Brevet
OKTOBER - NOVEMBER

GÖTENE

NR 4 ÅR 2022

Borgaregatan 2, 533 32 Götene
Telefon se nedan

GÖTENE

www.equmeniakyrkangotene.se

Anställda		
Pastor			
Marianne Boström
Ledig: måndag		

		
equmeniakyrkangotene@hotmail.com
Ledig helg 14-16 okt, 12-13 nov, 10-11 dec

070-689 30 15

Diakon (anställd 50%)
Susanne Skarp Bergfalk
Ledig: måndag, fredag

susanne.skarp@equmeniakyrkan.nu		

073- 053 47 02

Ungdomsledare i Prisma (anställd 50 %)
Karolina Ros		
karolinaeros@gmail.com			
Ledig: måndag, onsdag
Ledig helg 14-16 okt, 18-20 nov, 9-11 dec

073-083 64 99

FÖRSAMLING

BARN OCH UNGA

Ordförande församling		
Erik Jonåker		
072-238 12 17
erik.jonaker@hotmail.com

Ordförande Equmenia
Emil Johansson
072-727 52 22
emiljohanson1997@gmail.com

Kassör församling			
Lennarth Åstrand
070-551 82 88

Kassör Equmenia		
Anders Åkesson
070-793 22 60

Equmeniakyrkan Swish
1230336073
Equmeniakyrkan Bankgiro 224-2428
Missionskontonummer:
4728

Equmenia Bankgiro:
Equmenia scout Swish:

5029-9379
1233378031

FASTIGHETER

Kassör Prisma
Filip Sanfridsson		

076-831 34 44

Prisma Bankgiro:
Prisma Swish:

5598-3134
1233706181

Vicevärd
Roger Wändal
Vaktmästare
vakant

		

070-206 28 59

FÖRSKOLAN SMULAN
Torsgatan 3
Uthyrning Göta och kyrkan		 Östra
smulansforskola@hotmail.com
Boo Frostemark 		
070-551 44 33
Rektor BengtÅke Gindemo 070-524 67 00
--------------------------------------------------------------------------------------------------BREVET
			
Utkommer 4 ggr/år
Ansvarig utgivare: Erik Jonåker		
Foto omslag: Susanne Skarp Bergfalk
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”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen.”

Bakom de fina orden finns en levd verklighet.
Tidigt i mitt liv var det många som kom till mig när man
ville säga som det var. Jag blev någon man kunde lätta
sitt hjärta för, någon som lyssnade. Med åren har jag
förstått något av vad det är vi söker när vi behöver anförtro oss. För det första är Lyssnandet viktigt. Vi söker
efter någon som har tid att ta emot det vi säger. För det
andra är Öppenheten viktig. Vi söker ofta efter någon
som inte alltid har de färdiga svaren att ge oss utan som
vill hjälpa oss att hitta svaren inom oss själv. Där kommer gemenskapen in. Detta att någon vill dela våra liv. Men det finns något utöver
allt detta grundläggande. Något som banar vägen för att någon ska våga öppna sina
innersta rum och det som man kanske sällan delar med någon annan. Det är den icke
dömande hållningen. Det vi som kristna skulle benämna Nåden, en doft av kärleken
som förlåter när livet inte blev som vi tänkt oss. Detta kan få oss att både vilja och
våga säga som det är. Guds ord talar om att Sanningen befriar oss. Så kan det ofta få
kännas oerhört befriande att få säga som det är.
Som ni märker är samtalet något som ligger mig varmt om hjärtat och det är ingen
hemlighet att jag gärna arbetar med själavård och andlig vägledning. Utöver det klappar mitt hjärta för en inkluderande, inneslutande hållning gentemot alla olika slags
människor. I dessa tider tänker jag särskilt på känslan av utanförskap som gror hos
vissa i samhället. Den är vi som församling satta att motbevisa. Vi behöver stötta
människor i utsatta livssituationer och stå på de förtrycktas sida precis
som Jesus och diakonin talar om. Vi har fantastiska förutsättningar i det att det både
finns fysiska rum i våra två hus och rum i våra hjärtan för att låta andra vara med och
dela gemenskapen.
Gemenskapen med varandra och vår treeniga Gud är inte perfekt. Den är mer tänkt
som en helande gemenskap där vi får växa tillsammans. Låt oss, trots våra brister och
tillkortakommanden, be om fler tillfällen och sätt att vara närvarande på och tjäna vårt
samhälle. Tänk vilken gåva det är att vi kan få vara med om att både få ta emot och ge
livsmod in i varandras liv genom livets olika skeenden.
Kraften får vi hämta från vår Gud, för inte genom någon människas styrka eller kraft
ska det ske utan genom min Ande säger Herren.
					Susanne Skarp Bergfalk
”Men Han svarade: Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst.
Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.”
2 Kor 12:9
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Välkommen

Mötestider

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
livsfrågor. Kontakta diakon eller pastor så
finns vi till för att lyssna. Samtalen sker
under tystnadsplikt. Du är också välkommen att lämna böneämnen till oss.

ADMINISTRATIONSMÖTE
med bl a val inför 2023 - efter gudstjänst
och kyrklunch söndag 20 november
Styrelsen tis 18 okt samt ons 14 dec

Till Herrens vila

Erica Jacobsson, f 19 mars 1943
avled 10 september 2022
Begravningsgudstjänst
den 7 oktober 2022
Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet
(Joh 14:6)

Höstoffer

Tack för dina gåvor

Tacksägelsedagen - 9 okt - har vi
Vill du stötta församlingens verksamhet
möjlighet att ge en extra gåva till
ekonomiskt kan du göra det via bankgiro
224-2428 eller via swish
församlingens verksamhet.
					
		
1230336073

Ekumeniska dagledigträffar
Onsdag 12/10 kl 14.00
i Korskyrkan
“Friskvågen en väg tillbaka till
livet” med Viola Lugn, Mästers.

Onsdag 9/11 kl 14.00
Götene församlingshem
”Hurtigrutten i vinterskrud”.
Fredrik Senninge

KYRKORNAS
SECOND HAND
Öppettider: Torsdag och fredag 10.00-18.00
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Lidköpingsvägen 2
533 30 Götene
Tel 0511-34 10 20
Föreståndare: Jörgen Eklund
info@kyrkornassecondhand.se
www.kyrkornassecondhand.se

Vad ser du fram emot under hösten?

Julia Jonåker, söndagsskolan
Jag ser fram emot ytterligare en termin i söndagsskolan. Där vi får
prata om vad Jesus gjorde när han var på jorden och vad han gör än
idag. Så fint att få vara med när barn får lära sig mer om Gud och se
vem han är.
Bengt-Åke Gindemo, rektor för förskolan Smulan
Att få fungerande barngrupper och att vi som personal ska känna
att det är roligt på jobbet.

Karolina Ros, ungdomsledare i Prisma
Jag ser främst fram emot Jul på Göta,
scouternas tomteparad och Prismas julfest. Det ger oerhört mycket
glädje, det är många människor som deltar och det är många som
får höra om budskapet om Jesus.

Erik Jonåker, ordförande i församlingen
Att få möten i gemenskap med varandra och Gud. Att se Karolina och
Susanne i deras nya roller. Att fortsätta med tacofredag.

Jörgen Eklund, föreståndare Second Hand
Att vi ska kunna finnas till när pengarna försvinner för folk, som ett
alternativ med kläder och möbler och annat när vi får se över var vi
lägger pengarna.

Per Fredriksson, kårchef scout
Den 1 oktober är vår höjdpunkt, Kämpaleken. Ser fram emot att få
vara ute vid vårt vindskydd så mycket som möjligt och uppleva den
orörda naturen.
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Oktober
V 39

omg 4

Lö 1

16.00

Kyrkskjuts - ring 070 689 30 15
Second Hand-vecka

18:e sön e. tref – Att lyssna i tro Mark 10:17-27
5 Mos 30:11-16, Jak 2:8-13, Ps 19:8-15

MÖTE MED EN VÄN Sö 16 11.00
GUDSTJÄNST
Susanne
Skarp
Bergfalk.
Körsång. Kyrkkaffe
Den helige Mikaels dag – Änglarna Matt 18:7-10
		
Dan 10:15-19, Upp 12:7-12 (Apg 12:6-17)
V 42
omg 6
Ps 103:19-22
Sö 2
11.00
GUDSTJÄNST
Emil Johansson. Kyrkkaffe
		
V 40
omg 5
On 5
15.30
SÅNGANDAKT
		Lundagården
18.30
KÖRÖVNING
To 6

08.30
17-20

EKUM. BÖN
HÄNG PÅ GÖTA

Lö 8

14.00

FAMILJESCOUT

V 41

omg 5

Sec Hand ons-tors

Ti 11

15.00

TISDAGSCAFÉ

To 20

08.30 EKUM. BÖN
15.30
SÅNGANDAKT
		Helenagården
17-20 HÄNG PÅ GÖTA
19:e sön e. tref – Trons kraft Joh 9:1-7, 24-39
1 Mos 15:5-6, 1 Tim 6:11-12 , Ps 73:23-26
Sö 23 11.00
GUDSTJÄNST med
Smulan. Marianne Boström. Kyrkkaffe
V 43

omg 6

Second Hand-vecka

Ti 25

15.00

TISDAGSCAFÉ

On 26 18.30
ÖVNING
Tacksägelsedagen – Lovsång
Matt 15:29-31 Jer Brödragruppen
31:3-6 , Upp 4:8-11, Ps 65:9-14
Lö 29 16.00
MÖTE MED EN VÄN
Sö 9
11.00
GUDTJÄNST med nat20:e sön e. tref – Att leva tillsammans Joh 11:1-7
tvard. Söndagsskola. Höstoffer.
Rut 1:6-19, Heb 13:2-3, Ps 68:5-7
Erik Jonåker. Sång Julia Jonåker.
Kyrkkaffe
Sö 30 11.00
GUDSTJÄNST

On 12 14.00
DAGLEDIGTRÄFF
Korskyrkan “Friskvågen en väg tillbaka
till livet” Viola Lugn, Mästers
18.30
KÖRÖVNING
Fre 14 18.00
TACOKVÄLL
drop in o matlagning fr 17.00. Valfri avgift
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Marianne Boström. Sång Svante Cederqvist.
Info om hjälparbete i Lettland. Kyrkkaffe

Bön
Ti 09.00 Församlingssalen (varje v)
To 08.30-09.00 Ekumenisk bön (2ggr/mån)
6 och 20 okt Equmeniakyrkan, 3 och 17 nov
Korskyrkan, 1 och 15 dec Kristet Center
To 12.00 Ekumenisk bön på Torget (varje v)
Lö 16.00 Möte med en vän 1 o 29 okt, 3 dec

November

To 17

Ti 8

Sö 27 11.00
GUDSTJÄNST
Susanne Skarp Bergfalk. Sång Eleonor Frisk,
Olivia Frisk och Victoria Sanfridsson.

0830
EKUM. BÖN Korskn.
15.30
SÅNGANDAKT
		Helenagården
V 44
omg 1
17-20 HÄNG PÅ GÖTA
‘
Fr
18
18.00
TACOKVÄLL
On 2
18.30
ÖVNING Brödragruppen
drop in o matlagning fr 17.00. Valfri avgift
Tor 3 08.30 EKUM. BÖN Korskn.
Domsöndagen – Kristi återkomst Joh 5:22-30
17-20 HÄNG PÅ GÖTA
Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Ps 102:26-29
Alla helgons dag – Helgonen Matt 5:13-16
Sö 20 11.00
GUDSTJÄNST och
Jes 60:18-22, Heb 12:1-3, Ps 126
söndagsskola “En bättre värld – nu o sen”
Lö 5
11.00
GUDSTJÄNST
Marianne Boström. Sång av Joacim Leion
med minnesstund och nattvard
Kyrklunch och administrationsmöte
Marianne Boström. Sång av Brödragruppen.
V 47
omg 2
Kyrkkaffe
		
Ti 21
15.00
TISDAGSCAFÉ
Sön e. a h d – Vårt evighetshopp Joh 6:37-40
Job 17:15-16, 1 Kor 15:35-49, Ps 116:1-9
On 23 18.30
STUDIE OCH SAMTAL
Sö 6
18.00
BÖN & LOVSÅNGS- Om diakoni. Susanne Skarp Bergfalk.
GUDSTJÄNST Karolina Ros m fl
1:a sön i advent Ett nådens år Matt 21:1-9,
(Luk 4:16-23), Sak 9:9-10, Upp 5:1-5, Ps 24
V 45
omg 1 Second Hand fre-lör
15.00

TISDAGSCAFÉ

On 9
14.00 DAGLEDIGTRÄFF
Götene församlingshem ”Hurtigrutten
i vinterskrud”. Fredrik Senninge
Lö 12

09.00
14.00

LÖVKRATTNING
FAMILJESCOUT

Sön före doms – Vaksamhet o väntan Luk 12:35-40
Jes 51:4-6 2, Kor 13:5-9, Ps 139:1-18

Jul på Göta
Söndag 27 nov 14 -17.30

Sö 13 11.00
GUDSTJÄNST
Anders Blomberg. Sång Anna Smedman
Kyrkkaffe
V 46

omg 2

Sec Hand mån-tis

On 16 15.30
SÅNGANDAKT
		Lundagården
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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.

December
V 48

To 1
08.30
Center

Second Hand-vecka
EKUM. BÖN, Kristet

17-20

HÄNG PÅ GÖTA

Lö 3

14.00
16.00

FAMILJESCOUT
MÖTE MED EN VÄN

Sö 4
11.00
GUDSTJÄNST med
nattvard ” Det ska komma en tid...”
Marianne Boström. Sång av Elin Kjell och
Karin Andersson med barn. Kyrkkaffe
V 49

Vi samverkar med
Studieförbundet

omg 3

omg 3

Sö 11
11.00
GUDSTJÄNST och
söndagsskola. Anders Milton. Sång av
Andreas Wändahl och Anders Milton

Tacofredag
Tacofredag i Equmeniakyrkan är ett tillfälle
att få börja helgen med god mat i god gemenskap. Det är lika mycket för dig som
aldrig varit i kyrkan tidigare, som för dig som
varit där förut. Välkommen som du är!
17.00 - Drop in och de som vill lagar mat
tillsammans. Det går lika bra att komma till

Från Smulan
Att Smulan är en del av församlingens
arbete har blivit tydligare genom att de
mindre barnen som håller till i gula huset
(Duvan) numera äter i församlingssalen.
11.30 är det lunch och mellanmål kl 14.30.

Det är också några förändring när det gäller
personal.Annika Immerstrand har slutat sin
Regiondag Hönö lörd 12 nov
tjänst, vi tackar henne för de år hon arbetat
hos oss. Maria Österberg flyttar över till
11.00-17.00
Medv. Joakim Hagerius och Anders Marklund Arken och Karin Jonåker går in på 80 % på
Duvan.
m fl. Anmälan o info equmeniakyrkan.se

Kyrka i vår tid

Kyrkskjuts - ring 070 689 30 15
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Kyrkokonferensen
Jag har varit ombud från vår församling på Equmeniakyrkans konferens som i år hölls
i Vårgårda. Först ett par dagar digitalt och sedan på plats. Vi var ca 450 ombud från de
sex regionerna. Många var också med av eget intresse och deltog i förhandlingar,
semenarier och möten.
.
Temat för konferensen var ”Hopp”. Det kände jag verkligen att det finns hopp för nu
och för framtiden. Ett 20-tal ordinerades till pastorer och diakoner. Ett antal gick ut i
Vägledningsår innan det är dags att ordineras i nästa konferens.
Känns fint att få vara tillsammans omkring vårt gemensamma arbete på olika platser i
vårt land. Fokus var verkligen på att Gud verkar genom våra församlingar, stora och små
med olika förutsättningar.
Glad och tacksam! 		
Ewa Johansson

Det finns många sätt att ekonomiskt
stödja Equmeniakyrkans arbete.
Enklast gör du det genom att bli månadsgivare eller via kyrkoavgiften
Som månadsgivare ser du till att vi kan:
Stödja arbetet i din lokala församling
Utbilda fler pastorer och diakoner
Utveckla verksamheten för barn och
unga i Equmenia
Missionera i Sverige och internationellt
Stödja internationella projekt tillsammans med våra samarbetskyrkor och
lokala organisationer

Kyrkoavgiften är en gåva till
församlingen
Kyrkoavgiften dras på skattsedeln efter
ditt medgivande. Genom att göra ett
aktivt val, senast den 31 oktober, kan
du låta din kyrkoavgift gå direkt till
din församling och det arbete som din
församling gör genom Equmeniakyrkan.
Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till
din församling och gör det enklare för
dem att planera sin ekonomi

Info o anmälan - equmeniakyrkan.se. Anmälningsblankett för kyrkoavgiften
finns också på kyrktorget eller hos pastor och kassör.
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INFO se Prisma instagramkonto
Ungdomsledare
Karolina Ros
Jacob Färdig

0730 83 64 99
0722 33 89 97

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
träffas en gång i veckan från september till maj. Vi hittar på myck
saker och vi får rabatt på Prismas skidläger v7. I slutet av vårterm
2023 är det konfaläger, festkväll och högtidlig avslutningsgudstjä

Hej, mitt namn är Karolina Ros kallas för Karro och jag
Du och dina
föräldrar
är varmt välkomna påtjej
en informationskvä
är 23 år. Jag är en social, positiv
och
musikintresserad
september kl 18:00 i Korskyrkan i Götene. Hoppas du vill häng
som gärna samtalar med alla
jag In-Tro!
möter. Jag
på ettmänniskor
roligt år med Prisma
är uppvuxen i Equmeniakyrkan
Götene
har fråneller anmäla dig till konf
Vill du vetai mer
om vårt och
ungdomsarbete
www.prismagotene.se och följ @prismagotene på instagram.
och med 1:a augusti börjatpåjobba
som ungdomsledare i
Prisma. Jag ser så mycket fram emot att spendera mer tid
med alla ungdomar, både lära känna alla nya i Prisma och
stärka relationen med de som har varit med i många år.
Att få arbeta för att hjälpa dem med deras relation med Gud är en väldigt viktig uppgift
och något jag ser väldigt allvarligt på. Därför lägger jag stor vikt vid att upprätthålla med
personliga relation med Gud eftersom jag vill eftersträva att leda med mitt eget liv. Självklart ser jag också fram emot att spendera mer tid i församlingen och att få arbeta tillsammans med Marianne och Susanne. Kom gärna fram och samtala med mig!’
Hoppas ni får en fortsatt trevlig dag!
Karolina Ros

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 eller Göta
Lördag 19.00		
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Breakthrough - 8 oktober, 26 november

Söndagsskola - söndagar 11.00
9 okt, 20 nov och 11 dec
Samling i Equmeniakyrkan
Info:
Julia Skarp
076-855 31 22
Evelina Wändal 070-952 96 46

Scout - måndagar
18.00
Samling vid Göta
Info: kårchef
Per Fredriksson
070 555 51 38

Scouterna från Götene samlade i sitt kök på scoutlägret
Upptäckten som hölls i Tämta
utanför Vårgåda 30 juli till
5 augusti.
Upptäckarna var med under
hela tiden, medan Spårarna
deltog tisdag-onsdag.
Scouterna fick vara med om
lägerbål, matlagning, spårning
och mycket annat.

VÄLKOMMEN PÅ FAMILJESCOUT!

För dig som är 3-7år gammal tillsammans med en eller flera
vuxna. Även yngre och äldre syskon är välkomna.
Lördagar kl 14-16
8 okt, 12, nov & 3 dec
Mer info på www.equmeniakyrkangotene.se
Vid frågor eller anmälan kontakta:
Karin och Niklas Andersson, familjescoutgotene@hotmail.com
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