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Utmaningar
Håkan Gustafsson summerar 
sin tid som kyrkoherde.

Livet ställer oss inför ständigt nya utmaningar, 
ibland påtvingat och kravfyllt som en börda. 

Men ofta blir de något positivt. Vi får känna oss 
behövda, sedda och viktiga. Vi formas, växer och 
utvecklas under olika skeden i livet. När vi får 
vara delaktiga, känna mening och samanhang i 
det vi är som människa bland människor. Då blir 
utmaningarna aldrig hotfulla och skrämmande. 
De hjälper oss se och upptäcka nya perspektiv och 
möjligheter.

Utmaningen att vara kyrkoherde har varit ett 
stort förtroende med många olika förväntningar. 
Biskop Åke Bonnier talade vid mitt mottagande 
om att möta den nya utmaningen. Han lyfte fram 
tre sidor som viktiga: Lust, tillit och vilja. Jag 
upplevde att jag hade med mig alla tre som driv-
krafter, motivation och styrka inför en stor utma-
ning. Men mina frågor var många och orosmol-
nen tornade upp sig. Kan verkligen mina rädslor, 
tveksamheter och farhågor övervinnas? Har jag 
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Kyrkoherden har ordet

de egenskaper och kunskaper som krävs? Är inte 
den här utmaningen för stor för mig? Innerst inne 
var jag medveten om att mycket fattades. Men ut-
maningen lockade och jag trotsade hindren. Jag 
har genom livet alltför mycket avvisat och undvi-
kit utmaningar av rädsla och osäkerhet. Men den 
här utmaningen fick jag bara inte missa. Och steg 
för steg växte kallelsen fram som inneburit tre år 
som kyrkoherde i Floby pastorat. En tjänst som 
fört med sig med både glädje och smärta, mycket 
kamp och svårigheter, men framförallt en tid av 
personlig utveckling. Något jag gått miste om jag 
valt bort utmaningen. Därför vill jag framföra 
mitt tack till er alla i Floby pastorat för visat för-
troende och ert goda bemötande. 

Ta vara på möjligheterna som de utmaningar du 
ställs inför. Jag tänker inte minst på de utmaning-
ar vi som kyrka ställs inför. Vår gemensamma ut-
maning är uppdraget från kyrkans Herre: ”Gå ut 
och gör alla folk till lärjungar”. Det är en utma-
ning där vi alla behöver hjälp med att övervinna 
blockeringar, hinder och rädslor för att få kraft 
och frimodighet att göra utmaningen möjlig.

Med bästa hälsningar

Håkan Gustafsson



Du gör skillnad
– Han  hade inte något bra att ha på  
fötterna, så jag köpte honom ett par 
varma skor.

När det var biskopsvisitation 1923 i det som 
då var Floby pastorat, sade biskopen att 

det behövdes ett församlingshus och en försam-
lingssyster. I slutet på 1950-talet byggdes försam-
lingshemmet, grunden till det som idag är Kyr-
kans hus. Någon församlingssyster, eller diakon, 
finns fortfarande inte.

Några månader i slutet av 2016 arbetade Michael 
Darius 25 % som diakon i pastoratet, vilket var 
betydelsefullt och glädjande. Han är anställd i 
Redvägs pastorat och under hans första tid i tjänst 
efterdiakonvigningen fick vi möjlighet att ha ho-
nom hos oss. 

Diakoni är ändå något som är alla människors 
uppgift och ansvar, din och min, hela församling-
ens, den kan inte anställas bort.

Några gånger per år tar Floby församling upp 
kollekt i gudstjänster till det vi benämner ”lokal 
diakoni ”. Då har vi var och en möjlighet att dela 
med oss – bidra och göra skillnad.

Gemenskap på julafton
När jag skriver dessa rader är det veckan efter 
midsommar och sex månader kvar till december 
och julafton. I år blir det åttonde året som vi in-
bjuder till Julaftonseftermiddag i Kyrkans hus. 
Vi brukar vara en blandad grupp på omkring 30 
personer som samlas. Det värmer från kakelugnen 
där brasan är tänd. 

Ibland finns någon med som firar jul för första 
gången i Sverige.  

Vi har ingen anmälan till julaftonsfirandet och det 
kostar inget. Vi är några som planerar, förbereder 
och fixar på själva julafton, men det finns alltid 
plats för flera att hjälpa till.

Någon brukar baka limpor och mjuka pepparka-
kor och lämnar de. Under flera år bidrog någon 
med en ost. Det finns den som skjutsar besökare 
med bil till och från firandet. Någon tar hand om 
disken när vi andra bryter upp. Att ingen skall be-
höva vara ensam på julafton, det är diakoni.

Matkassar, skor och samtal
Ibland trasslar livet till sig, det går bara inte ihop. 
Kylskåpet är tomt och det är ett tag till det finns 
pengar på kontot. Barn behöver mat och kärlek. 
Vi hjälper emellanåt till med en matkasse eller 
matcheckar på ICA.

Det kan vara hjälp till den som bott i Sverige hela 
sitt liv eller till den som lämnat sitt hemland när 
det var för riskabelt att stanna kvar och kommit 
hit till oss.

Ibland behöver man prata med någon, få sätta ord 
på det som är livet nu. Svenska Kyrkans medarbe-
tare, framför allt präster, finns till för samtal. De-
landet av hopplösheten föder läkedom och tröst.

Det som beskrivits är exempel på det vi som 
Svenska Kyrkan i Floby pastorat kan bidra med. 
Det sker också mycket vardagsdiakoni, grannar 
emellan till exempel. En församlingsbo berättade:

– Han hade inte något bra att ha på fötterna, så 
jag köpte honom ett par varma skor.

De skorna flyttade med när personen lämnade vår 
bygd.

Mötesplatsen ”Veckans café” anordnas av Floby  
Marknadsföreningen i deras lokal i Floby för 
människor i olika åldrar, med olika bakgrund från 
Sverige eller något annat land  i världen  är också 
exempel på diakoni.  Veckans café har flera en-
gagerade frivilliga krafter som gör skillnad i för-
beredelser och i möten på plats. Svenska kyrkan 
bidrar också till denna verksamhet.

Hur vill Du göra skillnad? Tillsammans kan vi!

Anita Karlén
präst

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Höstens grupper
Hösten 2017 är förberedd och när  
Insikten trycks väntar vi bara på att  
barn- och ungdomsgrupperna ska starta. 

verksamheten för barn och ungdomar kom-
mer att fortsätta i våra tre församlingshem 

som tidigare. Vill du vara med i någon grupp 
kommer all verksamhet att dra igång vecka 35. 
Du kan komma oanmäld till allt förutom barn-
timmarna, till de grupperna behöver vi anmälan. 
Mer information finns i inbjudan som kommer 
på posten. I höst finns följande grupper att välja 
bland:

* Stor och Liten: vuxna med barn  
Åsarp, Kinneved och Floby

* Barntimmar: 4-5 åringar 
Kinneved och Floby (anmälan)

* Miniminiorer: 6-7 åringar 
Åsarp, Kinneved och Floby

* Miniorer: 8-9 åringar 
Åsarp, Kinneved och Floby

* Juniorer: 10-12 åringar 
Åsarp, Kinneved och Floby

* Fritidsgård: 10-12 åringar, Odensberg
* Fritidsgård: 13-16 åringar, Åsarp 
* Tonårsgrupp: 13-, varannan vecka i Kinneved

Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna är öppen verksamhet där du kom-
mer när du hinner och har lust. I Odensberg är vi i 
skolans lokaler och träffas på onsdageftermiddag, 
direkt efter skolan. Särskilt välkomna är alla i års-
kurs 4, men vi hälsar även 5:or och 6o:r välkomna 
tillbaka.

I Åsarp har vi varit ett litet men gott gäng som 
träffats nästan varje vecka. Vi blir gärna fler. Vad 
vi ska syssla med när vi ses bestämmer gruppen. 
Spela spel, hänga, fika eller bara vara!

Intensiv helg
Den 29/9-1/10 blir en intensiv helg då 
mycket händer på en gång!

Konst och änglar
Under terminen kommer alla våra grupper skapa 
konst som kommer att ställas ut i Kyrkans hus 
i Floby under Mekelsmäss. Vi kommer ha öppet 
och bemannat under gällande tider, fredag-söndag 
(se även sidan 15). Där kommer ni kunna köpa de 
tavlor som barnen gjort men också skapa något 
själva. Fika finns naturligtvis!

Helgen avslutas med familjegudstjänst i Floby 
kyrka på söndag eftermiddag. Det blir fika och 
änglapyssel, och dessutom försäljning av kvarva-
rande konst. Insamlade pengar går till något väl-
görande ändamål. SKU styrelsen beslutar vilket 
ändamålet blir på första styrelsemötet i höst.  

Nattkamp: ”Inget är spikat”
Årets nattkamp går den 30/9-1/10 i Linköpings 
stift.” Inget är spikat” är lägernamnet och temat 
är Luther. Så alla som vill med, det är dags att 
plugga Luther!

Tonårsgruppen kommer att inrikta sig på samtal 
om Luther i början för att satsa på att åka iväg 
med minst ett lag om inte två. Förra årets gäng är 
redan inställda på att åka så kom med och bli en 
i gänget. 

Nattkamp är något alldeles speciellt med vand-
ring, ca en mil i blandad terräng, kluriga frågor 
och uppgifter att fixa. Sedan sover vi några tim-
mar i tält innan det är dags för frukost, avslut-
ningsmässa och hemfärd. 

Tillsammansdag
Tillsammansdag är en kul utflykt för miniorer, 
juniorer och föräldrar på lördagen den 30/9. Det 
blir vandring i grupp med uppgifter att lösa, korv-
grillning och vandringspris. 

Foto: Svenska kyrkan/IKON

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Luthers ungar
Musikalen ”Luthers ungar” framförs i 
Floby kyrka. Vill du vara med?

I höst är det dags att avsluta uppmärksamman-
det av reformationen och Martin Luther. I Flo-

by pastorat gör vi det med en musikal – ”Luthers 
ungar” av Karin Runow (se också sidan 6). Nu 
har just du (barn eller vuxen) möjlighet att vara 
med och sjunga! 

Musikalen framförs söndagen den 29 oktober 
klockan 17.00 i Floby kyrka. Vi övar vid följande 
tillfällen:

* Måndag 21/8 kl 18.30-20.30  
Kyrkans Hus i Floby

* Tisdag 29/8 kl 18.30-20.30  
Kinneveds församlingshem

* Lördag 23/9 kl 10-15  
Kyrkans Hus i Floby

* Tisdag 10/10 kl 18.30-20.30  
Kinneveds församlingshem Reservgång

* Måndag 23/10 kl 18.30-20.30  
Kyrkans Hus i Floby

* Söndag 29/10 Genrep kl 14.00, Floby kyrka

Skulle du hellre vilja vara med och spela så be-
hövs det piano, gitarr, bas, trummor, flöjt, luta 
och vevlira... Har du frågor, eller vill bara säga 
”Ja, jag vill vara med!” så hör av dig till Annette 
Kinnunen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan 2. 
Hoppas vi ses i höst!

Under 2017 handlar mycket om Martin 
Luther. Det är för att det är 500 år sedan 
han startade reformationen.

Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Reformationsåret 2017

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

Min bild av Luther
Luther sökte en nådig Gud 

Nåd, detta tillvarons dån. Den är klangen 
som i bakgrunden ljuder genom hela tillva-

ron. Det hörs från universums yttersta gräns och 
från djupet inom varje människa. Luther sökte en 
nådig Gud och fann just nåd.

Vi människor har en förmåga att göra även tro till 
en prestation. Vi vill veta vad som krävs för att 
kunna kalla sig kristen. Det var även så på Luth-
ers tid med bland annat avlatsbrev. Det var allt det 
som Luther vände sig emot. 

Tillvaron såg annorlunda ut inte många var läs-
kunniga och bibeln och i kyrkan användes inte 
det språk människor talade. Luthers engagemang 
innebar att han ville göra bibeln tillgänglig för 
fler. Det innebar en översättning till tyska. Radi-
kalt för sin tid. Idag en självklarhet. Det krävdes 
även att alla fick lära sig läsa. Då kan var och en 
själv läsa bibeln och på så sätt ana mer om vem 
Jesus var. 

Luther kallas ibland det personliga pronomenets 
teolog. Vi kan alla läsa om Gud och förhålla oss 
till det vi läser. Det blir personligt. I våra natt-
vardsgudstjänster sägs ”för dig utgiven”. Det lilla 
ordet ”dig” var viktigt för Luther dvs för dig och 
mig. Vi kanske ska lyssna en extra gång när det 
sägs så kan det landa hos oss alla.

I Bibeln berättas det om en kvinna som lidit av 
blödningar i många år och som när Jesus går förbi 
sträcker ut sin hand för att röra vid hans man-
tel. Det räcker för Jesus. Däri ligger nåden. Det är 
Luther för mig.

Marian Jensen

Bild: Kent Wisti

Musikalen ”Luthers ungar”
Musikalen Luthers ungar utspelar sig år 
1539 i Wittenberg. 

Den är skriven av Karin Runow och utspelar sig 
en alldeles vanlig dag tillsammans med Hans, 
Magdalena, Martin, Paul, Margarethe och deras 
föräldrar Martin Luther och Katharina von Bora. 
Med hjälp av sånger och samtal kring bordet, be-
rättas händelser ur Luthers liv och reformations-
historien. ”Luthers ungar” framförs i Floby kyrka 
den 29 oktober kl. 17.00. Vill du vara med i mu-
sikalen? Läs mer på sidan 5!

Luthers ungar

Illustration:  
Lennart Runow



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

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

Martin Luther

Sommarvecka i 
Kinneved
Under vecka 33 inbjuder Kinneveds  
församling till gemenskap 

Sommarveckan är en väl inarbetad tradition 
i Kinneveds församling som i år kommer ha 

Luther-tema med anledning av att det är 500 år 
sedan reformationen startade i samband med att  
Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkpor-
ten i Wittenberg. Sommarveckan infaller under 
vecka 33 och programmet är välfyllt:

Måndag 14 augusti 19.00
Allsång i kyrkan med Lasse Blomqvist med vänner

Tisdag 15 augusti 19.00
”Nunnan som blev fru Luther” 
Berit Johansson berättar om Katharina von Bora som 
gifte sig med Martin Luther år 1525.

Onsdag 16 augusti 14.00
Dagledigsamling med Torbjörn Lantz och Ted Rosvall

Torsdag 17 augusti 19.00
Musikquiz med Mixxkören

Fredag 18 augusti 19.00
Sväng i kyrkan med Jörgen Nilsson och Oskar  
Kjällgren, saxofon, sång, gitarr och klaviatur. 

Därefter grillkväll.

Lördag 19 augusti 15.00
Kyrkogårdsvandring tillsammans med Hembygds-
föreningen

Söndag 20 augusti 10.00
Högmässa i Luthersk anda. Helena Kahrs spelar flöjt.

Varje dag blir det dessutom servering, utställning 
om Luther och marknad med lokala hantverkare. 
Välkommen till Kinneved! 

Reformera mera!
Vilken betydelse har reformationen för 
kyrkan idag? Välkommen till pastorats-
kväll med Luther-tema.

Onsdagen den 6 september kl 19.00  blir 
det en pastoratskväll med panelsamtal i 

Kyrkans hus i Floby. Temat är ”Reformera mera 
– vart är vi på väg!”. Kvällen ingår i högtidlig-
hållandet av reformationsåret som syftar att lyfta 
fram Martin Luthers reformation och vilken bety-
delse den har för vår tid.

I panelen ingår Amanda Carlshamre från Svenska 
kyrkans Unga, Carl-Henrik Jaktlund från Alpha 
Sverige, Lisa Gerenmark som är diakon, Bengt-
Åke Öhgren som är präst samt P-O Elfstrand som 
är barnläkare. Prosten Jonas Hagström är mode-
rator för samtalet. Kvällen inleds med en mässa i 
kyrksalen kl. 18.00. Under kvällen blir det enkel 
servering.

Läs mer om Martin Luther på  
www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017
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Kyrkrally och 
konfirmander
Under kyrkrallyt blir det 
konfirmandinskrivning

kyrkrallyt är i år är planerat till lördagen den 
26 augusti med start kl 13-15 vid Göteve 

kyrka. Rallyt går sedan vidare till Jäla, Grolanda, 
Floby, Hällestad kyrkor med mål vid Kyrkans hus 
i Floby. Det är en sträcka på sammanlagt 45 km.

Vid start får varje deltagare ett (numrerat) start-
kort med 15 kryss-frågor samt en utslagsfråga.
Där sker samtidigt inskrivning av Floby försam-
lings konfirmander för 2017-2018.

Vid varje kyrka finns en eller två kyrkvärdar som 
guidar i kyrkan och uppmanar rally-deltagarna 
att besvara tre tipsfrågor som rör respektive kyrka 
eller socken. Väl i mål serveras kaffe och smörgås.

Kyrkogårds-
vandringar
Är du nyfiken på kyrkogårdarna i Jäla, 
Floby och Vårkumla? 

Jäla
Jäla hembygdsförening planerar en kyrkogårds-
vandring, den 27 augusti, där var och en får bi-
dra med att berätta om sin familj och släkt. Till-
sammans guidar vi varandra. Vi börjar kl. 17.00 
och dricker sedan kaffe (tag med egen fikakorg) 
klockan 18.00 för att därefter delta i musikguds-
tjänsten med jazz- och lyrikgruppen Kamomill!

Floby
Den 2 september, med start klockan 14.00, vand-
rar vi tillsammans på Floby kyrkogård. Medtag 
egen fikakorg. Klockan 16.00 firar vi helgsmåls-
bön. Kyrkogårdsvandringen arrangeras i samar-
bete med Floby-Sörby hembygdsförening.

Vårkumla
Den 1 oktober vandrar vi tillsammans på Vår-
kumla kyrkogård. Vi startar klockan kl.14.00. 
Medtag egen fikakorg.

Blåsmusik
Vulcans mässingssextett till Floby kyrka

Söndagen den 24 september kl 17.00 blir 
det konsert med mässingssextetten från  

Vulcans musikkår, Tidaholm, i Floby kyrka.

Militärmusikern Johan Albert Perfekt blev an-
svarig för att starta en mässingssextett 1894 på 
uppdrag av Vulcans Tändsticksfabriks ledning. 
Därmed hade Vulcans musikkår bildats för över 
hundra år sedan. Läs mer på vulcansmusikkar.se

Musikerna som idag ingår i sextetten spelar också 
i musikkåren. Repertoaren som spelas är mycket 
omväxlande med s.k .”brunnsmusik” från sekel-
skiftet,  nutida musik, psalmsättningar och klas-
sisk musik. 

Det är fri entré till musikgudstjänsten, men vi tar 
upp en frivillig kollekt. Varmt välkommen till en 
härlig musikkväll i Floby kyrka.

På gång

Personalnytt
Välkommen, Robert och tack, Åke!

Vi har en ny medarbetare hos oss! Vi hälsar  

Robert Johansson välkommen till vaktmästeriet, 

och hoppas att han kommer att trivas.

Samtidigt får vi anledning att säga tack till  

kyrkogårdsvaktmästare Åke Hedström som gått 

i pension under våren. Vi önskar honom en fin 

och glädjerik tid som pensionär. Du kommer 

kunna läsa mer om Åke i nästa nummer av In-

sikten. 



Kyrkornas dag – 
en dag för alla 
Den 10 september är det dags igen för 
den uppskattade gemenskapen

I år anordnas Kyrkornas dag i Floby för sjunde 
gången i följd. Den ursprungliga tanken att 

manifestera en ekumenisk dag lever kvar. Både i 
förberedelser och under dagen ges det tillfälle till 
samtal och gemenskap mellan medlemmar i de 
olika samfunden. Alla är välkomna att tillsam-
mans stärka varandra i den ekumeniska andan i 
Floby med omnejd.

Insamling till Cuba
Kollekt samt intäkter från servering och övriga 
aktiviteter går till  Baptistförsamlingen i Ciego de 
Avila på Cuba där pastor Gilbert Marshall, som 
besökte oss vid kyrkornas dag 2015, och hans 
medarbetare arbetar med socialt arbete och för 
att kunna starta nya församlingar.

Tid och plats
Kyrkornas dag går av stapeln söndagen den 10 
september mellan klockan 14.00 och 17.00 i och 
runt Kyrkans hus i Floby.

Program
14.00 Ekumenisk gudstjänst, Anita Karlén, m fl, sång

15.00 – ca 17.00 Kakbuffé i Kyrkans hus, lotterier, 
aktiviteter i kyrkparken

16.15 ” Minns du sången”, allsång tillsammans med 
ett kompband, Christina Behre Fransson, Ingrid 
Ringeby, Gunnar Götlind, m fl. 

Varmt välkommen till en trivsam eftermiddag till-
sammans!

Samarrangemang
De arrangerande församlingarna från olika kyr-
kor är: Floby församling, Floby-Göteve EFS, 
Pingstkyrkan i Floby, Trävattna fria församling 
och Ullene  Missionsförsamling. Medarrangör är 
studieförbundet Sensus. 

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Kalendern  
hösten 2017
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat. 
Välkommen för gudstjänst och gemenskap!

↴

Augusti
19 augusti, lördag
Kinneveds kyrka 15.00
kyrkogårdsvandring i samarbete  
med hembygdsföreningen

20 augusti
10:e söndagen efter trefaldighet
Kinneveds kyrka 10.00
mässa, avslutning av sommarveckan

Fivlereds kyrka 17.00
gudstjänst

Vilske-Kleva kyrka 19.00
musikgudstjänst

26 augusti, lördag
kyrkrally, start 13-15 i Göteve och 

mål vid Kyrkans hus Floby,

inskrivning av konfirmander

läs mer på sidan 8

27 augusti
11:e söndagen efter trefaldighet
Börstigs kyrka 10.00
mässa

Kinneveds kyrka 17.00
gudstjänst

Jäla kyrka 19.00
musikgudstjänst

EFU-stugan 15.00
gudstjänst, avslutning, servering

September
2 september, lördag
Floby kyrkogård 14.00 
kyrkogårdsvandring, se sidan 8

Floby kyrka 16.00 
andakt

3 september
12:e söndagen efter trefaldighet
Vårkumla kyrka 10.00
andakt Hembygdsföreningen 50 år

Sörby kyrka 17.00
mässa

Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst,  
inskrivning av konfirmander

6 september, onsdag
Floby Kyrkans hus 18.00
mässa

Floby Kyrkans hus 19.00
Panelsamtal: “Reformera mera” 
Läs mer på sidan 7

10 september
13:e söndagen efter trefaldighet
Brismene kyrka 10.00
mässa

Floby Kyrkans hus 14.00
ekumenisk gudstjänst Kyrkornas dag

Solberga kyrka 19.00
gudstjänst

17 september
14:e söndagen efter trefaldighet
Valdagen för kyrkovalet,  
se sidorna 16-19

Floby kyrkans hus 11.15
mässa, AG-kören

Kinneveds kyrka 11.15
mässa, Mixxkören

Åsarps kyrka 11.15
mässa, Åsarpskören

24 september
15.e söndagen efter trefaldighet
Trävattna kyrka 10.00
skördemässa

Fivlereds kyrka 10.00
gudstjänst

Vårkumla kyrka 17.00
skördegudstjänst

Floby kyrka 17.00
musikgudstjänst,  
Vulcans mässingssextett 
Läs mer på sidan 8

29 september, fredag
Mekelsmäss med utställningar i 
Åsarp, Gökhem och Kyrkans hus i 
Floby. Läs mer på sidorna 4 och 15

30 september, lördag
Mekelsmäss med utställningar i 
Åsarp, Gökhem och Kyrkans hus i 
Floby. Läs mer på sidorna 4 och 15

Åsarps församlingshem 16.00
musikcafé med Åsarpskören

Oktober
1 oktober
Den helige Mikaels dag
Mekelsmäss med utställningar i 
Åsarp, Gökhem och Kyrkans hus i 
Floby. Läs mer på sidorna 4 och 15

Vårkumla kyrka 14.00
gudstjänst

Floby kyrka 17.00
änglamässa

4 oktober, onsdag
Floby Kyrkans hus 18.30
mässa

7 oktober, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost,Kristina Lindström  
Läs mer på sidan 12

8 oktober
Tacksägelsedagen
Kinneveds kyrka 09.00
mässa och frukost

Grolanda kyrka 11.00
mässa, Mixx-kören

Röda korset serverar kyrklunch  
i bygdegården

Hällestads kyrka 14.00
Skördegudstjänst,  
syföreningen firar 100 år,  
servering på Tveten, se sidan 15

Gökhems kyrka 17.00
gudstjänst AG-kören

Åsarps kyrka 17.00
musikgudstjänst, kören Korsdraget

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



13 oktober, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt

15 oktober
18:e söndagen efter trefaldighet
Floby Kyrkans hus 09.00
gudstjänst, frukost

Solberga kyrka 10.00
mässa

Brismene kyrka 17.00
gudstjänst

Göteve kyrka 17.00
Skördegudstjänst

20 oktober, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
musikandakt

21 oktober, lördag
Tveten 09.00-15.00

stilla dag om hösten, se sidan 14

22 oktober
19:e söndagen efter trefaldighet
Floby Kyrkans hus 10.00
mässa tillsammans med EFS

Fivlereds kyrka 10.00
Gudstjänst

Ullene kyrka 17.00 
ekumenisk gudstjänst, Falan 
servering

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst

29 oktober
20:e söndagen efter trefaldighet
Floby kyrka 17.00
musikalen ”Luthers ungar”

pastoratets körer, barngrupperna

servering

November
3 november, fredag
öppna kyrkor 10.00-17.00
servering, se sidan 13

Åsarps kyrka 12.00
musikandakt

Kinneveds kyrka 15.00
stilla orgelmusik

Floby kyrka 16.00
stilla orgelmusik

Lördags-
träffen
Lördagsträffen är några 
timmars enkel samvaro  
som formas av deltagarna.

I Floby träffas vi i Kyrkans hus 
klockan 14.00. De träffar som är 
inplanderade inom den närmsta 
framtiden är: 

12/8, 16/9 och 12/10

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

26/8, 30/9 och 28/10

Dagledig-
träffar
Är du ledig på dagtid? 
Välkommen!

Floby,  
Kyrkans hus
Tisdag 5 september kl. 14.00
”Gott och blandat”

Mari-Anne Westberg och Håkan 
Nyström sjunger och spelar dragspel, 
gitarr och flöjt

Tisdag 3 oktober kl. 14.00
”Låtar från förr”

Sång och spel med  
Herr och Fru Hackspett

Kinneved,  
Frökindsgården
Tisdag 12 september kl 14.00  
 ”Hujedamej – Astrid Lindgrens liv i 
ord och ton” AG-kören

Åsarp
Torsdag 14 september kl. 15.00
Bredene kapell
Urban och Sarri Bolin berättar om 
livet på landet

Torsdag 22 oktober kl. 15.00 
Program meddelas senare

Torsdag 9 november kl. 15.00 
Korskyrkan
Åsleprästen Mats Lofwing kåserar

↴ 4 november
Alla helgons dag
Öppna kyrkor 10.00-17.00
se sidan 13

Göteve kapell 10.00
mässa tillsammans med EFS

Börstigs kyrka 17.00
mässa

Gökhems kyrka 19.00
mässa

5 november
Söndagen efter Alla helgons dag
Öppna kyrkor 10.00-17.00
se sidan 13

Åsarps kyrka 17.00
minnesgudstjänst, Åsarpskören

Floby kyrka 17.00
minnesgudstjänst, AG-kören

Kinneveds kyrka 19.00
minnesgudstjänst, orgelmusik
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Under farfars 
mangoträd
Kvinnofrukost den 7 oktober  
klockan 9.00 i Kyrkans hus i Floby. 

Som liten bodde Kristina Lindström i de 
bägge Kongo länderna.  Hon kommer att 

berätta om hur det är att vara missionärsbarn, om 
åren i Kongo och hur det var att gå på internat-
skola, svenska skolan och bo utan sina föräldrar.

Kristina berättar även om hur det var att komma 
tillbaka och hur samarbetet med systerkyrkorna i 
Kongo ser ut idag. 

Anmälan senast 4 oktober till expeditionen (se  
sidan 2 för kontaktinformation).

Pilgrimsvandring 
Tillsammans går vi från Kinnarp till Jäla 
den 7 oktober

Vi samlas på gården Williamsholm i Kar-
bo, Kinnarp, den  7 oktober kl. 10.  

Tillsammans vandrar vi sedan över mossar och 
genom skogar från Karbo till Jäla. Vandringen tar 
ca. 4 timmar. Ta med fika.

För att vandra krävs ingen avancerad utrust-
ning; ett par tåliga och bekväma skor eller 
stövlar och en ryggsäck till vatten och eventu-
ell fika är allt som behövs! En pilgrimsvand-
ring är ingen transport från punkt A till B 
utan en upplevelse för både kropp och själ så  
farten är lugn och passar de flesta.

Väl framme i Jäla erbjuder Skattegårdens Bak-
stuga pizza till hungriga vandrare. Pizzan kostar 
150:-/person, och då ingår kaffe och kaka. 

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. Välkommen att gå med!

På gång

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

Kristina 
Lindström

Foto: Svenska kyrkan/IKON

Foto: Privat



Öppna kyrkor
Kyrkorna hålls öppna, inte minst under 
allhelgonahelgen. Undantaget är Jäla 
kyrka som ska renoveras.

Fram till den 5 november håller vi följande 
kyrkor öppna dagligen för besök:

* Gökhem
* Kinneved
* Åsarp
* Vårkumla 
* Jäla (fram till den 30 september)
Kyrkorna är öppna dagligen mellan kl. 9-19. Vill 
du besöka någon av våra andra kyrkor så öppnas 
de på förfrågan; ring 0515-72 38 80!

Allhelgonahelgen
Besöker du någon av pastoratets  
kyrkogårdar under allhelgonahelgen? 
Välkommen in i kyrkan!

Under allhelgonahelgen (fredag 3/11 – söndag 
5/11) hålls alla pastoratets kyrkor (undanta-
get Jäla kyrka, p.g.a. renovering) öppna mellan 
klockan 10.00 och 17.00 för enskild bön och an-
dakt. Du kan tända ett ljus för den du tänker på, 
eller bara sitta en stund i värmen och minnas.

På fredag eftermiddag (klockan 14.00–17.00) 
kommer det i några av kyrkorna finnas personer 
som ordnar servering. I övriga kommer det finnas 
enkel förtäring som självservering. 

Stilla orgelmusik spelas i Kinneveds kyrka kl 15.00 
och Floby kyrka kl 16.00. Vaktmästarna kommer 
att finnas på plats i Floby, Kinneved och Åsarp för 
att bl.a. informera om gravskick och gravskötsel.

Jäla Kyrka renoveras
Vi har tack vare en donation fått möjlighet att 
måla om innertaket i Jäla Kyrka. Det innebär 
att den kommer att vara stängd under perioden 
2017-10-01 – 2018-03-31.

Besöker du kyrkogården 
under allhelgonahelgen?  
Välkommen in i värmen  
i kyrkan!

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Stilla dag  
om hösten
Längtar du efter tystnad och stillhet? 
Välkommen till en stilla dag om hösten,  
i Hällestads kyrka och på Tveten. 

Du som deltar under ”Stilla dag om hösten” 
lördagen den 21 oktober får möjlighet 

att under några timmars tystnad stanna upp lite, 

möta Gud, dig själv och andra människor.

Program
9.00 frukost 

9.30 andakt, inledning till tystnaden

mitt på dagen serveras en enkel lunch

17.00 avslutning 

Under dagen finns möjlighet att delta i bibelmedi-

tation (förmiddag), helig dans (eftermiddag, 7-8   

deltagare behövs), läsning, vila, skaparverkstad, 

och promenad. Tag  gärna med innetofflor och 

kläder för promenad.

Anmäl dig senast 13 oktober
Kostnaden för dagen är 100 kronor. Om du har 

frågor kan du kontakta Anita Karlén. Anmäl dig  

senast 13 oktober till  pastorsexpeditionen. Se si-

dan 2 för kontaktinformation. Välkommen!

I Guds tystnad får jag vara

ordlös, stilla, utan krav.

Klara rymder, öppna dagar:

här en strand vid nådens hav.

Svensk psalm 522, vers 1

På gång



Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps församlings-
hem följande tisdagar med start klockan 18:

* 10 oktober
* 7 november
* 5  december  (Avslutning tillsammans med 

Flobys bibelgrupp. Plats meddelas senare.)

Floby
Under hösten 2017 samlas bibelgruppen i Floby i 
Kyrkans hus följande tisdagar klockan 19:

* 19 september 
* 3 oktober
* 17 oktober
* 31 oktober
* 14 november
* 28 november
* 5 december (Avslutning tillsammans med  

Åsarps bibelgrupp. Plats meddelas senare.)

Hör av dig
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller 
vill vara med (se sid 2 för kontaktinformation). 
Alla är varmt välkomna till bibelgrupperna!

Marian Jensen och Anita Karlén

Syförening  
fyller 100
På Tacksägelsedagen firar Hällestads 
syförening 100 år. 

Firandet av Hällestads syförenings 100-årsjubi-
leum sker på Tacksägelsedagen, den 8 oktober, 
och inleds med skördegudstjänst i Hällestads kyr-
ka, där Flobykören medverkar. 

Efter gudstjänsten blir det servering på Tveten. 
Anmälan till serveringen senast 1/10 till Britt 
Karlsson (070-652 98 24).

Konstnatta och 
Meckelsmäss

Mekelsmäss med Konstnatta firas tradi-
tionsenligt på Falbygden helgen 29/9 – 

1/10. Det blir en helg fullproppad med aktiviteter 
och utställningar bland konstnärer, hantverkare 
och besöksmål.

I Floby pastorat kommer Gökhems och Åsarps 
kyrkor att vara öppna. Det kommer att finnas en 
utställning om reformatorn Martin Luther. I Gök-
hems kyrka är det enkel kaffeservering.

Kyrkans hus i Floby har öppet tillsammans med 
EFS. Det kommer att vara utställning och försälj-
ning av bilder från barngrupper och servering. 

Öppettiderna är fredag 18-23, lördag 14-01 och 
söndag 11-14. Välkommen!

Vill du se konsten som ungdomarna har skapat? 
Kom till Kyrkans Hus under Meckelsmäss!
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Kyrkovalet 2017
I september är det dags för kyrkoval. 
Då röstar du som är medlem i Svenska 
kyrkan fram de personer som ska styra 
kyrkan under de kommande fyra åren. 

Får jag rösta?
Du får rösta i kyrkovalet om du
* är medlem i Svenska kyrkan
* fyller 16 år senast på valdagen (17/9-17)
* är folkbokförd inom det område som valet 

avser 
Du som uppfyller dessa kriterier får ett röstkort i 
brevlådan några veckor före valdagen. 

Hur gör jag för att rösta?
På valdagen den 17 september 2017 har alla vallo-
kaler öppet minst klockan 18–20. I regel har val-
lokalerna öppet i minst sex timmar. Information 
om öppettider och lokaler finns på röstkortet som 
du får på posten till din folkbokföringsadress. Du 
som röstar i Floby pastorat hittar också öppetti-
derna här intill. 

Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i 
hela landet under perioden 4–17 september 2017. 
För att rösta behövs röstkortet. Via pastorsexpe-
ditionen får du information om röstmottagnings-
ställen, öppettider och material för brevröstning. 
Kontaktinformation finns på sidan 2.

Rösta per bud eller brev
Om du inte kan ta dig till röstningslokalen eller 
vallokalen går det att rösta per bud eller brev. 
Bud- och brevröstningspaket finns att hämta på 
pastorsexpeditionen.

Budet måste vara minst 18 år. När man budröstar 
måste två personer bevittna kuvertet utöver välja-
ren själv. Det går bra att ett av vittnena är budet.

Brevröstning är portofritt men väljaren behöver 
skicka sin brevröst i så god tid att den är stifts-
styrelsen tillhanda senast fredagen före valdagen 
(15/9). Det innebär att en brevröst som skickas 
inom landet i regel måste läggas på en postlåda 
före den sista tömningen på torsdagen den 14 sep-
tember 2017, helst tidigare.

Förtidsrösning  
i Floby Pastorat
Du kan förtidsrösta i vilken lokal som helst, oav-
sett var du är folkbokförd. Förtidsröstning i Floby 
pastorat sker på följande platser och tider:

Expeditionen, Floby Kyrkans hus
Måndag 4 september: 9.30-11.30

Tisdag 5 september: 13.00-15.00

Onsdag 6 september: 9.30-11.30, 17.00-20.00

Torsdag 7 september: 14.00-16.00

Fredag 8 september: 9.30-11.30

Lördag 9 september: 9.30-11.30

Måndag 11 september: 9.30-11.30

Tisdag 12 september: 9.30-11.30, 17.00-20.00

Onsdag 13 september: 9.30-11.30

Torsdag 14 september: 9.30-11.30

Fredag 15 september: 11.00-14.00

Lördag 16 september: 15.00-17.00

Söndag 17 september: 16.00-18.00

Åsarps kyrka
Fredag 8 september: 12:30-14:30

Åsarps församlingshem
Måndag 11 september: 9:30-11:30

Frökindsgården Kinneved
Tisdag 12 september: 13:00-15:00

Kinneveds församlingshem
Onsdag 13 september: 9:30-11:30

Rösta på valdagen  
i Floby pastorat
På valdagen 17 september röstar du i vallokalen 
i den församling där du är folkbokförd. Informa-
tion om din vallokal finns på röstkortet som du 
får i brevlådan. Vallokalerna har öppet mellan 
klockan 9:00-11:00 och 16:00-20:00 på följande 
platser i Floby pastorat:

* Floby Kyrkans hus
* Åsarps församlingshem
* Kinneveds församlingshem



Din röst räknas
Varför ska man rösta i kyrkovalet, spelar 
det egentligen någon roll? 

Kyrkomötets ordförande, Karin Perers, för-
klarar varför du ska rösta i kyrkovalet: 

– Med din röst har du möjlighet att påverka hur 
kyrkan utvecklas och din röst väger tungt, säger 
hon.

Öppen förskola, gemenskap för äldre, integra-
tion av nya svenskar, stöd till människor i sorg, 
kris eller utsatthet. Utöver att fira gudstjänst gör 
Svenska kyrkan mycket av det som många tycker 
är viktigt när samhällets funktioner inte riktigt 
räcker till. Alla som vänder sig till kyrkan får del 
av besluten i kyrkan, därför har kyrkovalet större 
betydelse än vad många kanske tror.

– Kyrkovalet är den största manifestationen för 
demokrati i vårt land, vid sidan av de formella 
valen till samhällets beslutande organ (kommun, 
landsting och riksdag). Nära 700 000 människor 
röstade i kyrkovalet 2013. Ändå är det bara cirka 
13 procent av alla kyrkotillhöriga. Varje röst vä-
ger därför mycket tungt, säger Karin Perers.

Sedan 2013 är hon ordförande för Kyrkomötet, 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Sitt 
första förtroendeuppdrag fick hon när hon som 
mycket ung flyttade till Stockholm. Då bidrog 
Svenska kyrkan till hemkänsla i storstaden, och 
hon valdes in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i 
Sofia församling på Södermalm.

– Det som kännetecknar Svenska kyrkan är det 
delade ansvaret mellan demokratiskt valda och 
kyrkans vigda teologer. Som folkkyrka behöver 
Svenska kyrkan förtroendevalda i olika åldrar och 
med många olika erfarenheter, säger hon. 

Du har möjlighet att påverka
Det som lockande Karin Perers då, och fortfaran-
de lockar, är att få vara med och påverka inrikt-
ningen på kyrkans arbete. Men det är inte nöd-
vändigt att vara förtroendevald för att påverka, 
det räcker med att rösta i kyrkovalet.

– När du röstar kan du påverka vilka som ska 
styra inriktningen på verksamheten i din försam-

ling där du bor. Du kan påverka vilka som ska 
vara med i stiftsfullmäktige som styr inriktning på 
verksamheten i ditt stift, och du kan påverka vilka 
som ska tillhöra Kyrkomötet som styr förutsätt-
ningarna för Svenska kyrkans verksamhet i både 
Sverige och utlandet, fortsätter hon.

Ta tillvara din röst
Att använda sin möjlighet att påverka handlar 
alltså om att ta reda på vad kandidaterna till kyr-
kofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte 
vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan 
du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta 
för det som är viktigt för dig och det du värdesät-
ter. Att inte ta tillvara sin röst, är att lämnar walk 
over och låta andra bestämma. 

– Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet 
bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed 
annan inriktning än den som ”soffliggaren” hop-
pas på, säger Karin Perers. 

Hennes egna förhoppningar inför kyrkovalet är 
att kyrkans vägval och sakfrågor ska stå i fokus 
och att många ska engagera sig och rösta.

Text: Ragna Tamsen

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Samlingslistan i  
Floby valkrets 
Nomineringsgruppen ”Samlingslistan i Floby val-
krets – i valet till kyrkofullmäktige i Floby pas-
torat” omfattar representanter från alla socknar 
i Floby församling. Vi vill på detta sätt visa att 
alla delar i vår församling och pastorat är viktiga 
och ska vara delaktiga kyrkofullmäktiges övergri-
pande arbete och beslut. Alla är engagerade och 
vill vara med och dela ansvaret för vårt pastorat. 
Många fler än dessa namn kommer senare att no-
mineras till det viktiga arbetet i församlingsråd 
och kyrkoråd. 

Vi ser följande frågor som särskilt viktiga den 
kommande mandatperioden:

* vi ska utveckla och anpassa vår verksamhet så 
att alla kan ges möjlighet att möta evangeliets 
budskap

* ha ett varierat gudstjänstliv med mycket musik 
och glädje, där alla blir berörda och delaktiga

* värna om och utveckla barn och ungdoms- 
och konfirmandarbetet

* fortsatt satsning på det dopprojekt som inletts
* vara en självklar aktör i det lokala samhället, i 

socknen såväl som i hela kommundelen
* våra många kyrkor ska ses som en möjlighet 

och en utmaning att använda och vårda, inte 
som en belastning

* kyrkan ska vara öppen för alla och vara delak-
tig i både sorg och glädje för våra innevånare

* det ideella arbetet ska uppmuntras och ut-
vecklas 

* diakonin, den sociala omsorgen och behoven, 
är en viktig uppgift i våra församlingar

* ha ett ansvarsfullt användande av medlemsav-
giften (kyrkoavgiften)

Välkomna att rösta i årets kyrkoval - stöd dina 
lokala företrädare!

Du röstar på nomineringsgrupper och 
har möjlighet att ”kryssa” personer. 

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas 
för nomineringsgrupper. Det är samman-

slutningar och intressegrupper formade för att 
delta i kyrkovalet. 

Du kan  personrösta genom att sätta upp till tre 
kryss på valsedeln. Märk väl att det inte går att 
stryka namn på valsedlarna, om du stryker namn 
på valsedeln blir din röst ogiltig.

Tre nivåer
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer: 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling 
eller, om din församling samverkar med andra 
församlingar i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige 
bestämmer ramarna för den verksamhet som 
finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet 
för barn och unga som ska finnas i församling-
en, eller hur kör- och konsertverksamheten ska 
se ut. 

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfull-
mäktige är stiftets högsta beslutande organ. 
Stiftens främsta uppgift är att stödja försam-
lingarna i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom flera områden. De kan 
till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikva-
riska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver 
renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslu-
tande organ med 251 ledamöter. Det beslutar 
om kyrkans gemensamma och övergripande 
frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om 
hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och 
vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Vilka kan jag rösta på?
Här följer presentationer av de fyra  
nomineringsgrupper som ställer upp 
lokalt i valet till kyrkofullmäktige i Floby 
pastorat. Nomineringsgrupperna har 
själva skrivit presentationerna.



Socialdemokratiska  
nomineringsgruppen 
Marie Ingrid, Per och Freddy finns alla med på 
listan för ”Socialdemokratiska nomineringsgrup-
pen i Floby pastorat”. De har en gemensam syn 
på innebörden av en  öppen kyrka och ett vitalt 
församlingsliv.

I Floby pastorat ser vi  kyrkan som ett nav i byg-
dens andliga och kulturella liv. Det förutsätter en  
öppen och välkomnande kyrka för  att fylla den 
funktionen. Alla skall  känna sig välkomna och 
kunna ta del av ett rikt och varierat gudstjänstliv, 
som möter människor i deras vardag och leder till 
eftertanke och reflektion kring liv och tro.

Vi skall i vår ungdomsverksamhet lägga en röd 
tråd som följer barnen från dop till konfirmation 
och  genom tonåren in i vuxenvärlden. I barn- och 
ungdomsarbetet skall vi vara öppna för samarbete 
med andra trossamfund, föreningsliv och skolan.

Människor i livskriser eller andra utsatta situatio-
nen skall kyrkan erbjuda hjälp med samtal och 
personligt stöd. Besöksgrupper och olika aktivite-
ter speciellt för äldre är viktiga för att motverka 
ensamhet och isolering.

 Vi måste ha förmåga, att i utifrån omsorg i det lil-
la perspektivet, kunna öppna upp och se den nöd 
och lidande som finns i vår omvärld. Vi ska stötta 
kyrkans internationella arbete och ha en generös 
inställning till internationellt bistånd. Vi står upp 
mot våld, rasism och förföljelse  mot människor 
för deras tro och sexuella läggning.

Kyrkan skall vara kulturellt centrum för oss i  
Floby pastorat. Här finns en utvecklingspotential. 
Vi ska  ge goda förutsättningar för ett rikt musik-
liv  och vara  öppna för nya influenser och konst-
närliga uttrycksformer.  Många unga får sina för-
sta konstnärliga intryck via kyrkans kulturutbud.

Åsarps kyrkans framtid 
Var finns du? Nu har du chansen - ta den! Var 
med och påverka genom att rösta i kyrkovalet 
- även förtidsrösta!  Namnen på listan för nomi-
neringsgruppen ”Åsarps kyrkans framtid i Floby 
pastorat” är följande:

1.  Per-Hugo Claesson, Börstig
2.  Noomi Ragnarsson, Åsarp
3.  Morgan Eriksson, Åsarp
4.  Lennart Johansson, Börstig
5.  Ulla Torsrud, Åsarp
6.  Peder Ragnarsson, Åsarp
7.  Henrik Eriksson, Åsarp
8.  Marita Eriksson, Åsarp
9.  Malin Åstrand, Åsarp
10. Kjell Josefsson, Åsarp
11. Inger Johansson, Börstig
12. Anette Josefsson, Åsarp
13. Marie Johansson, Åsarp
Vad ska vi ha för verksamhet i Åsarp, Börstig, Sol-
berga och Fivlered? DU har ideer. Låt oss höra!

Vi vill att DU ska komma – inte bara till dop, 
konfirmation, giftermål, begravning utan uppleva 
gemenskap, sinnesro, delaktighet, mm. Dörren är 
öppen för dig som vill förändra Åsarp-kyrkans 
framtid. Du är viktig!

Församlingskyrkornas  
väl i Kinneved, Brismene  
och Vårkumla
Kandidaterna inom nomineringsruppen ”För-
samlingskyrkornas väl i Kinneved, Brismene och 
Vårkumla i Floby pastorat” har det gemensamt 
att nästan alla är bosatta i Kinneveds församling 
(Kinneved, Brismene eller Vårkumla socken). 
Valsedeln gäller dock för hela pastoratet och det 
betyder att det är kyrkans verksamhet i hela pas-
toratet som värnas, inte bara i Kinneveds försam-
ling. Namnet på listan har sin grund i att tidigare 
kyrkoval även gällde det lokala kyrkorådet i varje 
församling. 

Vi som ställer upp på denna lista vill värna det 
kristna ordet och traditionen, samt Svenska  
kyrkans kulturarv vilket innefattar kyrkobyggna-
derna och kyrkogårdarna. Vi vill även att kyrkans 
verksamhet ska vara öppen och utvecklas allt  
efter tidens krav.
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svenskakyrkan.se/kyrkoval

www.svenskakyrkan.se/floby

Öppen för alla

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? 

Rösta i kyrkovalet den 17 september!
Redan från den 4 september kan du  
förtidsrösta. På sidorna 16-19 hittar  
du mer information.


