du kontakta pastorsexpeditionen. 
Vi kan hjälpa till med stöd, material och utbildning i 
hur det är att arbeta som förtroendevald. 

på svenska kyrkans intranät finns också mycket 
information. Det är öppet för alla och adressen är 
internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Observera att 
det ska stå internwww först i adressen.

Renovering av kyrkorna  
i Åsarp och Börstig
Kyrkorna renoveras för framtiden

Åsarps kyrka är fortsatt stängd för renovering 
när taket byts och tornet renoveras. Kyrkan 
beräknas vara stängd året ut.

kyrkan i BörstiG får taket målat och lång- 
husets puts ska lagas och målas. Kyrkan beräknas vara 
stängd fram till 4 november. År 1933 skedde också en 
renovering i Börstig, då knackade man ner all puts! 
Riktigt så omfattande blir det inte denna gång.

att kyrkorna är stängda betyder att vi inte kan ta 
emot några nya bokningar under stängningsperioden.

När Börstigs kyrka 
renoverades 1933  
knackade man ner all puts. Fo

to
: r

u
n

e 
n

o
r

be
r

g



14

Bibelgrupper
Vi samlas till samtal kring kristen tro 
utifrån en bibelbok eller ett tema.

Floby
Bibelgruppen i Floby träffas i Kyrkans hus följande 
tisdagar kl. 19.00:

 � 27 september

 � 4 oktober

 � 25 oktober

 � 8 november

 � 22 november

 � 6 december, gemensam avslutning med Åsarp

Åsarp
Under hösten kommer bibelgruppen i Åsarp att läsa 
biskopens brev om Fadern, “Vår Fader, du som är 
i himlen…”. Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps 
församlingshem följande tisdagar kl 18.00:

 � 11 oktober

 � 1 november

 � 6 december, gemensam avslutning med Floby

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill 
vara med (se sid 15 för kontaktinformation). Alla är 
varmt välkomna till bibelgrupperna! 

Marian Jensen och Anita Karlén

Dagledig- 
samlingar
Är du ledig på dagtid?  
Välkommen!

Floby, Kyrkans hus
TISDAG 6 SEPTEMBER 14.00
”Blandade visor till dragspel” 
Britt-Marie Stridh 
TISDAG 4 OKTOBER 14.00
Sång och musik med Frälsningsarméns  
i Skara sånggrupp Glada Toner
TISDAG 1 NOVEMBER 14.00
”Alf Robertsons sånger” 
AG-kören, Christina Behre Fransson

Åsarp
TORSDAG 8 SEPTEMBER 15.00
Smula skola  
”Skrönor och visor” 
Lena Arvidsson
TORSDAG 6 OKTOBER 15.00
Korskyrkan  
”Att arbeta som polis” 
Anna-Lena Mann
TORSDAG 10 NOVEMBER 15.00
Korskyrkan  
”Min resa till Nepal” 
Lars-Göran  Johansson 
Sång: Ejvor Mellgård

Kinneved
ONSDAG 17 AUGUSTI 15.00
Kinneveds församlingshem
”Drag, strängar och flås” från Falköping  
framför ett folkmusikprogram, servering
TISDAG 13 SEPTEMBER 14.00
Frökindsgården
”Alf Robertsons sånger” 
AG-kören,  
Christina Behre Fransson
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Namn  Direkt  SMS

Präster:
Håkan Gustafsson, kyrkoherde 72 38 81  070-600 28 15
Anita Karlén 72 38 82  070-600 28 16
Marian Jensen 72 38 92  070-329 28 14

Kyrkomusik:
Annette Kinnunen 72 38 90  070-520 42 98
Christina Behre-Fransson 72 38 85  076-132 22 52
Thomas Vinge 72 38 91  070-329 28 51

Barn och ungdom:
Maria Wardin 72 38 94  076-132 22 55
Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15
Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Kyrkogårdsförvaltning: 72 38 84

måndag, onsdag-fredag: 9-12

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

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

Kontakta oss gärna!

Lördagsträffen
Lördagsträffen är några  
timmars enkel samvaro  
som formas av deltagarna.
i floBy kyrkans hus träffas vi  kl 14.00. 
De träffar som är inplanderade är: 
17/9 och 15/10

på vårdcentrum i floBy träffas vi 
i matsalen kl 15.00-16.30 följande 
lördagar: 27/8, 24/9, 29/10

Välkommen!

Se även kontaktinformation på sidan 2

Öppna kyrkor
Välkommen in i kyrkorna!
månGa vill Besöka de vackra kyrkorna i 
Floby pastorat. Till och med den 6/11 är 
följande kyrkor öppna: 

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

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



www.svenskakyrkan.se/floby

Tack!

Klipp ut  
och spara!

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

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

Under 2015 samlade Floby pastorat in  
totalt 158 778 kronor i kollekter.

Pengarna har bland annat gått till  
lokal diakoni i Floby pastorat,  
RIA/Hela människan i Falköping och  
Svenska kyrkans internationella arbete.

Tack för att du hjälper oss hjälpa!


