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Se aktuellt program och läs mer på

EFS missionsförening
Floby- Göteve

Gudstjänster och samlingar hålls i:
Kyrkans Hus, Floby 
Göteve missionskapell
EFU-stugan Göteve

Bankgiro: 5836-9646
Swish:  123 452 8055 

Ordförande missionsföreningen:
Gudrun Nilsson 
gudrun.d.nilsson@gmail.com

Föreningen har samverkansavtal 
med Floby pastorat vilket bl. a 
innebär att EFS svarar för ett antal 
av Floby församlings gudstjänster
och bidrar med ideella insatser
i församlingens övriga verksamhet.
www.svenskakyrkan.se/floby

Vi samarbetar med studieförbundet 
SENSUS 

Warenbergskyrkan
EFS Falköping

Warenbergsgatan 15
521 33 Falköping

Bankgiro: 5049-3576
Swish: 123 553 11 08

Präst i Warenbergskyrkan: 
Per-Erik Aronsson

073-71 39 535
pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se

Ordförande  
EFS Warenbergskyrkan:

Daniel Gustavsson 
danielhargestam@gmail.com

www.warenbergskyrkan.se



Tänk att få vakna  
tidigt en morgon...

Tänk att få vakna tidigt en morgon
Höra ett vårregn sjunga sin sång!
Jag älskar regnet som väcker jorden
Tack käre Far för regnet du gav!

Tänk att få vakna tidigt en morgon
Höra en koltrast sjunga sin sång!
Jag älskar sången koltrasten sjunger
Tack käre Far för sången du gav!

Tänk att få vakna tidigt en morgon
Se hur vår sol gör allting så skönt
Jag älskar solen som värmer jorden
Tack käre Far för solen du gav!

Tänk att få vakna tidigt en morgon
Utan att sakna natten som var
Jag älskar livet som du har skapat
Tack käre Far för allt som du gav!

Morning has broken - År 1972 gav Inga-Maj Hörnberg ut  
sången i en version med svensk text.  Den  finns på skiva, 
You Tube med mera och har framförts i många olika sam-
manhang. För ett par veckor sedan sjöng vi några versar
ur sången vid en musikandakt i Kyrkans hus, Floby. Man blir 
glad när man sjunger den och tacksam att vi bor i ett land 
som får regn och sol, grönskande  träd, blommor,  åkrar 
som ger skörd, fågelkvitter och mycket mera. Ibland är 
vi missmodiga och inte glada, men vi får lita till det som  
står i en  sommarpsalm – de skola oss påminna om  
Guds rikedom.

                                                          
Marianne Arvidsson

 



På gång
floby-göteve, efu-stugan

BIBELGRUPPEN I FLOBY   
Höstterminen 2019
Tisdag varannan vecka  
kl 19.00 – 21.00 

10 och 24 september
8 och 22 oktober
5 och 19 november
3 december avslutning tillsammans med bibelgruppen Åsarp

SCOUTERNA BÖRJAR 
DEN  30 AUGUSTI 

TIPSPROMENADER
I vår och sommar vid
EFU-stugan
Start kl 18.00-19.30

13, 20 och 27 maj
12, 19 och 26 augusti

Servering av kaffe och korv
Arr: EFS-Floby-Göteve, Göteve 
Hembygdsförening,
Scouterna och EFU-stugan
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På gång
warenbergskyrkan

Välkommen med på församlingsdag 
på Sjöhaga mellan Lerdala och  
Timmersdala. Sjöhaga är en rofylld 
plats vid sjön Lången med badplats, 
med fina ytor både inomhus och 
utomhus för aktiviteter. På gården 
finns även en kyrksal. 
Dagen fylls av gemenskap, mat och 
lovsångsmässa på kvällen.  
 
Vi samlas kl 9.00 på pendelparkerin-
gen vid McDonalds, Falköping för 
samåkning i bilar.  Var och en tar 
med fika för dagen och något att 
grilla till lunch. Grillar finns på plats. 
Kvällsmat ordnar vi gemensamt så 
detta behöver du inte ta med.  
Vi åker hemåt ca kl 20.30. 

OAS SOMMARMÖTE I LJUNGBY 23–27 JULI
Ljungby arena. www.oasrorelsen.se

”Kom och se vad Gud har gjort, underbara är hans gärn-
ingar mot människors barn. Halleluja.” 

FÖRSAMLINGSDAG PÅ SJÖHAGA 
Lördag 7 september

Anmäl dig senast  30 augusti!

 
Alla är välkomna, du behöver inte 
vara medlem i Warenbergskyrkan. 

Kostnad:  
200 kr/vuxen, barn 0-18 år gratis.  
Betalning till: Bg 5049–3576 märk 
med ”Sjöhaga och ditt namn”.  
Kvällsmaten betalas på plats.

Anmälan och frågor: 
Per-Erik Aronsson, präst i Warenbergskyrkan 
073-71 39 535 eller  
pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se
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Alpha-kurs
warenbergskyrkan

Onsdagen 11 september kl 18.30-20.45 startar Alpha i  
Warenbergskyrkan. Första kvällen är en prova-på-kväll 
(kostnadsfri). Vi kommer sedan träffas 10 onsdagar med  
en helg i mitten, helgen är 26–27 oktober.  
Kostnad för mat 50kr/kväll.  
 
Anmäl dig helst senast 6 september till: 
Per-Erik Aronsson, präst i Warenbergskyrkan  
073-71 39 535 eller  
pererik.aronsson@warenbergskyrkan.se.  
 
Livet är värt att utforska!

ANMÄLNINGSBLANKETT
 Om du vill delta, fyll i detta formulär och skicka det till adressen på nästa sida. 

Namn   Efternamn  

Postadress    Ort   

Postnr   Tel. dagtid   E-mail  

Specialkost   Ålder (valfritt)  

Hur hörde du talas om Alpha?      

 
Vi ser fram emot att träffa dig!

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och 
reflektera kring livet och dess mening. Det är en 
plats där människor kan komma och koppla av, 
äta, lyssna och dela sina tankar.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff 
inleds med en måltid eller någon annan form av 
förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt 
eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. 
Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje 
deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. 

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för 
människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?
Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång 
tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på 
ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna 
tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’. 

Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som 
varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också 
hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en 
lunchrast på arbetsplatsen eller skolan. 

Alphakursen är gratis, men ibland ber arrangören om ett 
bidrag till matkostnaderna. 

KURSANSVARIGA   

NÄR OCH VAR:

KURS:

TID OCH DATUM:

PLATS:

ÖVRIGT:

ALPHAKURSEN

LIVET  

är värt att 
UTFORSKA
sverige.alpha.org

ALPHAKURS I WARENBERGSKYRKAN 
11 SEPTEMBER
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Alpha-kurs
 warenbergskyrkan

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera 
kring livet och dess mening. Det är en plats där människor  
kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar. 
Gästerna kommer på Alphakursen av många olika skäl, en  
del vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de vill  
diskutera. Många gäster har aldrig varit i kyrkan och andra  
kan ha gått i kyrkan men känner att de aldrig haft en  
personlig förståelse av den kristna tron.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

• Varje träff inleds med mat, borden står dukade. Oavsett om 
det är en grupp med vänner som samlas runt ett köksbord, 
eller en snabb träff på stan med fika, så har mat en förmåga 
att föra människor samman. Det är likadant på Alpha. Det 
är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lära känna 
varandra.  

• Därefter ser vi på ett föredrag. Föredragen är upplagda så 
att de engagerar och inspirerar till samtal. De utforskar de 
stora frågorna kring tro och ger kunskap om grunderna i den 
kristna tron. 

• Den viktigaste delen av varje Alphakurs är troligtvis möj-
ligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, 
och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det 
finns inget krav på att man ska säga något och det finns 
inget du inte får säga. Det är ett tillfälle att lyssna på andra 
och bidra med dina egna perspektiv i en ärlig, öppen och 
vänskaplig miljö.

ANMÄLNINGSBLANKETT
 Om du vill delta, fyll i detta formulär och skicka det till adressen på nästa sida. 

Namn   Efternamn  

Postadress    Ort   

Postnr   Tel. dagtid   E-mail  

Specialkost   Ålder (valfritt)  

Hur hörde du talas om Alpha?      

 
Vi ser fram emot att träffa dig!

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och 
reflektera kring livet och dess mening. Det är en 
plats där människor kan komma och koppla av, 
äta, lyssna och dela sina tankar.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff 
inleds med en måltid eller någon annan form av 
förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt 
eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. 
Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje 
deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter. 

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för 
människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?
Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång 
tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på 
ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna 
tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’. 

Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som 
varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också 
hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en 
lunchrast på arbetsplatsen eller skolan. 

Alphakursen är gratis, men ibland ber arrangören om ett 
bidrag till matkostnaderna. 

KURSANSVARIGA   

NÄR OCH VAR:

KURS:

TID OCH DATUM:

PLATS:

ÖVRIGT:

ALPHAKURSEN

LIVET  

är värt att 
UTFORSKA
sverige.alpha.org

ALPHAKURS I WARENBERGSKYRKAN 
11 SEPTEMBER
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GEMENSAMT SOMMARPROGRAM
efs falköping, floby-göteve & warenbergskyrkan

SÖNDAG 2/6 Söndagen före pingst 
Warenbergskyrkan 
9.00-11.30 Alphagudstjänst 
Tema: Hur kan jag bli fylld av 
den Helige Anden? 
Frukost, film och samtal 
Per-Erik Aronsson

TISDAG 4/6 
19.30 Bön, Warenbergskyrkan

SÖNDAG 9/6 Pingstdagen 
Warenbergskyrkan 
10.00 Utomhusgudstjänst med 
korvgrill efteråt 
Predikan: Per-Erik Aronsson 
Servering 

TISDAG 11/6 
19.30 Bön, Warenbergskyrkan

SÖNDAG 16/6 Heliga trefaldighets dag 
EFU-stugan 
18.00 Gudstjänst  
Predikan: Rune Hjelm 
Servering (Floby-Göteve ansvarar)

TISDAG 18/6 
Warenbergskyrkan 
19.30 Bön

MIDSOMMARAFTON 21/6 
EFU-stugan, Göteve  
Midsommarfirande
15.30–18.00 Servering, tips-
promenad, lotterier
15.30 Midsommarstången  
görs iordning.
ca 16.30 dans och lekar kring 
midsommarstången, korv-
grillning
18.00 ”Sång i midsommartid”, 
allsång m. diktläsning och solo-
sång, Christina Behre Franson 
m fl. (i samarbete med Sensus) 
(EFU-stugan och Göteve hembygds-
förening ansvarar)

SÖNDAG 30/6 2:a sön e trefaldighet 
EFU-stugan 
Samling kl 16.30 för de som  
vill vara med och hjälpa till 
18.00 Familjegudstjänst 
Medverkan: Per-Erik Aronsson 
och Elisabet Henriksson 
Servering (Falköping ansvarar)
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GEMENSAMT SOMMARPROGRAM GEMENSAMT SOMMARPROGRAM
efs falköping, floby-göteve & warenbergskyrkan

SÖNDAG 7/7 3:e sön e trefaldighet 
Warenbergskyrkan 
17.00 Korvgrillning 
18.00 Utomhusgudstjänst  
Predikan: Per-Erik Aronsson 
Sång: Elisabet och Jakob  
Henriksson

SÖNDAG 14/7 4:e sön e trefaldighet 
EFU-stugan 
10.00 Gudstjänst 
Predikan: David Johnsson 
Servering (Floby-Göteve ansvarar) 

SÖNDAG 28/7 6:e sön e trefaldighet 
EFU-stugan 
10.00 Gudstjänst 
Predikan: Karl-Göran Hallabro 
Sång: 
Servering (Falköping ansvarar)

SÖNDAG 11/8 8:e sön e trefaldighet 
EFU-stugan 
18.00 Gudstjänst  
Owe Johansson  
Sång: Sara Strömberg 
Servering (Floby-Göteve ansvarar) 

SÖNDAG 18/8 9:e sön e trefaldighet 
Warenbergskyrkan 
10.00 Gudstjänst 
Predikan: Bengt-Åke Ögren 
Sång: 
Servering

AVSLUTNINGSHELG  
EFU-STUGAN
LÖRDAG 24/8 
18.00 Musik och lyrik i  
sensommartid 
Medverkan: EFS-sånggrupp  
och barnkör 
Servering (Falköping ansvarar)

SÖNDAG 25/8 10:e sön e trefaldighet 
EFU-stugan 
10.00 Gudstjänst 
Predikan: Göran Carlson 
Sång: Sofia, Selma och Tuva 
Persson 
Servering (Floby-Göteve ansvarar)
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GEMENSAMT SOMMARPROGRAM
efs falköping, floby-göteve & warenbergskyrkan

SÖNDAG 1/9 11:e sön e trefaldighet 
Warenbergskyrkan 
10.00 Närradiogudstjänst  
Predikan: Per-Erik Aronsson 
Sång: EFS-sånggrupp 
Servering

MÅNDAG 2/9 
Warenbergskyrkan  
14.30 Bibelgrupp

TISDAG 3/9 
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön

LÖRDAG 7/9
FÖRSAMLINGSDAG 
Se s. 5 för mer info.

SÖNDAG 8/9 12 :e sön e trefaldighet 
Kyrkornas dag i Kyrkans hus, Floby 
14.00 Ekumenisk gudstjänst 
Sång: Ungdomskören Appellen 
15.00-17.00 Kakbuffé 
16.00 Sångstund tillsammans  
med Appellen 
(i samarbete med SENSUS)

TISDAG 10/9 
Warenbergskyrkan 
14.30 Symöte  
19.30 Bön

ONSDAG 11/9 
Warenbergskyrkan  
18.30 Alphakurs. Läs mer på s. 6  

SÖNDAG 15/9 13:e sön e trefaldighet 
Warenbergskyrkan 
9.00-11.30 Alphagudstjänst 
Tema: Hur kan jag göra det 
bästa med resten av mitt liv? 
Frukost, film och samtal

MÅNDAG 16/9 
Warenbergskyrkan  
14.30 Bibelgrupp

TISDAG 17/9 
Warenbergskyrkan  
19.30 Bön 

SÖNDAG 22/9 14:e sön e trefaldighet 
Floby kyrka 
10.00 Pastoratsmässa 

SÖNDAG 22/9 14:e sön e trefaldighet 
Warenbergskyrkan  
9.00-11.30 Alphagudstjänst 
Tema: Hur kan jag stå emot det 
onda? 
Frukost, film och samtal 
Per-Erik Aronsson

TISDAG 24/9 
Warenbergskyrkan  
14.30 symöte 
19.30 Bön

MÅNDAG 30/9 
Warenbergskyrkan  
14.30 Bibelgrupp

6
10

SEPT



GEMENSAMT SOMMARPROGRAM

Föreningen EFU-stugan höll sitt 
årsmöte den 9 mars under god 
tillslutning av både yngre och äldre 
medlemmar. Föreningen har haft ett 
intensivt år av planering och genom-
förande av arbetet med att hålla 
lokalerna och området iordning. 

Förutom vanligt underhåll av bygg-
naderna går mycket av arbetet i 
föreningen ut på att stödja scout- 
arbetet på olika sätt. Det fasta vind-
skyddet står nu helt klart och har 
använts under våren, och nu senast 
vid hajken i början av maj. Årsmötet 
beslutade att förbättra belysningen 
på parkeringen och vid samlings-
salen. Arbetet kommer att utföras 
under sommaren och skall vara  
klart när ”höstmörkret” kommer. 
 
Den stora satsningen hittills i år 
har varit arbetet med den nya av-

loppsanläggningen, som färdigställ-
des i slutet av februari.  

Ett större träd har sågats ner och 
gett plats för ett runt bord som i 
sin tur skall ingå i den lekplats som 
planeras. Gungställning, rutschkana, 
och en enklare klätterställning är 
tänkt att byggas. Scouterna har un-
der våren själva fixat en hinderbana, 
” inte nudda marken bana”, och i 
den ingår att även kunna balansera 
på en stock över ett dike. Materialet 
till banan kommer delvis från det 
nedtagna trädet.  

Ett bord och en bänk i tryckimpregne-
rat virke har kommit på plats. Bän-
ken är placerad utanför samlings-
salen och ersätter en av de tidigare 
vita bänkarna som sett sina bästa 
dagar. Så småningom ska också de 
två kvarvarande bänkarna ersättas. 
 
 
 

Satsningar på gång, EFU-stugan

Föreningen får ekonomiska bidrag från EFS-föreningarna och 
Falköpings kommun men är också beroende av gåvomedel.  

STÖD GÄRNA verksamheten med en gåva till EFU-stugans bankgiro: 
124-0753 eller swish nr 123 019 07 44.
Välkomna till EFU-stugan i sommar!
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Scoutstarten blir den 30 augusti. 

ALPHAKURS I WARENBERGSKYRKAN

Onsdagen 11 september kl.18.30-20.45 
Läs mer på sida 6-7

SCOUTSTART  
3 0  A U G U S T I

ALPHAKURS I 
 WARENBERGSKYRKAN

1 1  S E P T E M B E R 
L Ä S  M E R  P Å  S I D A  6 - 7

Missa inte!


