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Präster 0515- SMS:

Håkan Gustafsson,  
kyrkoherde t.o.m. 30/11

72 38 81 070-600 28 15

Bengt-Åke Öhgren  
kyrkoherde fr.o.m. 1/12

72 38 81 070-600 28 15

Anita Karlén 72 38 82 070-600 28 16

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

Maria Wardin, t.o.m. 30/11 72 38 94 076-132 22 55

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

Kyrkokansli
Malin Fallgren 72 38 86 076-132 22 50

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: Håkan Gustafsson. Layout: Helena Taubner/Helt Unik AB. Illustrationer och omslagsfoto: Svenska kyrkan/IKON. 

Hälsning från Åsnan

Hej, alla ni  
där uppe i norr!
Jag bor i ett land som är mycket varmare 
än ert, i en liten by som heter Betfage 
och som ligger bredvid ett berg. 

En dag hände något märkligt och det är det 
som jag vill berätta om. Vi stod där bundna 

i eftermiddagssolen, mamma och jag, när två män 
kom och pratade med mannen som äger oss. De 
båda männen sa att både jag och mamma skulle 
följa med dem och att ”Herren behöver dem men 
han skall strax skicka tillbaka dem”.

Kaleb ben Juda som äger oss bara nickade och lät 
oss gå. De båda männen tog med oss till en man 
och han satte sig på min rygg. Jag hade aldrig bu-
rit någon förut men jag hade sett hur andra gjor-
de. Jag sträckte på mig när vi var på väg in mot 
staden. Det var mycket folk längs med vägen, de 
ropade och la kläder på marken, de viftade med 
kvistar och sjöng Hosiannasången.

Jag tänkte att han som satt på min rygg nog var 
en kung. Vi har väntat länge på någon som ska 
hjälpa, som ska rädda oss. Fast en kung rider nog 
på en riktig häst och inte på en sådan som jag, den 
fattiges häst. Dom kallar honom som red på min 
rygg för Jesus. Som ett fredens tecken idag finns 
jag i julkrubborna, hemma hos er och i kyrkorna!

Hamor, åsneföl

Denna Hamor har Eva Spångberg snidat. På julmusiken 

i Grolanda kyrka den 17 december kan du se honom 

och de övriga figurerna i krubban.

Foto: Marie Louise Karlsson



Ordförandena 
har ordet
Kyrkovalet är avklarat men mycket  
arbete ligger framför oss med att  
besätta alla poster och att rekrytera  
en del ny personal. 

När vi skriver dessa rader är kyrkovalet över 
och genomfört.

Högt valdeltagande
Vi gläds åt att valdeltagandet i vårt pastorat stigit 
från 16,6% till 23,5% jämfört med valet 2013. 
Det är det tredje högsta deltagandet i hela Skara 
stift! Vi vill uttrycka ett stort tack till alla väljare 
men också särskilt till all vår personal, alla val-
arbetare och alla ideella krafter som medverkat 
till ett väl genomfört val. Speciellt lyckosamt har 
varit möjligheten att rösta i samband med kyr-
kans verksamhet och aktiviteter under valveckan 
och valdagen. 

Nu vidtar ett stort och viktigt arbete att utse det 
nya kyrkorådet samt de nya församlingsråden 
i Floby, Kinneveds och Åsarps församlingar. Vi 
hoppas och tror att det är många som vill med-
verka och påverka så att vi kan bedriva en fram-
gångsrik kyrka för alla åldrar och på alla platser 
i vårt pastorat.

Personalförändringar
Det händer en hel del på personalsidan i vårt pasto-
rat. Vår kyrkoherde Håkan Gustafsson avgår med 
pension den 1 december. Vi riktar ett stort tack till 
Håkan för den tid han varit hos oss! Nu stundar 
seniorfrihet och barnbarnstid för dig, väl unnat!  
I nästan 20 år har Marian Jensen varit kommi-
nister hos oss. Hon har förutom gudstjänstlivet 
ägnat en särskild uppmärksamhet åt arbetet med 
barn och unga och våra konfirmander. Tack för 
en lång och trogen tjänst i vårt pastorat! Marian 
har redan under hösten tillträtt sin nya tjänst som 
komminister i Falköpings pastorat.

Komministertjänsten ser ut vara klar inom den 
närmaste tiden med en ny tillträdande präst.  
Däremot ser rekryteringen av kyrkoherde ut att 
bli en mer långvarig process. Flera pastorat i vårt 

Avtackningar
Kyrkoherde  Håkan Gustafs-
son går i pension. Söndagen 
den 26 november avtackas 
han i samband med mässan i 
Floby kyrka klockan 17. Efter 
mässan är du välkommen att 
följa med till Kyrkans hus där 
det bjuds på mat, kaffe och tårta.

Även söndagen den 10 december (klockan 
10) blir det en avtackning. Då avtackas Maria 
Wardin, som har arbetat med barn och unga, i 
samband med luciagudstjänsten i Kinneveds  
kyrka. Efteråt blir det servering.

Välkommen att vara med och tacka Håkan och 
Maria! Ingen anmälan behövs.

Pssst! 

Läs mer om resultatet i 

kyrkovalet på sidan 13!

stift saknar kyrkoherde för närvarande och vi sö-
ker intensivt vidare för att hitta en ny Flobyherde.  
Under december och januari kommer Bengt-Åke 
Öhgren, som är välkänd för många, att vara vika-
rierande kyrkoherde.

En annan trotjänare lämnar oss också den 
1 december. Maria Wardin har troget under 
många år arbetat som barn- och ungdomsle-
dare. Tack Maria för ett mycket gott arbete till 
glädje för många familjer, barn och ungdomar!  
Rekryteringen efter Maria är påbörjad.

Tillsammans i Kristus
Alla behövs i vår kyrka. Alla talanger, allt det vi 
kan, det vi är bra på, är gåvor för gemenskapens 
bästa. Det lilla var och en bidrar med kan vara 
stort för en annan. Tillsammans i Kristus är vi 
som en kropp eller ett träd, där alla delar och gre-
nar är lika viktiga.

”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 
Tjänsterna är olika, men Herren densamme. 
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, 
han som verkar i allt och överallt. Hos var och 
en framträder Anden, så att den blir till nytta.”  
(1 Kor.12:4-7)

Rune Lennartsson 
kyrkorådets ordförande

Agne Arnesson
kyrkofullmäktiges ordförande
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Svenska Kyrkans Unga

Julen står  
för dörren
Hösten går mot vinter och många  
aktiviteter är knutna till storhelgerna 
framöver. 

Under året har vi pratat och sjungit om 
Luther, målat tavlor till utställning och haft  

kyrkoval. I barngrupperna har vi dessutom hunnit 
med många bibelberättelser och pyssel. Framöver 
gäller lucia och jul.

Kransar för vuxna
Även i år kommer vi erbjuda en kväll för  
vuxna att fixa sin dörrkrans. Det var en skön kväll 
ifjol med Monica Käll som ledare och vi ser fram 
emot hennes stöd även i år. 

Tisdagen 28 november kl.18.30 är du välkom-
men till Kyrkans hus i Floby. Anmälan senast 23  
november till Linn Lager Alvarsson (se sidan 2).

Adventssamlingar
Den 1 december har vi adventsamlingar för sko-
lorna i Odensberg, Floby och Kinnarp. Det är en 
mycket omtyckt tradition då eleverna möter kyr-
kan och julberättelsen.

Vid ett senare tillfälle kommer Kinnarps förskola 
på adventsbesök till Kinneveds kyrka.

Julpyssel
Den 2 december inbjuder vi familjerna i pastora-
tet till stort julpyssel i Kinneveds församlingshem. 
Juniorer och äldre är välkomna utan föräldrar. 
Vi pysslar och lagar jullunch som vi äter tillsam-
mans. Vi har öppet hus klockan 10-15. Kom när 
ni kan och stanna så länge ni vill!

Vi kommer även att ha julpyssel i Floby, Kyrkans 
hus under julmarknaden, den 10 december. Se 
mer på sidan 12. Foto: Lena Åmark



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Under vecka 4  

kommer alla grupper  

igång igen efter  

juluppehållet! Vi ses då!

Lucia avslutar terminen
Terminen avslutar vi med lucia i våra kyrkor. Först 
ut är Kinneved, den 10 december klockan 10. Alla 
våra barn är välkomna att delta i luciatåget i de 
kläder man själv väljer. Det kommer finnas lucior, 
tärnor, stjärngossar, tomtar och pepparkaksbarn 
tror vi. Samma dag men senare, klockan 17 i Ås-
arps kyrka, blir det ett nytt luciatåg.

I Floby kyrka avslutar alla Flobys grupper med 
luciatåg onsdagen den 13 december klockan 18.

Föräldrar och alla andra är hjärtligt välkomna!

Julspelsvandring
Den 14 december är det åter dags för Julspels-
vandring i Kinneveds kyrka och församlingshem. 
Kom och upplev julberättelsen med soldater,  
herdar, försäljare och en alldeles speciell familj. 

Första start kommer att ske klockan 17.30 och när 
vi ser att det inte kommer några fler stänger tids-
portalen. Självklart kommer det att finnas fika, och 
kanske har de vise männen presenter även till oss.  
Skulle man vilja vara med och agera, får man gär-
na höra av sig till Matilda Wardin (se sidan 2). 

Hjärtligt välkommen!

Foto: Lena Åmark
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Vid inventering av gravplatser på 
Börstig, Floby, Gökhem, Grolanda,  
Göteve, Jäla, Kinneved, Solberga, Sörby 
och Åsarps kyrkogårdar har ett antal 
gravplatser befunnits sakna registrerade 
gravrättsinnehavare. 

Samtliga dessa gravplatser har senast år 2015 
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-

Kungörelse

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. 

Sökes: gravrättsinnehavare

Fo
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Börstig
Gravplats Senast gravsatt

Kv I 5, 6 Johansson, Oskar/1949

Kv I 7 Johansson, David Alexander/1972

Kv I 48 Johansson, Augusta O/1958

Kv J 36, 37

Kv O 16 Gustavsson, Gunnar/1958

Floby
Gravplats Senast gravsatt

Kv B 30, 31, 32 Nyblom, Samuel August/1936

Kv B 67 Karlsson, Karl August Teodor 
/1930

Kv N 86, 87 Fält, August Edvard/1938

Kv O 1, 2 Andersson, Kristina Josefina 
/1925

Kv O 21, 22 Johansson, August/1926

Gökhem
Gravplats Senast gravsatt

Kv C 48 Augustsson Oskar/1949

Kv C 59, 60 Johansson, Elsa Johanna/1986

Kv E 95 Lars Olssons familjegrav

Kv E 127, 128 Strid, ANNIE Adina Charlotta 
/1976

Grolanda
Gravplats Senast gravsatt

Kv A 120 Sjöstrand, Berta/1942

Göteve
Gravplats Senast gravsatt

Kv G 73, 74 Larsson, Johan/1932

Kv G 87, 88 Larsson, Alfred/1954

Jäla
Gravplats Senast gravsatt

Kv C 38, 39 Karlsson, Johan Alfred/1942

Kinneved
Gravplats Senast gravsatt

Kv C 17, 18 Gustavsson, Alfred/1920

Kv C 47, 48 Persson, Anders/1928

Kv D 19, 20 Johansson, Frideborg/1972

Kv F 114 Fredriksson, Gustav/1971

Kv F 166 Sandén, Sandfrid/1947

Kv G 18, 19 Svensson, Alida/1938

Kv K 9 Johansson, Henry/1989

Kv E 157 Johansson, Lars Johan/1925

Solberga
Gravplats Senast gravsatt

Kv B 1, 2 Andersson, Harry/1962

Sörby
Gravplats Senast gravsatt

Kv C 23, 24 Andersson, Johan/1932

Åsarp
Gravplats Senast gravsatt

Kv C 3, 4 Johansson, Elin/1940

Kv D 161 Gustavsson, Annie/1952

Kv E 25 Andersson, Leif 1959

Kv H 103-105 Andersson, Maria Gunhilda/1941

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 mel-
lan 09.00 och 12.00 på måndagar, ons-
dagar, torsdagar och fredagar. 

Berörda gravplatser
I tabellerna nedan hittar du berörda gravplatser.
Siffror och text i kolumnerna avser gravnummer 
och kvarter samt i graven senast gravsatt person. 
Listorna finns också uppsatta på respektive kyr-
kogårds anslagstavlor.
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Kalendern  
vintern 2017
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!

November
7 november, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigträff, se sidan 10

Åsarps kyrka 18.00
bibelgrupp

8 november, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa med kvällsfika

9 november, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

Åsarp, Korskyrkan 15.00
dagledigträff, se sidan 10

11 november, lördag

Floby, Kyrkans hus 9.00
kvinnofrukost med� Anna Johansson 
se sidan 11

12 november 
22:a söndagen efter trefaldighet
Åsarps kyrka 9.00
gudstjänst med frukost

Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Solberga kyrka 14.00
gudstjänst

Vårkumla kyrka 19.00
mässa

15 november, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 10

16 november torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

17 november, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt  
med efterföljande lunch

Göteve, EFS-kapellet 18.00
missionsauktion

18 november, lördag
Floby, Kyrkans hus 15.00
syföreningsauktion,  
Floby kyrkliga syförening

Floby, Kyrkans hus 15.00 (obs!)
lördagsträff, se sidan 10

19 november 
Söndagen före domssöndagen
Åsarps kyrka 10.00
mässa

Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst

Brismene kyrka 17.00
gudstjänst

Sörby kyrka 19.00
mässa

21 november, tisdag
Kinneved, Frökindsgården 14.00
dagledigträff, se sidan 10

Floby, Kyrkans hus 19.00
församlingsafton � 
“Alla våra kyrkor�”,  
Göran Carlson, se sidan 15

23 november, torsdag
Gökhems församlingshem 19.00
syföreningsauktion,  
Ullene kyrkliga syförening

25 november, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff, se sidan 10

Hällestad, Tveten 18.30
syföreningsauktion,  
Hällestad kyrkliga syförening

26 november 
Domssöndagen
Floby kyrka 17.00
mässa. Avtackning av kyrkoherde 
Håkan Gustafsson, se sidan 3

28 november tisdag
Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgrupp, se sidan 10

29 november, onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt, adventskaffe

December
1 december, fredag
Grolanda bygdegård 18.30
syföreningsauktion,  
Grolanda kyrkliga syförening

2 december, lördag
Kinneveds församlingshem 10.00
julpyssel, se sidan 4

Sörby kyrka 16.00
gudstjänst och grantändning, glögg 
Flobykören medverkar 

3 december 
1:a söndagen i advent
Svenska kyrkans julkampanj inleds
Kinneveds kyrka 10.00
mässa. Mixxkören medverkar, efteråt 
bjuder Centerkvinnorna på kaffe. 

Trävattna kyrka 10.00
ekumenisk gudstjänst 
AG-kören medverkar och efteråt in-
bjuds till kaffe i missionshuset 

Vilske-Kleva missionskyrka 14.00
ekumenisk gudstjänst

Göteve kyrka 19.00
mässa, servering

Åsarps kyrka 19.00
gudstjänst. Åsarpskören medverkar 
och efteråt bjuds det på glögg 

5 december, tisdag
Floby, Kyrkans hus 14.00
dagledigträff, se sidan 10

Floby, Kyrkans hus 19.00
bibelgruppernas gemensamma  
avslutning, se sidan 10

6 december, onsdag
Floby, Kyrkans hus 18.30
mässa med kvällsfika

7 december, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt

8 december, fredag
Åsarp, Korskyrkan 12.00
musikandakt med Åsarpskören,  
julbord



↴9 december, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff, se sidan 10

10 december 
2:a söndagen i advent
Kinneveds kyrka 10.00
mässa. Luciatåg med  
Svenska Kyrkans Ungas barn- och 
ungdomsgrupper, se sidan 5 
Avtackning av Maria Wardin

Floby, Kyrkans hus 11.00
julpyssel under julmarknaden,  
se sidan 12 

Solberga kyrka 14.00
gudstjänst. Efter gudstjänsten bjuder 
syföreningen in till adventskaffe och 
auktion i hembygdsgården

Floby, Kyrkans hus 15.15
konsert med Falbygdens manskör. 
Servering. Se sidan 12

Åsarps kyrka 17.00
mässa. Luciatåg med  
Svenska Kyrkans Ungas barn- och 
ungdomsgrupper, se sidan 5

13 december, onsdag
Åsarps kyrka 15.00
dagledigträff, lucia, se sidan 10

Floby kyrka 18.00
mässa. Flobykören och luciatåg med 
Svenska Kyrkans Ungas barn- och 
ungdomsgrupper, se sidan 5

Frökindsgården 10.30
andakt

14 december, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
mässa

Kinneveds kyrka  
och församlingshem 17.30
julvandring, se sidan 5

15 december, fredag
Floby, Kyrkans hus 12.00
musikandakt med AG-kören och 
efterföljande lunch

17 december 
3:e söndagen i advent
Floby, Kyrkans hus 10.00
mässa

Grolanda kyrka 19.00
gudstjänst. Julmusik med Mixxkören 
och Helena Kahrs, flöjt. Maria Jacov 
Börjesson, teckenspråkstolkar. Glögg

20 december onsdag
Kinneved, Frökindsgården 10.30
andakt

21 december, torsdag
Floby, Vårdcentrum 10.00
andakt “Julens texter och sånger�”

24 december 
Julafton
Floby, Kyrkans  
hus 13.00
julbön som inleder  
julaftonsfirandet,  
se sidan 12

Gökhems kyrka 22.00
gudstjänst

Kinneveds kyrka 22.00
gudstjänst

Åsarp Korskyrkan 23.15
ekumenisk gudstjänst

Göteve kyrka 23.15
gudstjänst

25 december 
Juldagen
Börstig kyrka 6.00
julotta

Floby kyrka 6.00
julotta

Vilske-Kleva 7.15
julotta

Vårkumla kyrka 7.15
julotta

26 december
Annandag jul
Ullene kyrka 17.00
gudstjänst. Julmusik med Flobykören 
och Helena Kahrs, flöjt. Glögg

28 december, torsdag
Floby, Kyrkans hus 18.00
julfest, se sidan12

30 december, lördag
Floby, Vårdcentrum 15.00
lördagsträff, se sidan 10

31 december 
Nyårsafton
Åsarps kyrka 16.00
nyårsbön

Vårkumla kyrka 23.30
nyårsbön med handringning av 
klockorna

Januari
1 januari 
Nyårsdagen
Kinneveds kyrka 17.00
mässa

6 januari 
Trettondedag jul
Åsarps kyrka 17.00
gudstjänst. Julmusik med  
Åsarpskören. Svenska kyrkans 
julkampanj avslutas

7 januari 
1:a söndagen efter trettondedagen
Kinneveds kyrka 10.00
mässa. Svenska kyrkans  
julkampanj avslutas

Floby, Kyrkans hus 17.00
mässa. Servering, Svenska kyrkans 
och EFS julkampanjer avslutas

11 januari, torsdag
Åsarp, Korskyrkan 19.00
gudstjänst, församlingens  
ekumeniska bönevecka inleds

13 januari, lördag
Floby, Kyrkans hus 14.00
lördagsträff

14 januari 
2:a söndagen efter trettondedag 
jul
Åsarps kyrka 10.00
gudstjänst, församlingens  
ekumeniska bönevecka avslutas

Gökhems kyrka 17.00
mässa

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst

21 januari 
3:e söndagen efter trettondedag 
jul
Floby, Kyrkans hus 10.00
gudstjänst, församlingens  
ekumeniska bönevecka inleds, 
servering

Åsarps kyrka 17.00
mässa

Kinneveds kyrka 19.00
gudstjänst
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Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps kyrka  
följande tisdagar med start klockan 18:

* 7 november
* 5 december, avslutning tillsammans  

med Flobys bibelgrupp. Martin och Birgitta 
Sandström bjuder på programmet ”En  
musikalisk teolog och en teologisk musiker”. 
Floby, Kyrkans hus klockan 19.00.

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

* 15 november 
* 28 november
* 5 december, avslutning tillsammans  

med Åsarps bibelgrupp. Martin och Birgitta 
Sandström bjuder på programmet ”En  
musikalisk teolog och en teologisk musiker”. 
Floby, Kyrkans hus klockan 19.00.

Hör av dig
Välkommen att höra av dig 
om du har frågor eller vill 
vara med (se sid 2). Du är 
varmt välkommen till bibel-
grupperna!

Anita Karlén

På gång

Dagledigträffar
Är du ledig på dagtid? 

Välkommen!

Floby,  

Kyrkans hus

Tisdag 7 november kl. 14.00

”Hujedamej – Astrid Lindgrens liv i ord och ton” 

AG-kören

Tisdag 5 december kl. 14.00

”Sånger i advent” 

Göran Carlson

Kinneved,  

Frökindsgården

Tisdag 21 november kl 14.00  

Sång och dikt 

Gunilla Alström

Åsarp

Torsdag 9 november kl. 15.00

Korskyrkan

Mats Löwing kåserar

Onsdag 13 december kl. 15.00 

Åsarps kyrka

Besök av Åsarpsskolans lucia

Lördagsträffen
Lördagsträffen är några timmars enkel 
samvaro som formas av deltagarna.

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

18/11 (obs! klockan 15.00, vi ansluter till syfören-
ingens auktion), 9/12 och 13/1

På vårdcentrum i Floby träffas vi i matsalen  
klockan 15.00 följande lördagar: 

25/11, 30/12 och 27/1



Anna arbetar med 
traditionella material 

och metoder.

Anna Johansson, 
trähantverkare

Tid passerar men 
kvalitet består
Kvinnofrukost den 11 november  
klockan 9.00 Kyrkans hus i Floby.

Den 11 november får kvinnofrukosten be-
sök av Anna Johansson som har special-

kunskap om trä – framför allt om stavspån.

Anna är trähantverkare och jobbar med tradi-
tionella material och byggmetoder i sitt företag  
Vistaholms Byggnadshantverk med säte på sin 
gård utanför Floby.

Hon varvar teori och praktik och jobbar med  
restaureringar, rekonstruktioner, kunskapsför-
medling och kvalitetssäkring av hantverk.

Några av uppdragen omfattar Gunnebo slott och 
trädgårdar, återuppbyggnaden av Södra Råda 
gamla träkyrka, Hantverkslaboratoriet och Äsk-
hults kulturreservat.

Anna kommer att berätta om sitt arbete, från mik-
ro till makro, och om sina erfarenheter som kvin-
na i en traditionellt sett mansdominerad bransch.

Anmälan senast onsdagen den 8 november till  
expeditionen (se sidan 2 för kontaktinformation).

Foto: Thomas Carlquist, 
Västergötlands museum

Foto: privat

Årstider
Tänk ändå vad en sommar är kort!

Den blommar så grant, men snart flyr den bort.

Men människa: Hav tröst,

det kommer säkert en vacker höst.

Då naturen i klara färger reder sig att dö,

under vinterns kyla, is och snö.

Så fort som tiden numera går,

kommer snart en livgivande vår.

Tänk att han var så klok vår Skapare, vår Fader

att han lutade jordaxeln drygt tjugo grader!

Detta geniala drag

gav oss en oskriven lag:

Livet skänker oss glädjeämnen varje dag!

Diktat av Bertil Wallgren  
som en hälsning  

från Floby församlingsråd  
till Insiktens läsare



12

Julfest 
Den 28 december är du välkommen på 
julfest i Kyrkans hus i Floby.

Alla, både unga och äldre, är välkomna till 
årets julfest i Kyrkans hus i Floby. Festen 

går av stapeln  torsdagen den 28 december mellan 
klockan 18.00 och ca 21.00.

Mats Löwing, välkänd präst från Åsle, kåserar. 
Tillsammans kommer vi också att sjunga julens 
sånger, ackompanjerade av en ”tomteorkester”. 

Det blir servering av julgröt med smörgåsar, kaffe/
te och godsaker. Serveringen är gratis men det blir 
tillfälle att ge en riktigt god gåva till EFS mission. 
Medarrangör är Sensus studieförbund. 

Välkommen!

Julaftonsfirande 
På julafton firar vi tillsammans i Floby, 
Kyrkans hus. Välkommen in i värmen!

Det är viktigt att församlingen, inte minst 
under julen, får vara en öppen gemenskap 

för människor och även i år bjuder församlingen in 
till julaftonsfirande i Floby. Kyrkans hus står öp-
pet för alla dem som inte vill, orkar eller kan fira 
jul hemma; för dig som är ensam, kommer i par 
eller med hela släkten! På kyrktorget sprakar bra-
san och både glöggen och gemenskapen är varm.  
Julfirandet inleds med julbön kl. 13 och där-
efter sätter vi oss till bords för att njuta av jul-
maten och varandras sällskap. Efter maten 
serveras det kaffe, kaka, frukt och julgodis. 
Vid 16-tiden önskar vi varandra en fortsatt god 
jul och skiljs åt.

Firandet är kostnadsfritt och det behövs ingen an-
mälan för att dela gemenskapen under julafton.
Om du behöver specialkost eller hjälp att ta dig 
till och ifrån Kyrkans hus får du gärna höra av dig 
till expeditionen (se sidan 2).

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!

Anita Karlén m.fl.

Julmarknad 
Den 10 december, d.v.s. 2:a advent, hålls 
julmarknad i Floby. 

I år kommer vi erbjuda julpyssel i Kyrkans hus 
från klockan 11. Alla familjer är välkomna att 

pyssla och om hungern slår till, grilla sin korv till 
självkostnadspris.

Klockan 13.00 är det sedan invigning av julmark-
naden och mer program runt om på samhället. 
I samband med att julmarknaden invigs startar 
även kaffeserveringen i Kyrkans hus. Klockan 
15.15 är det julkonsert med Falbygdens manskör 
i kyrksalen. Välkommen!

Julfirande

Foto: Svenska kyrkan/IKON



svenskakyrkan.se/kyrkoval

Tack för din röst!
Högt valdeltagande i kyrkovalet, och 
Floby pastorat tar bronsplatsen i stiftet.

Kyrkovalet den 17 september engagerade fler 
än vanligt och gav ett ökat röstdeltagande 

i Floby pastorat så väl som i landet som helhet. 
I Floby pastorat röstade 16,62% av de kyrkotill-
höriga i förra valet, 2013. I årets val röstade hela 
23,54%, en ökning med 6,92 procentenheter! 
Faktum är att i Skara stift hamnade Floby med sitt 
valdeltagande på bronsplats i stiftet, d.v.s. tredje 
högsta valdeltagande i Skara stift!

Mandatfördelning i  
kyrkofullmäktige
I kyrkovalet röstade man fram vilka nominerings-
grupper och kandidater man vill ska leda kyrkan 
de kommande fyra åren. I pastoratet ställde fyra 
nomineringsgrupper upp till val till kyrkofullmäk-
tige och mandaten fördelade sig enligt följande:

* Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: 4
* Församlingskyrkornas väl i Kinneved,  

Brismene och Vårkumla i Floby pastorat: 5
* Samlingslista Floby valkrets  

i Floby pastorat: 12
* Åsarps Kyrkans framtid i Floby pastorat: 4

Ledamöterna till kyrkofullmäktige i Floby 
pastorat för mandatperioden 2018-2021 är:

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Marie Post

Fredy Neüman

Ingrid Törnqvist

Per Sörensen

Församlingskyrkornas väl i Kinneved,  
Brismene och Vårkumla i Floby pastorat
Rune Lennartsson

Torbjörn Ivansson

Göran Carlson

Bo Börjesson

Inger Eriksson

Samlingslista Floby valkrets i Floby pastorat
Agne Arnesson

Elin Lager

Dag Ahlenius

Sven Fransson

Peter Holm

Lisbeth Jonsson

Maria Vångell Rehn

Jörgen Jacov

Bengt Sonnbring

Tobias Willander

Mats Kjellén

Inge Karlsson

Åsarps Kyrkans framtid i Floby pastorat
Noomi Ragnarsson

Per-Hugo Claesson

Morgan Eriksson

Lennart Johansson

Val till församlingsråden
Inför val till församlingsråd i våra församlingar 
inom Floby pastorat inbjuds till församlingsmöte 
i respektive församling.

Floby församling
14 november kl. 19 i Kyrkans hus

Åsarps församling
13 november kl. 19 i Åsarps kyrka

Kinneveds församling
21 november kl. 19 i Kinneveds församlingshem

Under mötet lämnas information om försam-
lingsrådets uppgifter och församlingsborna har 
möjlighet att föreslå ledamöter till församlings-
rådet samt förslag på ordförande. Förslaget går 
sedan till kyrkofullmäktige som tar beslut på sitt 
möte i januari. Under kvällen bjuds det på kaffe.  
Välkommen!
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Ekumeniska  
böneveckor 
I januari anordnas ekumeniska  
böneveckor i Floby pastorat.

Att böneveckorna är ”ekumeniska” innebär 
att flera olika kristna samfund firar guds-

tjänst och ber tillsammans. Välkommen! 

Åsarp
torsdag 11 januari 19.00 

Korskyrkan 
gudstjänst

söndag 14 januari 10.00 

Åsarps kyrka 
gudstjänst

Floby
söndag 21 januari 10.00  

Kyrkans hus
gudstjänst, servering

tisdag 23 januari 19.00

Pingstkyrkan
bön

onsdag 24 januari 19.00

Trävattna missionshus
bön

fredag 26 januari 12.00 

Kyrkans hus
musikandakt och därefter lunch

lördag 27 januari 19.00

Pingstkyrkan
gudstjänst

söndag 28 januari 10.00 

Equmeniakyrkan, Odensberg
gudstjänst och servering

Syförenings- 
auktioner
Nu är det dags igen för de  

traditionella syföreningsauktionerna  

runt om i pastoratet.

Det är något visst med syföreningsauktio-
ner! Lotterier, god fika och auktion av 

många olika saker; sydda, virkade, vävda och ät-

bara.

Trevlig samvaro runt fikaborden och de insamla-

de pengarna delas ut till välgörande ändamål både 

i Sverige och ute i världen. Förra året samlade sy-

föreningarna in totalt 130 076 kronor med hjälp 

av oss alla som på olika sätt bidragit. Tillsammans 

gör vi skillnad!

fredag 17 november 18.00

Göteve EFS-kapell
EFS missionsauktion 

lördag 18 november 15.00

Floby, Kyrkans hus
Floby kyrkliga syförening

torsdag 23 november 19.00 

Gökhems församlingshem
Ullene kyrkliga syförening

lördag 25 november 18.30 

Hällestad, Tveten
Hällestad kyrkliga syförening

fredag 1 december 18.30 

Grolanda bygdegård
Grolanda kyrkliga syförening

söndag 10 december 14.00 

Solberga kyrka och hembygdsgård
Solberga kyrkliga syförening. Först firar vi gudstjänst 

i kyrkan och därefter dricker vi adventskaffe och 

håller auktion i hembygdsgården. 

På gång



Alla våra kyrkor
Varför ser kyrkor ut som de gör? Göran 
Carlson berättar.

Förre kyrkoherden Göran Carlson föreläser 
om ”alla våra kyrkor” i Floby pastorat. Före-

läsningen hålls tisdagen den 21 november klockan 
19.00 i Kyrkans hus i Floby. 

I pastoratet finns inte bara 17 kyrkor, utan också 
kyrkoruiner och gamla kyrkplatser enligt sägnen. 
Göran svarar på frågan ”Varför ser kyrkor ut som 
de gör?”. Välkommen att lyssna!

Glimten i ögat
Åke Hedström har gått i pension, efter 
att ha jobbat som vaktmästare i Floby 
pastorat sedan 2008.

Han är en person med glimten i ögat. Åke 
Hedström är arbetsvillig och påhittig, men 

framför allt en god kamrat.

Hans huvudsakliga arbetsplats har varit i Kinne-
ved och Åsarps församlingar och han har tillsam-
mans med de andra i vaktmästargänget löst både 
ditten och datten. 

Åke hade tidigare eget jordbruk där han var en 
mångsysslare. Med maskiner, 30 kor och ungdjur 
får man minsann ligga i och lösa diverse problem 
som uppstår vilket har varit väldigt användbart i 
kyrkans värld. Det var inga konstigheter för Åke 
att fixa till en trasig gräsklippare, byta en tegel-
panna eller hjälpa kollegorna med en ny krubba 
till det stundande julspelet. 

Åke började jobba inom Svenska kyrkan av en 
tillfällighet. Via kontakter på Farmartjänst och 
jaktmöte fick han reda på att det behövdes vakt-
mästare.  Sagt och gjort så hamnade han i vårt 
pastorat. 

Text: Matilda Wardin och Anna-Lena Hermansson

Nu som pensionär njuter han av livet tillsammans 
med sina barn och sex barnbarn. Husbilen har 
rullat cirka 400 mil under sommaren och jaktsä-
songen har dragit igång. I april börjar han med 
jägarexamen för nya jaktintresserade och det ser 
han fram emot.

Åke ser tillbaka på sin tid inom kyrkan som rolig 
och allsidig, och med en fin gemenskap med sina 
arbetskamrater. Och vi som arbetskamrater säger 
ett STORT tack för den här tiden, och du vet ju 
när vi fikar! 

Göran Carlson berättar om  
Ullene kyrkoruin och många 
andra kyrkor i past0ratet.

Foto: Matilda Wardin



www.svenskakyrkan.se/floby

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, 
våld och övergrepp. Tillsammans ger 
vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv

Ge en gåva 
& förändra 

liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223


