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Tack, Andreas, och  
välkommen, Matilda!
I augusti slutade Andreas Gerenmark som barn- och 
ungdomsledare hos oss. Han har varit till stor glädje 
och gjort ett fantastiskt fint arbete bland våra barn och 
konfirmander. Tack, Andreas, för din tid i Floby pas-
torat! Vi önskar dig lycka till och Guds välsignelse i 
framtiden.

Som Andreas efterträdare hälsar vi Matilda Wardin 
välkommen som nyanställd medarbetare. Hon kom-
mer att arbeta som ledare 
i våra barngrupper 
och i konfirman-
darbetet. Vi ön-
skar henne lycka 
till och att hon ska 
trivas och känna 
glädje och Guds 
välsignelse i sina ar-
betsuppgifter.

Håkan 
Gustafsson

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

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

Kontakta oss!
Storgatan 58, 

521 51 Floby

tel: 0515-72 38 80

floby.pastorat@svenskakyrkan.se

webb: www.svenskakyrkan.se/floby

Kansliets öppettider 
måndag, onsdag och fredag 

9.30 -12.00

På sidan 15 hittar du  

kontaktuppgifter till alla anställda.

%
Syndernas förlåtelse
Syndernas förlåtelse var kärnan i Martin 
Luthers reformationstänkande. Men vad 
ska vi med syndernas förlåtelse till ?
Hur finner jag en nådig Gud? Hur kan jag nå fram 
till en upplevelse av fullkomlig frid och försoning?  
Det vi idag kallar ”mindfulness”, fullkomligt och helt 
uppfylld av en förlåtande gudsnärvaro – det är målet 
för vår längtan, en gåva att leva i och av.

när guds förlåtelse når oss med full kraft; ögon-
blicken då vi varit med om att vi blivit burna av en 
inre kraft som befriar och helar; då det oförklarliga 
och överraskande sker att förlåtelsen kommer till 
oss omotiverat och gränslöst. Den erfarenheten ville  
Martin Luther slå vakt om. 

förlåtelsen från gud är gratis. Den kan inte 
köpas, inte förtjänas genom goda gärningar. Den är 
och förblir en gåva som vi förbehållslöst kan ta emot. 
Det har vår kyrkas lutherska tradition fört vidare ge-
nom historien. Vad har vi gjort med gåvan? Hur har 
det påverkat mäniskor och samhället i olika tider? Och 
hur påverkar det oss idag? Vad ska vi med syndernas 
förlåtelse till? Hur och vad gör vi för att förlåtelsens 
sprängkraft ska kunna föras vidare? Låter vi den flöda 
ut på ett sätt som gör att andra känner frihet och gläd-
je i våra relationer till andra? Eller överför vi rädslor 
och ängslan över att inte duga istället för väcka glädje 
över att vi alla har del i Guds befriande förlåtelse? 

Vi läser i Lukasevangeliet i Bibeln att ”Den som fått 
lite förlåtet visar liten kärlek” (Luk 7:47). Förlåtelse 
och kärlek hör ihop. Den som tar emot ömhet, barm-
härtighet och nåd som finns i Guds hjärta blir rik på 
kärlek som håller fram förlåtelsens gränslösa storhet. 

Vi går nu in i advents- och jultiden. Gud kommer 
till oss i människan Jesus Kristus. Gud vill att ingen 
ska gå miste om möjligheten att i tillit ta emot förlå-
telsens gåva. För att ingen ska lämnas utanför kom-
mer Gud till oss i ögonhöjd och säger: ”Du är för-
låten – gå ut och ge vidare vad du fått”. Den rörelsen 
i våra liv som kristna behöver ständigt reformeras 
och förnyas. Låt oss ta vara på  
reformationsåret för att uppmuntra 
och påminna oss om det.

Med hjärtlig hälsning

Håkan Gustafsson
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Höstmörkret lägger sig och vi vill gärna kry-
pa ner under filten och bara mysa. Som tur 
är gäller detta inte våra barn och unga. De 

kommer och pratar, leker och pysslar i våra grupper. I 
flera grupper har Gamla Testamentet varit ledstjärnan 
som prat och pyssel har handlat om under hösten. 

Någon miniminiorgrupp har haft och någon ska ha 
sin övernattning i sitt församlingshem med gudstjänst 
på söndagen och efterföljande frukost för alla. En my-
sig första variant på läger.

Vi gläder oss särskilt åt att vi möter de flesta skolelever 
i en adventsandakt i någon av våra kyrkolokaler.

Ur kalendern
Till Kyrkans hus i Floby är alla familjer välkomna att 
fira mässa, 9 november med mackfika efter.

Den 3 december kan hela familjen komma och julpys-
sla i Kinneveds församlingshem, kl.14-17. Man kom-
mer när man hinner, gör det man har lust, fikar och 
umgås. Välkomna!

Den 7 december firar vi mässa i Kyrkans Hus i Floby 
och sedan bjuder vi på glögg och annat som passar till.

I år firar vi lucia i våra tre församlingar, söndagen den 
11 december: Floby kyrka kl.10, Kinneveds kyrka 
kl.14 och Åsarps församlingshem kl.17. Alla barn 

Vill du skapa  
en julkrans?
Alla är välkomna att skapa kransar till-
sammans med Svenska Kyrkans Unga

Den 22 november kl.18.30 erbjuder Svenska 
Kyrkans Unga alla vuxna att till självkostnad-
spris för materialet, under ledning av Alexan-

dra från Blomsterverkstan i Floby, skapa en dörrkrans. 

Vi kan erbjuda plats för 10 personer,  så först till 
kvarn... Anmäl dig till Linn på linn.lager-alvarsson@
svenskakyrkan.se senast 17/11. 

Svenska Kyrkans Unga hälsar välkomna!

och ungdomar i våra verksamheter har då sina avslut- 
ningar. På alla ställen medverkar också någon kör.

I år erbjuder vi alla i pastoratet att komma och gå 
julvandring. 2000 år tillbaka i tiden får vi följa med 
under händelserna i Betlehem. Vi får ta oss igenom 
en tidsportal och möter herdar, änglar, försäljare och 
många andra. Detta är möjligt i Kinneveds kyrka och 
utemiljö. Vandringen startar kl.17.30 den 15 decem-
ber. Det blir vandring i grupper om ca 8 personer och 
vi startar med några minuters mellanrum. Fika finns 
i församlingshemmet. Läs mer om detta på sidan 11!

Nästa termin startar vecka 3 för alla grupper!

Personalförändringar
Matilda Wardin har anställts som barn- och ung-
domsledare och dragit igång juniorgrupperna som fick 
vänta med att starta tills hon var på plats!

Maria Wardin går kurs under året och då får hennes 
grupper vikarie eller tyvärr bli inställda. Vi är i stort 
behov av vuxna som vill vikariera hos oss vid enstaka 
tillfällen. Hör av dig om du känner att det skulle vara 
roligt.

Höst och vinter för barn och unga
Lucia, övernattningar, glöggmys och julvandring.  
Svenska kyrkans unga har mycket på gång!

Lena Åmark
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Under 2017 uppmärksammas 
500-årsjubileet av reformationen. 
Luthers arv är läskunnighet  
och jämlikhet.

Den 31 oktober 1517 spikade munken Mar-
tin Luther upp 95 teser om den så kallade  
avlaten, på kyrkporten i Wittenberg. Den 

medeltida kyrkan hade börjat sälja avlatsbrev, och  
genom att köpa ett sådant kunde den som hade syndat 
få förlåtelse utan att behöva göra någon särskild bot-
göring. Kyrkan behövde pengar till det stora bygget 
av Peterskyrkan i Rom bland annat. Detta köpslående 
med synd och botgöring upprörde Martin Luther, men 
när han spikade upp sina teser hade han nog knappast  
tänkt sig vilka enorma konsekvenser det skulle få. 

kyrkans maktelit Ville få Martin Luther utesluten 
och helst avrättad. Samtidigt såg många furstar i Tysk-
land och kringliggande länder, Martin Luthers idéer 
som mycket fördelaktiga. Om kyrkan, och kejsaren, 
tappade makt fanns utrymme för furstar att kliva 
framåt. Martin Luther skyddades och så småningom 
bildades nya kyrkor, de evangelisk lutherska, med fur-
star och kungar som överhuvud. Så även i Sverige. 

redan år 1527 
beslutade riksda-
gen i Västerås att 
kyrkan i Sverige 
skulle bryta med 
Rom för att i stäl-
let följa den tyska 

reformationens spår. Vid ett möte i Uppsala 1593 
slutfördes övergången.

 – Orsaken till att Sverige blev protestantiskt var inte 
att svenska folket var missnöjda med den katolska kyr-
kan eller påven. Tvärtom, 1400-talet var ett mycket 
fromt århundrade. Men kungamakten såg att Luthers 
läror kunde stärka statsbygget. Särskilt idén om de två 
regementena, det andliga och det värdsliga. Båda lika 
kristna och båda lika mycket värda, passade när Gus-
tav Vasa ville få ihop landet under sig, förklarar Ur-
ban Claesson som är professor vid Högskolan Dalarna 
med inriktning på kyrkohistoria, och knuten till Sven-
ska kyrkans forskningsenhet. 

Populär bland vanligt folk
men lutHer Var också populär bland vanligt folk. 
Hans pamfletter köptes och lästes. Detta skapade en 
helt ny, horisontell gemenskap, som katolska kyrkan 
aldrig konfronterats med tidigare. 

Martin Luther ville att varje människa själv skulle ta 
ansvar för sin Gudsrelation. Därför behövde hon ha en 
grundläggande kunskap om kristen tro, vad som står i 
bibeln och vilka dogmer som gäller för kyrkan. Luther 
översatte Bibeln till tyska och hans översättning spreds 
snabbt. Han författade också en liten katekes som pre-
senterade och förklarade tio Guds bud, Herrens bön, 
Trosbekännelsen, dopet och nattvarden. 

Kunskapslyft
boktryckarkonsten utVecklades Vid samma tid 
som Luther var verksam och hans skrifter fick därför 
en spridning som inga andra dittills. Urban Claesson 
ser många spår av Luthers läror i dagens svenska sam-
hälle. 

För det första blev reformationen blev ett kunskapslyft. 
Katekesen spreds verkligen över hela landet. 1686 lag-
stadgades att alla skulle lära sig läsa för att bättre lära 
sig katekesen. Barn lärde sig läsa hemma eller av byns 
präst eller kantor.

 – Detta planterade ett viktigt frö för framtiden. Folk 
läste, började diskutera, tänka själva och reformera 
samhället. Att vi har demokrati har vi delvis Luther 
att tacka för. Idag har vi en väldigt stark tilltro till det 
skrivna ordet. Vi förmedlar kunskap genom broschyr-
er och hemsidor. 

lutHer lade stor Vikt vid hushållet som social ge-
menskap. Husbonden hade ansvar för alla i hushållet 
och skulle se till att alla var mätta, klädda och läskun-
niga. När lönearbete slog igenom ansåg många luther-
ska präster att det var förskräckligt att arbetsgivarna 
bara skulle ge arbetarna pengar och sedan lämna dem 
åt sitt öde.

 – Hans tankar var mycket patriarkala, men grund-
tanken är att ingen ska lämnas utanför. Idag finns det 
omhändertagande sättet att tänka kvar. 

Misstolkat arv
ett arV som ofta kommit att misstolkas är Luthers 
teologi som betonar att varje människa är syndig 
och aldrig på egen hand kan “jobba sig ur sin synd”.  text: hanna WaLLsten

Endast tack vare  
Guds oändliga nåd 
finns frälsning för alla, 
enligt Luther. 

Reformationsåret
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Endast tack vare Guds oändliga nåd finns frälsning för 
alla, enligt Luther. Dessa tankegångar har bidragit till 
en stark samhällsgemenskap, menar Urban Claesson.

 – Trots att Sverige är ett av världens mest individu-
alistiska länder har vi en mycket hög tilltro till poli-
tiska beslut och gemensamma aktioner. Det kommer 
ur tanken att en enskild människa måste lita till något 
som är större. 

ibland omtalas lutHer i samband med pliktkän-
sla, hög arbetsmoral och ett asketiskt liv. Men Luther 
själv var levnadsglad och betonade ofta att vila och 
njutning måste få ta plats i livet. Han sa mycket lite 
om nykterhet eller arbetsmoral. 

Däremot utvecklades på 1800-talet kristen väckelse 
som hämtade idéer från bland annat den kalvinistiska 
traditionen, som lägger större vikt vid människans 
gärningar, vilket räddade många ur alkoholism och 
fattigdom.

 – Jag kan tycka att Svenska kyrkan skulle varit mer 
lyhörd för det behovet från Fattigsverige, som verkli-
gen led av alkohol. Men många präster satte sig emot 
talet om nykterhet, med hänvisning till Luther.

Tidig feminism
lutHer Hade en ganska pessimistisk syn på männi-
skan. Hon var syndig. Men genom just denna pessi-
mism blev kroppen, och i viss mån kvinnan, befriad. 

Tidigare hade kroppen varit föremål för tuktning, 
späkning och behov trängdes bort till förmån för 
själens frälsning. Martin Luther såg denna möda som 
lönlös. Det var ju ändå kört. Och att mannen skulle 
ha en särställning inför Gud blev också oviktigt. Alla 
människor var eländiga stackare.

 – Martin Luther kallade ofta sin hustru för herr 
Käti. Hon hade full kontroll på familjens ekonomi 
och hon försörjde Luthers skrivande genom att driva 
pensionat för studenter, berättade professor Elisabeth 
Gerle, också forskare vid Svenska kyrkans forskning-
senhet, på Bokmässan 2015.

äVen om lutHer gjorde skarpa gränser mellan vad 
som var manligt och kvinnligt, helt i sin tid, hade han 
tankar som inte alls höll sig inom vad som var norm. 
Han ville till exempel att Käti skulle bli förmyndare 
för deras gemensamma barn om han dog. Men det 
fick han inte igenom legalt.

Påven kommer till Sverige
i Höst kommer påVen till Sverige för att uppmärksam-
ma 500-årsjubileet av reformationen tillsammans med 
representanter för Lutherska världsförbundet. Detta är 
en mycket stor händelse. Reformationen delade kyr-
kan och i 500 år har katolska och protestantiska kyr-
kan varit antagonister. Men från att ha sett på varan-
dra med avsky har kyrkorna närmat sig varandra och 
idag finns en ömsesidig respekt. Men reformationen 
är fortfarande en het potatis, menar Urban Claesson.

 – Ja. I generationer har man betonat skillnaderna. 
Men idag vill ingen hamna i det polemiska som finns 
i bekännelseskrifterna. Man får gå balansgång och 
försöka vara stolt utan att förringa den andra sidan. 

Samtidigt finns en stor poäng i att lyfta fram Luther i 
svensk kultur. 

 – Vi har ett religiöst arv och det vore bra om svens-
kar visste mer om det. Då blir det till exempel lättare 
att förklara för nyanlända varför vi har den politik vi 
har, säger Urban Claesson. 

Läs mer om firandet och Martin Luther på 

svenskakyrkan.se/reformationsåret2017
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Pilgrimsvandring
Vandring för kropp och själ,  
i gemenskap och stillhet

I Floby pastorat finns flera vackra pilgrimsleder som 
röjs och hålls i ordning så att vi alla kan ha glädje 
av dem. Flera av oss har nog tänkt att man ska gå 

någon av sträckorna men ibland kan det vara svårt att 
verkligen komma till skott. Det kan bli enklare och 
även tryggare om man vet att ett visst datum arrang-
eras en vandring med en ledare som kan sträckan.

pastoratet Har numera en pilgrimsgrupp med rep-
resentanter från de tre församlingarna vars uppgift är 
att samordna och arrangera pilgrimsvandringar i pas-
toratet och närområdet som förenklar för människor 
att komma ut och upptäcka lederna.

Vandringarna i pastoratet kommer bli fler, med 
olika inriktningar och längd och naturligtvis alltid med 
en andlig grund. För att vandra krävs ingen avancerad 
utrustning; ett par tåliga och bekväma skor eller stöv-
lar och en ryggsäck till vatten och eventuell fika är allt 
som krävs!  En pilgrimsvandring är ingen transport 
från punkt A till B utan en upplevelse för både kropp 
och själ så farten är lugn och passar de flesta.

Planerade vandringar
Under 2016 har vi en vandring kvar att genomföra 
och den äger rum den 4 december.  Då samlas vi vid 
Brismene kyrka kl. 16.15 och därifrån får vi skjuts. 
Sedan tänder vi facklor och vandrar tillbaka till kyrkan 
där vi ansluter till gudstjänsten kl. 17.

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

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

Nu anordnas traditionsenliga sy-
föreningsauktioner runt om i pastoratet. 
Umgås, fika, titta på fantastiska handarbeten. Kanske 
vill du också köpa något? De insamlade pengarna går 
till välgörenhet. Förra året samlade syföreningarna in 
drygt 47.000 kronor!

GÖTEVE, EFS-KAPELLET
Fredag 11 november kl. 18.00

GÖKHEMS FÖRSAMLINGSHEM
Torsdag 17 november kl 19.00
Ullene kyrkliga syförening

FLOBY, KYRKANS HUS
Lördag 19 november kl. 15.00

GROLANDA, BYGDEGÅRDEN
Fredag 25 november kl. 18.30

HÄLLESTAD, TVETEN
Lördag 26 november kl. 18.30

SOLBERGA, HEMBYGDSGÅRDEN
Söndag 4 december kl. 14.00
Musikgudstjänst i Solberga kyrka,  
därefter kaffe och auktion

Syförenings-
auktioner
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Vid inventering av gravplatser på kyrko-
gårdarna i Brismene, Kinneved och  
Vilske-Kleva har följande gravplatser be-

funnits sakna registrerade gravrättsinnehavare. 
Samtliga dessa gravplatser har senast år 2014 för-
setts med skylt om att släktingar eller närstående 
ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 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 
nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrko-
gårdsförvaltningen så att uppdatering av gravrättsin-
nehavandet kan ske. Om inte så sker inom ett år från 
denna annons införande kan Floby pastorat förklara 
gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då till  
upplåtaren. 

siffror ocH text i kolumnerna avser gravnummer 
och kvarter och i graven senast gravsatt person. Lis-
torna finns också uppsatta på respektive kyrkogårds 
anslagstavlor.
församlingen är enligt begravningslagen skyl-
dig att föra gravbok, och att den innehåller aktuella 
uppgifter om bl.a. gravrättsinnehavare. För ett antal 
gravplatser saknar vi uppgift om aktuell gravrättsin-
nehavare. Dessa gravplatser har därför försetts med 
en grön skylt, där anhöriga ombeds kontakta oss.  
Ingen är skyldig att vara gravrättsinnehavare, 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: gravrättsinnehavare sökes
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Gravplats Senast gravsatt
Kv A 84,85 Andersson, Axel / 1957
Kv B 59 Persson, Johannes / 1906
Kv D 15 Hedström, Elisabet / 1957
Kv D 11, 12 Gustavsson, Ida / 1945
Kv D 16 Johansson, Hanna / 1946
Kv E 98 Nilsson, Augusta / 1937

Brismene kyrkogård

Gravplats Senast gravsatt
Kv C 47, 48 Persson, Anders / 1928
Kv C 65 Lundblad, Gerda / 1961
Kv C 118, 119 Nilsson, Ingrid Elisabet / 1970
Kv D 49, 50 Andersson, Johan / 1940
Kv F 6, 7 Johansson, Alfred / 1945
Kv F 166 Sandén, Sanfrid / 1947
Kv G 24 Leijon, Henning / 1936

Kinneveds kyrkogård

Gravplats Senast gravsatt
Kv B 1, 2 Band, Johan Alfred / 1941
Kv C 91, 92 Johansson, Frans Alfred / 1942
Kv C 106 Andersson, Karin Valborg / 1957
Kv C 111 Karlsson, Elin Sofia / 1941
Kv C 112 Lundahl, Charlotta Sofia / 1941
Kv C 114, 115 Johansson Alfred / 1940
Kv D 14, 15 Andersson, Johanna / 1939
Kv D 70 Svensson, Lars Gottfrid / 1929
Kv D 75, 76 Svensson, Johannes / 1911

Vilske-Kleva kyrkogård

Vet du någonting om någon av dessa gravar?  
Hör då av dig till kyrkogårdsexpeditionen snarast.  
Ring  0515- 72 38 84. Det är öppet mellan 09.00 
och 12.00 på måndagar, onsdagar, torsdagar och 
fredagar.
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Gudstjänstschema
Välkommen till kyrkorna i Floby pastorat.  

Reservation för eventuella ändringar.  
Annonsering sker i Falköpings Tidning under  

predikoturer eller med särskild annons. 

8 november Tisdag
KINNEVED,  
FRöKINDSGÅRDEN 14.00
dagledigsamling, ”Sånger i  
allhelgonatid” med Göran Carlson 
och Thomas Vinge

9 november Onsdag
FLOBy, KyRKANS HUS 18.00
symöte
FLOBy, KyRKANS HUS 18.30
mässa, servering

10 november Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt

11 november Fredag
GöTEVE KAPELL 18.00
missionsauktion

12 november Lördag
FLOBy, KyRKANS HUS 9.00
kvinnofrukost  
”Ekonomisk utsatthet” 
Elin Kjell och Karin Andersson
Läs mer på sidan 12

13 november Söndagen 

före Domssöndagen
KINNEVEDS KyRKA 9.00
gudstjänst, servering
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
mässa, barnkören medverkar
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 17.00
gudstjänst

15 november Tisdag
HäLLESTAD, TVETEN 18.30
symöte

16  november Onsdag
KINNEVED,  
FRöKINDSGÅRDEN 10.30
andakt
FLOBy, KyRKANS HUS 18.00
symöte

17 november Torsdag
GöKHEMS  
FöRSAMLINGSHEM 19.00
syföreningsauktion

18 november Fredag
FLOBy, KyRKANS HUS 12.00
musikandakt. Efter andakten 
serveras lunch

19 november Lördag
FLOBy, KyRKANS HUS 15.00
syföreningsauktion
FLOBy, KyRKANS HUS 15.00
lördagsträffen

20 november Domssöndagen
KINNEVEDS KyRKA 10.00
mässa
FLOBy KyRKA 17.00
gudstjänst. Harmony Gospel från 
Tidaholm medverkar, se sid 14

22 november Tisdag
HäLLESTAD, TVETEN 18.30
symöte

25 november Fredag
KINNEVEDS KyRKA  
9.00 OCH 10.00
adventssamlingar
GROLANDA  
ByGDEGÅRD 18.30
syföreningsauktion

26 november Lördag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 15.00
Lördagsträffen
SöRBy KyRKA 16.00
andakt och grantändning. 
Flobykören medverkar
HäLLESTAD, TVETEN 18.30
syföreningsauktion

27 november Första söndagen 

i advent
KINNEVEDS KyRKA 10.00
gudstjänst, Mixxkören  
medverkar. Efter gudstjänsten 
serverar Kinneveds Centerkvinnor  
adventskaffe
JäLA KyRKA 14.00
gudstjänst, Mixxkören medverkar
Servering
VILSKE-KLEVA KyRKA 14.00
gudstjänst, AG-kören medverkar
Servering i missionskyrkan
TRäVATTNA KyRKA 17.00
gudstjänst, Flobykören medverkar. 
Servering i Missionshuset efter 
gudstjänsten
GöTEVE KyRKA 19.00
gudstjänst, sång av Christina  
Behre Fransson. Servering
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 19.00
gudstjänst, Åsarpskören medverkar. 
Servering

30 november Onsdag
KINNEVED  
FRöKINDSGÅRDEN 10.30
andakt,  
adventskaffe serveras från kl. 10

1 december Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt

2 december Fredag
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 12.00
musikandakt med Åsarpskören. 
Efter andakten serveras julbord
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Mer information om  
gudstjänsterna hittar du  
i predikoturerna i  
Falköpings Tidning, och på  
www.svenskakyrkan.se/floby!

Gudstjänstschemat  
fortsätter på nästa sida...

4 december Andra söndagen 

i advent
SOLBERGA KyRKA 14.00
gudstjänst, musik med Emma 
Hacker, Sanna och Hannele  
Juntunen. Efter gudstjänsten blir 
det servering och syföreningens 
auktion i hembygdsgården
FLOBy, KyRKANS HUS 15.15
konsert med Falbygdens Manskör. 
Julmarknad med utställningar, 
servering m.m. pågår 13-17 
läs mer på sidan 11
BRISMENE KyRKA 17.00
mässa. Samling för fackelvandring 
16.15, läs mer på sidan 6

6 december Tisdag
FLOBy, KyRKANS HUS 14.00
dagledigsamling, underhållning av 
Sextetten från Tidaholm
FLOBy, KyRKANS HUS 18.30
bibelgruppernas avslutning

7 december Onsdag
FLOBy, KyRKANS HUS 18.30
mässa, glöggmys

8 december Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
mässa

9 december Fredag
FLOBy, KyRKANS HUS 12.00
musikandakt med AG-kören.  
Efter andakten serveras lunch

10 december Lördag
FLOBy, KyRKANS HUS 10.30
lördagsträffen
GöTEVE KyRKA 14.00
andakt och luciafirande i samarbete 
med Göteve hembygdsförening. 
Servering

11 december Tredje söndagen 

i advent
FLOBy KyRKA 10.00
mässa, Flobykören och barnkören 
medverkar. Servering
KINNEVEDS KyRKA 14.00
mässa, Mixxkören och Helena 
Kahrs, flöjt, medverkar. Servering
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 17.00
mässa, AG-kören medverkar. 
Servering

14 december Onsdag
KINNEVED,  
FRöKINDSGÅRDEN 10.30
mässa

15 december Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt
KINNEVEDS KyRKA 17.30
Julvandring, servering

18 december Fjärde söndagen 

i advent
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
gudstjänst, sång och musik med 
Alvi och Jan Gustafsson. Servering
GROLANDA KyRKA 19.00
gudstjänst. Julmusik med 
Mixxkören och Helena Kahrs, 
flöjt. Maria Jacov Börjesson tecken-
språkstolkar hela gudstjänsten. 
Glögg serveras efter gudstjänsten

21 december Onsdag
KINNEVED,  
FRöKINDSGÅRDEN 10.30
andakt 
“Julens texter och sånger”

22 december Torsdag
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 10.00
andakt ”Julens texter och sånger”

24 december Julafton
FLOBy, KyRKANS HUS 13.00
julbön, inleder julfirandet,  
läs mer på sidan 11
GöKHEMS KyRKA 22.00
gudstjänst
KINNEVEDS KyRKA 22.00
gudstjänst
ÅSARP, KORSKyRKAN 23.00
gudstjänst
JäLA KyRKA 23.30
gudstjänst

25 december Juldagen
GöTEVE KyRKA 6.00
julotta
SOLBERGA KyRKA 6.00
julotta
VILSKE-KLEVA,  
MISSIONSKyRKAN 7.15
julotta
BRISMENE KyRKA 7.15
julotta
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26 december Annandag jul
ULLENE KyRKA 17.00
gudstjänst. Julmusik med 
Flobykören och Helena Kahrs, flöjt

31 december Nyårsafton
FLOBy,  
VÅRDCENTRUM 15.00
lördagsträffen
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 18.00
gudstjänst
VÅRKUMLA KyRKA 23.30
gudstjänst. Handringning av  
kyrkklockorna på tolvslaget

1 januari 2017 Nyårsdagen
FLOBy KyRKA 17.00
mässa

6 januari Trettondedag jul
ÅSARPS KyRKA 17.00
gudstjänst. Julmusik med Åsarps-
kören och instrumentalister. 
Kyrkans återöppnande (läs om 
renoveringen på sid 12).  
Avslutning på församlingens  
insamling till julkampanjen. 
Servering

8 januari Första söndagen 

efter trettondedag jul
GöKHEMS  
FöRSAMLINGSHEM 10.00
gudstjänst
KINNEVEDS  
FöRSAMLINGSHEM 17.00
gudstjänst
FLOBy, KyRKANS HUS 17.00
gudstjänst

11 januari Onsdag
KINNEVED,  
FRöKINDSGÅRDEN 10.30
andakt

12 januari Torsdag
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 19.00
gudstjänst, församlingens  
ekumeniska bönevecka börjar

14 januari Lördag
FLOBy, KyRKANS HUS 14.00
lördagsträffen

15 januari Andra söndagen 

efter trettondedag jul
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
mässa. Avslutning på  
församlingens insamling till 
julkampanjen. Servering
ÅSARP, KORSKyRKAN 10.30
gudstjänst, församlingens  
ekumeniska bönevecka avslutas
KINNEVEDS  
FöRSAMLINGSHEM 17.00
gudstjänst. Avslutning på  
församlingens insamling till 
julkampanjen. Servering

22 januari Septuagesima
FLOBy, KyRKANS HUS 10.00
gudstjänst, församlingens  
ekumeniska bönevecka börjar
KINNEVEDS  
FöRSAMLINGSHEM 10.00
mässa
ÅSARPS  
FöRSAMLINGSHEM 17.00
gudstjänst

Att böneveckorna är ”eku-
meniska” innebär att många 
olika samfund firar guds-

tjänst tillsammans. Välkommen! 

Program 
TORSDAG 12 JANUARI 
KL 19.00
gudstjänst, Åsarps församlingshem
SöNDAG 15 JANUARI
KL 10.30
gudstjänst, Åsarp, Korskyrkan
SöNDAG 22 JANUARI  
KL 10.00
gudstjänst  
Floby, Kyrkans hus  
TISDAG 24 JANUARI  
KL 19.00
bön, Pingstkyrkan, Floby
ONSDAG 25 JANUARI  
KL 19.00
bön, Missionshuset, Trävattna
FREDAG 27 JANUARI   
KL 12.00
musikandakt med efterföljande 
lunch, Floby, Kyrkans hus
LöRDAG 28 JANUARI  
KL 19.00
gudstjänst, Gråbogänget,  
Vilske-Kleva missionskyrka
SöNDAG 29 JANUARI  
KL 18.00
gudstjänst, Pingstkyrkan, Floby

Ekumeniska  
böneveckor
I januari anordnas  
ekumeniska böneveckor
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Julmarknad
Andra söndagen i Advent i Floby

Floby Marknadsförening bjuder in till julmarknad 
på Flobys gator och i dess butiker, och Kyrkans 
hus fylls återigen med doften av nybakat, hem-

bygdsföreningens bildvisning och sång. Falbygdens 
Manskörs konsert börjar klockan 15.15.

i samband med julmarknaden kommer det också 
att finnas en utställning med dopklänningar, dopser-
vetter, dopskålar och annat som hör ihop med dopet 
och för de sexåringar som inte hade tillfälle att hämta  
Bibeln i våras kommer här en ny chans! 

Det är viktigt, inte minst under julen, att för-
samlingen får vara en öppen gemenskap. Vi 
inbjuder även i år till julfirande i vårt ge-

mensamma hus i Floby, Kyrkans hus.

brasan är tänd i den öppna spisen på kyrktorget 
och det finns glögg och pepparkakor. Vi inleder med 
julbön i kyrksalen kl. 13. Sedan samlas vi kring de  
dukade borden och äter julmat tillsammans. Kaffe, 
kaka och frukt brukar smaka bra som avslutning.

det beHöVs ingen anmälan för att dela gemenskap-
en under julafton men om du behöver specialkost eller 
hjälp att ta dig till eller ifrån Kyrkans hus, så ring expe-
ditionen på telefon 0515-72 38 80.

Vi är några som hjälps åt med förberedelserna innan 
och under själva julafton, men det finns plats för fler 
som vill dela med sig av sin tid eller något att duka 
fram på julbordet. Hör av dig om du vill vara med! Du 
hittar kontaktinformation på sidan 2 och sidan 15.

Välkommen till julfirandet; ung som gammal, 
ensam eller i sällskap med någon!

Anita Karlén med flera

Fira julafton 
i gemenskap
Glögg och pepparkakor, julmat och 
gemenskap. Även i år bjuds du in  
att fira julaftons eftermiddag i  
Floby Kyrkans hus.Upplev julens 

berättelse
Kom och ta reda på hur livet var  
för 2000 år sedan! 

Julvandring
Kinneveds församlingshem
Torsdag 15 december 
Start från 17.30

Har du någonsin funderat över hur det var att 
vara med i Bethlehem under skattskrivnin-
gen och det helt plötsligt börjar lysa en 

stor stjärna över himlen? Eller hur det var att leva 
på den tiden för ca 2000 år sedan?  Hur det kändes 
att stå ute på en äng och helt plötsligt dyker det upp 
en stor här med änglar sjungandes om glädjebud? 
Eller hur trångt och dunkelt det kan vara i ett stall?  
Nu har du möjligheten att vara med om just detta!

torsdagen den 15 december kan du komma till 
Kinneveds församlingshem för att förflytta dig 2000 
år tillbaka i tiden. Genom en portal kan du, din familj 
och dina vänner landa i en tid med herdar, soldater 
värdshusvärdar, försäljare och kanske ett litet barn. 

Ni kommer att få gå en kort vandring där ni möter 
olika gestalter på er färd. Kanske får du vakta ett får? 
Kanske köper du en snygg sjal, men akta dig för solda-
terna som gärna tar en extra slant eller säger att du inte 
är välkommen in i staden. 

Det blir vandring i grupper om ca 8 personer och vi 
startar med några minuters mellanrum. I samband 
med vandringen kommer det att finnas möjlighet till 
fika och gemenskap i församlingshemmet. 

Vill du agera i julvandringen?
är du sugen på att agera och ge andra människor en 
häftig upplevelse under julvandringen, så får du gärna 
höra av dig till Matilda Wardin. Kontaktuppgifter  
hittar du på sidan 15.
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Renoverade  
kyrkor 
Börstigs och Åsarps kyrkor utvändigt 
renoverade under 2016.

Under den gångna sommaren och hösten har 
två av Floby pastorats kyrkor varit stängda för 
renovering.

i Våras började arbetena med Åsarps kyrka. Nytt te-
gel, plåt och puts har kommit på plats. Det gamla ta-
ket på långhuset har fått ny tegeltäckning. Det gamla 
betongteglet, från 1977, har ersatts med lertegel. Teg-
lets form är av en typ som kallas plattegel. Väggarna 
har delvis putsats om, på grund av skador, samtidigt 
har de målats om. 

de mest omfattande arbetena i Åsarp har gjorts på 
tornet där kopparplåten har bytts ut. I samband med 
detta upptäcktes omfattande rötskador under plåten, 
på tornets södra och västra sida. På kyrkan finns pryd-
nader i form av sammanlagt sju gjutjärnskors. De fyra 
korsen i varje väderstreck på tornet hade stora ros-
tangrepp. De har därför tagits ner för renovering och 
kommer att sättas upp igen till våren. Tornuret kom-
mer att få ny drivning.  Kyrkan återöppnas i samband 
med julmusiken den 6 januari.

taket på börstigs kyrka fick ny galvaniserad plåt i 
slutet på 1990-talet. Den plåten har nu målats. Väg-
garna på kyrkans norra och östra sidor har fått helt 
ny puts, samt ny färg. Kyrkan var färdig lagom till 
allhelgona-helgen.

till båda kyrkorna har bidrag erhållits från staten 
i form av kyrkoantikvarisk ersättning och från kyrko-
fonden i form av kyrkobyggnadsbidrag. Till Åsarps 
kyrka har även gåvomedel bidragit till finansieringen. 

Göran Carlson
Fastighetsutskottet

Att leva under knappa ekonomiska förhållanden 
under längre tid påverkar livssituationen. När-
mare en halv miljon svenskar har skulder som 

de inte kan betala. 

Vad kräVs för att få skuldsanering?  Vilken hjälp 
kan kyrkan ge? Elin Kjell som är diakon i Lidköpings 
församling och Karin Andersson som är budget- och 
skuldrådgivare inom Lidköpings kommun berättar 
om sina arbetssätt för att hjälpa människor i utsatta  
livssituationer. 

elin ocH karin är 
uppväxta i Floby och 
återvänder nu ”hem” 
för att berätta om sina 
yrken. Såväl Elin som 
Karin och hennes man 
Niclas och barnen  

Astrid, Evald och Judit bor numera på Kinnekulle.

Kvinnofrukost
Tema: Ekonomisk utsatthet

Kvinnofrukost
Floby, Kyrkans hus 
Lördag 12 november 
Klockan 9.00
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Elin Kjell och 
Karin Andersson

anmäl dig senast den 9 november på telefon 0515-
723880 eller e-post floby.pastorat@svenskakyrkan.se. 

Välkommen!
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Ställ upp i 
kyrkovalet 2017
Tycker du att det är för lite musik  
i kyrkan? Eller att församlingen  
borde satsa mer på diakoni? 

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

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

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

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

Demokratisk kyrka
i officiella sammanHang brukar man säga att Sven-
ska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att des-
sa ord inte ska vara tomma behövs förtroendevalda.  
De behövs för att kunna utföra församlingens  
grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. Som 
förtroendevald är man engagerad i kyrkans arbete 

och har möjlighet att bidra med kunskap, idéer och  
framåtanda.

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

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

på sVenska kyrkans intranät finns också mycket 
information. Det är öppet för alla och adressen är 
internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Observera att 
det ska stå internwww först i adressen.
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Bibelgrupper
Floby
Bibelgruppen i Floby träffas i Kyrkans hus på   
tisdagar kl. 19.00. Under hösten och våren och 
diskuterar vi Luther. Följande träffar återstår under 
2016:

 � 8 november

 � 22 november

 � 6 december, gemensam avslutning med Åsarp

Åsarp
Under hösten kommer bibelgruppen i Åsarp att läsa 
biskopens brev om Fadern, “Vår Fader, du som är 

På domssöndagen, den 20 november kl 17.00, 
kommer kören Harmony Gospel  från Tida-
holm att medverka i gudstjänsten i Floby kyrka. 

Kören ser fram emot att sjunga sina glädjefyllda sånger 
vid musikgudstjänsten i Floby.

Harmony gospel  bildades 1994 och har genom 
åren bland annat sjungit med Gladys del Pilar, Kira-
lina Salandy, Cindy Peters och Frank Ådal.  Kören har 
också flitigt deltagit i festivaler och vid gospeldagen  
som Skara stift anordnar i Fredriksbergskyrkan varje 
år. Man övar en gång i veckan i Svenska kyrkans lo-
kaler i Tidaholm och har ca 40 medlemmar. 

kören leds aV Lisa öhgren och Gergana Andersson  
sitter alltid vid pianot. Gergana var under en tid 
kyrkomusiker i Floby.  Andreas Jansson spelar elbas 
och Mikael Carlsson trummor. Arrangörer är EFS 
Floby-Göteve, Floby församling och studieförbundet 
Sensus. 

Härlig gospelsång  
i Floby kyrka
Harmony Gospel från Tidaholm  
medverkar på domssöndagen.

i himlen…”. Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps 
församlingshem på tisdagar kl 18.00. Följande träff 
återstår under 2016:

 � 6 december, gemensam avslutning med Floby

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

Marian Jensen och Anita Karlén

Vi samlas till samtal kring kristen tro utifrån en bibelbok eller ett tema.
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Namn  Direkt  SMS

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

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

Barn och ungdom:
Matilda Wardin 72 38 93 076-132 22 54
Maria Wardin 72 38 94 076-132 22 55
Lena Åmark 72 38 88 070-329 28 15
Linn Lager Alvarsson 72 38 87 076-132 22 53

Kyrkogårdsförvaltning: 72 38 84 076-132 22 60

måndag, onsdag-fredag: 9-12

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

Vaktmästeri:
Assar Karlsson, förman 72 38 01 070-206 04 05
Henrik Linnarsson, förman 72 38 02 070-206 04 04
Bengt Sonnbring 72 38 08 076-132 22 59
Conny Johansson 72 38 11 076-132 22 61
Enar Rudberg 72 38 15 076-132 22 65
Jessica Nilsson 72 38 07 076-132 22 58
Anna-Lena Hermansson 72 38 42 072-704 01 58
Malin Åstrand 72 38 12 076-132 22 62
Mats Johansson 72 38 13 076-132 22 63
Monica Käll 72 38 14 076-132 22 64
Peter Gunnarsson 72 38 05 073-022 61 45
Roger Bergström 72 38 04 076-132 22 57
Ronny Bergström 72 38 03 070-258 01 31
Åke Hedström 72 38 10  076-132 22 49

Kontakta oss gärna!
Lördagsträffen
Lördagsträffen är några tim-
mars enkel samvaro som 
formas av deltagarna.
i floby kyrkans Hus är följande 
träffar inplanerade: 

 � 19/11, kl 15.00 

 � 10/12, kl 10.30 

 � 14/1-17, kl. 14.00

på Vårdcentrum i floby träffas 
vi i matsalen kl 15.00-16.30. Under 
2016 återstår träffarna den 26/11 och 
den 31/12.

Välkommen!

Dagledig- 
samlingar
Är du ledig på dagtid?  
Välkommen!

Floby, Kyrkans hus
TISDAG 6 DECEMBER 14.00
Sextetten från Tidaholm underhåller

Åsarp
Dagledigsamlingarna i Åsarps församling  
återkommer under våren 2017.

Kinneved
TISDAG 8 NOVEMBER 14.00
Frökindsgården
“Sånger i allhelgonatid”
Göran Carlson och Thomas Vinge

Välkommen!
Se även 

kontaktinformation på sidan 2



www.svenskakyrkan.se/floby

Insamlingskampanjen ”Låt fler få fylla fem”
Första söndagen i advent startar insamlingskampanjen till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. Årets tema är ”Låt fler få fylla fem”. Genom kollekter och gåvor 
kan vi vara med att göra skillnad för att fler barn ska få möjlighet att få fylla fem år.  

I Åsarps församling avslutas kampanjen på Trettondedag jul den 6/1 kl 17.00 då 
vi dessutom firar kyrkans återöppnande efter renoveringen med en gemensam 
högtidsgudstjänst. I Flobys och Kinneveds församlingar avslutas kampanjen i 
samband med gudstjänsterna den 15 januari.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Låt fler få  
fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år.  
Men de barn som får leva i trygghet, med mat, rent vatten,  
sjukvård och omsorg, kan klara sina kritiska första år. Zaid har  
flytt från kriget i Syrien och leker nu varje dag i sanden utanför  
sitt nya hem i flyktinglägret Zaatari. I januari fyller han fem.  
Det är hans viktigaste födelsedag. 

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.
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