
GÖTENE

Brevet  
Mars - maj     Nr 2  År 2018



Pastor
Marianne Enoksson 0706-893015
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se 
Ledig måndagar samt 26-29 mars, 8-9 april, 27 april - 
4 maj, 19-20 maj och  2-3 juni         

Diakon
Marianne Björk Kellgren  0707-547015  
marianne.b.kellgren@equmeniakyrkangotene.se
50 %, arbetar främst måndag - fredag

Ungdomsledare Prisma och Equmenia
rebecka ros   0738-473223
rebeckaros@gmail.com

Ungdomsledare Prisma och Korskyrkan
Jonathan Skarp  0730-258577
jonathan.skarp@korskyrkangotene.se

Bankgiro Equmeniakyrkan:  224-2428
Missionskontonummer:              4728
Swish Equmeniakyrkan:  1230336073

Bankgiro Equmenia:           5029-9379
Swich Equmenia scout     1233378031

Bankgiro Prisma:                 5631-2717
Swish Prisma:                   1230244517
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”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
– mig, dig och världen.”

GÖTENE

Borgaregatan 2, 533 32 Götene
0511-503 04
www.equmeniakyrkangotene.se

Ordförande
roger Wändal    
0511-507 25

Kassör församling
Lennarth Åstrand
0511-340828

Vaktmästare 
Tobias Eriksson (20%) 
0702-888365

Uthyrning Göta 
och kyrkan
Gunnar Abrahamsson
0705-792534

Kårchef  Equmenia
Per Fredriksson  
0705-555138

Kassör Equmenia
och Prisma
Anders Åkesson  
0705-111257

Förskolan Smulan 
Östra Torsgatan 3 
0511-510 47
Förskolechef  
Åke Mathiason
smulansforskola@
hotmail.com

BREVET   Utkommer 4 ggr/år Manusstopp för nästa nummer: 15 maj
Ansvarig utgivare: roger Wändal  Foto omslag: Maja Jonåker
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Kyrkornas Second Hand

Lidköpingsvägen 2
533 30 Götene
Tel 0511-34 10 20
Föreståndare: Jörgen Eklund

info@kyrkornassecondhand.se
www.kyrkornassecondhand.se

ÖPPET
onsdag-torsdag-fredag 10-18
lördag 10.00-13.00
söndag - tisdag stängt

        

 Equmeniakyrkan ansvar vecka  14, 18 , 22 osv

Jag går där en bibelskola med äventyrsinriktning där jag djupdyker i bibeln 
måndag-onsdag och har äventyrsundervisning på torsdagar och fredagar. Alla da-
gar ser mycket varierade ut och jag får möta Gud och hans storhet på många olika 
sätt. Jag får grotta ner mig i de berättelser från gamla testamentet som jag innan 
mest haft som svaga minnen av spännande historier från söndagsskolan. Jag får 
se Jesus från nya perspektiv och bygga upp min personliga relation med honom 
allt mer. 

Men det är nog ändå inte på bibellektionerna som jag fått möta Gud mest, utan 
när jag fått se hans storhet på riktigt, i hans skapelse. När man glider ner för 
en skidbacke och snön bara glittrar, det är -20 grader och solen lyser mel-
lan träden, då inser man Guds storhet. När man får hänga med ett riktigt härligt 
gäng i bastun efter backen, ett gäng med människor som Gud kallar för sina barn. 
Eller när man sover själv ute i skogen, mitt bland snö och granar och bara om-
ges av tystnad, då känner man hans närhet ännu mer. Det är när man verkligen 
omges av naturen som man förstår hur fantastisk den är och hur mycket kärlek 
och omsorg Gud la ner när han skapade den. Jag har förmånen att varje dag få se 
lite mer av Gud och hans oändliga storhet. Jag ser fram emot vad denna vår har 
att erbjuda och på vilka sätt Gud kommer att visa sig på och överraska mig med. 
Tänk vad spännande att få vara kristen.    
       Maja Jonåker

Hej alla där hemma! 

Hoppas ni har det superbra i 
Götene, jag har det i alla fall 
toppen. Under det nuvarande 
året har ett nytt kapitel börjat i 
mitt liv. Jag flyttade i januari till ett 
litet samhälle i Småland som heter 
Mariannelund, ni kanske känner 
igen det från Emil i Lönneberga. 
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FÖRSAMLINGSBOKEN FÖRSAMLINGSINFO

Församlingsmöte
Söndag 25 mars efter kyrkkaffet

Styrelsen 
Tisdag 10 april kl 18.00

Storstädning på Göta
Tisdag 3 april 17.00-21.00

Förbönsträff
Torsdag 26 april kl 18.00
En träff  där vi samtalar om hur vi
tjänar varandra i förbön. 

Avliden
Kurt Wärmegård, född 28 december 1934,
avled den 2 mars 2017.
Begravningsgudstjänst i Equmeniakyrkan
den 28 mars 2018.

Dop och medlemskap
Christoffer Frostemark döptes och hälsa-
des välkommen som medlem söndagen 
den 4 februari

Välkommen höra av dig till pastor, dia-
kon eller ungdomsledare om du har frågor 
eller önskemål om dop och medlemskap.

Du är också välkommen att höra av dig 
till pastor eller diakon om du vill ha 
besök eller samtal. Pastor och diakon i 
Equmeniakyrkan har tystnadsplikt.

Vi samverkar med studieförbundet

Saknat brev...
När jag i början av året besökte Göta i samband med ett föreningsarrangemang så slog 
det mig att jag saknar Brevet. Det senaste numret fanns till höger innanför dörren på 
Göta, och då jag är av nyfiken natur, som den murvel jag är, så tog jag ett exemplar. 
Under mina år som hyresgäst i ”Gula huset” - det blev nästan exakt tolv år - så damp 
Brevet stadigt ner i brevlådan. Det blev väl läst även om jag aldrig varit aktiv i försam-
lingens arbete. Brevet har varit intressant, informativt och till och med spännande! 
Därtill smakfullt redigerat och upplagt. 

Jag har inte varit aktiv i någon frikyrka alls förresten, men läser alltid Equmeniakyrkans 
annons noggrant. En gång stod det att en tjej skulle prata om fotboll, och jag begav mig 
till kyrkan, för att snabbt inse att jag hamnat mitt i en gudstjänst. Det gick bra det med. 

Jag har haft och har många vänner inom Equmeniakyrkan i Götene och rätt som det 
är ”hotar” jag med att dyka upp på något som församlingen ordnar. Förresten, se det mer 
som ett löfte än ett hot. 

God fortsättning på 2018 till er alla.

Fredrik Larsson, Götene
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9 februari skrevs ett nytt avtal mellan Evangeliska Kyrkan och statens program 
för återbeskogning (PrONAr) som bland annat innebär att staten skall stå för 
markberedning under det att Kyrkan ansvarar för att driva upp och sätta ut plan-
tor och vårda dessa. Detta är ett miljöprojekt med återbeskogning där befolkning-
en samtidigt blir ägare av skog som ger avkastning.

Från mitten av november till början av december har 9000 plantor sats ut runt 
Nkayi och Loutété. 1 december sattes plantor ut på cirka 10 hektar mark. De 
plantor man sätter ut är dels fruktträd men även andra träd, såsom eukalyptus. En 
del ananas-plantor och mer matnyttigt ingår också i projektet.

Det är nu i början av 2018 som man stärker upp projektet tack vare det finansiella 
stödet som skickades ut från Equmeniakyrkan i slutet av september. Det innebär 
bl.a. att man köper in trehjulingar, eller andra transportmedel, för transport av 
plantor från plantskolorna till området där de skall planteras.

Kort rapport från Skogsbruksprojektet i Kongo Brazzaville

En plantskola där trädplantorna 
drivs upp

En fruktträdgård som 
växt upp. Den plante-
rades 2009

Inhyrd traktor bearbetar mark 
som skall planteras. 

April månads projektpengar från Second Hand kommer att gå till det skogs-
bruksprojekt i Kongo som Equmeniakyrkan Götene stödjer. Christer Daelander 
från Equmeniakyrkan har i februari 2018 besökt Kongo och skickat en rapport 
där bl a följande framgår.
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BIBELSAMTAL 
Varje tisdag 18.30-20.00 

t o m 8 maj

TISDAGSCAFÉ
Tisdagar 16.00-18.00 

ojämna veckor t o m 8 maj

Mars
V 11-12 Omsorgsgrupp 7

Ti 13 16.00 TISDAGSCAFÉ
 18.00 FÖrELÄSNING 
med Cajsa Tengblad. Arr. Smulans förskola

Fr 16 19.00 ALL IN, Korskyrkan
Morgan Carlsson, Prisma Worship. Café

Jungfru Marie bebådelsedag  - Guds mäktiga verk

Sö 18 11.00 GUDSTJÄNST
rebecka ros. Sång av Elin Kjellqvist. 
Kyrkkaffe

Må 12 13:32-37
Ti 13 14:1-2
On 14 14:3-9
To 15 14:10-11
Fr 16 14:12-16
Lö 17 14:17-21
Sö 18 14:22-25

Markus runt på 90 dagar 

Må 19 14:26-31
Ti 20 14:32-42
On 21 14:43-52
To 22 14:53-65
Fr 23 14:66-72
Lö 24 15:1-5
Sö 25 (11:1-11)

Må 26 15:6-15  Stilla veckan
Ti 27 15:16-20
On 28 15:21-32
To 29 (14:22-25) Skärtorsdag
Fr 30 15:33-41     Långfredag
Lö 31 15:42-47  Påskafton
Sö 1 16:1-8  Påskdagen

Må 2 16:9-20  Annandag påsk

To 22 15.30 ANDAKT Helenagården
 16.15 Ceciliagården

Sö 25 11.00 GUDSTJÄNST
Omsorgsgrupp 4. Söndagsskola. 
Kyrkkaffe. Församlingsmöte

V 13-14 Omsorgsgrupp 1  

Ti 27 16.00 TISDAGSCAFÉ

Skärtorsdag - Det nya förbundet

To 29 18.00 GETSEMANESTUND
Korskyrkan. Mikael Tilly. Sång av Anders 
Skarp.

Långfredag - Korset

Fr 30  11.00 GUDSTJÄNST 
”När mörkret kommer”  Marianne Enoksson. 
Sång av Margareta Abrahamsson. 



BÖN OCH MEDITATION
Varje tisdag kl 09.00-10.00
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EKUMENISKA DAGLEDIGTrÄFFAr
Onsdag 11 april  kl 14.00 i 
Götene församlingshem

Onsdag 16 maj Utflykt, info kommer

April
Påskdagen - Kristus är uppstånden

Sö 1 11.00 PÅSKGUDSTJÄNST
”När ljuset kommer”  Marianne Enoksson. 
Sång av Anna-Karin och Ingemar ros. 
Kyrkkaffe

Sö 1 18.00 EKUMENISK FEST-
GUDSTJÄNST i Medelplana kyrka.
Lena Johansson. Ekumeniska kören och 
Anders Torén (trumpet). Vänskapens ikon.

V 14 Second Hand

Ti 3 17.00-21.00  STOrSTÄDNING
PÅ GÖTA

2 söndagen i påsktiden - Påskens vittnen

Sö 8 11.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVArD  Jonas Magnusson. Sång 
av Ida Johansson och Victoria Frisk. 
Kyrkkaffe

V 15-16 Omsorgsgrupp 2

Ti 10 16.00 TISDAGSCAFÉ

On 11 14.00 DAGLEDIGTrÄFF  
i Götene församlingshem. ”Tillbaka till 
livet” Tobias Matteusson, Lidköping. 
Kaffeservering

13-15  rETrEAT på Örtagården 
utanför Uddevalla. Se sid 9

3 söndagen i påsktiden - Den gode herden

Sö 15 10.30 GUDSTJÄNST MED 
PrISMA i Korskyrkan. Jonathan Skarp. 
Prisma Worship. Kyrkkaffe

To 19 15.30 ANDAKT Helenagården
 16.15 Ceciliagården
To 19 18.00 TrYGGA MÖTEN
En viktig kväll för alla ledare i barn- och 
ungdomsverksamheten. Göta.

4 söndagen i påsktiden - Vägen till livet

Sö 22 11.00 GUDSTJÄNST 
”Livets gåva” Marianne Enoksson. 
Sång av Brödragruppen. Söndagsskola.
Insamling t Mission i Sverige. Kyrkkaffe

Sö 22 16.00 KOrT PILGrIMS-
VANDrING med nattvard. Samling
vid Equmeniakyrkan. Ta med fika.

V 17-18 Omsorgsgrupp 3

Ti 24 16.00 TISDAGSCAFÉ

To 26  18.00 FÖrBÖNSTrÄFF
En kväll om förbönen i församlingen.

5 söndagen i påsktiden - Att växa i tro

Sö 29 11.00 GUDSTJÄNST 
Erik Jonåker. Sång av Stina Kjeller. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe

Må 30 19.30 VALBOrGSMÄSSO-
FIrANDE Silbohof. Vårtal och vårsånger.
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Maj
Bönsöndagen - Bönen

Sö 6 11.00 GUDSTJÄNST 
MED NATTVArD  ”Bönens gåva”  
Marianne Enoksson. Omsorgsgrupp 5.
Söndagsskola. Kyrkkaffe

V 19-20 Omsorgsgrupp 4

Ti 8 16.00 TISDAGSCAFÉ

Fr 11 19.00 UNGDOMSMÖTE
Prisma. Café på Göta

Söndag före pingst - Hjälparen kommer

Sö 13 11.00 GUDSTJÄNST
Emil Johansson. Sång av Apg 4:20. 
Kyrkkaffe

On 16  em UTFLYKT för
daglediga. Info kommer

To 17 15.30 ANDAKT Helenagården

Pingstdagen - Den heliga Anden

Sö 20  11.00 GUDSTJÄNST 
Anders Milton. Sång av Ellen Gindemo 
och Karolina ros. Söndagsskola. Kyrkkaffe

V 21-22 Omsorgsgrupp 5

On 23 15.30 ANDAKT Lundagården

Fr 25 19.00 ALL IN i Korskyrkan,
Prisma. Café

Heliga tref  dag  -  Gud Fader, Son och Ande

Sö 27  11.00 GUDSTJÄNST 
MED NATTVArD ”Med Skaparen, Förlå-
taren och Hjälparen”. Marianne Enoksson. 
Söndagsskolans avslutning. Kyrkkaffe.

Juni
V 22  Second Hand  

1 e Trefaldighet - Vårt dop

Sö 3 11.00 GUDSTJÄNST 
Jonathan Skarp. Sång av Gospelkören 
Solid Ground. Kyrkkaffe

V 23-24  Omsorgsgrupp 6

Lö 9 9.00 PILGrIMSVANDrING
(heldag) Samling vid Equmeniakyrkan, ta 
med mat för dagen.

2 e Trefaldighet - Kallelsen till Guds rike

Sö 10  11.00 GUDSTJÄNST
rebecka ros. Sång av Prisma Worship.
Kyrkkaffe

To 14 15.30 ANDAKT Helenagården
 16.15 Ceciliagården

3 e Trefaldighet - Förlorad och återfunnen

Sö 17 10.00 GUDSTJÄNST 
MED NATTVArD. Marianne Enoksson. 
Sång av Marie Walfridson. Kyrkkaffe

Sö 17 14.00 EKUMENISK 
GUDSTJÄNST vid Österplana hed.
Marianne Enoksson. Sång av 
Ekumeniska kören.

PÅ GÅNG
VÅFFELKVÄLLAr I SOMMAr
Torsdagar vecka 27-33

TILLSAMMANSDAGAr Flämslätt
15-16 september 

VANDrING till Santiago De Compostela 
(12 mil) i höst. Hör av dig till Marianne 
Enoksson om du är intresserad.
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TRYGGA 

     MÖTEN

TOrSDAG 19 APrIL 18.00-21.00 

För alla ledare i Prisma, Korskyrkan 
och Equmenia ordnar vi en kväll om
TrYGGA MÖTEN.

Linda Ulmå, vik.föreningsutvecklare 
Equmenia Väst leder kvällen.

Övergrepp mot barn sker tyvärr överallt. I hemmet, i skolan men också under fritidsaktiviteter i 
föreningslivet. Därför är det viktigt att arbeta målmedvetet för att förhindra alla typer av 
övergrepp.
 

Att barn och unga deltar i föreningsliv av olika slag innebär att de får ha roligt och utvecklas 
tillsammans med andra. Det är en chans att lära sig samarbeta och öka sin förståelse 
för andra likaväl som att lära sig om sig själv. De ska också ha möjlighet att säga vad de tycker och 
vara med och påverka. För det krävs det att de känner sig trygga och har ledare som är goda 
förebilder.
 

För att skapa en sådan verksamhet, där det trygga mötet står i centrum, behövs ett mål-
medvetet arbete. Ledarna behöver kunskap. Både om hur man kan motverka att det sker 
övergrepp och hur man ska agera om något händer. Oavsett om det är ett barn eller en vuxen som 
utsatt någon annan för övergrepp. Eller om ett barn berättar att hen blir utsatt för övergrepp 
utanför verksamheten.
 

Men det räcker inte med bara ledarna. Hela föreningen/organisationen behöver engageras. 
Det behövs ett gemensamt arbete för att till exempel motverka mobbning och härskartekniker 
och få stopp på opassande jargong. Både ledare och barn behöver känna sig trygga i att man 
får berätta om sådant som inte är bra och känna att problemen tas på allvar.
 

Trygga Möten har utvecklats av Scouterna för att skapa 
ett målmedvetet arbete mot övergrepp inom föreningslivet!

Psalm 23 
1 Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 
2 Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten. 
3 Han ger mig ny kraft och leder mig på  
rätta vägar, sitt namn till ära. 

Retreat 
13-15 april Örtagården Uddevalla 

En helg i tystnad, stillhet och eftertanke tillsammans med andra,  
dig själv och Gud. Du behöver inga förkunskaper. 

 

 Ledare: Veronica Lindström och Marianne Enoksson 
 Pris helpension: 1.500 kr eller 
 1.600 kr för wc/dusch på rummet  
 Anmälan senast: 28 mars till: 0511-28546, 28500  
 eller per mejl: gotene.pastorat@svenskakyrkan.se 
 (meddela ev specialkost)     obs! max 15 platser 
  
 Frågor besvaras av Veronica Lindström, tel: 0511-28533 

Psalm 23 
1 Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 
2 Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten. 
3 Han ger mig ny kraft och leder mig på  
rätta vägar, sitt namn till ära. 

Retreat 
13-15 april Örtagården Uddevalla 

En helg i tystnad, stillhet och eftertanke tillsammans med andra,  
dig själv och Gud. Du behöver inga förkunskaper. 

 

 Ledare: Veronica Lindström och Marianne Enoksson 
 Pris helpension: 1.500 kr eller 
 1.600 kr för wc/dusch på rummet  
 Anmälan senast: 28 mars till: 0511-28546, 28500  
 eller per mejl: gotene.pastorat@svenskakyrkan.se 
 (meddela ev specialkost)     obs! max 15 platser 
  
 Frågor besvaras av Veronica Lindström, tel: 0511-28533 

 Ledare: Veronica Lindström och Marianne Enoksson
Kostnad: 1500 kr (1600 kr för wc o dusch på rummet).
Anmälan: 0511-285 00 el mail gotene.pastorat@svenskakyrkan.se
(meddela ev specialkost).
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Måndagar 18.00-19.30
Samling vid Göta

Info: Kårchef  Per Fredriksson 
0705 55 51 38

                                         

VÄLKOMMEN TILL SÖNDAGSSKOLAN
S ö n d a g s s k o l a n  t r ä f f a s
S ö n d a g a r  k l  1 1 . 0 0

25 mars, 22 och 29 april
6, 20 och 27 maj

rebecka ros 073-847 32 23

S C O U T L Ä G E r  -   G L Ö D  2 0 1 8
10-13 maj   Missveden, Hjo
Ett läger där ca 150 scouter sysselsätter sig 
med vandring, projektarbeten, primitiv mat-
lagning och annat scout-aktigt.

Sökes: Matutdelare till lägret 
(kontakta Per Fredriksson)

Hälsning från scoutledarna: Någon dag under påskveckan kommer vi att se över våra 
förråd, vill du hjälpa till kontakta någon av ledarna.



   www.prismagotene.se

TIDER - för mer info se hemsidan
eller hör av dig till rebecka eller Jonathan

Tjej- & killgrupp, Göta tisdag  18.00
Sport, Liljestenshallen tisdag  19.30
Tonår, Göta  onsdag  18.00
Gospelkör, Equmeniakyrkan torsdag  17.00
Fredag, Equmeniakyrkan fredag  19.00
Café, Göta  fredag  21.00

Följ gärna Prisma på 
Instagram och Facebook.
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Ungdomsledare:
Rebecka Ros  073 847 32 23
Jonathan Skarp  073 025 85 77

I sommar satsar vi i Prisma och försam-
lingarna tillsammans på en ungdomskonferens 
28 juni - 1 juli. 
Det kommer vara kvällsmöten där bland 
annat Jonas Lund och Christofer Öhrvall 
gästar oss. Förutom kvällsmöten kommer 
det vara volleybollturnering, konsert och 
ett festivalområde utanför Liljestensskolan 
där konferensen kommer äga rum. 
Ni som är intresserade av att vara med 
och hjälpa till i projektgruppen eller vara 
volontärer under veckan, får gärna höra 
av er till rebecka eller Jonathan. 
Planeringsträff  på Göta 28 mars kl 18.00.

Prisma är ett gemensamt 
ungdomsarbete som drivs av 

Equmeniakyrkan och Korskyrkan. In-Tro

Har du frågor? Kontakta…  
Erik Jonåker   072 - 238 12 17 
Marianne Enoksson  070 - 689 30 15 
Erik Bryskhe  070 - 264 94 12

¥ Prisma In-Tro är för dig som är född 2002 eller tidigare. 
¥ Är en möjlighet att på ett spännande sätt få veta mer om kristen tro. 
¥ Vi träffas en eftermiddag i veckan, september - maj. 
¥ Du behöver inte vara döpt, tillhöra någon församling eller varit med på Prisma 

tidigare. 
¥ Under året kommer vi göra mycket kul tillsammans. Vi åker t.ex till Boda Borg.  
¥ I slutet av våren 2017 är det konfaläger, festkväll och avslutningsgudstjänst. 
¥ Du och dina föräldrar är varmt välkomna på en informationskväll den 15 

september kl 19.00 i Equmeniakyrkan.  

Hoppas att just du vill gå Prisma In-tro!

Vill du veta mer om Prisma 
eller anmäla dig, gå in på 

www.prismagotene.se

Prisma är ett gemensamt 
ungdomsarbete som drivs av 

Equmeniakyrkan och Korskyrkan. In-Tro

Har du frågor? Kontakta…  
Erik Jonåker   072 - 238 12 17 
Marianne Enoksson  070 - 689 30 15 
Erik Bryskhe  070 - 264 94 12

¥ Prisma In-Tro är för dig som är född 2002 eller tidigare. 
¥ Är en möjlighet att på ett spännande sätt få veta mer om kristen tro. 
¥ Vi träffas en eftermiddag i veckan, september - maj. 
¥ Du behöver inte vara döpt, tillhöra någon församling eller varit med på Prisma 

tidigare. 
¥ Under året kommer vi göra mycket kul tillsammans. Vi åker t.ex till Boda Borg.  
¥ I slutet av våren 2017 är det konfaläger, festkväll och avslutningsgudstjänst. 
¥ Du och dina föräldrar är varmt välkomna på en informationskväll den 15 

september kl 19.00 i Equmeniakyrkan.  

Hoppas att just du vill gå Prisma In-tro!

Vill du veta mer om Prisma 
eller anmäla dig, gå in på 

www.prismagotene.se

Under slutet av våren kommer en inbjudan 
till In-Tro 2018-2019. 

Den gäller dig som är född 2004 eller 
tidigare. 

In-Tro ger en grund i den kristna tron och 
möjlighet att samtala om livsfrågorna. 

MÖTEN FÖr UNGDOMAr 
- OCH FÖr ANDrA NYFIKNA

Söndag 15 april 10.30 Korskyrkan
Fredag 11 maj   19.00 Equmeniakyrkan
Fredag 25 maj   19.00 Korskyrkan

SOMMArFEST
F r e d a g e n  d e n  1  j u n i

LÄGER PÅ SEGOLSTORP
3 0  j u l i  -  4  a u g u s t i

PRISMAS HÖSTUPPTAKT
Sundsvik 31 augusti - 2 september


