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Präster 0515-

Stefan Klint, kyrkoherde 72 38 31 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

Åsa Jockisch 72 38 92 072-212 92 12

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 och fredag: 9.30-12.00 72 38 84 076-132 22 60

onsdag: 13.00-15.30

Mikaela Klasson 72 38 34 076-125 11 98

Kyrkokansli
Kerstin Sköld 72 38 86 076-132 22 50

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

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

Besöks- och postadress: 
Storgatan 58, 521 51 Floby

Kansliets öppettider: 
måndag och fredag: 9.30 –12.00 
onsdag: 13.00 – 15.30

Telefon: 0515 – 72 38 80

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebok: Svenska kyrka i Floby pastorat 
Instagram: svenskakyrkanifloby

Fler kontaktuppgifter finns på  
www.svenskakyrkan.se/floby

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

Kontakta Svenska kyrkan  
i Floby pastorat

Kyrkoherden har ordet

Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn. Ansvarig utgivare: Stefan Klint. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer: Svenska kyrkan/IKON.  
Omslagsfoto: Morgan Eriksson, foto Jenny Carlson.
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Var är kyrkan?
Utan ideellt engagemang stannar kyrkan.

Vad skulle du svara om du av en okänd 
människa på byn fick frågan: ”Var är kyr-

kan?” Kanske skulle du ange vägen till Kyrkans 
hus i Floby eller till Kinneveds eller Åsarps kyr-
ka eller någon av pastoratets alla sockenkyrkor.  
Kanske skulle du hänvisa till en präst eller någon 
anställd på pastorsexpeditionen eller kyrkogår-
den. Det vore kanske inte helt fel, men sanningen 
är att kyrkan är mycket mer än så.

Kyrkan finns på varje plats där medlemmarna 
finns, dvs överallt i samhället. Av 6500 som bor i 
Floby pastorat är tre av fyra medlemmar i Svenska 
kyrkan och bidrar på olika sätt till kyrkans upp-
gift att skapa tro, hopp och gemenskap. Att bidra 
genom kyrkoavgiften är ett sätt, att ge av sin tid 
och sitt engagemang är ett annat. Floby pastorat 
har 30-talet anställda, men utan de insatser som 
varje år görs av många hundra ideella medarbe-
tare hade verksamheten inte varit möjlig.

Människor vill göra bra saker för andra och själva 
uppleva mening i tillvaron. Jag tror att det är sant 
som det sägs att ”en trivs där en behövs”. I en stor 
rikstäckande undersökning från 2014 visade det 
sig att minst 10 % av befolkningen 16-75 år gärna 
vill göra en ideell insats inom ramen för Svenska 
kyrkans verksamhet. De flesta vill engagera sig 
inom diakonin, barn- och ungdomsverksamheten 
och musiken. Det stämmer med hur det ser ut i 
Floby pastorat - och det bästa är att det finns plats 
för fler ideellt engagerade inom många olika om-
råden!

En trivs där en behövs, men också där en möter 
uppskattning och får stöd i sitt engagemang. Det 
finns plats också för dina tankar och drömmar 
om vad kyrkan ska vara och betyda för andra. 
Dina kunskaper och ditt ideella engagemang för 
det goda lokala samhället är viktiga. 

Ta gärna kontakt med mig eller med någon annan 
anställd. Vad vill du bidra med? Var 
vill du att kyrkan ska vara?

Stefan Klint
kyrkoherde



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Svenska Kyrkans Unga

Vill du hjälpa till i barn- och  
ungdomsverksamheten? Kanske  
genom att baka till fikastunderna? 

Hör av dig så pratar vi om  
vad vi behöver hjälp med!

vw

Tillsammans
Många personer hjälper redan till bland 
barn och unga. Vill du vara med?

Vad vore barn- och  ungdomsverksamheten 
i Floby pastorat utan sina ideella? Unga 

ledare medverkar i våra barngrupper och på lä-
ger, men även vuxna finns med vid många olika 
tillfällen. 

När vi ställer till med jul- och påskvandringar del-
tar många ideella i roller som änglar, herdar, lär-
jungar och soldater. Dessutom har vi haft en liten 
familj med Jesus-barn och föräldrar som varierar 
år från år. Även i köket huserar ideella.

Vid våra avslutningar brukar ideella ur försam-
lingsråden ställa upp på våra tokerier. Vissa år 
grillar vi hamburgare och andra år kyckling.

I Åsarp har vi genom dopprojektet en Nalleguds-
tjänst. Där serverar ideella våfflor galant, flera 
sorter med grädde och sylt.

Det blir mycket mat att förbereda och ofta har 
anställda svårt att hinna med samtidigt som de le-
der någon annan aktivitet. Våra familjedagar är 
sådana tillfällen då kökshjälp uppskattas mycket. 
Med allt pyssel i lokalerna kan det vara skönt för 
de ansvariga att slippa oroa sig för att maten ska 
bli klar och komma på bordet. Andra tillfällen är 
våra läger och övernattningar där de ideella bi-
drar med att fixa frukost innan eller efter guds-
tjänst för våra miniorer som övernattat i sitt för-
samlingshem, eller att laga lunch eller middag på 
Tveten på något läger.

Är det något du skulle kunna tänka dig att bidra 
med? Du binder inte upp dig för något speciellt 
antal gånger utan just bara vid ett tillfälle. Alla 
ungar älskar fika! Vill du baka bullar eller någon 
kaka vore det helt ljuvligt.

Välkommen att kontakta Lena Åmark eller  
någon annan i personalen om du är intresserad  
eller har frågor. Kontaktinformation finns på  
sidan 2. Vi ses!

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Engagemang  
och gemenskap
Ideellt medarbetarskap handlar om  
att vara kyrka tillsammans.

Pastoratets vision inleds med orden ”Tillsam-
mans i Floby pastorat”. Förtroendevalda, 

anställda och ideella medarbetare har olika roller 
men ett gemensamt uppdrag att ”tala tydligt om 

Kyrkligt engagerad  
i mer än 25 år
Morgan Eriksson växte upp med söndagsskola, 
ungdomsverksamheten Ansgars och olika läger. 
Han tyckte så mycket om att grilla, elda och an-
dra uteaktiviteter med kyrkans grupper att han 
senare själv blev ledare. När han fick frågan om 
att bli kyrkvärd svarade han ja. Sedan dess har det 
gått över 25 år.

– Det var kul att jag fick förtroendet. Och sedan 
har de inte blivit av med mig, säger Morgan och 
skrattar.

Att vara kyrkvärd passar Morgan bra. Där job-
bar han praktiskt och det är bara att åka iväg och 

Ideellt medarbetarskap

Jesus och i ord och musik, gemenskap och hand-
ling, förmedla budskapet om Guds villkorslösa 
kärlek till varje människa”. I församlingsinstruk-
tionen har kyrkofullmäktige även slagit fast att 
rekrytering och stöd till ideella medarbetare ska 
vara ett av tre prioriterade utvecklingsområden de 
kommande åren.

Det finns många olika vägar in och motiveringar 
till ett ideellt engagemang: att bli tagen i anspråk 
och få bidra till något gott, något större; att få 
dela med sig av egna erfarenheter och själv växa 
genom engagemang och ansvar; att dela gemen-
skap och lära känna nya människor. Här är några 
röster från pastoratets församlingar.

göra. Han är delaktig i gudstjänsten, kan hjälpa 
till med saker och tycker om att prata med folk 
och hålla kyrkan i ordning.

– Att arbeta med det goda känns bra, säger han.

I takt med att livet förändrats har hans engage-
mang i kyrkan förändrats. Nu när har han små 
barn, passar det inte att vara ledare i grupper men 
säger att han kanske blir det igen när barnen blir 
större. Han vill gärna ge dem glädjen att uppleva 
sådant som betytt mycket för honom själv.

Förutom att vara kyrkvärd sitter han numera i Ås-
arps församlingsråd och kyrkofullmäktige. I bör-
jan tyckte han mest att det var bra att han var där 
och delaktig. Men ju längre han suttit med, desto 
mer engagerad har han blivit.

– Jag ser mer och mer att det är påverkningsbart. 
Som det här med att vi köpte flygeln till Åsarp och 
ordnade flygelfestivalen. 

Han säger att även om pengarna funnits förut och 
var en gåva till församlingen, så hade ingen vågat 
röra dem. 

– Nu satsade vi istället på flygeln för att få igång 
musiklivet. Det känns bra, säger han.

Att det är ett ideellt engagemang istället för betalt 
arbete ser han inte som något problem. 

– Det är roligare att göra sånt man inte får betalt 
för. Det finns ingen press, man bara ger. Och det 
är alltid lättare att göra åt någon annan. Det låter 
präktigt, men det är så det är, skrattar han.

Morgan Eriksson
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Både glädje och sorg ryms  
i Birgittas ideella arbete
Birgitta Lans berättar om sitt engagemang i Floby 
församling.

– Genom mitt uppdrag i lördagsträffarna på Vård-
centrum i Floby, som medlem i Ullene kyrkliga sy-
förening och medhjälpare i Leva vidare-grupper 
möter jag nya människor och hittar nya sidor hos 
mig själv. 

Birgittas engagemang började några år efter det 
att en stor förändring hade skett, hennes man 
hade hastigt dött. Hon var ensam, och hade tid på 
ett annat sätt än förut.

Hon träffade av en tillfällighet en bekant, själv en-
gagerad i lördagsträffarna, som frågade om hon 
ville hjälpa till och på den vägen är det.

Lördagsträffarna hålls en gång i månaden, till-
sammans med de övriga medhjälparna bakar hon 
till fikat, hämtar deltagarna och umgås med dem.

Efter att själv ha varit deltagare i en Leva vidare-
grupp fick hon frågan om att vara medhjälpare. 
Hon fixar fika till gruppen och är med och knyter 
ihop samtalen kring olika dimensioner av sorg.  
Med sin egen erfarenhet av en förlust kan hon ana 
något av vad deltagarna själva upplever. 

Och så är det syföreningen i Ullene. Det började 
med att hon åkte på en syföreningsauktion,  och 
senare blev hon medlem. 

– Jag lär känna sockenborna på ett nytt sätt i sy-
föreningen, säger hon. Vi har setts tidigare i olika 
sammanhang, men inte träffats på det här sättet.

Birgitta är också engagerad i kommunens vän-
tjänst – en viktig ideell medarbetare i många be-
märkelser.

Privilegium att  
kunna göra skillnad
Thea Westermarks engagemang i kyrkan började 
under hennes konfirmandtid. 

– Våra ledare berättade att det behövdes ung-
domsledare för miniorgrupper. Och eftersom jag 
sen länge har tyckt väldigt mycket om att jobba 
med människor och speciellt barn så bestämde jag 
mig snabbt för att bli ledare i en av grupperna. 

– Mina uppdrag är att vara ungdomsledare i mi-
niorgruppen i Kinnarp på torsdagar då jag bland 
annat är med och håller i aktiviteterna som vi 
har men även att vara med och hålla ett öga på 
barnen. Jag är också ledare på konfirmandläger 
då jag håller i aktiviteter och umgås med ungdo-
marna. 

– Jag har nyligen kommit med i pastoratets In-
ternationella grupp, som jobbar med Act Svens-
ka kyrkan. Där jag får vara med och jobba med 
kampanjerna och internationellt arbete. Jag har 
även blivit vald till ordförande i Svenska Kyrkans 
Ungas styrelse i Floby pastorat. 

– Jag gör detta eftersom det ger mig sådan gläd-
je att få vara med barnen i minior- och konfir-
mandgrupperna. Det är så härliga människor att 
få lära känna och vi har så roligt tillsammans. 
Det är även ett privilegium att få göra en skillnad 
och hjälpa andra genom Act Svenska kyrkan och 
Svenska Kyrkans Unga.

Thea Westermark
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Pilgrimskorset finns  
på stolpar längs  
pilgrimslederna.

Vandra  
och vila
Följ med på pilgrimsvandring!

På pilgrimslederna kan du gå i lugnt tempo 
på stigar och vägar, över ängar och fält, på 

berg och höjder. Här har pilgrimer sökt sig fram i 
nästan tusen år. En rastplats vid en vacker utsikt 
ger perspektiv, inte bara över naturen utan också 
över det egna livet. En porlande bäck erbjuder 
svalka åt trötta fötter, men påminner också om 
det inre livets källflöden.

Du kan dröja en stund i en medeltida kyrka med 
generationers böner och sånger sittande i väggar-
na. Eller du kan tända ett ljus i en stilla vrå av kyr-
kan. Det kan ge nya krafter för dagens vandring - 
och för livets. Följande vandringar är inplanerade 
under hösten:

Söndag 8 september, Brismene – Jäla
Tillsammans vandrar vi på stigar och skogsvägar 
till Jäla kyrka, mellan 6 och 7 km. Klockan 18.00 
firar vi pilgrimsandakt i Jäla kyrka. 

Lördag 12 oktober, Solberga – Blidsberg
Samling i Solberga kyrka klockan 9.30 för pil-
grimsvandring till Blidsbergs kyrka.

Praktisk information
Ta med dig fika och klä dig efter väder. Arrangö-
rerna ordnar skjuts tillbaka till utgångspunkten 
efter gudstjänsten. Du som inte vandrar är väl-
kommen direkt till kyrkan. Arrangörerna ordnar 
skjuts tillbaka till utgångspunkten efter gudstjäns-
ten. Om du har frågor är du självklart välkommen 
att kontakta oss – du hittar kontaktinformation 
på sidan 2. 

Pilgrim och stillhet

Inledande text: Skara stift

Stilla dag  
om hösten
Längtar du efter tystnad och stillhet?

Välkommen till en stilla dag om hösten, lör-
dagen den 26 oktober i Kinneveds kyrka 

och församlingshem. Du som deltar under ”Stilla 
dag om hösten” får möjlighet att under några tim-
mars tystnad ta en paus i vardagen, stanna upp 
lite, möta Gud, dig själv och andra människor.

Klockan 8.30 äter vi frukost tillsammans och mitt 
på dagen serveras en enkel lunch. Cirka klockan 
17.00 avslutar vi. 

Under dagen finns möjlighet till bibelmeditation, 
helig dans (7-8 st deltagare behövs), läsning, vila, 
skaparverkstad och promenad.

Tag gärna med innetofflor och kläder för prome-
nad. Kostnaden för dagen är 100 kronor, och du 
kan betala  kontant eller via  Swish. 

Anmäl dig senast 18 oktober till pastorsexpeditio-
nen. Om du har frågor kontakta Anita Karlén. Se 
sidan 2 för kontaktinformation.



Lepramissionen
Kvinnofrukost med Sirkka-Liisa Marin,  
den 5 oktober klockan 9.00 
Kyrkans Hus i Floby

Sirkka-Liisa arbetade under flera år med att 
hjälpa människor som drabbats av lepra, 

en infektionssjukdom som fortfarande drabbar ca 
200 000 personer varje år. 

Under kvinnofrukosten berättar hon om sitt ar-
bete för Lepramissionen och om sina resor i In-
dien, där hon mötte många människor som led av 
denna sjukdom. Lepra är på många håll oerhört 
skamfyllt, och det är oftast de fattigaste, de som 
inte har motståndskraft mot lepra, som blir smit-
tade. Hon berättar också om hur Lepramissionens 
arbete ger många av dem ett mera människovär-
digt liv genom den kärlek och omsorg genom ope-
rationer, proteser, mediciner och yrkesutbildning, 
som Lepramissionen vill förmedla.

Anmäl dig till pastorsexpeditionen (kontaktinfor-
mation finns på sidan 2) senast onsdagen den 2 
oktober.

Kvinnoprojekt  
i Bangladesh
Kvinnofrukost med Annika Hollsing,  
den 23 november klockan 9.00 
Kyrkans Hus i Floby

Annika Hollsing har flera gånger varit i 
Bangladesh och besökt projektet som star-

tades av några kvinnor för 30 år sedan. 

Projektet handlar bland annat om att driva för-
skolor, ungdomsgrupper och aktionsgrupper mot 
våld i hemmen.

Anmäl dig till pastorsexpeditionen (kontaktinfor-
mation finns på sidan 2) senast onsdagen den 20 
november.

Annika Hollsing

Sirkka-Liisa Marin

Tack Ronny och Jenny!
Ronny Bergström har slutat som vaktmäst-
are och gått vidare för nya uppdrag utan-
för Svenska kyrkan och vi önskar honom 
lycka till. Vi tackar också Jenny Carlson 
som slutar som kanslist och kommunikatör i  
pastoratet i september, och önskar henne alla 
lycka i den nya tjänsten som administratör i 
Falköpings pastorat. 

Efter Ronny välkomnar vi Mikael Sköld och 
vi hoppas att han kommer att trivas hos oss 
i Floby pastorat. Vi välkomnar även Assar 
Karlsson och Helena Taubner som kommer 
att vikariera för Jenny under hösten. 



8

↴

Axplock
Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat.  

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

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

ur kalendern 

Augusti
24 augusti, lördag
Åsarp 9.30–14.00
Åsarpsdagen med invigning av  
nya skolan, utställning av föreningar 
och företag

Trävattna, Ullene, Vilske-Kleva, 
Sörby och Gökhem, 13.00–15.00
kyrkrally med start i Trävattna.  
Lär dig mer om våra kyrkor genom 
en klurig tipspromenad.  
Servering i Gökhem, se sid 12

Fivlereds kyrka, 15.00
kyrkogårdsvandring i samarbete  
med hembygdsföreningen

Göteve EFU-stugan, 18.00
musikgudstjänst 
“Musik och lyrik i sensommartid”� 
EFS sånggrupp och barnkör.  
Servering

25 augusti 
10:e söndagen efter Trefaldighet
Göteve EFU-stugan 10.00
gudstjänst, Carlson, sång av Sofia, 
Selma och Tuva Persson. Servering

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst, Jockisch, Kinnunen.  
Uppstart för årets konfirmander

Floby Kyrkans hus 15.00
gudstjänst, Jockisch, Kinnunen.  
Uppstart för årets konfirmander

Solberga kyrka 18.00
sommarmusik  
Vågspel: Alice Klint, fiol och  
Kristin Kennermark, fiol

September
1 september 
11:e söndagen efter Trefaldighet
Kinneveds kyrka 10.00
mässa. Karlén, Vinge

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst. Karlén, Vinge

Ullene kyrka 18.00
sommarmusik 
“Från Alhambra till Samarkand”� 
Duo Tolv Strängar

6 september, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med Thomas Vinge. 
efter andakten serveras lunch  
i församlingshemmet

7 september, lördag
Floby Kyrkans hus 10.30

cirkeldans i kyrkan, se sid 11

8 september
12:e söndagen efter Trefaldighet
Floby Kyrkans hus 14.00–17.00
Kyrkornas dag 
inledande gudstjänst med  
ungdomskören Appellen.  
Klint, Behre Fransson, se sid 13

Brismene kyrka 15.00
pilgrimsvandring till Jäla kyrka  
se sid 6

Jäla kyrka 18.00
pilgrimsandakt

Åsarps kyrka 18.00
mässa. Klint, Behre Fransson. 
Namnkalas för Act Svenska kyrkan 

13 september, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
musikandakt med  
Christina Behre Fransson.  
Efter andakten serveras lunch

15 september
13:e söndagen efter trefaldighet
Floby Kyrkans hus 10.00
mässa. Svensson, Vinge

Vårkumla kyrka 15.00
skördegudstjänst. Svensson, Vinge. 
Auktion och servering i samarbete 
med hembygdsföreningen

Börstig kyrka 18.00
gudstjänst. Svensson, Vinge

22 september
14:e söndagen efter Trefaldighet
Floby kyrka 10.00
sammanlyst pastoratsmässa och 
terminsupptakt, Flobykören och 
Mixxkören medverkar. Klint, 
Jockisch, Kinnunen, m.fl.

27 september, fredag
Gökhems kyrka och  
Floby Kyrkans hus 18.00–23.00
öppen kyrka i mekelsmäss med 
utställning, servering och försäljning 
se sid 12

Gökhems kyrka 20.30
”Samtal under valven” 
Erling Öhrnell och Stefan Klint

28 september, lördag
Gökhems kyrka och  
Floby Kyrkans hus 14.00-01.00
öppen kyrka i mekelsmäss med 
utställning, servering och försäljning 
se sid 12



↴29 september
Den helige Mikaels dag
Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst. Svensson, Vinge

Gökhems kyrka och Floby Kyrkans 
hus 11.00–14.00
öppen kyrka i mekelsmäss med 
utställning, servering och försäljning 
se sid 12

Floby Kyrkans hus 15.00
gudstjänst med konstutställning. 
Svensson, Vinge

Åsarps kyrka 18.00
taizémässa, Åsarpskören medverkar 
Svensson, Vinge

Oktober
4 oktober, fredag
Åsarps kyrka 12.00
musikandakt med Thomas Vinge. 
Efter andakten serveras lunch  
i församlingshemmet 

5 oktober, lördag
Floby Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost med  
Sirkka-Liisa Marin, se sid 7

Floby kyrka 18.00
konsert med Lutherska  
Missionskyrkans kör, se sid 15 

6 oktober
16:e söndagen efter Trefaldighet
Jäla kyrka 10.00
mässa. Klint, Behre Fransson

Kinneveds kyrka 15.00
gudstjänst. Klint, Behre Fransson

Floby Kyrkans hus 18.00
gudstjänst. Aronsson

Solberga kyrka 18.00
gudstjänst. Klint, Behre Fransson

12 oktober, lördag
Floby Kyrkans hus 10.30
cirkeldans i kyrkan, se sid 11

13 oktober
Tacksägelsedagen
Åsarps kyrka 10.00
gudstjänst med små och stora.  
Klint, Vinge. Lägeravslutning,  
bibelutdelning och servering

Grolanda kyrka 11.00
gudstjänst, Mixxkören medverkar. 
Svensson, Kinnunen.  
Efter gudstjänsten serverar  
Röda Korset lunch i bygdegården

Göteve kyrka 15.00
gudstjänst, Flobykören medverkar. 
Svensson, Kinnunen. Servering i 
samverkan med hembygdsföreningen

Trävattna kyrka 15.00
gudstjänst. Klint, Behre Fransson 
AG-kören medverkar 

Brismene kyrka 18.00
gudstjänst. Klint, Vinge

Vilske-Kleva kyrka 18.00
mässa. Svensson, Kinnunen

15 oktober, tisdag
Kinneveds församlingshem 19.00
församlingsafton med Egil Josefson, 
se sid 12

18 oktober, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
musikandakt med  
Christina Behre Fransson.  
Efter andakten serveras lunch

20 oktober
18:e söndagen efter Trefaldighet
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, Hallabro. Servering

Kinneveds kyrka 10.00
mässa. Karlén, Behre Fransson

Åsarps kyrka 15.00
gudstjänst. Karlén, Behre Fransson

Ullene kyrka 18.00
musikgudstjänst 
“Sjung din önskepsalm”  
Karlén, Behre Fransson. se sid 13

24 oktober, torsdag
Floby Kyrkans hus 19.00
församlingsafton med jubileum,  
se sid 15

26 oktober, lördag
Kinneveds kyrka och  
församlingshem 8.30
Stilla dag om hösten, se sid 6

27 oktober
19:e söndagen efter Trefaldighet
Floby Kyrkans hus 10.00
gudstjänst med små och stora. 
Jockisch, Vinge

Kinneveds kyrka 10.00
gudstjänst med små och stora

Åsarps kyrka 15.00
mässa. Jockisch, Vinge

November
1 november, fredag
Allhelgonahelgen, se sid 10

Åsarps kyrka 12.00
stilla orgelmusik, Vinge.  
Efter musiken serveras  
lunch i församlingshemmet

Kinneveds kyrka 15.00
stilla orgelmusik, Vinge

Floby kyrka 16.00
stilla orgelmusik, Vinge

2 november 
Alla helgons dag
Allhelgonahelgen, se sid 10

Göteve kapell 10.00
gudstjänst, Ydrestål

Fivlereds kyrka 15.00
allhelgonamusik.  
Klint, Kinnunen

Grolanda kyrka 15.00
allhelgonamusik med AG-kören. 
Karlén, Behre Fransson

Gökhems kyrka 18.00
allhelgonamusik.  
Karlén, Behre Fransson

Vårkumla kyrka 18.00
allhelgonamusik. Klint, Kinnunen

3 november 
Söndagen efter alla helgons dag
Allhelgonahelgen, se sid 10

Kinneveds kyrka 15.00
allhelgonagudstjänst,  
Mixxkören medverkar.  
Klint, Kinnunen

Floby kyrka 18.00
allhelgonagudstjänst,  
Flobykören medverkar.  
Klint, Kinnunen

Åsarps kyrka 18.00
allhelgonagudstjänst,  
Åsarpskören medverkar.  
Karlén, Vinge
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Minnen  
och stillhet
Under allhelgonahelgen minns vi på ett 
särskilt sätt våra anhöriga och vänner 
som har dött. 

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

för dem men också för oss själva. 

Under helgens gudstjänster kommer inga namn på 
enskilda avlidna att läsas upp. Däremot ges alla 
möjlighet till enskild ljuständning och bön för an-
höriga och vänner som har dött.

Välkommen att ställa dina frågor till pastoratets 
kyrkogårdspersonal på plats. Välkommen på all-
helgonamusik och gudstjänster med ljuständning. 
Välkommen in i våra öppna kyrkor för en stund i 
stillhet och en värmande kopp kaffe! 

Måndag–torsdag 28-31/10
Följande kyrkor är öppna klockan 9.00–19.00: 
Floby, Kinneved, Åsarp, Vårkumla, Gökhem och 
Jäla. Våra låsta kyrkor öppnas på förfrågan: ring 
0515-72 38 80. Vaktmästare finns närvarande på 
kyrkogårdarna för samtal och frågor.

Fredag 1/11
Alla kyrkor är öppna med enkel kaffeservering 
mellan klockan 9.00 och 19.00. 

I Kinneveds kyrka (kl 10–12), Åsarps kyrka (kl 
13–15) och Floby kyrka (kl 15.30–17.30) kan du  
möta pastoratets kyrkogårdspersonal och ställa 
dina frågor om gravskick, gravrätter, stenar med 
mera.

Det blir premiärvisning av den nya kyrkogårds-
byggnaden och maskinparken vid  Floby kyrka 
klockan 15.30 och 19.00. Pastoratets fastighets-
chef och arbetsledare finns på plats och bjuder på 
något gott från grillen.

Stilla orgelmusik spelas i Åsarps kyrka klockan 
12.00, Kinneveds kyrka klockan 15.00 och Floby 
kyrka klockan 16.00.

Lördag 2/11
Alla pastoratets kyrkor är öppna klockan 9.00–
19.00.

Allhelgonamusik med ljuständning anordnas i 
Grolanda med AG-kören (kl 15), Fivlered (kl 15), 
Gökhem (kl 18) och Vårkumla (kl 18).

Söndag 3/11
Följande kyrkor är öppna i samband med 
allhelgonagudstjänster med ljuständning:  
Kinneved med Mixxkören (kl 15), Floby kyrka 
med Flobykören (kl 18), Åsarps kyrka med Ås-
arpskören (kl 18).

Allhelgonahelgen

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Dans för  
kropp och själ
Kroppens rörelse har med  
Guds skaparkraft att göra.

Att våga pröva och följa den enkla rörelsen 
som uppstår spontant av musik och sång 

kan bli ett nåderikt och kärleksfullt sätt att närma 
sig Gud, varandra och oss själva.  

Under hösten kommer vi därför att erbjuda dans 
och rörelse för kropp och själ vid fyra tillfällen. 
Det kräver inga förkunskaper. Ta med bekväma 
kläder och skor, samt en frukt. Vi träffas i Kyrkans 
hus i Floby under fyra lördagar mellan  klockan 
10.30 och 12.30. 

Rörelse i lekfull frihet 
7 september och 9 november
Vi rör oss till olika slags musik, var och en efter 
egen lust och förmåga. Vi rör oss också med fanor, 
och dansar tillsammans efter enkel koreografi. 

Information och anmälan till Annelie Lendrup, 
073-994 58 47, anneli_lendrup@hotmail.com.

Heliga danser 
12 oktober och 7 december 
Heliga danser har en lång tradition i den kristna 
kyrkan, med höjdpunkter i fornkyrkan och under 
medeltiden. Ursprunget är folkliga cirkeldanser 
som genom enkla stegkombinationer upprepas 
om och om igen. Dansen växer då till att bli en 
meditation i rörelse. I cirkeln blir kropp, själ och 
ande en helhet och en gemenskap. Danserna är 
tidlösa, de handlar om vårt liv här och nu, men 
förenar oss också med olika kulturer och tider.  

Information och anmälan till Ulla-Stina Nyman, 
0761-422 422, ullastina.nyman@telia.com.

Tidlös cirkeldans är en meditation i rörelse
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Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska 
kyrkans gudstjänster och samlingar?

Boka kyrktaxi för att enkelt ta dig till gudstjänster 
eller andra samlingar. Kyrktaxi: 

• är gratis för dig som bokar.

• gäller i respektive församling.  
När gudstjänsterna är sammanlysta i  
pastoratet gäller kyrktaxi i hela pastoratet.

• gäller alla former av gudstjänster, dagledig-
samlingar, församlingsaftnar och  
syföreningar.

• gäller ej till förrättningar såsom begravningar.

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

Välkommen till din kyrka!

12

Församlings- 
afton i Kinneved 
Kristna vikingar på Falbygden?  
Egil Josefson berättar.

Den 15 oktober kl. 19,00 kommer Egil Jo-
sefson till Kinneveds församlingshem. Egil 

är verksamhetsledare i Ekehagens forntidsby, ut-
bildad arkeolog och religionshistoriker.

Kvällens ämne blir ”Kristna vikingar på Falbyg-
den?” Hur såg samhället ut? Vad arbetade man 
med? Hur var det att leva i vårt område för cirka 
1000 år sedan? Detta blir några av de frågor vi får 
svar på under kvällen.

Efter föredraget blir det servering och möjlighet 
till frågor, samt en kort andakt som avslutning.

Kyrkrally 
Vi har en skatt i våra kyrkor. Nu öppnar 
vi dem för kyrkrally den 24 augusti. 

För femte året i rad arrangerar Falbygdens 
hembygds- och fornminnesförening och 

Svenska kyrkan ett kyrkrally i vårt pastorat. 

Tidigare har kyrkrallyt ägt rum i Kinneveds och 
Åsarps församlingar liksom i södra delen av Floby 
församling. Nu är det norra delen som står på tur: 
Trävattna, Ullene, Gökhem, Vilske Kleva och Sör-
by kyrkor. Det är sammanlagt en tur på ca 4 mil. 

Starten sker i Trävattna mellan klockan 13.00 och  
15.00. Vid varje kyrka skall deltagarna svara på 
tre frågor som handlar om kyrkan eller socknen, 
sammanlagt 15 frågor. Målgång sker i försam-
lingshemmet i Gökhem, där det är kaffeservering 
och prisutdelning till segrarna. 

Mekelsmäss  
Konsthelg under Mekelsmäss, 
 27-29 september

Visste du om att vår präst Anita målar akva-
rell? Under konsthelgen finns hennes alster 

att se i Kyrkans hus. De är utställda tillsammans 
med våra barngruppers konst. Barnens konst är 
till försäljning och intäkterna går till Act Svenska 
kyrkan. I år visas även fotografier av Floby för-
samlings  kyrkor – drömska bilder tagna med in-
fraröd teknik av Andreas Andersson.

Kyrkans hus är öppet under helgen: fredag kl.18-
23, lördag kl.14-01 och söndag kl.11-14. Under 
hela helgen serveras hembakt kaffebröd, kaffe, te 
och saft.

På fredagen klockan 20.30 kan du besöka Gök-
hems kyrka och lyssna på ett samtal mellan konst-
nären Erling Öhrnell och kyrkoherde Stefan Klint. 
Samtalet handlar om Mäster Amunds takmål-
ningar, och om vad bilderna betydde på medelti-
den – och vad de betyder nu.

Under helgen kan du även besöka kyrkan på egen 
hand och då ta hjälp av den inspelade ljudguiden 
som finns på fyra språk.

På gång



Sjung din  
önskepsalm
Vilken är din psalm framför andra? 

Din önskepsalm kan vara en psalm som du 
har burit med dig länge, en psalm som hör 

ihop med ett speciellt minne, en särskilt händelse. 
Den kan vara en psalm med en text som når djupt 
in i dig, eller med en melodi som fastnat.

– Själv har jag flera psalmer som betyder något ex-
tra, berättar prästen Anita Karlén. Någon psalm 
hör ihop med min goda vän och studiekamrat, en 
psalm som följde henne och oss under sjukdoms-
tid och avsked.

– Efter att vi har arbetat länge tillsammans vet 
mina arbetskamrater musikerna om dessa favorit-
psalmer, fortsätter Anita. Ibland sjunger vi någon 
av de psalmerna i gudstjänsterna vi firar. Jag har 
förmånen att få välja psalmer ofta.

I den Svenska psalmboken med tillägg är de 325 
första psalmerna gemensamma med andra kyrkor 
och samfund. Därutöver finns det finns många 
andra psalmer som vi använder i gudstjänster och 
samlingar. Nu vill vi ha förslag på din önskepsalm!

Du kan lämna ditt förslag, gärna med motivering,  
i en låda på Kyrktorget i Kyrkans hus i Floby. Det 
går också att skicka in förslag på önskepsalm per 
brev eller mail till Anita Karlén (kontaktuppgifter 
finns på sidan 2). Senast 11 oktober behöver vi ha 
förslag på din psalm.

Vi skapar därefter en gudstjänst med många psal-
mer och kanske just din önskepsalm. Välkommen 
att sjunga psalmer tillsammans i Ullene kyrka 
söndagen den 20 oktober kl 18.00.

Kyrkornas dag – 
en dag för alla
Uppskattad tradition visar  
kyrkornas gemenskap

Kyrkornas dag anordnas söndagen den 8  
september mellan klockan 14.00–17.00 i 

Kyrkans hus i Floby. 

Positiva erfarenheter av tidigare år gör att försam-
lingarna 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. I år får vi besök av ungdoms-
kören Appellen som består av medlemmar från 
Tidaholmstrakten. 

Program
14.00 Ekumenisk gudstjänst 
Stefan Klint med flera, ungdomskören Appellen 

15.00 – 17.00 Servering av kakbuffé

16.00 Sångstund tillsammans med Appellen

Kollekt samt intäkter från servering och övriga 
aktiviteter delas mellan lokal diakoni och Hela 
Människan (RIA).

De medverkande församlingarna från olika sam-
fund är: Floby-Göteve EFS, Floby församling 
(Svenska kyrkan), Pingstkyrkan i Floby, Trävattna 
fria församling och Ullene Missions-församling. 
Medarrangör är studieförbundet Sensus.

Foto: Jesper W
ahlström

/Ikon

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 
och ge 100 kr/mån

VI LEVER ALLA 
UNDER SAMMA 
HIMMEL
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På gång

Lördagsträffar 

Härlig gemenskap på deltagarnas villkor!

Vi träffas i Kyrkans hus i Floby följande 
lördagar klockan 14.00 under hösten:  

14 september och 12 oktober. 

På vårdcentrum i Floby träffas vi i matsalen klock-
an 15.00 följande dagar under hösten: 31 augusti, 
28 september och 26 oktober.

Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 

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

Karlén om du vill vara med eller har någon fråga. 
Kontaktinformation finns på sidan 2.

Floby
Bibelgruppen i Floby träffas i Kyrkans hus varan-
nan tisdag  kl 19.00. Följande datum är inplane-
rade under hösten 2019:

10 september, 24 september,  8 oktober, 22 okto-
ber, 5 november, 19 november, 3  december  (ge-
mensam avslutning med Åsarps Bibelgrupp)

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps församlings-
hem några tisdagar kl 18.00. Följande datum är 
inplanerade under hösten 2019:

3 september, 8 oktober, 5  november, 3 december 
(gemensam avslutning  med Floby Bibelgrupp).

Daglediga
Vill du vara med om en trevlig stund med sång, 
musik och glad samvaro kring kaffeborden? Väl-
kommen till våra dagledigsamlingar!

Floby
Tisdag 3 september 14.00, Floby Kyrkans Hus 
Sång och musik 
Sextetten från Tidaholm

Tisdag 1 oktober 14.00, Floby Kyrkans Hus 
Blandade visor till dragspel  
Britt-Marie Stridh

Tisdag 5 november 14.00, Floby Kyrkans Hus 
Björn och Benny – mer än bara ABBA 
AG-kören tillsammans  med körledaren  
Christina Behre-Fransson

Åsarp
Torsdag 12 september 15.00, Smula skola
Längs vägen jag vandrat 
Evert Johansson 

Torsdag 10 oktober 15.00, Korskyrkan
Från bonde till pastor 
Lennart Johansson

Torsdag 7 november 15.00, Korskyrkan
Sång och gitarr 
Gunilla Ahlström

Kinneved
Tisdag 10 september 14.00, Frökindsgården
Sång, dragspel, bas och gitarr  
Lennart och hans vänner

Tisdag 19 november 14.00, Frökindsgården
Björn och Benny – mer än bara ABBA 
AG-kören tillsammans  med körledaren  
Christina Behre-Fransson



Gemenskapsresa
Den 10 september är du välkommen  
med på en härlig utflykt. 

Bussen avgår från Kyrkans hus i Floby 8.30 
(parkeringen på baksidan), från Kinneveds 

församlingshem 8.45 och från Åsarps kyrka 9.00.  
Dagens första mål är Huskvarna museum.

Efter fikat (medtag egen kaffekorg) blir det en in-
troduktion till muséet och sedan besök i utställ-
ningen i egen takt. Huskvarna har tillverkat allt 
från vapen, kaminer, spisar, cyklar, motorcyklar, 
hushållsprodukter, tvättmaskiner och kylskåp till 
robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorså-
gar och trimmare. Allt detta finns samlat i Hus-
kvarna museum, som har något för alla!

En god lunch serveras på Fjällstugan i Jönköping 
innan bussen åker vidare mot Habo kyrka, där en 
inspirerande guidning väntar. Omkring klockan 
17 beräknas bussen vara hemma igen.

Pris för resan är 200 kronor som  betalas på bus-
sen, kontant eller med swish. Anmäl dig till pas-
torsexpeditionen senast den 30 augusti. Du hit-
tar kontaktinformation på sidan 2. Ange namn, 
telefonnummer, avreseort, och ev. specialkost vid 
anmälan.

Kyrkans hus i 
Floby jubilerar  
Kyrkans hus är navet i Floby pastorat. 

I samband med Hjalmar Danells biskopsvisita-
tion för snart hundra år sedan väcktes idén om 

ett församlingshem. Kyrkoherde Klas Lindholm  
började 1923 en insamling för ändamålet. I år fi-
rar vi 60 år sedan Kyrkans hus byggdes och 25 år 
sedan den stora tillbyggnaden 1994.

Den 24 oktober med start klockan 19.00 får vi 
följa processen från idé, insamling, projektering, 
bygge och utbyggnad fram till dags dato. Göran 
Carlson berättar i ord och bild om Kyrkans hus.

Gudrun Nilsson sammanfattar relationen mel-
lan EFS och Svenska Kyrkan under 1800- och 
1900-talen fram till det första formella samver-
kansavtalet 1994. EFS verksamhet inlemmades då 
också till stora delar i Kyrkans hus. En fotoutställ-
ning speglar tillblivelsen och verksamheten fram 
till idag. En vätske- och energidepå utlovas under 
kvällen.

Körkonsert
LEVA: Glädje, skörhet och allt däremellan

Lutherska missionskyrkans kör från Göteborg 
ger  under ledning av Johanna och Sven Fri-

dolfsson en konsert i Floby kyrka lördagen den 

5 oktober klockan 18.00. Lutherska missionskyr-
kans kör är en församlingskör som hör hemma 
i EFS i Göteborg. Kören består av cirka femtio 
sångare med solister och instrumentalister. 

Här ryms sprittande glädje, livets skörhet och det 
mesta där emellan. Körens konserter bjuder på en 
stark helhetsupplevelse som inte lämnar någon 
oberörd!

Lutherska missionskyrkans kör från Göteborg



En hälsning från  
Svenska kyrkans församlingar  
i Kinneved, Åsarp och Flobywww.svenskakyrkan.se/floby

Traktorförare, sångare, grötkokare eller ungdomsledare – att vara ideell medarbetare  
i kyrkan kan innebära många olika saker. Vill du vara med och bidra till glädje och  
gemenskap inom Floby pastorat? Hör av dig till pastorsexpeditionen (se sidan 2 här i 
Insikten eller svenskakyrkan.se/floby) så pratar vi om vad vi kan hitta på tillsammans!  


