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är att Jesus inte bara sitter tyst och lyssnar på de 
äldre i templet. Det står att han samtalar med lär-
arna och att de häpnar över hans kloka tankar. 
Jag tänker på det när jag ser Greta Thunberg och 
den världsomspännande proteströrelse mot kli-
matförändringarna som leds inte av vuxna, utan 
av barn och ungdomar.

Det andra som är uppseendeväckande i berättel-
sen är att Jesus föräldrar, Maria och Josef, går en 
hel dagsled på vägen hem till Nasaret innan de 
upptäcker att Jesus inte är med i följet. De måste 
vända tillbaka och leta i tre dagar efter honom. 
Föräldrar och vuxna har ett stort ansvar att väg-
leda den uppväxande generationen, men har inte 
alltid koll på var de unga är eller vad ungdomar 
tycker är viktigt.

I kyrkans verksamheter ges många tillfällen för 
oss att möta varandra på riktigt, unga och äldre, 
barn och vuxna, bygdens människor och inflyt-
tade, troende och tvivlare. Vi har 
så mycket att upptäcka och lära av  
varandra!

Stefan Klint, kyrkoherde

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

Irma Leijer 72 38 93 076-132 22 54

Åsa Johansson 72 38 94 076-132 22 55

Kyrkogårdsförvaltning 72 38 84

måndag och fredag: 9.30-12.00

onsdag: 13.00-15.30

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

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

Telefon: 0515 – 72 38 80

E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

Facebook: Svenska kyrkan 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: Inger Filipsson och Isabelle Hovstein, foto Åsa Jockisch.
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Att mötas 
Olikheter som ålder, ursprung eller  
kyrkvana hindrar inte att mötas i kyrkan

Konfirmation handlar om att upptäcka och 
växa in i kyrkans tro och liv, men det är 

stor skillnad mellan att vara ung och konfirmeras 
nu och för femtio år sedan. Då var konfirmatio-
nen inträdesbiljetten till vuxenvärlden. Flickorna 
fick sin första riktiga klänning, pojkarna fick sin 
första kostym och steget från barn till vuxen var 
ganska kort. Idag har ungdomen brett ut sig både 
på barndomens och vuxenblivandets bekostnad. 
Ungdomstiden börjar tidigare och slutar senare, 
ibland mycket senare, än för tidigare generationer. 
Tonåren kan vara en jobbig tid i en ung männis-
kas liv, en tid då vi ska hitta oss själva och när 
vuxna inte alltid förstår.

En av mina favoritberättelser i Bibeln är när Je-
sus som tolvåring, på tröskeln mellan barndomen 
och vuxenlivet, får följa med sina föräldrar på en 
resa till Jerusalem. Det första som är märkvärdigt 



Följ oss gärna på Facebook!   

Sök på ”Svenska Kyrkans Unga Floby”  

så hittar du oss!

Svenska Kyrkans Unga

Julen närmar sig
Svenska Kyrkans Unga har stor och  
varierad verksamhet som nu går mot 
terminsslut. 

November och december är månader då vi 
ägnar julen stor uppmärksamhet. Som 

stöd i verksamheten finns ett gäng härliga ungdo-
mar som är ledare i våra grupper och på läger.  De 
åker på ledarkurs (Rustad, 15-17 november) som 
handlar om att vara uppmärksam på hur vi be-
möter varandra. Ledarna avslutar terminen med 
julmys tillsammans med styrelsen och anställda. 
Utöver detta händer många andra roliga saker nu 
när julen närmar sig.

Kransbindning
Den 26 och 27 november med start klockan 18 in-
bjuder Svenska Kyrkans Unga till kransbindning 
i Kyrkans hus i Floby. Linn och Monica tar hand 
om cirka 10 deltagare per kväll. De tillhandahåller 
material till självkostnadspris. Under kvällen kan 
man också äta gröt och skinksmörgås, även det till 
självkostnadspris. Anmäl dig senast den 21 novem-
ber till Linn Lager Alvarsson – först till kvarn gäller.  
Kontaktinformation finns på sidan 2.

Julpyssel i Kinneved 
Lördag den 7 december mellan klockan 10 och 
14 erbjuds det julpyssel för alla åldrar, liten som 
stor, i Kinneveds församlingshem. Dessutom 
kommer det att serveras julmat runt lunchtid.  
Ta med dig dina barn, dina föräldrar, ja hela fa-
miljen och fixa årets julpynt tillsammans. 

Julmarknad i Floby
I Floby har det blivit tradition att gå man ur huse 
och handla på julmarknaden. I år infaller jul-
marknaden den 8 december. I Kyrkans hus kan 
du under dagen göra julgranskarameller och flä-
tade hjärtan till granen. Nere på marknaden finns 
Svenska kyrkans bord där fyra- och femåringar 
får hämta sin egen Bibel.

Julvandring i Kinneved
En gång är ingen gång, två gånger en vana och 
en tredje blir en tradition. Nu är det återigen 
dags för tidsportalen att öppnas! Åk tillbaka i ti-

den och möt änglar, herdar och soldater – kan-
ske är det så att portalen öppnas runt den tiden 
då Jesus föddes i Betlehem, så att vi får träffa 
honom och hans föräldrar Maria och Josef.  
Portalen, som finns i Kinneveds församlings-
hem,  kommer att vara öppen den 12 december 
mellan 17.30 och 18.30. Under kvällen kommer 
man kunna fika och det finns lite försäljning, alla 
pengar går till årets julkampanj ”För alla flick-
ors rätt till ett värdigt liv”. Dessutom kan fyra- 
och femåringarna komma och hämta sin Bibel.  
Ta med dig familjen och kom! 

Julavslutning
Den 15 december firar alla barngrupper gemen-
sam luciagudstjänst i Floby kyrka med start 
klockan 18.00. Vi minglar med glögg och peppar-
kaka efteråt.

Gruppstarter i vecka 4
Efter ett kort jullov drar vi igång våra grupper 
vecka 4. Om du vill veta vilka grupper som finns, 
så kan du titta på www.svenskakyrkan.se/floby/
svenska-kyrkans-unga.
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Samtal om konfirmation

Inger och Isabelle samtalar om att  
konfirmeras och om livet då och nu. 

Isabelle och Inger lärde känna varandra när Isa-
belle var med i Bibelgruppen i Åsarp vid ett par 

tillfällen. Trots att det skiljer 68 år mellan dem så 
finns det inga svårigheter i kommunikationen,

– Det känns inte som det är så många år emellan,  
säger Inger. Vi i Bibelgruppen tyckte det var fint 
att möta Isabelle. Vi blev väldigt imponerade av 
henne som vågade komma till oss. 

Eftersom Isabelle hade missat en del av konfir-
mandtiden, föreslog hennes ledare att hon kunde 
delta i Bibelgruppen några gånger, vilket hon gär-
na gjorde.

– Det var bra, roligt att träffa de gamla tanterna 
och gubbarna. De är inte stela, de går bara lite 
stelt. 

Inger och Isabelle skrattar båda åt kommentaren 
och ler när de tänker tillbaka på våren. Konfir-
mandtiden är viktig menar de båda, för att lära sig 
mer och för att bekräfta sitt dop. 

– Jag kunde inte säga ja när jag döptes, jag var för 
liten, därför ville jag göra det nu, alltså konfirme-
ras, säger Isabelle. 

Inger gick i Bibelskola, vilket var ovanligt, men 
eftersom hennes syskon konfirmerades i Svenska 
kyrkan vet hon att det var ganska strängt då. Det 
var mycket man skulle kunna utantill och förhö-
ret på konfirmationsdagen var säkert nervöst för 
många. 

– Det var också ingången i vuxenvärlden att kon-
firmeras. De flesta slutade skolan då och arbets-
livet tog vid. 

Inger visar konfirmationsfoton. De konstaterar 
att det är ganska skönt med konfirmandernas kå-
por idag. Även om den nysydda vita klänningen 
och pojkarnas kostym var nog så fina, så är klä-
derna inte i fokus nu.

Samtalet om livet fortsätter med många skratt och 
hemligheter om bus på läger. Åldersskillnaden sät-
ter inga gränser för deras gemenskap.

Gemenskap som förenar

Foto: Åsa Jockisch



Natanael och Hugo konfirmerades i Floby 
pastorat. De vill rekommendera andra 
ungdomar att gör samma sak.

Natanael och Hugo, två fotbolls- och motor-
intresserade killar på 15 år, samtalar om 

året som konfirmand, om upplevelsen och käns-
lan. Hugos bror hade konfirmerats och han hade 
hört att det skulle vara kul. Natanael berättar att 
alla i hans närhet konfirmerats. Båda menar att 
det hör till att konfirmeras. De var med i gruppen 
i Floby som träffas på onsdagar efter skolan. Med 
ett rejält smörgåsfika så fanns det energi för att på 
olika sätt lära mer om bland annat skapelsen, dö-
den, livet och tron. Både Natanael och Hugo var 
effektiva – fort och lätt gjorde de alla uppgifter. 

– Vi försöker göra som man ska, summerar de. 

En stund i kyrksalen med sång, bön och reflektion 
var också en del av varje träff. Natanael och Hugo 
vill verkligen rekommendera andra ungdomar att 
bli konfirmerade. 

– Det är värt att konfirmeras. Så mycket roligt 
händer under tiden!

Vid ett tillfälle hjälpte Hugo och Natanael till-
sammans till att dela ut nattvarden vid en mässa. 
Hugo berättar om hur det var:

– Det var inte svårt, men det kändes lite mäktigt. 

Natanael menar också att det var häftigt hur de 
fick hjälpa till med nattvarden. Han tyckte att de 
var duktiga och löste det på ett bra sätt. De berät-
tar också vilken fördel de haft på SO-lektionerna 
när det handlat om kristendom.

Den kunskapen visade de också prov på för sina 
familjer på konfirmationsdagen, då de gestaltade 
en människas resa genom livet, från dopet ända 
till mötet med Gud efter döden. Båda talar om att 
Bibeln nu står i bokhyllan i rummet, men Hugos 
Bibel låg ett tag på nattduksbordet.

– Jag hade tänkt läsa, men det har inte skett. Men 
jag vet att det är aldrig för sent att börja läsa den. 

Natanael och Hugo rullar vidare, Hugo på sin 
crossmoppe och Natanael i sin AM-traktor som 
är full med doftgranar. Något av det bästa i livet 
är nog när någon vill sitta bredvid oss varje dag 
och då gör det inget om det dessutom doftar gott.

Nattvard och doftgranar

Vill du bli konfirmand?  
Vill du tipsa någon annan  
om att konfirmeras? 
På pastoratets hemsida (www.svenskakyrkan.
se/floby/konfirmation) finns information om att 
konfirmeras i Floby pastorat. Det går självklart 
också bra att kontakta oss för att få veta mer.  
Hör av dig via pastorsexpeditionen eller direkt 
till någon av pastoratets präster. På sidan 2 finns  
kontaktuppgifter. 

Foto: Åsa Jockisch

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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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 
kyrkan. Det kan ge nya krafter för dagens vand-
ring – och för livets.  

Pilgrim och stillhet
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Inledande text: Skara stift

Söndag 2 februari:  
Från mörker till ljus
Vi samlas vid Gökhems kyrka klockan 15 för att 
starta vår pilgrimsvandring. Vi går de 6 kilome-
trarna till Vilske-Kleva kyrka där vi firar en avslu-
tande mässa klockan 18.00.

Under vägen får kyndelsmässodagens ljustema ge-
nomsyra reflektionerna samtidigt som skymning-
en faller och korvburkslyktorna tänds.

Medtag fika och varm dryck. Klä dig efter väder 
och vind med bra skor eller kängor på fötterna 
och reflexväst. Stoppa gärna ner en extra tröja el-
ler väst som du kan ta på dig under fikapausen!

Återresa till Gökhem ordnas av arrangören. Vand-
ringsledare är Inger Eriksson och Jenny Carlson. 
Om du har frågor är du självklart välkommen att 
kontakta oss via pastorsexpeditionen. Du hittar 
kontaktinformation på sidan 2.

Jäla pilgrimskyrka – Vinter
Satsningen Jäla pilgrimskyrka under sommaren 
2019 gav mersmak. Våra vandringar till Jäla kyr-
ka från grannsocknarna avslutades med pilgrim-
sandakt eller mässa. Nu gör ”Jäla pilgrimskyrka 
– Vinter” entré. Vi vandrar i kyrkorummet eller 
tar en ”farmorsrunda” i kyrkans absoluta närhet, 
vi äter en varm soppa och firar andakt eller mässa 
tillsammans. En kväll för vi samtal under valven 
i kyrkan.

Pilgrimskvällar i Jäla kyrka
Söndag 19 januari 18.00 
Vi går en ”farmorsrunda”, äter en soppa  
och håller pilgrimsandakt.  
Jenny Carlson, Marie Louise Karlsson

Söndag 23 februari 18.00 
Vi upptäcker kyrkorummet, äter en soppa  
och firar pilgrimsmässa.  
Matilda Nyman, Ulla-Stina Nyman

Samtal under valven i Jäla kyrka
Tisdag 10 mars 19.00 
Jäla medeltida relikskrin står i centrum för ett 
samtal mellan Robin Gullbrandsson från Väster-
götlands museum och Stefan Klint som är kyr-
koherde i Floby pastorat. Vilka är våra ”reliker” 
idag? En pilgrimsandakt avslutar kvällen



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

Kyrktaxi
Behöver du hjälp att ta dig till Svenska 
kyrkans gudstjänster och samlingar?

Boka kyrktaxi för att enkelt ta dig till guds-
tjänster 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!

Personalnytt
Välkomna Matilda, Emma och Irma! 
Tack Annette!

På nyårsdagen 2020 tillträder komminis-
ter Matilda Nyman och kommunikatör 

Emma Johansson sina nya tjänster i Floby 
pastorat. Matilda kommer närmast från en 
tjänst i Älvsborgs församling och Emma från 
en tjänst  i Toarps pastorat. Vi hälsar dem väl-
komna i gudstjänsterna den 5 och 6 januari. 
Vi hälsar även barn- och ungdomsledare Irma 
Leijer välkommen som vikarie för föräldrale-
diga Matilda Wardin.

Annette Kinnunen avslutar sin tjänst efter 
19 år i pastoratet den 31 januari och blir ny 
organist i Varabygdens församling. Vi tackar  
Annette i gudstjänsterna den 22 och 26 de-
cember och vi önskar henne Guds välsignelse 
i det nya.
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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 

November
8 november, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
Musikandakt med Annette Kin-
nunen. Efter andakten serveras lunch

9 november, lördag
Floby Kyrkans hus 10.30
Rörelse i lekfull frihet. Anmälan till 
Annelie Lendrup, 073-994 58 47.

10 november
21:a söndagen efter trefaldighet
Floby Kyrkans hus 10.00
Mässa. Jockisch, Vinge

Börstig kyrka 15.00
Gudstjänst. Jockisch, Vinge

Kinneveds kyrka 18.00
Gudstjänst. Jockisch, Vinge

17 november
Söndagen före domsöndagen
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Klint, Behre Fransson

Floby Kyrkans hus 15.00
Tro- och ljusgudstjänst. Klint, Behre 
Fransson, m.fl.

Åsarps kyrka 18.00
Gudstjänst. Klint, Behre Fransson

22 november, fredag
Grolanda bygdegård 18.30
Syföreningsauktion.  
Grolanda kyrkliga syförening

Solberga hembygdsgård 18.30
Syföreningsauktion.  
Solberga kyrkliga syförening

23 november, lördag
Floby Kyrkans hus 09.00
Kvinnofrukost. Annika Hollsing 
berättar om kvinnoprojekt i  
Bangladesh, se sidan 7

24 november
Domssöndagen
Åsarps kyrka 10.00
Mässa. Karlén, Vinge

Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Karlén, Vinge

Floby Kyrkans hus 18.00
”Hela kyrkan sjunger”  
Allsång, kompband

30 november, lördag
Sörby kyrka 16.00
Grantändning och andakt. Jockisch, 
Kinnunen. Flobykören, glögg

Vårkumla kyrka 18.00
Grantändning och andakt. Jockisch, 
Kinnunen. Mixxkören, glögg

December
1 december
Första söndagen i advent
Kinneveds kyrka 10.00
Gudstjänst. Jockisch, Kinnunen. 
Mixxkören, servering 

Vilske-Kleva missionskyrka 10.00
Ekumenisk gudstjänst. Karlén mfl, 
servering

Jäla kyrka 15.00
Gudstjänst. Jockisch, Kinnunen. 
Mixxkören, servering

Hällestads kyrka 15.00
Gudstjänst. Karlén, Vinge

Göteve kyrka 18.00
Mässa. Jockisch, Kinnunen.  
Servering med hembygdsföreningen  
i Götevegården

Åsarps kyrka 19.00
Adventsmusik. Karlén, Vinge.  
Åsarpskören, glögg

6 december, fredag
Åsarp Korskyrkan 12.00
Musikandakt med efterföljande 
julbord.

7 december, lördag
Kinneveds församlingshem 10-14
Familjedag med julpyssel  
och jullunch, se sidan 3

Floby Kyrkans hus 10.30
Heliga danser. Anmälan till  
Ulla-Stina Nyman, 0761-422 422.

8 december
Andra söndagen i advent
Solberga kyrka 10.00
Gudstjänst. Klint, Behre Fransson

Floby Kyrkans hus 13-17
Servering i samband med  
julmarknad och julparad 
Julpyssel: 13.00-16.00 
Julmusik med  
Falbygdens manskör: 15.30

Kinneveds kyrka 18.00
Mässa. Klint, Behre Fransson

12 december, torsdag
Kinneveds kyrka och  
församlingshem 17.30-18:30
Julvandring, se sidan 3

13 december, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
Musikandakt med AG-kören och 
Christina Behre Fransson. Efter 
andakten serveras lunch.



↴15 december
Tredje söndagen i advent
Kinneveds kyrka 10.00
Gudstjänst. Jockisch, Behre Fransson

Åsarps kyrka 15.00
Gudstjänst. Jockisch, Behre Fransson

Floby kyrka 18.00
Mässa och julavslutning med  
Svenska Kyrkans Unga.  
Jockisch, Kinnunen.  
Flobykören, barnkör

17 december, tisdag
Sörby kyrka 17:30
Samling vid krubban.  
Jockisch, Vinge

19 december, torsdag
Kinneveds kyrka 17.30
Samling vid krubban.  
Jockisch, Behre Fransson

22 december
Fjärde söndagen i advent
Grolanda kyrka 18.00
Julmusik, Jockisch, Kinnunen. 
Mixxkören, Helena Kahrs, tolkning 
till teckenspråk, glöggservering

24 december
Julafton
Åsarps kyrka 10.00
Samling vid krubban.  
Jockisch, Kinnunen

Kyrkans hus 13.00-16.00
Jul i gemenskap. Jockisch,  
Behre Fransson. Se sidan 14

Gökhems kyrka 22.00
Julnattsgudstjänst.  
Carlson, Behre Fransson

Vårkumla kyrka 22.00
Julnattsgudstjänst. Klint, Henriksson

Börstig kyrka 23.30
Julnattsgudstjänst. Klint, Henriksson

Jäla kyrka 23.30
Julnattsgudstjänst. Carlson,  
Behre Fransson

25 december
Juldagen
Brismene kyrka 06.30
Julotta. Klint, Vinge

Solberga kyrka 08.00
Julotta. Klint, Vinge

26 december
Annandag jul
Förkindsgården 14.00
Gudstjänst. Jockisch, Kinnunen 
Julkaffe

Ullene Kyrka 18.00
Julmusik. Jockisch, Kinnunen 
Flobykören, Helena Kahrs 
glöggservering

29 december
Söndagen efter jul
Kinneveds kyrka 10.00
Mässa. Karlén, Vinge

30 december, måndag
Floby Kyrkans hus 18.00
Julfest med servering av julgröt, 
smörgåsar, kaffe och godis.  
Öhgren, tomteorkester

31 december, tisdag 
Nyårsafton
Åsarps kyrka 15.00
Nyårsbön. Karlén, Vinge

Vårkumla kyrka 23.15
Nyårsbön. Karlén

Januari
1 januari, onsdag
Nyårsdagen
Floby kyrka 18.00
Nyårsbön. Karlén, Henriksson

5 januari
Söndagen efter nyår
Floby Kyrkans hus 10.00
Missionsgudstjänst. Klint, Nyman, 
Vinge mfl. Avslutning julkampanj 
Act och EFS Mission, servering

Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Klint, Nyman, Vinge

Måndag 6 januari, måndag
Trettondedag jul 
Åsarps kyrka 18.00
Julmusik. Klint, Nyman, Vinge. 
Åsarpskören, glögg

12 januari
Första söndagen  
efter Trettondedagen 
Kinneveds kyrka 10.00
Gudstjänst. Jockisch, Behre Fransson 

Åsarps kyrka 15.00
Gudstjänst. Jockisch, Behre Fransson

Floby Kyrkans hus 18.00
Mässa. Jockisch, Behre Fransson

18 - 25 januari
Böneveckan för kristen enhet,  
se sidan 12

19 januari
Andra söndagen  
efter Trettondedagen
Floby Kyrkans hus 10.00
Ekumenisk gudstjänst.  
Klint, Vinge mfl

Kinneveds kyrka 15.00
Gudstjänst. Klint, Vinge

Åsarps kyrka 18.00
Ekumenisk mässa.  
Klint, Hagle, Vinge, m.fl.

Jäla kyrka 18.00
Pilgrimskväll med andakt, se sidan 6

22 januari, onsdag
Åsarp Korskyrkan 18.00
Ekumenisk bön, Klint, Hagle mfl

24 januari, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00
Musikandakt med Christina  
Behre Fransson. Efter andakten 
serveras lunch.

26 januari
Tredje söndagen  
efter Trettondedagen
Floby Kyrkans hus 10.00
Gudstjänst. Nyman, Behre Fransson

Börstig kyrka 15.00
Gudstjänst. Nyman, Behre Fransson

Vårkumla kyrka 18.00
Mässa. Nyman, Behre Fransson

1 februari, lördag
Åsarps kyrka 19.00
Välgörenhetskonsert med Clas  
Vårdstedt. Samarrangemang  
med Korskyrkan, Erikshjälpen  
och Sensus. Se sidan 12. 

2 februari
Kyndelsmässodagen
Kinneveds kyrka 10.00
Dopdroppegudstjänst.  
Jockisch, Vinge

Gökhems kyrka 15.00
Pilgrimsvandring till  
Vilske-Kleva kyrka. Se sidan 6

Vilske-Kleva kyrka 18.00
Mässa. Jockisch, Vinge
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På gång

Trevlig samvaro och välgörande ändamål

Det är något visst med syföreningsauktio-
ner. Lotterier, god fika, auktion av många 

olika saker – sydda, virkade, vävda, ätbara med 
mera. Trevlig samvaro och allt som samlas in delas 
ut till olika välgörande ändamål här hemma och 
ute i världen. Förra året samlades drygt 140.000       
kronor in! I år äger syföreningsauktionerna rum 
enligt följande:

Fredag 15 november 18 .30 
Göteve EFS kapell
EFS missionsauktion

Fredag 15 november 19.00 
Gökhems församlingshem
Ullene kyrkliga syförening

Lördag 16 november 15.00 
Floby Kyrkans hus
Floby kyrkliga syförening 

Fredag 22 november 18.30 
Grolanda bygdegård
Grolanda kyrkliga syförening

Fredag  22 november 18.30 
Solberga hembygdsgård 
Solberga kyrkliga syförening 

Lördag 30 november 18.30 
Tveten
Hällestad kyrkliga syföreningsauktion

Syföreningsauktioner

Foto: Stefan Klint



Lördagsträffar 

Härlig gemenskap på deltagarnas villkor!

V i träffas i Kyrkans hus i Floby  
följande lördagar klockan 14.00:  

11 januari och 15 februari. 

På vårdcentrum i Floby träffas vi  
i matsalen klockan 15.00 följande dagar:  
25 januari och 29 februari.

Bibelgrupper
Är du nyfiken på Bibeln? 

V i 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 våren 2020:

28 januari, 11 februari, 25 februari, 10 mars,  
24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj 18.30 (gemensam 
avslutning med Åsarp, plats meddelas senare)

Åsarp
Bibelgruppen i Åsarp träffas i Åsarps församlings-
hem några tisdagar kl 18.00. Följande datum är 
inplanerade under våren 2020:

4 februari, 3  mars, 2 april, 5 maj 18.30 (gemen-
sam avslutning med Floby, plats meddelas senare)

Dagledigträffar
Vill du vara med om en trevlig stund med sång, 
musik och glad samvaro kring kaffeborden?  
Välkommen till våra dagledigsamlingar!

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

Tisdag 3 december 14.00, Floby Kyrkans hus
Julprogram, allsång med musikkryss 
Gunnar och Walther Alriksson

Åsarp
Torsdag 7 november 15.00, Korskyrkan
Sång och gitarr, Gunilla Alström

Torsdag 12 december 15.00, Korskyrkan
Luciafest. Stefan Klint m.fl.

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

Psst!

Inger och Isabelle möttes i bibel-
gruppen i Åsarp. Läs om deras 
möte på sidan 4!
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Välgörenhetskonsert med  
Clas Vårdstedt, sång och flygel

Clas Vårdstedt är en uppskattad artist, en 
tröstens och hoppets förkunnare, en sång-

författare som förmår beskriva Guds närvaro i det 
enkla, vardagliga. Lördagen den 1 februari med 
start klockan 19.00, ger han en konsert i Åsarps 
kyrka. Det är fri entré och under konserten görs 
en insamling till Erikshjälpens arbete med utsat-
ta barn och familjer. Arrangörer är Korskyrkan,  
Åsarps församling, Erikshjälpen och Sensus.

”Du har mitt liv i din hand”

Ekumenik: enhet i kristus

Vi ber  
tillsammans
Särskilt fokus på bön för flyktingar  
som kommer över Medelhavet. 

Böneveckan för kristen enhet är världens 
största ekumeniska manifestation. Den 

genomförs samtidigt i cirka 120 länder varje år 
18-25 januari. Årets tema ”De visade oss särskild 
omsorg” (Apg 28:2) kommer från kyrkorna på 
Malta och är en uppmaning att visa gästfrihet för 
människor på flykt, utifrån den verklighet som 
Malta lever i med många båtflyktingar som kom-
mer över Medelhavet.

Vi ber tillsammans vid följande tillfällen:

Floby
19 januari, söndag
Floby Kyrkans hus 10.00 
ekumenisk gudstjänst

21 januari, tisdag 
Pingstkyrkan 19.00
ekumenisk bön

22 januari, onsdag
Trävattna missionshus 19.00 
ekumenisk bön 

24 januari, fredag
Floby Kyrkans hus 12.00 
lunchmusik och sopplunch 

25 januari , lördag
Pingstkyrkan 17.00 och 19.00
ekumenisk gudstjänst och servering 

26 januari, söndag
Vilske- Kleva Missionskyrka 10.00
ekumenisk gudstjänst och servering 

Åsarp
19 januari, söndag
Åsarps kyrka 18.00 
ekumenisk mässa

22 januari, onsdag 
Korskyrkan 18.00 
ekumenisk bön

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Julevangeliet
I Bibeln (Lukasevangeliets andra kapitel) 
kan vi läsa om anledningen att vi firar jul: 
Jesu födelse.

V id den tiden utfärdade kejsar Augustus 
en förordning om att hela världen skulle 

skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, 
och den hölls när Quirinius var ståthållare i Sy-
rien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst 
hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Ga-
lileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 
för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin 
trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne 
att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i här-
bärget. I samma trakt låg några herdar ute och 
vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens 
ängel framför dem och Herrens härlighet lyste 
omkring dem, och de greps av stor förfäran. 

Men ängeln sade 
till dem:

”Var inte rädda. 
Jag bär bud till er 
om en stor glädje, 
en glädje för hela 
folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet 
för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba.”

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en 
stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höj-
den åt Gud och på jorden fred åt dem han har 
utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen 
sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Bet-
lehem och se det som har hänt och som Herren 
har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann 
Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg 
i krubban. När de hade sett det berättade de vad 
som hade sagts till dem om detta barn. Alla som 
hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria 
tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lo-
vade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var 
så som det hade sagts dem. (Luk 2: 1-20)

Foto: Svenska kyrkan/IKON
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Julfirande i gemenskap

Gudstjänster, musik, pyssel och  
gemenskap. Välkommen att  
fira jul i Svenska kyrkan!

Advents- och jultiden är för många en tid 
av förberedelser, familjegemenskap och 

glädje, men för andra en tid med ökad stress el-
ler ensamhet. Julen är i kyrkans gemenskap en 
stor högtid då vi möter varandra och tillsammans 
stannar upp inför julens budskap: Gud kommer 
till oss som ett nyfött barn, ett ljus som lyser i 
mörkret och ett löfte om fred på jorden!

Gudstjänster för alla åldrar 
Från och med Första advent och högtidliga guds-
tjänster i sex kyrkor tänder vi adventsljusen i guds-
tjänsterna. I kvällsmässan i Floby kyrka Tredje ad-
vent medverkar Svenska Kyrkans Ungas grupper, 
Flobykören och pastoratets barnkör. Nytt för i år 
är ”Samling vid krubban” där julevangeliet berät-

tas på ett levande sätt för barn och vuxna i Sörby 
17 december, Kinneved 19 december och i Åsarp 
på julafton. Stämningsfulla julnattsgudstjänster 
firas i kyrkorna i Gökhem, Jäla, Vårkumla och 
Börstig, medan julotta firas i Brismene och Sol-
berga. Till detta kommer uppskattade nyårsböner 
i Åsarp, Vårkumla och Floby kyrka.

Jul i gemenskap
I Floby Kyrkans hus arrangeras öppet hus med jul-
firande vid två tillfällen den 24 och 30 december. 
På julafton inleder vi med julbön i kyrksalen kl 
13 och delar därefter en enkel och god julmåltid 
med varandra. Brasan i öppna spisen, glögg, pep-
parkakor och julmusik bidrar till stämningen och 
gemenskapen avslutas vid 15-tiden. Den som be-
höver specialkost eller som vill hjälpa till i köket 
får gärna anmäla detta till pastoratsexpeditionen, 
se sidan 2. Mer julfirande för alla i Kyrkans hus 
blir det 30 december, då festen inleds kl 18 med 
julgröt och smörgåsar, kaffe och godis. Andlig spis 
och underhållning med tomteorkester utlovas. I år 
firar vi även gudstjänst och julfikar tillsammans 
på Frökindsgården 26 december kl 14.

Många sätt att fira jul  
i Floby pastorat

Foto: Svenska kyrkan/IKON



Du stjärna  

över Betlehem,  

o låt ditt milda ljus  

få lysa in med hopp och frid  

i varje hem och hus.
(sv psalm 116:3)

Mycket musik och sång
Som traditionen bjuder blir det mycket musik och 
sång i våra kyrkor under advents- och jultiden. 
Uppskattade och återkommande musikevene-
mang är 
• Adventsmusik i Åsarps kyrka,  

1 december klockan 19.00

• Julmusik med Falbygdens manskör  
i Floby Kyrkans hus,  
8 december klockan 15:30 

• Mixxkören i Grolanda kyrka, 
22 december klockan 18.00 

• Flobykören  i Ullene kyrka, 
26 december klockan 18.00  

• Åsarpskören i Åsarps kyrka,  
6 januari klockan 18.00

Välkommen att sjunga med i de välkända och  
älskade psalmerna!

Julens berättelser  
för de minsta
För de fyra- och femåringar i pastoratet som ännu 
inte har hämtat sin egen Bibel finns tre tillfällen att 
tillsammans med en vuxen göra detta: vid Svenska 
kyrkans bord under Skyltsöndag i Åsarps centrum 
1 december kl 15-17 (missa inte adventsmusiken 
i Åsarps kyrka), vid Svenska kyrkans bord under 
Floby julmarknad 8 december kl 13-17 (passa 
på att julpyssla i Kyrkans hus) eller i Kinneveds 
församlingshem 12 december kl 17:30-18:30 i 
samband med tidsresan och julvandringen för alla 
åldrar!

Act Svenska kyrkans  
julkampanj
Under perioden Första advent till och med Tret-
tondedag jul pågår Act Svenska kyrkans julkam-
panj ”För alla flickors rätt till ett värdigt liv”. 
Alla kollekter som samlas in under perioden går 
till detta ändamål. Insamlingen avslutas samti-
digt med EFS julinsamling i en traditionsenlig 
missionsgudstjänst i Kyrkans hus 5 januari. Vid 
Skyltsöndag i Åsarp, på Floby julmarknad och i 
samband med julvandringen i Kinneved kommer 
julkampanjen att presenteras med lotterier och 
möjlighet att köpa julkort, ljus mm, där intäk-
terna går till insamlingen. Vill du vara med och 
bidra? Gåvor till lotterierna mottages tacksamt! 
Hör av dig till pastoratsexpeditionen, se sidan 2.

Foto: Lena Åmark
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