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Brevet

GÖTENE



Anställda         

Pastor     
Marianne Boström                   070-689 30 15
equmeniakyrkangotene@hotmail.com 
Ledig: måndagar samt 26-27 mars, 9-10 april, 9-15 maj, 10-12 juni 

Ungdomsledare Equmenia och Prisma (75 %)
Filippa Johansson       076-112 11 48 
02fkj02@gmail.com   
Ledig: måndagar alt onsdagar

Församlingsutvecklare (25 %) och ordförande Equmenia
Emil Johansson            072-727 52 22
emiljohanson1997@gmail.com

Församlingsutvecklare (30 %) och ordförande församling  
Erik Jonåker       072-238 12 17
erik.jonaker@hotmail.com
Ledig: 25-26 mars, 6-8 maj, 17-19 juni
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GÖTENE

Borgaregatan 2, 533 32 Götene
0511-503 04, exp.tid ti o to 10-12
www.equmeniakyrkangotene.se

Kassör församling   
Lennarth Åstrand 070-551 82 88

Equmeniakyrkan Swish 1230336073 
Equmeniakyrkan Bankgiro  224-2428
Missionskontonummer:  4728

Kassör Equmenia  
Anders Åkesson            070-793 22 60

Equmenia Bankgiro:          5029-9379 
Equmenia scout Swish:     1233378031

Kassör Prisma
Filip Sanfridsson  076-831 34 44

Prisma Bankgiro:    5598-3134 
Prisma Swish:                    1233706181

Vicevärd
Roger Wändal      070-206 28 59

Uthyrning Göta och kyrkan  
Boo Frostemark   070-551 44 33

Vaktmästare 20% (arbetar tisdagar)
Stefan Elm  079-356 52 65

Förskolan Smulan    
Östra Torsgatan 3         
smulansforskola@hotmail.com 
Rektor BengtÅke  Gindemo  070-524 67 00

---------------------------------------------------
BREVET               Utkommer 4 ggr/år 
Ansvarig utgivare:    Erik Jontker
Foto omslag:            Evelina Wändal 
           



”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
– mig, dig och världen.”
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Under en tidig morgon för snart två tusen år sedan 
satt en man som hette Simon vid stranden och höll 
på att skölja sina nät efter nattens fiske. Det hade 
gått långt ifrån så som han hade tänkt sig och näten 
hade gapat tomt. Kanske tänkte han nu på hur han 
skulle göra för att nästa fisketur skulle ge mer fångst. 
Lite längre bort på strandpromenaden stod en stor 
folksamling och trängdes kring en man. Även om 
Simon nog säkert visste vem han var så blev han nog 
ganska förvånad när Jesus helt plötsligt går fram till honom och ber honom 
att lämna sitt yrke, sin hobby, sin familj och sina vänner för att följa med 
honom på århundradets häftigaste resa. Och trots att Simon inte hade någon 
aning om vart denna resa skulle leda honom så lade han ner näten och följde 
efter Jesus. I det här ögonblicket kallade Jesus på Simon specifikt för att följa 
honom, gå med honom och lära sig av honom. Det va inte det att han inte 
hade velat att Simon skulle följa honom innan men det blev en specifik kal-
lelse för just den tiden att göra någonting nytt och att följa Jesus på ett nytt 
sätt i hans liv.

På samma sätt så tror jag att Jesus kan kalla oss till något nytt i vår tro och 
i våra liv idag. Efter att ha haft en pandemi i så lång tid så tror jag att många 
av oss liknar en ganska trött fiskare som jobbat hårt och fått ganska lite 
fångst. Vi har fått ut ganska lite av både sociala kontakter och av vanligt liv i 
allmänhet. Precis som Simon såg fram emot när han skulle få nästa fisk och 
allt annat bara blev en färdsträcka till målet så har hela våra liv förvandlats 
till en färdsträcka där vi bara väntar på att läget ska bli bättre och att vi ska 
få leva ut ett vanligt liv igen. Men mitt i den färdsträckan mellan arbete och 
fisk blev Simon kallad till något nytt, någonting viktigare än färdsträckan i 
hans liv, någonting som kom att bli han livs äventyr. Och allt detta började 
med ett beslut och en förändring i hans liv. Han beslutade sig för att lyssna 
på Gud och att gå dit Jesus ville. Kanske kallar Gud dig till ett sådant nytt 
steg i ditt liv just nu. Kanske är det så att Gud har något större planerat för 
den här tiden i ditt liv än att bara vara färdsträcka mellan restriktioner och 
vanligt liv. Kanske är det någonting han vill att du ska göra med honom, ett 
nytt steg som du ska ta för att du ska kunna komma närmare ditt äventyr 
med Gud.

Det finns en sång som i original heter Hjerteslag på norska och jag tänkte 
avsluta med att du ska få läsa några få rader ur den. Är det så att du vill svara 
ja på den kallelse som Gud har för dig, ny eller gammal så låt den här sången 
bli din bön:

Jag vill gå dit Du går. Vart Du än kallar, hjälp mig att följa. 
Jag vill se dem Du ser. Låt Ditt hjärta slå i mig.

Gud välsigne er // Filippa
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Lidköpingsvägen 2
533 30 Götene  

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

Gudstjänster söndagar kl 11.00 sänds i 
regel på Youtube.. Se hemsidan. 

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 eller någon av de andra anställda för 
samtal om detta.

Vill du stötta församlingens verksamhet 
ekonomiskt kan du göra det via bankgiro 
224-2428 eller   
   
       1230336073 

     

VÄLKOMMEN TILL EQUMENIAKYRKAN GÖTENE

Öppettider:
Torsdag och fredag 10.00-18.00

Vill du ha förbön eller lämna böneämne 
ring någon av de anställda eller till
Marita/Stellan Dahlgren   076 710 88 85
Ewa Johansson  073 525 18 62
Susanne Skarp Bergfalk 073 053 47 02
Ann-Britt Åstrand  070 246 14 91

För samtal kan du också vända dig till
samtalsmottagning på Equmeniakyrkan 
Väst, equmeniakyrkan.se/vast/samtalsmot-
tagning eller till S:t Lukas psykoterapimot-
tagning i Skövde, tel 0500-49 41 42

Mötestider
Församlingsmöte torsdag 17 mars 18.00
Frågor om framtida anställningar mm.

Bön och samtal

Tisdagar  10.00  Församlingssalen
Söndagar  10.40  Läktarrummet
Andra lörd/mån 16.00 Möte med en vän

Ekumeniska bönesamlingar
Torsdagar  12.00 Torget
To 17 febr   08.30 Götene kyrka
To 2 o 17 mars 08.30 Korskyrkan
To 7 o 21 april 08.30 Equmeniak:n
Må 6 juni 15.00 Husaby

                     
Kyrkan är öppen
Pastor Marianne Boström finns oftast på 
expeditionen (ingång baksidan) mellan 
10.00 och 12.00 tisdag-torsdag och kan nås 
på tel 070 689 30 15 vid andra tider.

Du är välkommen att höra av dig både för 
vardagliga och djupa samtal. Marianne har 
absolut tystnadsplikt.

Du är också välkommen att höra av dig om 
du vill ha besök i hemmet. Det finns också 
möjlighet att fira nattvard i hemmet.

Styrelsen tis 18.00 22/3, 19/4, 17/5, 14/6
Programtåd onsdag 4 maj kl 18.00
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Hälsning från Smulan

På avdelningen Duvan arbetar Therése 
Widlund, Sofia Lind och Maria Österberg. 
Där har vi 11 barn i åldrarna 1-3 år. Från 
januari till mars har skolat in fem nya barn. 
Vårt arbete med de yngsta barnen handlar 
mycket om anknytning och att ge dem en 
trygg omsorg. Detta gör vi genom att ha 
fasta rutiner i vardagen och låta barnen 
upptäcka sin omvärld i en trygg miljö.

Välkommen Stefan
Vi hälsar Stefan Elm från Timmersdala välkommen som vakt-
mästare för församlingen och förskolan Smulan. Stefan har sin 
arbetstid på tisdagar.

Vi är glada för den förstärkning som detta innebär för skötseln 
av våra fastigheter. Hans tjänst är på 20 % så det behövs också 
i fortsättningen ideella insatser. Vi är tacksamma för det arbete 
som fastighetskommittén utför på tisdagseftermiddag (och 
även vid andra tillfällen). Kan du hjälpa till då eller med andra 
praktiska uppgifter tala med Roger Wändal som nu är samman-
kallande i fastighetskommittén. Roger är också vicevärd så han 
kan kontaktas när det gäller våra hyresfastigheter.

Smulans personal fr v:  Sofia Lind, Maria Österberg, 
Linda Ljungkvist, Annika Immerstrand och Maria 
Larsson.  Säknas: Therése Widlund, Lotta Lind,
Madelene Eriksson och BengtÅke Gindemo

Varje dag har vi en samling där vi sjunger samma sånger under en längre period så 
att barnen känner igen sig. När vi går till skogen går vi till samma plats. Vi har 
språksamlingar där vi delar upp barnen efter ålder. Vi arbetar då med ”Sagan om den lilla, 
lilla gumman” och ”Bobbos väska”. Dessa finns uppsatta på staketet på vår gård och ingår 
i projektet ”Förr och nu”. Vi tillbringar mycket tid utomhus på vår lilla gård. På gården 
tycker vi också om att leka i sandlådan, kasta bollar, åka rutschkana och mycket annat!

På Arken arbetar Annika Immerstrand, Maria Larsson, Linda Ljungkvist och Lotta Lind.
Vi har 19 barn i åldrarna 3-6 år. Just nu jobbar vi med temat - ”Förr och Nu” – där vi har 
gjort studiebesök på Fornparken och fått berättat hur man levde förr i tiden. Vi pratar 
om skillnader från förr till nu, vad man hade för leksaker och vad man lekte för lekar. 
Även hur man bodde förr har vi tagit upp. När vi är ute i vår skolskog så skapar vi djur 
av kottar. Vår verksamhet följer årets växlingar och vi arbetar efter allas lika värde. Under 
en vecka möter barnen samlingar i smågrupper, rörelselekar, bibelsamlingar, skapande 
stunder och mycket sång.
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Mars 
V 9 omg  5 Second Hand fre-lör

Ti 1 15.00 TISDAGSCAFÉ

Lö 5 14.00 FAMILJESCOUT

1 i fastan   Prövningens stund
1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23
Ps 31:2-6
Sö 6 11.00 GUDSTJÄNST       
Ida Andersson. Sång av Maria och Christer 
Österberg. Kyrkkaffe

V 10 omg  6

On 9 14.00 DAGLEDIGTRÄFF
“Resa till långt bort i stan”  Lars-Inge 
Bly berättar från resor till fem “stanländer”

To 10 17-20 HÄNG PÅ GÖTA 
Lö 12 16.00 MÖTE MED EN VÄN 

2a i fastam    Den kämpande tron
1 Kung 19:1-8, 1 Kor 10:12-13, Luk 7:36-8:3
Ps 130
Sö 13 11.00 GUDSTJÄNST  och
söndagsskola. Marianne Boström. Sång 
av kören Andante. Kyrkkaffe

V 11 omg  6 Second Hand-vecka

Ti 15 15.00 TISDAGSCAFÉ

To 17 18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE

Fr 18  17.00 TACO-FREDAG  
Lö 19 10.00 FÖRDJUPNING & 
UTVECKLING Erik Jonåker om ledarskap

3:e söndagen i fastan - Kampen mot ondskan 
Mk 5:24-34, Jes 59:14-17, Ef  6:10-18 Ps 25:12-22
Sö 20 11.00 GUDSTJÄNST med 
nattvard  Susanne Skarp. Sång av Andreas
och Edvin Wändahl. Insamling till pastors- 
och diakonutbildning. Kyrkkaffe

V 12 omg  7

To 24 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk 
Luk 1:39-45/Luk 1:26-38, Mik 5:2-4,
Rom 4:18-21 Ps 147:7-15 
Sö 27 11.00 GUDSTJÄNST med 
scouterna. Emil Johansson. Scoutinvigning.
10.30  Korv- och fika utanför

V 13 omg  7 Second Hand mån-tis

Dagledigträffar 
  
Onsdagar 15.00 /samarr. med Korskyrkan

9 mars Equmeniakyrkan
”Resa till långt bort i stan”  Lars-Inge Bly 
berättar om resor till fem”stanländer”

6 april  Korskyrkan 
”Lina Sandell och Fanny Crosby” med
Helene Jälevik

Tisdagscafé  

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

Häng på Göta

Torsdagar  17.00-20.00 (jämna veckor) 
En kravlös gemenskap för alla åldrar med 
fika eller kvällsmat.
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April
Lö 2 14.00 FAMILJESCOUT

5:e i fastan - Försonaren Mark 12:1-12 
1 Mos 22:1-14 Apg 4:1-12 Ps 103:8-14
Sö 3 11.00 GUDSTJÄNST med 
nattvard  Filippa Johansson och Prisma 
Intro. Sång av Julia Skarp. Kyrkkaffe för 
Trysillägret.

V 14 omg  1

On 6 14.00 DAGLEDIGTRÄFF 
i Korskyrkan “Lina Sandell och Fanny 
Crosby” Helene Jälevik

To 7 17-20 HÄNG PÅ GÖTA   
Lö 9 16.00 MÖTE MED EN VÄN

Palmsönd- Vägen till korset  Luk 19:28-40 
Jes 50:5-10 Rom 5:1-5 Ps 118:19-29
Sö 10 11.00 GUDSTJÄNST och
söndagsskola. Erik Jonåker. Sång av 
familjen Ros. Kyrkkaffe
      
V 15 omg  1 Second Hand-vecka

Ti 12 15.00 TISDAGSCAFÉ  

Påsk

Skärtorsdag Det nya förbundet  Luk 22:7-23 
2 Mos 12:15-20 1 Kor 5:6-8 Ps 111:1-5
To 14 19.00 GETSEMANESTUND
gemensamt med Korskyrkan. Marianne 
Boström. Sång av Mikael Widlund

Långfredagen - Korset   Luk 23:26-49 
Jes 53:1-12 Fil 2:6-8 Ps 22
Fr 15 11.00 GUDSTJÄNST 
Marianne Boström. 

Påskdagen - Kristus är uppstånden Luk 24:1-12 
Hos 6:1-3 Apg 3:14-16 Ps 118:15-24
Sö 17 11.00 GUDSTJÄNST    
Erik Jonåker. Sång av Karin Andersson 
och barn . Våroffer församlingen. Kyrkkaffe

V 16 omg  2

Annandag påsk - Möte med den uppståndne 
Lk 24:36-49 5 Mos 18:15-18 Kol 3:1-4 Ps 16:6-11
Må 18 09.00 PILGRIMSVANDRING

To 21 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Fr 22 20.00 BREAKTHROGH 
med Prisma i Korskyrkan

2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen 
Joh 21:15-19 Jer 18:1-6 1 Joh 5:1-5 Ps 145:1-7
Sö 24 11.00 GUDSTJÄNST  med 
Smulan Emil Johansson. Kyrkkaffe 

V 17 omg  2 Second Hand ons-tors

Ti 26 15.00 TISDAGSCAFÉ 

Fr 29 fr 17.00 TACO-FREDAG

 

Taco-fredag i Equmeniakyrkan
    
Fredagar 18 mars 29 april och 13 maj

Från kl 17.00 är det drop in och de som 
vill lagar mat tillsammans, annars  går det 
lika bra att komma till kl 18.00  då vi äter. 
Kvällen avslutas med kort andakt 19.00, 
då ungdomarna gått  till Prisma. 
Ingen anmälan. Valfri kostnad.  



Maj
3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden 
Joh 10:11-16 Hes 34:23-31 Heb 13:20-21 Ps 23
Sö 1  11.00 GUDSTJÄNST med 
nattvard  Filippa Johansson. Sång av Brödra-
gruppen. Bön och insamling Equmenia
kyrkan i Sverige

V 18 omg  3

To 5 17-20 HÄNG PÅ GÖTA 

Lö 7 16.00 MÖTE MED EN VÄN

4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet
Syr Vish 28:3-7, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14, 
Ps 147;1-7
Sö 8  11.00 GUDSTJÄNST och 
söndagsskola. Tema: Inre hållbarhet 
Marianne Boström. Sång av Maria och 
Mattias Johansson med familj. Kyrkkaffe  

V 19 omg  3 Second Hand-vecka

Ti 10 15.00 TISDAGSCAFÉ 

Fr 13 fr 17.00 TACO-FREDAG

Lö 14 14.00 FAMILJESCOUT   
5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tro 
Joh 15:10-17 Hos 14:5-9 1 Joh 3:18-24 Ps 98:1-8
Sö 15 10.30 GUDSTJÄNST i 
Korskyrkan. Jonathan Skarp och Prisma

Sö 15  18.00 KONSERT med
Lidköping-Kållands musikkår 

V 20 omg  4

To 19 17-20 HÄNG PÅ GÖTA
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Bönsöndagen - Bönen 
Luk 11:1-13 Jer 29:11-14 1 Joh 5:13-15 Ps 13
Sö 22 11.00 GUDSTJÄNST med 
Prisma Intro i Kinne-Kleva kyrka
Medverkan av ledare och ungdomar      

V 21 omg  4 Second Hand fre-lör

Ti 24 15.00 TISDAGSCAFÉ 

Lö 28 19.00       BREAKTHROUGH
med Prisma i Korskyrkan

Sönd f  pingst - Hjälparen kommer Joh 16:23-33 
5 Mos 31:6-8 Rom 8:31-39 Ps 33:18-22Sö 29 
Sö 29  11.00 GUDSTJÄNST Marianne 
Boström. Sång av Linnea Smedman.Kyrkkaffe

Sö  14.00 PILGRIMSVANDRING

Juni
V 22 omg  5

To 2 17-20 HÄNG PÅ GÖTA 

Pingstdagen - Den heliga Anden Joh 14:15-21
Apg 2:1-11 Joel 2:28-29 Apg 2:14-21 Ps 104:27-31
Sö 5 11.00 GUDSTJÄNST med
nattvard  Erik Jonåker. Sång av Irene 
Haglund. Kyrkkaffe 

V 23 omg  5 Second Hand-vecka

Annandag pingst - Andens vind över världen 
Joh 3:31-36 Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 
Ps 68:10-14, 20-21
Må 6 15.00 NATIONALDAGS-
BÖN Tusenårsaltaret Husaby, Ekumeniskt

Heliga trefal. dag - Gud - Fader, Son och Ande 
Matt 28:16-20 2 Mos 3:1-15 Rom 11:33-36 
Ps 113:1-6
Sö 12 11.00 GUDSTJÄNST  
Emil Johansson. Sång av Karolina Ros.
Kyrkkaffe

Vi samverkar med 
Studieförbundet



9

har rollen som ungdomsledare inneburit många härliga stunder, men också utmaningar 
som har fått mig att växa. Min arbetsvecka består bland annat av att få ansvara för bönen 
för daglediga, som enligt mig är en perfekt start på arbetsveckan. Jag är även med i vår kon-
firmationsgrupp som består av 15 konfirmander där jag har fått växa i min tro och ledarroll 
då jag får chansen att hålla i undervisningen titt som tätt.

Församlingen har två barnkörer, där jag är med och leder en av dom. Fredagar är veckans 
höjdpunkt. Då är det FiF, Fredagshäng i Fjällstugan för åk 5 och 6 och senare på kvällen 
Tonår som är motsvarande Prisma Fredag. På Tonår har vi varit uppemot 70 ungdomar 
det senaste vilket är superroligt. På söndagarna varvar jag medverkande i gudstjänsten och 
söndagsskola. Som medverkande i gudstjänsten har jag fått olika uppdrag, bland annat har 
jag fått förmånen att predika.

Jag är tacksam över att ha fått utvecklas i min tro både i Götene men också i Stockholm på
bibelskolan. De erfarenheterna bär jag med mig och har stor nytta av i mitt nuvarande 
arbete. Mitt personliga favorituppdrag är att ta med mig ungdomar till och ibland arrangera 
olika ungdomsmöten runtomkring Jönköping. Ekumeniska ungdomsmöten har spelat en 
stor roll i mitt liv och därför känns det viktigt och roligt att kunna ge tillbaka. På fritiden 
umgås jag mycket med andra ungdomsledare och vänner. 

Om ni har vägarna förbi Jönköping får ni gärna titta förbi Fjällstugan och äta något gott på 
lunchrestaurangen i kyrkan. 

     Kram Ellen Gindemo

Hälsning från Ellen Gindemo

Hej på er! 

Här kommer en hälsning från Andreas-
församlingen Fjällstugan i Jönköping. Nu 
var det ett tag sedan jag såg många av er. 
Jag saknar er och hoppas att vi kan ses 
snart. Sedan min start som ungdomsledare 
i augusti har tiden gått fort. Jag har hunnit 
lära känna en ny stad, församling, kollegor 
och vänner. 

På jobbet får jag möta många härliga männ-
iskor och framförallt har jag förmånen att 
få hänga med fantastiska ungdomar. Hittills 
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INFO   se www.prismagotene.se eller instagramkonto  
Filippa Johansson  076 112 11 48
Jonathan Skarp  073 025 85 77

VIKTIGA DATUM!!!
Läger i Trysil  9-15 april
Breakthrough   Korskyrkan
                fre 22 april och lör 28 maj
Prisma Intro, avslutning   Kinne-Kleva kyrka 22 maj

Välkommen Filippa
Under våren 2022 är Filippa Johansson anställd som ungdomsledare i Equmenia och Prisma. 
Här kommer en kort presentation av Filippa.

Hej, jag heter Filippa och jag är 19 år gammal. Jag ska jobba som ungdomsledare i Equme-
niakyrkan i vår. Så vem är jag? Ja, jag är en person som tycker om att vara kreativ, umgås med 
min familj och vänner och lagar gärna mat och bröd när jag får tid över. Jag har varit del i 
Prisma sedan länge men tycker att det ska bli så kul att få testa på även denna delen av verk-
samheten och se vad Gud har för planer för denna terminen. Det ser jag så mycket fram emot.

Hej på er allihopa, vi är ett glatt gäng på upp emot 
30 ungdomar som ses varje torsdag för att idrotta 
tillsammans! Vi kör fotboll och innebandy varan-
nan vecka och håller på i ca. 2 timmar i Liljestens 
gympahall. I mitten av varje samling så har vi en paus 
med andakt där antingen någon av ledarna eller en 
av våra ungdomar delar något som har med deras tro 
att göra. 
Något som är väldigt härligt med Prisma sport är att 
vi får träffa en hel del ungdomar från Liljestensskolan 
som inte kommer på våra andra aktiviteter, vilket gör 
att det här är en bra möjlighet att få lära känna nya 
ungdomar och visa vad vi tror på. 
Sport och kyrka är något som hör ihop tycker vi och 
det är härligt att få göra det tillsammans på en nivå 
som ska kunna passa vem som helst. 
// Emil Johansson en av ledarna på sporten. 

Hälsning från Prisma Sport
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SCOUT          
Måndagar kl  18.00 - Göta
Kårchef  Per Fredriksson  070 555 51 38

FAMILJESCOUT    
Lördagar kl 14.00 - Göta
5 mars, 2 april och 14 maj
familjescoutgotene@hotmail.com

Start för famijescout

Vi var fem familjer som träffades  för start av Familjescout i solen i Götas trädgård den 19 februari. 
Temat för eftermiddagen var ”lära känna varandra”. Vi fick även träffa Parum och Magna, Familje-
scouts björnar. Parum är en liten och nyfiken björn, Magna är omtänksam och erfaren. Vi grillade 
pinnbröd och fikade, letade efter olika gömda saker som man kan använda på scouterna, hade andakt 
och lekte olika lekar. tillsammans. En jättemysig eftermiddag! Nästa gång samlas vi vid Göta för 
avfärd till scouternas vindskydd i Kinne-Vedum. Skulle ni också tycka att det vore roligt att vara med 
på Familjescout, så går det bra att börja när som helst under terminen. Skicka gärna ett mail med 
anmälan.

SÖNDAGSSKOLA 
Söndagar kl 11.00 -Equmeniakyrkan
13 mars  Budorden
10 april    Påsk
8 maj       Det förlorade fåret
Filippa Johansson  076 112 11 48
Julia Skarp   076-855 31 22 
Evelina Wändal   070-952  96 46
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