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Präster 0515- SMS:

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

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Åsa Jockisch 72 38 92 072-2129212

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

Annette Kinnunen 72 38 90 070-520 42 98

Thomas Vinge 72 38 91 070-329 28 51

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

Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15

Matilda Wardin 72 38 93 076-132 22 54

Åsa Johansson 72 38 94 076-132 22 55

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

Kyrkokansli
Jenny Carlson 72 38 89 076-132 22 51

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

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

Besöks- och postadress: 

Storgatan 58, 521 51 Floby

Telefon:  

0515-72 38 80

E-post: 

floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Kansliets öppettider  
måndag, onsdag och fredag  

9.30 -12.00

Fler kontaktuppgifter finns på  

www.svenskakyrkan.se/floby

Kontakta  
Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON.  
Omslagsfoto: Svenska kyrkan/IKON.

Kyrkoherden har ordet

Rum för det heliga
”Det är väl inte så många som deltar i 
kyrkans gudstjänster nuförtiden.” 

Att få människor går i kyrkan är en upp-
fattning som hörs ibland och visst, så kan 

det kännas när vi inte är mer än femton personer 
som samlas till mässa i den lilla sockenkyrkan på 
fjärde eller tjugoförsta söndagen efter trefaldig-
het. Men församlingsstatistiken ger en annan bild.

Under 2017 samlade gudstjänsterna i Floby  
pastorats kyrkor drygt 16 000 gudstjänstdelta-
gare. Under ett år firades ca 380 gudstjänster, 
eller i genomsnitt sju-åtta gudstjänster med mer 
än 40 deltagare i snitt varje vecka, året runt. Till 
detta kommer gudstjänster på äldreboenden,  
gudstjänster med barn och unga på läger mm.

Gudstjänsten är en unik mötesplats för unga och 
gamla, ensamma och familjer, glada och sorgsna, 
sjuka och friska, svenskar och nyanlända. De ger 
också en unik möjlighet till ett möte med Något 
eller Någon, som är större än vad vi kan tänka 
och samtidigt närmare oss än vårt eget hjärta. 

Gudstjänsten rymmer så mycket: gemenskap, 
tröst och vägledning, sången och musiken, enkel-
het och högtidlighet, engagemanget för världen,  
mystik. Kyrkorummet är ett rum för det heliga.

Under hösten introduceras en ny gudstjänstplan 
i Floby pastorat. Gudstjänst firas varje söndag 
i Kyrkans hus eller Floby kyrka klockan 10, i  
Åsarps kyrka klockan 15 och i Kinneveds kyr-
ka klockan 18. Till detta kommer gudstjänster i  
pastoratets fjorton sockenkyrkor vid högtider 
som skörde- och allhelgonatid, advent, jul och 
påsk samt den uppskattade sommarmusiken. 

Varje söndag firas nattvardsgudstjänt i någon  av 
församlingarna. Tidigare fanns en uppfattning 
om att nattvarden var något svårt som man på  
något sätt skulle visa sig värdig inför. Men natt-
varden är i själva verket en enkel kärleksmåltid 
som vi delar med varandra, där alla är välkomna!

Välkommen att delta och engagera 
dig i pastoratets rika gudstjänstliv. 
Var finns ditt heliga rum? Hur ser 
din favoritgudstjänst ut?

Stefan Klint
kyrkoherde i Floby pastorat



Allhelgonahelgen
Under allhelgonahelgen minns vi på ett 
särskilt sätt våra nära som har dött. 

Vi besöker kyrkogårdarna, smyckar deras 
gravar och tänder ljus som lyser i mörkret 

för dem men också för oss själva. Välkommen att 
ställa dina frågor till pastoratets kyrkogårdsper-
sonal på plats. Välkommen på allhelgonamusik 
och minnesgudstjänster med ljuständning. Väl-
kommen in i våra öppna kyrkor för en stund i 
stillhet och en värmande kopp kaffe!

Öppna kyrkor, ljuständning 
och visning av nya lokaler
Måndag-torsdag 29/10-1/11
Följande kyrkor är öppna klockan 9.00-19.00: 
Floby, Kinneved, Åsarp, Vårkumla, Gökhem och 
Jäla. Vaktmästare finns närvarande på kyrkogår-
darna för samtal och frågor (våra låsta kyrkor 
öppnas på förfrågan; ring 0515-72 38 80).

Fredag 2/11
Alla kyrkor är öppna klockan 9.00-19.00 med  
enkel kaffeservering mellan 10 och 17.

Möt pastoratets kyrkogårdspersonal och ställ dina 
frågor om gravskick, gravrätter, stenar med mera: 
Åsarp klockan 10.00-12.00, Kinneved klockan 
13.00-15.00 och Floby klockan 15:30-17:30.

Det blir premiärvisning av den nya kyrkogårds-
byggnaden och maskinparken i Kinneved (klock-
an 13.00-15.00 samt klockan 18.00-20.00). Pas-
toratets fastighetschef och arbetsledare finns på 
plats och bjuder på något gott från grillen. 

Stilla orgelmusik spelas i Kinneveds kyrka klock-
an 15.00 och i Floby kyrka kl 16.00. 

Lördag 3/11
Alla pastoratets kyrkor är öppna klockan 9.00-
19.00.

Det är kaffeservering i Börstig kyrka klockan 
15.00-18.00.

Allhelgonamusik med ljuständning anordnas i 
Brismene kyrka kl 10.00, i Fivlereds kyrka klock-
an 15.00 och i Gökhems kyrka med AG-kören 
klockan 18.00.

Söndag 4/11
Kyrkor öppna i samband med minnesgudstjänster 
med ljuständning: i Floby kyrka (med Flobykören) 
klockan 10.00, i Åsarps kyrka (med Åsarpskören) 
klockan 15.00 och i Kinneveds kyrka (med Mixx-
kören) klockan 18.00. 

Under söndagens minnesgudstjänster kommer av 
pastorala och administrativa skäl inga namn över 
avlidna att läsas upp. Däremot ges alla som vill 
en möjlighet till enskild ljuständning och bön för 
avlidna anhöriga.
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Innan kaffet gästas Kyr-
kans hus dessutom av 
Floby pastorats egen ver-
sion av ”Spanarna i P1”, 
där Åke Bonnier, Stefan 
Klint, Johanna Johansson 
och Erling Nyman iden-
tifierar trender och sta-
kar ut vägen för kyrkans 

framtid!

Anmälan till lunchen senast 15 augusti, till pas-
torsexpeditionen. Se kontaktinformation på sidan 
2. Välkommen!

Kyrkfest i Floby
Kom och var med om en häftig kyrkfest 
och en inspirerande upptaktsdag för 
verksamheterna i Floby pastorat söndag 
den 26 augusti!

Vi börjar i Floby kyrka kl 10 med en fest-
mässa där nye kyrkoherden Stefan Klint 

välkomnas och predikar. Det blir 
sång och musik av pastoratets körer 
med kompband, biskop Åke Bon-
nier och kontraktsprost Jonas Hag-
ström medverkar liksom Svenska 
Kyrkans Unga och många andra 
förtroendevalda, ideella och anställ-
da medarbetare.

Lunch, fotoutställning och 
Spanarna
Cirka klockan 12 fortsätter festen i Kyrkans hus 
med kyrklunch, kaffe och kaka. Här blir det även 
vernissage på fotoutställningen ”Varde ljus! Floby 
pastorats kyrkor som du aldrig tidigare har sett 
dem”, Andreas Anderssons vackra och drömlika 
fotografier som är tagna med infraröd teknik.

Fotoutställningen visar bilder tagna med infraröd teknik. 
Foto: Andreas Andersson

Åke Bonnier

Stefan Klint

VÄRLDEN STÅR  INFÖR SIN STÖRSTA
HUMANITÄRA KRIS SEDAN 1945
Just nu arbetar vi för att rädda liv i

Sydsudan, Somalia och Etiopien.

SMS:a SVÄLT till 72 905 och ge 100 kr
Din gåva går bland annat till rent vatten 
och mat!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/svält
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Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Svenska Kyrkans Unga

I huvudet på en 
pedagog
Vad är Gud, vad är Gud, vad är Gud för 
mig? (Ps 808) 

Jag funderar ofta över vad Gud är. Gör du? 
Får man undra och tvivla när man jobbar 

i kyrkan? JA, absolut! Men det kan kännas bra 
att ha någon att fundera tillsammans med. I våra 
barn- och ungdomsgrupper har vi alltid tid där 
möjligheten finns att tänka fritt. Det är viktigt att 
alla har möjlighet att få fundera och bli tagen på 
allvar. Konfirmanderna har nästan ett år på sig att 
fundera kring livet och Gud.

Py Bäckman funderar mycket på vad Gud är i sin 
psalm. Den ger mig inspiration och tröst. Gud 
kan vara så mycket. Det är inget vi kan veta eller 
ens behöver veta. Vi kan bara låta Gud vara. Gud 
finns i mitt liv både när jag är ledsen och när jag 
är glad, ett stöd jag absolut inte vill vara utan.

”Har du alltid trott så här?” frågade en konfir-
mand. Nej, som barn så hade jag en bild av Gud 
som sedan har förändrats, från en gubbe på ett 
moln till något ogripbart, kärlek, värme, tröst, 
stöd… någon som bara finns där för mig och alla 
andra.

Terminen startar vecka 35
Under vecka 35 startar nästan all vår verksamhet 
igen efter sommaruppehållet. Precis som tidigare 
kommer vi att erbjuda verksamhet för Stor & Li-
ten, miniminiorer, miniorer, juniorer och ungdom. 
I Kinneved och Floby erbjuds barntimmar. 

Stor & Liten är en mötesplats för hemmavarande 
vuxna med små barn som träffas för att leka, fika, 
pyssla och sjunga ihop. 

Barntimmar erbjuds på dagtid och vi hämtar de 
barn som finns på förskolan och återlämnar dem 
om det behövs. Detta är en verksamhet man mås-
te anmäla sig till.

Miniminiorer, miniorer och juniorer träffas och 
pratar runt en bibeltext eller annat andaktsmate-
rial, pysslar något som hänger ihop med berättel-
sen och leker lite. En kort andakt med bön och 
kanske någon sång kan avsluta träffen.

Vi ägnar tid åt friluftsverksamhet för att så små-
ningom kunna åka på läger, på vår lägergård Tve-
ten, gemensamt med EFS på deras lägergård EFU-
stugan eller åka iväg på större arrangemang.  

Våra ungdomar erbjuder vi fritidsgård i Åsarp 
på måndagskvällar. Även i Odensberg erbjuder vi 
åk4-6 fritidsgård i Ekumeniakyrkan på onsdagar. 

Alla tider och grupper hittar du på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/floby

Välkommen att vara med!

Lena Åmark
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Syföreningarna

Arbetande och 
hjälpsamma  
händer
Idag finns det fem aktiva  
syföreningar i Floby Pastorat. 

Floby syförening har 12 medlemmar, Ullene 
har 7 medlemmar, Hällestad har  7 medlem-

mar, Grolanda har 6 medlemmar och Solberga 
har 12 medlemmar. Dessutom finns ett antal  
sporadiska medlemmar i några av dessa.          

Lång tradition                                                                   
Syföreningarna har en hel del gemensamt, bland 
annat att de är gamla. Grolanda firade 100 år 
2006, Solberga 100 år 2008, Floby 100 år 2010 
och Hällestad 100 år 2017. Ullene är lite yngre 
och startade först på 1930-talet.

I början träffades medlemmarna i hemmen hos 
varandra och oftast var det en präst närvarande 
som höll en liten andakt. Detta var ett sätt för 
kvinnorna att komma ifrån hemmets sysslor en 
stund och få träffa andra att samspråka med. 
Dricka en kopp kaffe, äta kakor och få reda på 
vad som hänt och skett i socknen sen sist. Numera 
sker träffarna oftast i församlingshem eller annan 
offentlig lokal.

Samlat in mycket pengar
Under årens lopp har det samlats in mycket peng-
ar och de senaste fem åren har exempelvis Floby 
samlat in 145 000 kronor som har fördelats mel-
lan Svenska kyrkan i världen, RIA i Falköping, 
fadderbarn och lokal diakoni med flera. Ett stort 
åtagande som Floby syförening har haft var in-
för invigningen av Kyrkans hus 1994, där dom 
sparat under många år och även fått en dona-
tion. De kunde då stå för alla textila inköp såsom  
gardiner, dukar och möbelklädsel samt även en del 
köksutrustning. Monika Helgesdotter Sundbergs 
konsttextil ”Centrumkorset” som hänger i lobbyn 
i Kyrkans hus är också inköpt av syföreningen.

Grolanda har under de senaste fem åren samlat in 
cirka 100 000 kronor som bland annat har för-
delats ut till Hela Världen, IM (individuell män-

niskohjälp), SKUT (Svenska kyrkan i utlandet),  
diakoni och Svenska kyrkans internationella  
arbete. Det varierar lite från år till år eftersom 
man ser till vad som kan vara aktuellt och det  
bestäms på årsmötet. Syföreningen har även 
skänkt en hel del till bygdegården.

Hällestad har under de senaste fem åren samlat 
in drygt 154 000 kronor som skänkts vidare till 
bland annat Världens barn, UNICEF, Ria i Falkö-
ping, lokal diakoni och diakoni i Herrljunga plus 
kyrkans stöd till barn i Herrljunga vars organi-
sation heter Fjärilen. Ett projekt som Hällestad 
stöttat under många  år är arbete i Gambia som 
startades av en privatperson. Mottagarna varierar 
även här mellan åren och det bestäms som sig bör 
på årsmötet. Hällestad har också skänkt en hel del 
till kyrkans prydande och till Tveten . Vid Tvetens 
öppnande skänktes porslin och textilier bland  
annat och när ombyggnaden av övervåningen 
skedde skänktes ytterligare pengar till detta.

Solberga har samlat in ca 75 800 kronor de  
senaste fem åren och dessa har exempelvis skänkts 
till IM, Cancerfonden, Stadsmissionen i Göteborg 
och Svenska kyrkans internationella arbete.

Ullenes insamlade medel går numera till missions-
ändamål som stöttar utsatta kvinnor och barn. En 
hel del har också skänkts till kyrkans prydande 
såsom ljusstakar, lampetter, ljusbärare, matta och 
omklädning av altarringen.

Auktionerna är navet
Det är syföreningarnas auktioner som inbringar 
en stor del av medlen som sedan skänks vidare till 
behövande och till er alla som besöker och hand-
lar på dessa auktioner vill jag sända ett stort tack 
för ni är också en stor tillgång för ihop med er och 
syföreningarna blir det fantastiska resultat.

Snart är det november igen och nya auktioner: 

• Lördag 17 november i Floby, Kyrkans hus

• Torsdag 22 november, Gökhems  
församlingshem

• Lördag 24 november Hällestad, Tveten

• Fredag 30 november, Grolanda bygdegård 

Alla är hjärtligt välkomna, gamla som unga!

Britt Åkesdotter Hällestad



Kyrkornas dag – 
en dag för alla 
Den 16 september är det dags igen för 
den uppskattade gemenskapen

I år anordnas Kyrkornas dag i Floby för åtton-
de 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 16 

september mellan klockan 14.00 och 17.00 i Kyr-

kans hus i Floby. 

Program
14.00 Ekumenisk gudstjänst, Per-Erik Aronsson m fl., 

sång av Sofia, Tuva och Selma Persson

15.00 – ca 17.00 Kakbuffé i Kyrkans hus, lotterier 

16.15 ” Minns du sången”, allsång tillsammans med 

ett kompband

Varmt välkommen till en trivsam eftermiddag där 

vi tillsammans stärker den ekumeniska andan i 

Floby med omnejd!

Samarrangemang
De arrangerande församlingarna från olika kyr-

kor är: Floby församling, Floby-Göteve EFS, 

Pingstkyrkan i Floby, Trävattna friförsamling och 

Ullene  Missionsförsamling. Medarrangör är stu-

dieförbundet Sensus. 
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Kalendern hösten 2018
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat.  
Välkommen för gudstjänst och gemenskap!

↴

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

Augusti
13 augusti, måndag
Kinneveds kyrka 19.00
allsång.  
Församlingens sommarvecka  
’Barn över olika tidsåldrar’,  
utställningar, hantverk, servering  
Läs mer på 13

14 augusti, tisdag
Kinneveds församlingshem 19.00
Karin Hultberg pratar om  
Polkagrisar.  
Församlingens sommarvecka  
’Barn över olika tidsåldrar’,  
utställningar, hantverk, servering  
Läs mer på 13

15 augusti, onsdag

Kinneveds församlingshem 14.00
Kalassamling, Gunnar Götlind m.fl. 
håller lägerbål.  
Församlingens sommarvecka  
’Barn över olika tidsåldrar’,  
utställningar, hantverk, servering  
Läs mer på 13

16 augusti, torsdag

Kinneveds församlingshem 19.00
Mixxkörens musikcafé  
“Nu ska vi sjunga”.  
Församlingens sommarvecka  
’Barn över olika tidsåldrar’,  
utställningar, hantverk, servering  
Läs mer på 13

17 augusti, fredag
Kinneveds kyrka 19.00
The Spacehunters och grillkväll. 
Församlingens sommarvecka  
’Barn över olika tidsåldrar’,  
utställningar, hantverk, servering  
Läs mer på 13

18 augusti, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

Kinneveds kyrka, 14.00
kyrkogårdsvandring i samarbete med 
hembygdsföreningen.  
Församlingens sommarvecka  
’Barn över olika tidsåldrar’,  
utställningar, hantverk, servering  
Läs mer på 13

19 augusti 
12:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa

Kinneveds kyrka 10.00
mässa, avslutning på församlingens 
sommarvecka. Sista chansen att se 
utställningen av gamla leksaker och 
lokalt hantverk. Församlingsrådets 
tårtbuffé och blomsterlotteri 
Läs mer på 13

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Ullene kyrka 19.00
Sommarmusik med  
Erica Jönsson och Petter Ferneman, 
sång, dragspel och piano

22 augusti, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

25 augusti, lördag
Fivlereds kyrka 14.30
kyrkogårdsvandring,  
ta med kaffekorg

Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff

Göteve, EFU-stugan 19.00
sommarmusik och sommar- 
avslutning med sånggruppen SMÅ, 
servering

26 augusti 
13:e söndagen efter trefaldighet
Floby kyrka 10.00
mässa med kyrkoherdemottagning. 
Mässan inleder Kyrkfesten som 
sedan fortsätter i Kyrkans hus med 
lunch, fotoutställning och Spanarna 
Läs mer på 4

29 augusti, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
symöte

September
2 september 
14:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

4 september, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, 
“Sången, korven och symaskinen 
– Lydia Lithell och hennes sånger” 
AG-kören

Hällestad, Tveten 18.30
symöte

5 september, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

7 september, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

9 september 
15:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

11 september, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigsamling, 
“Sången, korven och symaskinen 
– Lydia Lithell och hennes sånger” 
AG-kören



↴

↴12 september, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
symöte

13 september, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

14 september, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med efterföljande 
lunch i församlingshemmet

15 september, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

16 september 
16:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 14.00
ekumenisk gudstjänst i samband 
med Kyrkornas dag 
Läs mer på 7

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

18 september, tisdag
Hällestad, Tveten 18.30
symöte

19 september, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

20 september, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa

22 september, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost, Ghita Rasoul m.fl. 
Läs mer på 13

23 september 
17:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Hällestad kyrka 10.00
skördegudstjänst

Vårkumla kyrka 10.00
skördegudstjänst, auktion  
och servering. I samarbete med  
hembygdsföreningen

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
mässa

25 september, tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp

26 september, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
symöte

29 september, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff

30 september 
Den Helige Mikaels dag
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa med konstutställning 
Läs mer på 11

Börstig kyrka 10.00
gudstjänst

Trävattna kyrka 15.00
gudstjänst med änglatema

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

Vilske-Kleva kyrka 18.00
konstandakt med bildutställning 
Läs mer på 11

Oktober
2 oktober, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigsamling, ”Musik vi minns” 
med trubadur Gunnar Karlberg

Åsarps församlingshem 18.00
bibelgrupp

Hällestad, Tveten 18.30
symöte

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp

3 oktober, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

7 oktober 
19:e söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst och lägeravslutning

Åsarps kyrka 15.00
mässa

Floby kyrka 18.00
gudstjänst med  
Vulcans musikkår från Tidaholm,  
Läs mer på sid 10

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

10 oktober, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
symöte

11 oktober, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

12 oktober, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med efterföljande 
lunch i församlingshemmet

13 oktober, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

14 oktober 
Tacksägelsedagen
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst med lägeravslutning

Jäla kyrka 11.00
skördegudstjänst, Mixxkören 
Efter gudstjänsten inbjuds till Röda 
Korsets kyrklunch i bygdegården

Göteve kyrka 15.00
skördegudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Gökhems kyrka 18.00
gudstjänst med AG-kören

Vårkumla kyrka 18.00
mässa

16 oktober, tisdag
Hällestad, Tveten 18.30
symöte

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp

17 oktober, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

Floby, Kyrkans hus 19.00
församlingsafton, “Mitt möte med 
muslimer”, Rune Hjelm 
Läs mer på 11

18 oktober, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

19 oktober, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

20 oktober, lördag
Kinneveds kyrka  
och församlingshem 9.00
stilla dag om hösten 
Läs mer på 12
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21 oktober 
21:a söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 18.00
gudstjänst

24 oktober, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
symöte

25 oktober, torsdag
Kinneveds församlingshem 19.00
församlingsafton, ”Syrien i mitt 
hjärta”, Stefan Klint 
Läs mer på 11

27 oktober, lördag
Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost,  
”Mannakornet – en livshistoria om 
Ulla Lidman Frostensson”,  
Karin Johansson 
Läs mer på 13

Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff

28 oktober 
22:a söndagen efter trefaldighet
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, servering

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst

Åsarps kyrka 15.00
mässa

Ullene kyrka 18.00
ekumenisk sånggudstjänst

30 oktober, tisdag
Hällestad, Tveten 18.30
symöte

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp

31 oktober, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
mässa

Floby, Kyrkans hus 18.00
symöte

November
2 november, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med efterföljande 
lunch i församlingshemmet

Kinneveds kyrka 15.00
stilla orgelmusik i allhelgonatid

Floby kyrka 16.00
stilla orgelmusik i allhelgonatid

3 november
Alla helgons dag
Brismene kyrka 10.00
allhelgonamusik med ljuständning

Göteve kapell 10.00
gudstjänst, servering

Fivlereds kyrka 15.00
allhelgonamusik med ljuständning

Gökhems kyrka 18.00
allhelgonamusik med AG-kören, 
ljuständning

4 november
Söndagen efter alla helgons dag
Floby kyrka 10.00
minnesgudstjänst, Flobykören 
Åsarps kyrka 15.00
minnesgudstjänst, Åsarpskören

Kinneveds kyrka 18.00
minnesgudstjänst, Mixxkören

Söndagen den 7 oktober 
klockan 18.00 medverkar 
Vulcans musikkår i musik-
gudstjänsten i Floby kyrka.

Vulcans musikkår är en 
symfonisk blåsorkester 

med sitt säte i Tidaholm sedan 
1894. Kåren består av ca 25 akti-
va musiker ledda av dirigent Peter 
Svensson.

Musikkårens repertoar är bred 
och spelar allt från marscher och 
klassisk musik till populär- och 
filmmusik. 

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 syför-
eningar.

• gäller ej till förrättningar 
såsom begravningar.

För att boka kyrktaxi ringer du 
0515-100 10 och uppger kyrktaxi 
när du gör bokningen. 

Välkommen till din kyrka!

Kåren har cirka 20 framträdanden 
per år vilka är jämnt utspridda 
under året. Höst- och vårkonser-
terna i Tidaholm är regelbundet 
återkommande framträdanden, 
men man spelar även på torgspel-
ningar, nationaldagsfiranden, jul-
konserter, kyrkokonserter m.m.

Kåren var med och tävlade i Lin-
köping 2016 på Svenska öppna 
mästerskapen för blåsorkester, 
där man belönades med ett silver.

Varmt välkommen till en härlig 
musikkväll i Floby kyrka.

Vulcans musikkår  
till Floby kyrka



Dagledig- 
samlingar
Åsarp
Torsdag 13 september 15.00, Smula skola
Gösta �Goperyd� Johansson och Bengt Eriksson. 
Samåkning från Posten i Åsarp kl. 14.30

Torsdag 8 oktober 15.00, Korskyrkan
”Från Mullsjö till Japan” Ingvor Lindgren

Torsdag 8 november 15.00, Korskyrkan
Per Gunnarsson, lärare på Folkhögskolan i Mullsjö, 
bjuder på sång och dikt

Torsdag 13 december, Korskyrkan
Åsarpsskolans lucia besöker oss. Tid meddelas senare

Kinneved
Tisdag 11 september 14.00, Frökindsgården
”Sången, korven och symaskinen – Lydia Lithell  
och hennes sånger”, AG-kören

Tisdag 6 november 14.00, Frökindsgården
Allhelgonamusik med Torbjörn Lantz, sång och gitarr

Floby
Tisdag 4 september 14.00, Kyrkans hus
”Sången, korven och symaskinen – Lydia Lithell  
och hennes sånger”, AG-kören

Tisdag 2 oktober kl. 14.00, Kyrkans hus
”Musik vi minns” – trubaduren Gunnar  
Karlberg underhåller

Tisdag 6 november 14.00, Kyrkans hus
”Musik i allhelgonatid” – Stefan Klint och  
Christina Behre Fransson

Församlingsaftnar
Välkommen till två viktiga och  
intressanta kvällsföredrag.

”Mitt möte med muslimer”
Onsdag 17 oktober 19.00, Floby Kyrkans hus

Rune Hjelm är pensionerad präst och bor i Söd-
ra Ryd, en mångkulturell stadsdel i Skövde. Här 
finns 4 kyrkor och en moské (den senare inrymd 
i ett vanligt bostadshus). Dessutom en nigeriansk 
och en arabisk pingstförsamling som firar guds-
tjänster i hyrd lokal.

Runes gemenskap med 
vännerna i moskén har gett 
honom mycket att tänka på 
och reflektera över. Likhe-
ter och viktiga skillnader i 
vår tro och den viktiga frå-
gan om hur vi på ett gott 
sätt kan leva tillsammans 
utan att göra avkall på vår egen tro.

”Syrien i mitt hjärta”
Torsdag 25 oktober 19.00  
Kinneveds församlingshem

Kyrkoherde Stefan Klint visar bilder och berättar 
om sin tid i Damaskus, om landet, människorna 
och dess spännande historia.

Rune Hjelm

Är du ledig 

på dagtid? 

Välkommen!

Mekelsmäss och 
Konstnatta 
Konsthelgen äger rum 28-30 september

Den stora konsthelgen infaller sista helgen 
i september. Det är då du kan åka runt i 

stora delar av vårt område och njuta av alla olika 
utställningar. 

I Floby pastorat kommer Gökhems kyrka vara 
öppen, där kan du se de vackra takmålningarna, 
njuta av lugnet och fika med hembakt kaka.

I Kyrkans hus kommer det vara två utställningar. 
Som förra året har våra barngrupper skapat konst 
och ställer ut. Var och en kan köpa sin tavla på 
fredag och lördag men på söndag är det öppet för 
alla att handla. I år har vi dessutom en utställning 
med Bengt-Åke Öhgrens bilder och ett bildspel. Vi 
har kaffeservering med hembakt.

Söndagens gudstjänst i Kyrkans hus klockan 10 går 
i konstens tecken och i Vilske-Kleva är det en konst-
andakt klockan 18. Där visas annorlunda bilder på 
våra kyrkor. Utställningen heter: ”Varde ljus! Flo-
by kyrkor som du aldrig sett dem tidigare.” Foto- 
graf är Andreas Andersson.
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6 oktober: Eriksberg - Jäla
Vi samlas vid Eriksbergs gamla kyrka klockan 
10.00 för vandring till Skattegården i Jäla med av-
slutade stenugnsbakad pizza för de som vill. Det 
blir en enkel vandring där pilgrimens sju nyckel-
ord (Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, 
Långsamhet, Andlighet och Delande) leder vägen. 
Vandringen är ca 12 kilometer.Vandringsledare: 
Inger Eriksson och Jenny Carlson. Välkommen 
att gå med!

Pilgrimsvandring 
Kom med på en inre och yttre vandring!

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

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

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

I Floby pastorat finns flera 
vackra pilgrimsleder som 
röjs och hålls i ordning så 
att vi alla kan ha glädje av 
dem. Flera av oss har nog 
tänkt att man ska gå någon 
av sträckorna men ibland 
kan det vara svårt att verk-
ligen 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. 

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

Pilgrim och Stillhet

Foto: Jenny Carlson

Tack Malin!
Efter tre år som kanslist i Floby pastorat avslutade 
Malin Fallgren sin tjänst den 12 augusti, för att 
återvända till läraryrket och en tjänst på Kyrke-
rörsskolan i Falköping. Malin har varit en skick-
lig administratör och en god arbetskamrat, som 
kommer att vara mycket saknad. Tack Malin för 
den här tiden. Vi önskar Guds välsignelse i det 
nya som väntar!

Stilla dag  
om hösten
Längtar du efter tystnad och stillhet? 
Välkommen till en stilla dag om hösten, 
den 20:e oktober i Kinneveds kyrka och 
församlingshem. 

Du som deltar under ”Stilla dag om hösten” 
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 12 oktober
Kostnaden för dagen är 100 kronor och du kan 
välja att betala kontant eller via Swish. Om du 
har frågor kan du kontakta Anita Karlén. Anmäl 
dig  senast 12 oktober till  pastorsexpeditionen. 
Se sidan 2 för kontaktinformation. Välkommen!



Från Afghanistan 
till Floby
Kvinnofrukost den 22 september  
klockan 9.00 i Kyrkans hus i Floby.

Gita Rasouli har flytt till Sverige från  
Afghanistan tillsammans med sin familj. 

Hon berättar om sitt liv och sin väg till Sverige 
och Floby. 

Annika Hollsing och Birgitta Eriksson kommer 
också att berätta om Veckans Café, språkunder-
visningen och sitt engagemang för de asylsökande 
i Floby. 

Anmälan senast den 19 september till pastors- 
expeditionen (se kontaktuppgifter på sidan 2).

Mannakornet – 
om Ulla Lidman 
Frostenson
Kvinnofrukost den 27 oktober  
klockan 9.00 i Kyrkans hus i Floby.

Karin Johansson, lärare, författare och teol. 
dr från Alingsås, berättar om Ulla Lidman 

Frostenson – en stark kvinna med brett samhälls-
engagemang. Ulla förknippas ofta med sin far, 
Sven Lidman, som på 1920–30 talet var en fram-
stående talare bland Pingströrelsens folk. Ulla var 
författare och talare som sin far, och reste även till 
Kina två gånger, som lärarinna respektive missio-
när. Hon gifte sig med psalmförfattaren och präs-
ten Anders Frostensson, och deras äktenskap blev 
hett sprängstoff bland frikyrkligheten i Sverige. 

Karin Johansson har följt Ulla Lidman Frostens-
son i spåren och skrivit boken Mannakornet, som 
handlar om hennes fängslande och gåtfulla liv. 

Anmälan senast den 24 oktober till pastorsexpe-
ditionen (se kontaktuppgifter på sidan 2).

Sommarveckan  
i Kinneved 
Somarveckans tema handlar i år om barn 
genom olika tidsåldrar. 

Svenska Kyrkans Unga firar 25år-jubileum 
och eftersom Svenska kyrkan i Floby pas-

torat har varit aktiva i både Ansgars, Kyrkans 
Ungdom och Svenska Kyrkans Unga så vore det 
ju konstigt om vi inte uppmärksammade 25-års-
jubileet. Därför blir temat ”Barn över olika tids-
åldrar”.

Utställning och hantverk
Årets utställning kommer bestå av gamla leksaker. 
Alla har vi ett minne av leksaker som vi lekt med 
under vår barndom. Någon har en hemmabyggd 
lastbil, en annan lyckades spara ihop till den där 
dockan som stod i ett skyltfönster. Någon hade kan-
ske en tågbana och en annan hade en klippdocka.  
Det var ju inte alltid vad man hade, utan vad lek-
saken/saken gav dig. 

Våra hantverkare av olika slag kommer också fin-
nas på plats under veckan, kom och titta, beundra 
och handla. 

Välfyllt program
Som tidigare år startar sommarveckan månda-
gen den 13 augusti med allsång i kyrkan. Under 
tisdagen kommer vi få berättat för oss om pol-
kagrisens tillverkning och betydelse för barn och 
vuxna under århundraden. Onsdagens dagle-
digträff kommer bli ett riktigt kalas med läger-
bål och på torsdagen ställer Mixxkören till med 
ett musikcafé med temat ”Nu ska vi sjunga”. 
Fredagens grillkväll sköts av järngänget 
med grabbar och som underhållning kom-
mer ett band från Skåne med anknytning till 
Jäla. De kallar sig The Spacehunters och spe-
lar 50-, 60-, 70-tals-rock, mycket instrumen-
talt men en och annan sång blir det också. 
Lördagens kyrkogårdsvandring håller hembygds-
föreningen i och söndagen avslutas med en ka-
lasrolig familjemässa där ALLA, med eller utan 
familj är välkomna. För visst är det så, att vi alla 
tillhör Guds familj!   
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Samtliga dessa gravplatser har senast år 2016 
försetts med skylt om att släktingar eller 

närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltning-
en. Några av gravarna är också vanskötta. Med 
hänvisning till begravningslagen ( SFS 1990:1144 
kap 7§ 3,19och 33) vill Floby pastorat anmoda 
släktingar eller närstående till gravsatta i nedan-
stående gravplatser att ta kontakt med kyrko-
gårdsförvaltningen så att uppdatering av grav-
rättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom 
ett år från denna annons införande kan Floby 
pastorat förklara gravrätten förverkad. Gravrät-
ten övergår då till upplåtaren. 

Församlingen är enligt begravningslagen skyldig 
att föra gravbok, och att den innehåller aktuella 
uppgifter om bl.a. gravrättsinnehavare. För ett 
antal gravplatser saknar vi uppgift om aktuell 
gravrättsinnehavare. Dessa gravplatser har därför 
försetts med en grön skylt, där anhöriga ombeds 
kontakta oss. Ingen är skyldig att vara gravrätts-
innehavare, men det är av stor vikt för oss att få 
kontakt med någon som har information som kan 
hjälpa oss i sökandet efter gravrättsinnehavare. 

Kungörelse

Sökes: gravrättsinnehavare

Fo
to

: R
on

ny
 B

er
gs

tr
öm

Brismene
Gravplats Senast gravsatt

Kv A 100, 101 Andersson, Emma Josefina/1938

Floby
Gravplats Senast gravsatt

Kv I 83, 84, 85 Andersson, Berta Sofia/1971

Kv I 158-160 Karlsson, Gunnar Olof Sigurd/1973

Kv I 161, 162 West, Johan Alexande /1956

Kv I 163, 164 Alexandersson, Anna/1924

Grolanda
Gravplats Senast gravsattw

Kv C 13, 14 Lindström, Hedvig Sofia/1963

Kv D 48 Alfredsson, Elsa/1939

Kv F 25, 27 Klasson, Elin/1970

Kv F 126, 127 Wigren, Viktor/okänt

Göteve
Gravplats Senast gravsatt

Kv B 21, 22 Karlsson, Alma/1952

Jäla
Gravplats Senast gravsatt

Kv D 7 Nyberg, Anna/1905

Kv K 12, 13 Lindberg, Olga Albertina/1972

Berörda gravplatser
I tabellerna nedan hittar du berörda gravplatser.
Siffror och text i kolumnerna avser gravnummer 
och kvarter samt i graven senast gravsatt per-
son. Listorna finns också uppsatta på respektive  
kyrkogårds anslagstavlor.

Vid inventering av gravplatser på Brismene, Floby, Grolanda, Göteve, Jäla, Kinneved, 
Sörby, Trävattna, Ullene, Vilske-Kleva, Vårkumla och Åsarps kyrkogårdar har ett  
antal gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare. 



Ullene
Gravplats Senast gravsatt

Kv A 3, 4 Lans, Anders/1928

Kv C 71, 72 Karlsson, Arvid/1971

Kinneved
Gravplats Senast gravsatt

Kv B 1, 2 Larsson, Wilhelm/1932

Kv B 3, 4 Gustavsson, Svante/1937

Kv B 13, 14 Andersson, Kristina Maria/1930

Kv B 32, 33 Andersson, Ingegerd/1963

Kv B 40, 41 Larsson, Sven/1870

Kv C 19 Sandberg (Eriksson), Augusta/1949

Kv C 22, 23 Johansson, Alfrid/1911

Kv C 26, 27 Gren, Ida/1939

Kv C 39, 40 Andersson, Johan Edvin/1913

Kv C 43, 44 Andersson, Anders/1930

Kv C 49, 50 Andersson, Selma/1958

Kv C 108 Wennersten/1893

Kv C, 112, 113 Borell, Sven/1914

Kv C 157, 158 Andersson,  Anders/1953

Kv D 11, 12 Andersson, Johan/1965

Kv D 13, 14 Larsson, Sofia/1938

Kv E 9 Ferm, Amanda Kristina/1921

Kv E 48, 49 Bruhn, Gustav/1935

Kv E 52, 53 Andersson, Selma/1959

Kv E 56, 57 Jonsson, Alexander/1936

Kv E 106 Andersson, John/1919

Kv E 109 Larsson, Fredrika/1959

Kv E 181, 182 Bergkvist, Johan/1936

Kv E 203-206 Johansson, Anna Kajsa/1920

Kv E 243, 244 Gren, Alfred/1927

Kv F 23-25 Pettersson, Alma Sofia/1971

Kv F 30-32 Andersson, Ellen/1966

Kv F 55, 56 Adolfsson, Alida/1967

Kv F 65 Andersson, Erik/1962

Kv F 165 Karlsson, Justina/1944

Kv F 169 Andersson Gunnar/1937

Kv F 170 Jansson, Hanna/1939

Kv F 176 Andersson, Lilly/1934

Kv G 9 Pettersson, Herman/1931

Kv G 15 Johansson, Gustav/1933

Kv G 39, 40 Ström, Jenny Serafia/1974

Kv H 22 Svensson, Karl/1960

Kv H 27 Karlsson, Hilda/1958

Kv H 28 Svensson, Anna/1956

Kv H 31, 32 Nygren,Inez/1953

Kv H 33, 34 Pettersson,Hanna/1961

Sörby
Gravplats Senast gravsatt

A 51-54 Nyqvist, Frans Wilhelm/1932

Åsarp
Gravplats Senast gravsatt

Kv D 186-190 Johansson, Edit /1991

Vet du någonting?
Vet du någonting om någon av dessa gravar? Hör då av dig till kyrkogårds- 

expeditionen snarast. Ring  0515- 72 38 84. Det är öppet mellan 09.00 och 12.00  
på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. 

Trävattna
Gravplats Senast gravsatt

Kv A 144-146 Carlsson, Frans Gustav/1959

Kv A 237 Söderberg, Erik/1972

Kv A 238 Hjert, Anna Maria/1955

Kv A 239, 240 Svensdotter, Selma/1953

Kv E 95-97 Stenholm, Lotten Linnéa/1968

Vilske-Kleva
Gravplats Senast gravsatt

Kv B 79 Brandt, Eva Charlotta/1908

Kv B 103, 104 Brandt, Emil Tobias/1938

Vårkumla
Gravplats Senast gravsatt

Kv A 40, 41 Gustafsson, Sanfrid/1950

Kv A 57, 58 Åberg, Ada/1949

Kv A 92, 93 Andersson, Johannes/1924

Kv A 94, 95 Gustafsson, Ida/1924

Kv B 1, 2 Gustafsson, Anna/1957

Kv C 9, 10 Gustafsson, Matilda/1938

Kv C 26 Johansson, Hilma/1961

Kv C 27, 28 Adamsson, Emil/1942

Kv C 47, 48 Jacobsson, Augusta/1961

Kv C 60, 61 Apel, Sigurd/1954

Kv C 74, 75 Mårdberg, Amanda Charlotta/1946



www.svenskakyrkan.se/floby

Tack för att  
du är medlem!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan 
om du inte redan är det! Kontakta pastors-
expeditionen (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. 


