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”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
– mig, dig och världen.”
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Så är det advent och jul igen och vi plockar fram ljusstakar, stjärnor och ljusslingor. 
Vi ser fram emot att dagarna kommer att bli längre igen efter en höst där dagarna 
bara blivit kortare och kortare. Vi ser oss om och längtar efter mer ljus, värme och 
hopp i vår värld.

Nu får vi än en gång samlas runt julens budskap, som handlar om att Gud sänt 
sin son som också kallas Världens ljus till oss. Det är ett fantastiskt budskap som vi 
kan få ta till oss och låta oss förvandlas av. Tänk att den som sa ”Varde ljus” också 
vill lysa för oss idag. Det är ett budskap som du och jag och världen behöver höra.

I Equmeniakyrkan har vi under tiden 1a advent till 31 januari insamlingsperiod för 
det internationella arbetet. I det här Brevet vill vi lyfta missionen och ge lite glimtar 
från olika håll i världen, förr och nu. Jag tänker att även om vi tycker att förhållan-
dena här blir kärvare och det blir dyrare att leva så finns det människor ute i världen 
som har det ännu svårare. Och det finns människor som behöver ett möte med 
hoppet och ljuset som finns i den kristna tron. Därför behövs våra böner och vårt 
stöd för det internationella arbetet. Vi har också så mycket att lära av människor i 
andra länder så låt oss fortsätta att intressera oss för vad som sker utanför våra egna 
gränser. 

Inför ett nytt år så vet vi inte vad som kommer att hända. För egen del märker jag 
alltmer att dagen när jag ska trappa ner yrkeslivet närmar sig alltmer. Vet inte riktigt 
hur det kommer att bli, men det är ju så det är med livet. Min bön är att det ska bli 
en bra lösning både för församlingen och mig. Så ha med frågan om ny pastor i dina 
tankar och böner.

Med den här hälsningen vill jag önska er alla 

God Jul och ett Gott Nytt Välsignat 2023

Marianne Boström, pastor

    

Equmeniakyrkan Götene söker ny pastor och föreståndare, 
se www.equmeniakyrkangotene.se

Se jag vill bära 
ditt budskap, Herre,
av hjärtat sjunga
ditt lov och pris...
Psalmer och Sånger 89



Mötestider
Årsmöte, söndag 5 februari
Styrelse, on 14 dec o ti 10 jan kl 18.00
Programråd, on 8 febr kl 18.00
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Välkommen
Vår verksamhet är öppen för alla som vill delta. Om du har en tro på Jesus och vill dela 
församlingens gemenskap är du också välkommen att bli medlem. Hör av dig till pastor, 
diakon eller ungdomsledare för samtal om detta.

Samtal
Vill du samtala med någon, det kan gälla existentiella, andliga eller andra viktiga livs-
frågor. Kontakta diakon eller pastor så finns vi till för att lyssna. Samtalen sker under 
tystnadsplikt. Du är också välkommen att lämna böneämnen till oss.

     

Till Herrens vila
Elvira Östensson, född  den 4 februari 
1934, avled  den 12 november 2022. 
Begravningsgudstjänst i Götene kyrka
den 9 december 2022.
Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta 
den som törstar dricka fritt ur källan med livets 
vatten. /Upp 21:6

Livsberättargrupp

Är du senior och vill vara med i en samtalsgrupp där man delar 
minnen från sitt liv? Syftet med gruppen är att erbjuda gemenskap och 
främja livslusten. I ett tryggt sammanhang kan man få dela med sig 
av minnen, tankar och känslor med fokus på existentiella frågor. 
Varje träff  har ett tema som man pratar och diskuterar utifrån.

Gruppstorlek: 6–8 deltagare
Antal gånger: 10 tillfällen
När: Fredagar 10.00 -12.00
Plats: Göta Kinnegatan 8
Gruppledare: Susanne Skarp Bergfalk och Marianne Boström.

Livsberättargruppen startar fredagen 27 januari 2023. 
Välkommen att höra av dig med anmälan eller eventuella frågor.

Susanne Skarp Bergfalk 0730 - 53 47 02
Marianne Boström 0706 - 89 30 15

Tack för dina gåvor
Swish 1230336073   Bankgiro  224-2428
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Brev från Ecuador

Kära syskon i vänförsamlingen i Götene

Vi skickar hjärtliga hälsningar till er och 
ber för er i dessa spända tider vi lever 
i.  Vi ber att Gud ska fylla er med hopp 
och frid. Vi tackar Gud för vänskapen 
med er och vi tackar Gud att vi kan be 
för varandra. Vi får fortsätta att arbeta 
med det uppdrag som Gud har gett oss 
både i Ibarra och i Götene.

Efter två år av pandemi har arbetet 
med barnen (Compassion) börjat igen. 
I september kom barnen tillbaka när 
skolan startade. Vi arbetar med barnen i 
Caranqui, Tanguarin och i  La Magdalena. 
Vi fortsätter att arbeta med fattiga barn 
och ungdomar så att de kan bli fria från 
fattigdomen i Jesu namn. Det är en 
kallelse som vår församlingen har att 
förvalta.

Söndagsskolan fortsätter varje söndag. 
Vi firar gudstjänst både i kyrkan och 
via Zoom. Det har varit lite svårt att 
få församlingsmedlemmarna tillbaka 
till gudstjänsterna. Men de har kommit 
tillbaka undan för undan. Det är unge-
fär 100 vuxna och 25 barn som samlas 
varje söndag till gudstjänst. Något nytt 
vi har gjort i kyrksalen är att vi har lagt 
nytt golv.

Vi har en grupp unga vuxna som läser 
på universiteten och de träffas varje 
fredag kväll. Vi har också en grupp ton-
åringar som träffas varje söndag under 
gudstjänsten.

Kvinnoträffarna fortsätter varje tisdag 
med olika aktiviteter som: bibelstudier, 

aktiviteter som stärker gemenskapen, be-
sök och hjälp till behövande.

Varje tisdag har vi bönesamlingar, kl. 5.00 
via Zoom och kl. 19.30 i kyrkan. På onsda-
gar kl. 19.30 och på torsdagar kl. 17.00 har 
vi en lärjungaskola för dem som vill växa i 
sin relation med Kristus.

På lördagar träffar vi barnen(Compassion) 
som bor i Tanguarin och tillsammans med 
deras föräldrar firar gudstjänst. Vi har köpt 
två bärbara datorer som används med 
barnen i Tanguarin. Vi tackar er så mycket 
för ert ekonomiskt stöd och vi tackar också 
för era förböner.

Vi skulle vilja veta mer om er församling: 
aktiviteter, projekt och olika behov. Vi får 
fortsätta att be för varandra. 

Snart är det jul och vi ber att Kristi ljus 
alltid ska lysa i  era liv.

I Kristus:

Anibal Nicolalde

Med glädje vill jag
ditt ord förkunna
som gör den 
svage vis...
Psalmer och Sånger 89



Ge en gåva till insamlingen

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286
Märk ”internationella”

Du kan också skicka gåvan via församlingens
konto eller swish, märk med misson så
förmedlas gåvan vidare. 

På Trettondagsfesten 6 jan kl 16.00 gör vi insamling och ber för det internationella arbetet. 
Då får vi också höra om Stenhammarkyrkans Lettlandsarbete. 

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
Att känna hopp inför framtiden tycker vi borde vara en rättighet. Därför sänder vi ut 
missionärer och volontärer i världen. 

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, klassrummet 
eller utflykten en skyddad plats där mötet med varandra och med Jesus Kristus för-
vandlar. Dessa mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa 
möjlighet att förändra och själv få styra över sitt eget liv. 

Därför är årets internationella insamling så viktig. Tillsammans med våra missionärer 
och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi sådana mötesplatser. I det här arbetet är 
du viktig. Ditt bidrag till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack 
för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds budskap vidare.
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December

V 48 omg  3 Second Hand--vecka

To 1 17-00-20.00  HÄNG PÅ GÖTA

Lö 3 14.00 FAMILJESCOUT   
       16.00 MÖTE MED EN VÄN

2:a söndagen i advent – Guds rike är nära 
Jer 33:14-16 Heb 10:32-39 
Mark 1:14-15 Ps 85:9-14

Sö 4 11.00 GUDSTJÄNST  med
nattvard. “Det ska komma en tid” 
Marianne Boström. Sång Karin, Astrid, Judit 
och Evald Andersson, Elin Kjell. Kyrkkaffe

V 49 omg  3

3:e söndagen i advent – Bana väg för Herren 
Jes 40:1-8  Gal 3:21-29 
Luk 3:1-15 Ps 146:3-9

Sö 11 11.00 GUDSTJÄNST och
söndagsskola. Anders Milton. Sång av
Andreas Wändahl och Anders Milton.
Kyrkkaffe
  
V 50 omg  4 Second Hand--ons-tor

To 15  15.30 SÅNGANDAKT 
  Helenagården

To 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

4:e söndagen i advent – Herrens moder 
Jes 52:7-10 2 Kor 1:17-22 
Luk 1:39-45 Ps 145:8-13

Sö 18  11.00  GUDSTJÄNST MED 
JULENS SÅNGER  Barnkör, kör och 
solister. Marianne Boström. Kyrkkaffe

Sö 18 14.00 JULSPEL TORGET
 
 
V 51 omg  4

Lö 24 12.00 JULFIRANDE 
med mat och gemenskap, anmälan och info 
se annonsering

Julnatten – Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 
Heb 1:1-6 Luk 2:1-20 Ps 108:2-7
 
Lö 24  23.00 JULNATTS-
GUDSTJÄNST   Emil Johansson. 
Körsång av ungdomar. 

V 52 omg  5 Second Hand-vecka

Annandag jul – Martyrerna 
Mik 7:1-6 Apg 4:18-31 
Matt 10:32-39 Ps 46:1-8

Må 26 11.00 GUDSTJÄNST 
Marianne Boström. Vi sjunger julens psalmer 
Kyrkkaffe                      

On 28  15.30 SÅNGANDAKT 
Lundagården

Lö 31 17.00 NYÅRSBÖN 
Korskyrkan

Kyrkskjuts - ring 070 689 30 15

LUCIAKAFFE
Välkomna på luciakaffe tisdag 13 
december mellan 11.00 och 23.00. 
Om du funderar på något kan du höra 
av dig. Välkommen till Lindegatan 5 B.    
       /Ewa Johansson   tel  0735 25 18 62



  
On 18    18.30 Vardagsmässa
  Götene kyrka
To 19     08.30   Bön Götene k:a
              12.00   Bön på Torget 

Fr 20 10.00   Bön i Korskn.

Lö 21 10.00   Bönevandring 
            Equmeniakn.

Sö 22 Gudstjänster
 10.30 Korskyrkan
 11.00 Forshems k:a.
 11.00 Equmeniakn.
 18.00 Själens vila    
  Equmeniakn

Må 23 18.30 Bön Korskyrkan

Ti 24 10.00 Bön Equmeniakn.

On 25 18.30 Vardagsmässa     
  Götene kyrka

En söndag kväll i månaden med start i janu-
ari introducerar vi en mer avskalad, kortare 
och enklare form av gudstjänst som kom-
mer att kallas Själens vila. Nutidsmänniskan 
lever med ett ständigt brus av information. 
Det krävs både en vilja och olika strategier 
för att ta en paus från detta och lyssna både 
inåt och uppåt. Här kan vi få vara med och 
skapa ett rum för återhämtning och återfin-
nande av det inre livets reflektioner tillsam-
mans med Gud.

Grunden till gudstjänstformen är Jesus ord i 
Matteusevangeliet 11:28-30

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag 
ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av 
mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni 
finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min 
börda är lätt.

Denna förenklade gudstjänstform är ett kom-
plement till de gudstjänster vi redan har.
Predikan finns i förmiddagens gudstjänst, 
medan kvällens gudstjänst skapar utrymme för 
meditation över bibelordet och emellanåt kom-
mer vi även ge plats för personliga vittnesbörd. 
Naturligtvis blir det även inslag av sång, musik 
och bön som också gör gott för vår själ.
                     / Susanne Skarp Bergfalk

Gudstjänstformen Själens vila – en enklare form av gudstjänst

20
23 18-25

JANUARI
S V E R I G E S  K R I S T N A  R Å D  B J U D E R  
I N  T I L L  E K U M E N I S K A  B Ö N E V E C K A N
W W W . S K R .O R G  

GÖR DET GODA, 
STRÄVA EFTER  

RÄTTVISA

E K U M E N I S K A  B Ö N E V E C K A N  2 0 2 3 :

FOTO: MCKENNA-PHILLIPS
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Januari

Nyårsdagen – I Jesu namn 
Klag 3:22-26 Apg 10:42-43 
Joh 2:23-25 Ps 121

Sö 1 18.00 NYÅRSGUDSTJÄNST 
med nattvard  Jalle Sigurdsson, Rebecka
Ros om arbete i Gibraltar, sång familjen Ros.

V 1 omg  5

Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus 
1 Kung 10:1-7  Ef  2:17-19 
Matt 2:1-12 (Luk 11:29-32) Ps 72:10-15

Fr 6 16.00 TRETTONDAGSFEST 
– tillsammans bär vi Guds budskap
Anette och Svante Cederqvist. 
Insamling till 
Equmeniakyrkans 
internationella
arbete. Mat och 
gemenskap

Lö 7  16.00 MÖTE MED EN VÄN  

1:a söndagen e. trettondedagen – Jesu dop 
Jes 43:1-4   Apg 8:14-17 
Mark 1:9-11  Ps 89:20-29

Sö 8 11.00 GUDSTJÄNST  
Susanne Skarp Bergfalk. Sång av Ellen 
Gindemo. Kyrkkaffe

V 2 omg 6 Second Hand  fre-lör

To 12  15.30 SÅNGANDAKT 
Helenagården

2:a söndagen e. trettondedagen – Livets källa 
5 Mos 5:23-27  Heb 2:9-10 
Joh 5:31-36  Ps 19:2-7

Sö 15  11.00 GUDSTJÄNST
Marianne Boström. Sång av Maria och 
Christer Österberg. Kyrkkaffe

V 3 omg 6

18- 25 jan Ekumeniska böneveckan, sid 8

20 jan 18.00 TACO-FREDAG
Drop in och matlagning från kl 17.00

3:e söndagen e. trettondedagen – Jesus skapar tro 
2 Kung 5:1-4, 9-15  2 Kor 1:3-7 
Joh 4:46-54  Ps 36:6-10

Sö 22 11.00 GUDSTJÄNST och
söndagsskola. Marianne Boström. Sång 
Karolina Ros. Kyrkkaffe

Sö 22 18.00 SJÄLENS VILA
Susanne Skarp Bergfalk. Musik Carolina
Matteusson

V 4 omg 1 Second Hand-vecka

To 26 18.00 ÅRSMÖTE Equmenia
Göta

4:e söndagen e. trettondedagen – Jesus är vårt hopp 
1 Kung 17:1-6  2 Tim 1:7-10 
Matt 14:22-33  Ps 107:28-32

Sö 29  11.00 GUDSTJÄNST 
Marianne Boström. Sång  ev Stina Kjeller 
Kyrkkaffe

V 5 omg 1

Ti 31 15.00 TISDAGSCAFÉ

Kyrkskjuts - ring 070 689 30 15
Vi samarbetar med
S tud i e f ö r bund e t



V 7 omg 2

Ti 14 15.00 TISDAGSCAFÉ

To 16 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Fastlagssöndagen – Kärlekens väg 
Höga v 8:6-7 2 Kor 5:14-21 
Mark 10:32-45 Ps 86:5-11

Sö 19 11.00 GUDSTJÄNST
Erik Jonåker. Sång av Ulla och Görgen 
Lindblad. Kyrkkaffe 

Sö 19 18.00 SJÄLENS VILA
Susanne Skarp Bergfalk. Musik Julia
Jonåker

V 8 omg 3 Second Hand ons-tor

On 22 18.30 STUDIE- & SAMTAL  
Om musiken i gudstjänsten. Marianne 
Boström m fl.

Fr 24 18.00 TACO-FREDAG
Drop in och matlagning från kl 17.00

1:a söndagen i fastan – Prövningens stund 
1 Mos 3:1-13 Heb 5:7-10 
Mark 1:12-13 Ps 31:2-6

Sö 26 11.00 GUDSTJÄNST och 
söndagsskola. Susanne Skarp Bergfalk. 
Sång av Prisma. Bön för ledarteam och 
Intro. Kyrkkaffe till Trysil-lägret 
 
V-9 omg 3

Ti 28 15.00 TISDAGSCAFÉ

Kyrkskjuts - ring 070 689 30 15

Februari

To 2 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Lö 4 14.00 FAMILJESCOUT
 
Lö 4 16.00 MÖTE MED EN VÄN
    
Kyndelmässodagen – Uppenbarelsens ljus 
Mik 7:7-8 Apg 2:42-46 
Luk 2:22-40 (Matt 13:31-33) Ps 138

Sö 5 11.00 GUDSTJÄNST 
med nattvard  “Att se Gud” 
Bibliologpredikan Marianne Boström. 
Sång av Julia Jonåker Kyrklunch 
 
ÅRSMÖTE för församlingen

V 6 omg 2 Second Hand--vecka

On 8 14.00 DAGLEDIGTRÄFF
“Vad Gud kan göra”, Björn Lehnberg

On 8 15.30 SÅNGANDAKT 
Lundagården

To 9  15.30 SÅNGANDAKT 
Helenagården

Sexagesima –  Det levande ordet 
Jer 23:23-29 Heb 4:12-13 
Joh 6:60-69 Ps 33:4-9

Sö 12 11.00 GUDSTJÄNST 
Marianne Boström. Sång av Linnea Smedman
Kyrkkaffe

10

Vi samarbetar med
Studieförbundet



11

Häng på Göta
Torsdagar  17.00-20.00 (ojämna veckor) 
En kravlös gemenskap för alla åldrar med 
fika eller kvällsmat. 

Equmeniska dagledigträffar
On 14.00  8 februari i Equmeniakyrkan
   med Björn Lehnberg
   8 mars i Korskyrkan
   med Sextetten från Tidaholm

Tisdagscafé  
Tisdagar kl 15.00 (ojämna veckor)  
Kaffe, samtal, 
berättelser, sång 
och gemenskap 
i församlingssalen. 

Mars
To 2 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Lö 4 14.00 FAMILJESCOUT

Lö 4 16.00 MÖTE MED EN VÄN
 
2:a söndagen i fastan – Den kämpande tron 
Jes 61:1-3  Heb 11:23-27 
Mark 14:3-9 Ps 130

Sö 5 11.00 GUDSTJÄNST med 
nattvard  Marianne Björk Kellgren
Sång Anna Gripeteg. Kyrkkaffe

V 10  omg 4 Second Hand-vecka

On 8 14.00 DAGLEDIGTRÄFF
Korskyrkan med Sextetten från Tidaholm

3:e söndagen i fastan – Kampen mot ondskan 
1 Kung 18:26-29, 36-39 Upp 3:14-19 
Mark 9:14-32  Ps 25:12-22

Sö 12 11.00 GUDSTJÄNST    
Marianne Boström. Sång  Brödragruppen   
Offerdag pastors- och diakonutbildningen.
Kyrkkaffe

V 11 omg 4

Ti 14 15.00 TISDAGSCAFÉ

To 16 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Midfastosöndagen – Livets bröd 
Ords 9:1-6 1 Kor 10:1-6 
Joh 6:48-59 Ps 107:1-9

Sö 19  11.00 GUDSTJÄNST med 
Smulan. Kyrkkaffe

Sö 19  18.00 SJÄLENS VILA 
Susanne Skarp Bergfalk, musik Karolina Ros

Varmt välkommen till Musikkonferensen 
17-19 mars 2023 
i Betlehemskyrkan, Göteborg

Vi ser fram emot att möta dig som på olika sätt är 
engagerad i sång- och musikarbetet i din församling. 
Kanske är du musiker, sångare, lovsångsledare, 
medlem i musikrådet, gudstjänstledare, pastor, 
diakon eller ungdomsledare. Läs mer på 
equmeniakyrkan.se/musikkonferensen/

Bön
Ti  09.00   Församlingssalen (varje vecka)
To  12.00    Ekumenisk bön Torget  (varje v)
Lö 16.00     Möte med en vän
    3 dec, 7 jan, 4 febr och 4 mars

Taco-fredag  
Fredagar 20 jan, 24 febr, 24 mars
Kl 18.00 (drop in o matlagning fr 17.00)) 
Valfri avgift



Idrottsskolor i Kongo (som vi gett bidrag till)

På idrottsskolorna i de två Kongoländerna ges barn och unga 
möjligheten att lära sig arbeta tillsammans, bli schyssta kom-
pisar och goda förebilder samtidigt som de får en meningsfull 
fritid – något som är långt ifrån självklart för många unga 
i Kongo.

Idrottsskolorna har som syfte och mål att förebygga och 
hantera konflikter mellan barn och ungdomar. Samhällets 

Från Indien till Götene 

Nattvardsbrödet som vi använder i  Equmeniakyrkan i 
Götene kommer från Indien. Det är före detta prosti-
tuerade, som vår systerkyrka HCC hjälpt att komma ur 
sin situation, som får en yrkesidentitet genom tillverk-
ning av glutenfria oblater. 

            /Bild och info från betlehemskyrkan.se/internationellt

Från Holmestad till Kina

Maria Pettersson föddes 1878 i en fattig familj i Holmestad. 
Hon växte upp i en fosterfamilj, upplevde tidigt i unga 
år en längtan att få tjäna Herren i Kina. Dit reste hon som 
23-åring,

På våra samlingar i Tisdagscafé läser vi om hennes liv 
och gärning. Vi grips av hennes mod och styrka, hennes 

våld, tidigare inbördeskrig och fattigdom har präglat många ungdomars liv negativt. Men 
genom idrott och sociala aktiviteter vill idrottsskolorna ge barnen en ny syn på livet. De får 
möjlighet att lära sig goda värderingar såsom respekt och vänskap och de får hjälp att växa 
som individer. På idrottsskolorna får barn och ungdomar med olika bakgrunder träffas och 
lära känna varandra.

Genom idrottsskolorna i Kongoländerna vill vi vara med och forma goda medborgare. Ledarna 
i Kongo säger ofta att målet inte primärt är att ta fram nästa generations idrottsstjärnor utan 
snarare nästa/näste president för de två länderna.   /equmenia.se/internationellt/idrottsskolorna

kärlek till Kina, till alla de små utstötta barn, som hon tog hand om, i 100-tal 
på sitt barnhem. Den kärleken visste ingen gräns. Hennes bergfasta tro på Gud bar 
henne genom allt. ”Hon är en av de märkligaste missionärer jag mött i Kina”. Så 
uttryckte sig någon som mött henne.    
                                                         /Margot Rydberg   
Bilden är från boken
Bilder av hopp: Svenskarna som förändrade Kinas historia av Janeric Johansson
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Lidköpingsvägen 2
533 30 Götene  

Tel 0511-34 10 20
Föreståndare: Jörgen Eklund 
 
info@kyrkornassecondhand.se   
www.kyrkornassecondhand.se

KYRKORNAS 
SECOND HAND

Öppettider: Torsdag och fredag 10.00-18.00

Kyrkornas Second Hand

Second Hand är en tillgång både för vårt sam-
hälle och för de människor och verksamheter 
ute i världen som får del av medel. Att vi också 
genom att främja återbruk av varor gör en mil-
jöinsats gör ju inte saken sämre. Så stort tack till 
er som skänker varor, handlar och inte minst 
till alla som på olika sätt arbetar på Second Hand.

Tack vare er har vi under detta år kunnat stödja allt detta:

Till Ecuador har vi gett stöd till en skola 
och till ett relationsprojekt som kallas ”Alas 
de Libertad” Vingar till frihet. Vi har också 
kunnat bistå vår vänförsamling i Ibarra med 
skoldatorer. I Nicaragua har vi gett bidrag 
till ett projekt för småföretagande och vi 
har gett medel till återbeskogning i Kongo 
Brazzaville. En del av projekten har vi kun-
nat stödja under en längre tid. 

Mer information om Equemniakyrkans 
internationella arbete kan du hitta på 
www.equmeniakyrkan.se/internationellt.

Genom Equmeniakyrkans katastroffond har vi gett bidrag till Ukraina och till kyrkan i 
Moldavien som på grund av kriget fått ta emot flyktingar. Gåvor har förmedlats genom
European Baptist Federation (EBF). Pengar har gått till matportioner, hygienpaket, kuddar 
och täcken samt värmekällor till tillflyktshusen. Unionen hälsar att det finns tacksägelseäm-
nen, bönerna från utanför landets gränser blir som en sköld över landet. Och mitt under 
brinnande krig, så döps människor till Kristus och man firar bröllop.

Second Hand söker ny föreståndare        se www.kyrkornassecondhand.se

Gud, låt ditt ord
i mitt liv få råda,
att andra där 
din kärlek kan se...
Psalmer och Sånger 89



in-tro
Prisma In-Tro är konfa för dig som är född 2008 eller tidigare. En
möjlighet att på ett spännande sätt få lära dig mer om kristen tro. Vi
träffas en gång i veckan från september till maj. Vi hittar på mycket olika
saker och vi får rabatt på Prismas skidläger v7. I slutet av vårterminen
2023 är det konfaläger, festkväll och högtidlig avslutningsgudstjänst.
Du och dina föräldrar är varmt välkomna på en informationskväll den 8
september kl 18:00 i Korskyrkan i Götene. Hoppas du vill hänga med
på ett roligt år med Prisma In-Tro!
Vill du veta mer om vårt ungdomsarbete eller anmäla dig till konfa gå in
på www.prismagotene.se och följ @prismagotene på instagram.

Har du frågor?

Jonathan Skarp
Ungdomspastor Korskyrkan
073-025 85 77
jonathan.skarp@korskyrkangotene.se

Marianne Boström
Pastor Equmeniakyrkan
070-689 30 15

Mikael Tilly
Pastor Korskyrkan
073-805 30 55

HÄNDER I PRISMA

Tisdagar och onsdagar    Kill- och tjejgrupper
Tisdag    20.00  Idrott, Liljestenshallen
Onsdag  18.00   Tonår; Göta
Tosrdag 15.00  Intro, Korskyrkan
Fredag 19.00  Prisma Fredag, 
   Korskyrkan eller
   Equmeniakyrkan
 20.30  Andakt
 21.00  Café, Korskyrkan/Göta

Fredag 16 dec  Julfest i Korskyrkan
13-15 januari  Kick Off
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Ungdomsledare 
Karolina Ros   0730 83 64 99
Jacob Färdig   0722 33 89 97

Info om Prisma
Se Prisma instagramkonto: prismagotene

TRYSIL-JOBB

Inkomsterna för julkorten 
går till att subventionera 
lägerkostnader. Lägren 
är en viktig del i Prismas 
arbete och vi vill ge alla 
ungdomar möjlighet att 
följa med.

Beställ gärna ett julkort 
eller om det är något 
annat du behöver hjälp 
med så kan du kontakta 
Karolina. 

Du får en uppgift utförd 
och Prisma får bidrag till 
lägerkassan.

Breakthrough i Korskyrkan
lördagar kl 20.00
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FAMILJESCOUT
Lördagar kl 14-16      
4/2, 4/3, 15/4, 13/5
Samling vid Göta
Frågor o anmälan; 
Karin o Nicklas Andersson, 
familjescoutgotene@hotmail.com

SCOUT
Måndagar kl 18.00-19.30
Start  16 januari
Samling vid Göta
Info: kårchef
Per Fredriksson  
Tel 070 555 51 38

SÖNDAGSSKOLA
Söndagar kl 11.00
11 dec, 22 jan, 26 febr
Samling i Equmeniakyrkan
Info:  
Julia Jonåker  076-855 31 22 
Evelina Wändal  070-952  96 46

EQUMENIAS ÅRSMÖTE
Torsdag 26 jan kl 18.00 på Göta

Söndagsskolan skänker pengar till getter
I många länder lever familjer i extrem fat-
tigdom, långt under det som brukar klassas 
som existensminimum. Där kan en get 
göra en enorm skillnad. Geten skänks till en 
utsatt familj, i första hand till dem som tar 
hand om föräldralösa barn. Att få en get 
som gåva är livsviktigt för många familjers 
överlevnad. Geten ger näringsrik mjölk. 
Den får killingar som säljs av och ger famil-
jen en inkomst, så att de exempelvis kan betala 
skolavgifter för sina barn.

Har ni sett att det hänger en tavla på kyrk-
torget, vid söndagsskolans hörn? Tavlan 
föreställer en hage och den är en del i sön-
dagsskolans insamling till getter. När vi sam-
lat in 230kr, som är vad en get kostar, sätts 
en ny getkompis upp i hagen på kyrktorget. 
Och såklart dras även ett namn till geten 
ur vår namnburk. Totalt har vi nu samlat in 
pengar motsvarande 16 st getter. Pengarna 
skickas sedan vidare till Barnmissionen som 
delar ut getterna i flera afrikanska länder, i 
Moldavien och på Filippinerna. Getterna 
köps in på plats och delas ut via lokala sam-
arbetsorganisationer.

  /Evelina Wändal

Ja, låt ditt ord
i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.
Psalmer och Sånger 89
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