
DECEMBER  - FEBRUARI     NR 1 ÅR 2021
Brevet



Anställda
Pastor     
Marianne Boström                070-689 30 15
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se   
Ledig måndagar samt 19-20 dec, 27 dec-1 jan, 23-24 jan, 27-28 febr   

Ungdomsledare Equmenia och Prisma 
Ida Andersson    070-938 49 90 
ida.andersson@prismagotene.se 
Ledig onsdagar samt 20-22 nov,  21-26 dec, 22-24 jan, 26-28 febr   
 
Församlingsutvecklare 40 %  Scout mån, Smulan tis och helger
Emil Johansson         072-727 52 22
emiljohansson1997@gmail.com

Församlingsutvecklare 30 %   Intro tors och helger
Erik Jonåker    072-238 12 17
erik.jonaker@hotmail.com
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GÖTENE

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

BREVET       Utkommer 4 ggr/år 
Ansvarig utgivare: Roger Wändal  Manusstopp för nästa nummer: 1 febr 

Ordförande församling och vicevärd
Roger Wändal      070-206 28 59

Kassör församling   
Lennarth Åstrand 070-551 82 88

Equmeniakyrkan Swish       1230336073 
Equmeniakyrkan Bankgiro              224-2428
Missionskontonummer:                  4728

Uthyrning Göta och kyrkan  
Boo Frostemark   070-551 44 33

Ordförande Equmenia   
Emil Johansson      072-727 52 22

Kassör Equmenia o Prisma  
Anders Åkesson          070-793 22 60

Equmenia Bankgiro:           5029-9379 
Equmenia scout Swish:    1233378031
Prisma Bankgiro:                5631-2717 
Prisma Swish:                    1230244517

Förskolan Smulan    
Östra Torsgatan 3        0511-510 47
smulansforskola@hotmail.com 
Kontakt B-Å Gindemo 070 524 67 00



”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
– mig, dig och världen.”
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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 för närvarande 
Torsdag-fredag 10.00-18.00
Se annonser, hemsida och
facebook

      

Se på Jesus
Det är på många sätt en svår tid vi lever i nu och det är lätt att tappa fokus och låta 
omständigheterna förskräcka oss. I Matt 14 kan vi läsa om vad som hände när Petrus 
tappade sitt fokus.

Jesus hade sagt till sina lärjungar att de skulle ta båten över till andra sidan sjön och 
att han skulle komma senare. I gryningen kom han så gående på sjön men lärjungarna 
trodde det var en vålnad och de skrek av skräck. 
Men då ropade Jesus till dem:

”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” 
Petrus svarade ”Herre, om det är du, 
så säg åt mig att komma till dig på vattnet.” 
Han sa ”Kom! ” och Petrus steg ur båten 
och gick på vattnet fram till Jesus. 
Men när han såg hur det blåste blev han rädd. 
Han började sjunka och ropade: ”Herre, hjälp mig!” 
Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom.

Precis som för Petrus så kan våra omständigheter göra att vi tappar vårt fokus på Jesus. 
Men istället för att kämpa i egen kraft så får vi komma till honom med allt som vill 
trycka ner oss. Jesus sträcker ut sin hand och lyfter oss upp. Han har lovat att vara med 
oss i alla livets situationer och hur än våra omständigheter ser ut så får vi ta till oss det 
löftet och fästa vår blick på Honom - Han som är vår fasta klippa.

                     Stellan Dahlgren, vice församlingsföreståndare
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Församlingsinfo

Styrelse: 8 dec och 19 jan kl 18.00
Programråd: 20 jan kl 18.00
Administrationsmötet sön 15 nov 
flyttas till senare tillfälle
Årsmöte - Sön 7 februari

Fördjupning och utveckling

Lördagar kl 10:00-11:00  23 jan o 27 febr.
Barnaktiviteter samtidigt.
Mer information kommer, 
kontakt Erik Jonåker  tel 072 238 12 17

Studie och samtal 

Sista onsdagen i månaden 18.30-20.00
om restriktionerna tillåter
25 nov    Om mission
27 jan Om bön och förbön
24 febr Om nattvard

 

Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta 
gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos urfol-
ken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola 
högt upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens 
yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar 
och upprättar tillsammans med våra samarbets kyrkor. Det är vad 
vår internationella mission handlar om.  

Tack för din gåva. Den gör skillnad.

 
Swish: 900 32 86
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Livsberättargrupp

Vill du vara med i en samtalsgrupp där 
vi delar minnen från våra liv?
Syftet med gruppen är att ge samvaro och 
ökad livslust. Gruppen som består av 6-8 
deltagare träffas en gång i veckan under tio 
veckor och leds av Marianne Boström. 
Det är kostnadsfritt att delta. 
Start i slutet av januari. 
För info ring 070 689 30 15

Samarrangemang med S:t Lukas Skaraborg
och Studieförbundet Bilda

Ändrade planer?

I den tid vi lever i nu så råder det osäkerhet 
om det finns möjlighet att genomföra det 
som är planerat. Men vi vill inte bara ställa 
in utan vi vill planera för framtiden och ha 
en beredskap för att det ska finnas  goda 
mötesplatser för människor. För aktuell in-
formation se vår hemsida, info på facebook 
och annonsering i Götene Tidning. Våra 
gudstjänster finns på youtube.

Vi samverkar med 
Studieförbundet
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2020 har varit ett år där man fått tänka om, tänka nytt och acceptera att 
det blev inte som man tänkt sig. Men det blev bra ändå. Ett kravlöst år, 
ett år med tid för tankar och omsorg om andra på ett lite annorlunda 
sätt. Året då naturen i närområdena och trädgården varit den stora 
energikällan. Året då naturen delvis fått lite tid för återhämtning.                         
   Kristina Jonegård
 

Vad har varit bäst under 2020?

Glädjande saker händer även i tider då det ser mörkt ut. För min del 
kan jag både se tillbaka på glädjande händelser men även se fram emot 
sådant som kommer.
Det som ligger mig extra varmt om hjärtat är att jag o Lena blivit 
morfar o mormor till en liten kille. Det skickas så gott som dagligen 
filmsnuttar där han medverkar och man kan tydligt se hans utveckling. 
Fick förmånen att besöka Scouternas egen kämpalek och fick där 
känna värmen och glädjen i gemenskapen. En för mig väldigt viktig 
verksamhet där alla har något att bidra med.

Ser nu med glädje fram emot att gå i pension och mera kunna råda över min dag. Tänker 
nyttja delar av min framtida ledighet till att scanna in bilder och sortera så jag lättare hittar 
det jag söker. Ska glädja mig åt mina gamla diabilder och fotografier under tiden. Glada 
minnen är något fint.      Vid datorn             Bosse Gunnarsson  

När jag ser tillbaka på detta året så ser jag det med glädje. Det har 
varit fantastiskt och kul att få vara en del av denna församlingen och 
få se nya vägar och satsningar, att få vara med i ett arbete som vill 
komma framåt och satsa är otroligt roligt. Det har också varit fascine-
rande att se hur alla människor löst allting kring Corona, anpassar och 
ställer om, riktigt härligt! Så jag är tacksam för detta året, även fast det 
inte riktigt blev som man tänkt sig.           Julia Skarp

En glimt från Smulan
När jag började min anställning i församlingen så var ett av önske-
målen kring min anställning att jag skulle spendera tid på Smulan. 
Mycket för att bygga relationen mellan barnen och kyrkan, men 
också finnas som ett stöd till våra anställda. Jag har som vana att 
vara med på tisdagsmornar och det är verkligen en höjdpunkt i 
veckan för mig. Jag har verkligen så roligt när jag får komma dit. 
Även fast jag inte varit där så länge så känns det ändå som att 
man är en i gänget liksom. Känslan är att jag hittat min plats där 
och jag hoppas att det kommer fortsätta fungera bra och att det leder till massa gott i 
framtiden. En sista sak bara, ha gärna med våra pedagoger i era böner. Dom lägger ner så 
mycket kraft och energi på dom här barnen och era förböner hjälper.          Emil Johansson 
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”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför 
Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi 
hans folk, fåren i hans hjord.”     Ps 95:6-7 
 

Situationen i vår värld och också i vårt land 
är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, 
nöden och behoven är stora. Låt oss vända 
oss till Gud i gemensam bön. Välkommen 
att vara med när många kristna i Sverige 
böjer knä, ber och fastar i rop till Gud:

 

Söndagen den 22/11 vill vi uppmana alla kristna i Sverige att be en dag. Vi uppmanar dig 
som kan att också fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen, fastan och knäfallet är 
goda kristna vanor som inte automatiserar bönesvar men blir en del i din ärliga bön till den 
Gud som hör när vi ber.          Gud välsigne dig!             Sveriges kyrkoledare   

22/11  Nationell böndag     Kyrkan öppen för bön o ljuständning 13.00-16.00



7

November
V  47 omg 3

Domsöndagen - Kristi återkomst Matt 13:47-50 
Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Ps 102:26-29

Sö 22 11.00  GUdSTjänST
Erik Jonåker. Sång av Karin, Astrid, 
Judit och Evald Andersson.

13.00 - 16.00   nATIOnELL 
BÖndAG, Kyrkan öppen för enskild
bön och ljuständning.

V  48 omg 4

On 25 18.30 SAMTAL & STUdIE  * 
om mission. Marianne Boström.       

1:a söndagen i advent - Ett nådens år 
Matt 21:1-9 Sak 9:9-10 Rom 13:11-14 Ps 24

Sö 29 11.00  AdVEnTSGUdSTjänST 
Marianne Boström. Sång av söndagsskolan.

Vi samverkar med 
Studieförbundet

December
V  49 omg 4

2:a söndagen i advent - Guds rike är nära 
Luk 21:25-36 Mik 4:1-4 Rom 15:4-7 Ps 85:9-14

Sö 6 11.00  GUdSTjänST 
Söndagsskola. Emil Johansson. Sång av 
Maria och Mattias Johansson och Anders 
Milton. (nattvard *)

V  50 omg 5

3:e söndagen i advent - Bana väg för Herren 
Matt 11:2-11 Jes 29:17-21 1 Kor 4:1-5 Ps 146:3-9

Sö 13 11.00 GUdSTjänST
Marianne Boström. Sång av Ida Johansson. 

V  51 omg 5

4:e söndagen i advent - Herrens moder 
Luk 1:46-55 Jes 40:9-11 Rom 10:4-8 Ps 145:8-13

Sö 20 jULEnS SÅnGER digitalt 
mer information kommer.

V  52 omg 6

Julafton 
To 24 11.00 jULFIKA    *
Andakt o julsmörgås. Anmäl till Marianne 
Boström 070 689 30 15 senast 17/12.

Annandag jul - Martyrerna Matt 10:16-22 
Jer 1:17-19 Apg 6:8-15 Ps 46:1-8

Lö 26 11.00 GUdSTjänST
Emil Johansson. Sång av Julia Skarp.

Söndagen e. jul - Guds barn   Matt 2:13-23 
Jer 31:15-17 Gal 4:4-7 Ps 71:2-6

Sö 27 11.00 BÖnEGUdSTjänST
Erik Jonåker. Sång av Anders Skarp.   

Luciakaffe     *
Välkomna på luciakaffe söndag 13 dec 
från kl 12.00 och resten av dagen. Om 
du funderar på något kan du höra av dig. 
Välkommen till Lindegatan 5 B.                                         
       /Ewa Johansson   tel  0705 25 18 62

Coronaanpassat    *                
Markerat med * är sådant som vi planerar 
och hoppas kunna genomföra men som 
kan komma att ställas in eller ställas om.
Se kommande annonsering i Götene 
Tidning och vår hemsida. 
Information läggs också ut på facebook.

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA VÅRA 
GUDSTJÄNSTER VIA yOUTUBE.
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Januari
V  53  omg 6

Ti 29 - fr 1   UnITE, digital ung-
domskonferens med läger i Korskyrkan *

Söndagen e. nyår - Guds hus Luk 2:42-52 
1 Sam 3:1-10 Heb 3:1-6 Ps 84:2-5

Sö 3 11.00  GUdSTjänST
“Gå i jesu namn”  Jalle Sigurdsson, 
Marianne Boström. (nattvard *)

V  1 omg 7

Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus 
Matt 2:1-12 Jes 60:1-6 Kol 1:11-14 Ps 72:10-15

On 6 11.00 GUdSTjänST
“Gå ut i hela världen”  Erik Jonåker.
Sång av Anna-Karin och Ingemar Ros.
Insamling till mission i andra länder.

1:a sönd e. trettonde - Jesu dop  Matt 3:13-17 
Jes 42:1-7 Apg 18:24-19:6 Ps 89:20-29

Sö 10 11.00 GUdSTjänST
“Gå i jesu fotspår”  Ida Andersson.
Sång av Anna och Magnus Johansson.

V  2 omg 7

To 14 16.00-20.00 HänG PÅ GÖTA *
16.00-17.00 reserverat för 70 +

2:a söndagen e. trettondedagen - Livets källa 
Joh 2:1-11 2 Mos 33:18-23 Ef  1:7-14 Ps 19:2-7

Sö 17 11.00 GUdSTjänST
Marianne Boström. Sång av Bitte Larsed.

V  3 omg 1

To 21 18.00 ÅRSMÖTE Equmenia.

Lö 23 10.00-11.00  FÖRdjUPnInG 
OCH UTVECKLInG, se annons.   *

3:e söndagen e. trettondedagen - Jesus skapar tro 
Matt 8:5-13 1 Kung 8:41-43 Rom 1:16-17 
Ps 36:6-10

Sö 24 11.00 GUdSTjänST
Erik Jonåker och Emil Johansson. Sång 
av Eleonor och Victoria Frisk med komp.

V  4 omg 1

On 27 18.30 SAMTAL OCH   *  
STUdIE - om bön och förbön.
Emil Johansson och Marianne Boström.  

To 28 16.00-20.00 HänG PÅ GÖTA *
16.00-17.00 reserverat för 70 +

Septuagesima - Nåd och tjänst  Matt 20:1-16 
Jer 9:23-24 1 Kor 1:1-3 Ps 25:4-11

Sö 31 11.00 GUdSTjänST och 
söndagsskola. Marianne Boström.  Sång 
av Karin Kihlbom.
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V  8 omg 3

On 24 18.30 SAMTAL & STUdIE * 
- om nattvard. Marianne Boström.

To 25 16.00-20.00 HänG PÅ GÖTA *
16.00-17.00 reserverat för 70 +

Lö 27 10.00-11.00  FÖRdjUPnInG 
OCH UTVECKLInG, se annons   *

2:a söndagen i fastan - Den kämpande tron 
Matt 15:21-28 1 Mos 32:22-31 2 Kor 6:1-10 
Ps 130

Sö 28 11.00  GUdSTjänST
“Frihet för den som kämpar” Erik 
Jonåker. Sång av Jenny Nyqvist.

Mars
V  9 omg 4

3:e söndagen i fastan - Kampen mot ondskan 
Luk 11:14-26 1 Sam 17:40-50 Ef  5:1-9 
Ps 25:12-22

Sö 7 11.00  GUdSTjänST
“Frihet från det onda” 
Marianne Boström och Erik Jonåker.
Sång av Maria och Christer Österberg.

V 10 omg  4

To 11 16.00-20.00 HänG PÅ GÖTA *
16.00-17.00 reserverat för 70 +

Midfastosöndagen - Livets bröd Joh 6:1-15 2 
Kung 4:42-44 2 Kor 9:8-10 Ps 107:1-9

Sö 14 11.00  GUdSTjänST och
söndagsskola. Ida Andersson. Sång av 
Prisma Worship (Nattvard *) Offerdag för
Pastors- och diakonutbildning.

Februari
V  5 omg 2

Kyndelmässodagen - Uppenbarelsens ljus 
Luk 2:22-40 1 Sam 1:21-28 1 Joh 1:5-7 Ps 138

Sö 7 11.00  GUdSTjänST
“Frihet - ett ljus i mörkret” 
Ida Andersson. Sång av Julia Skarp.
13.00   ÅRSMÖTE

V  6 omg 2

To 11 16.00-20.00 HänG PÅ GÖTA *
16.00-17.00 reserverat för 70 +

Fastlagssöndagen - Kärlekens väg  Luk 18:31-43 
Jes 52:13-15 1 Kor 13:1-13 Ps 86:5-11

Sö 14 11.00  GUdSTjänST
“Frihet genom Guds kärlek” Marianne 
Boström. Sång av Emlie o Jerker Lindblad. 
(Nattvard *)

V  7 omg 3

1:a söndagen i fastan - Prövningens stund 
Matt 4:1-11 1 Mos 16:1-13 Heb 4:14-16 
Ps 31:2-6
Sö 21 11.00  GUdSTjänST och 
söndagsskola. “Frihet i prövningen” 
Emil Johansson. Sång av Vivianne Landh.

Coronaanpassat    *                
Markerat med * är sådant som vi planerar 
och hoppas kunna genomföra men som 
kan komma att ställas in eller ställas om.
Se kommande annonsering i Götene 
Tidning och vår hemsida. 
Information läggs också ut på facebook.

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA VÅRA 
GUDSTJÄNSTER VIA yOUTUBE.
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Hälsning från söndagsskolan
Under hösten har Söndagsskolan haft träf-
far en söndag i månaden med ca 10 barn. 

Terminen startade på församlingens 
Tillsammansdag. Vi pratade då om att vara 
en församling och om att alla behövs. För 
att konkret visa på det gjorde vi bl.a en 
blindhinderbana där barnen fick hjälpa 
varandra att ta sig igenom hindren och på 
så sätt förstå att vi behöver varandra.

Nästa tillfälle hade vi temat ”mission”. 
Vi vill att barnen ska få en större förstå-
else för att vi kan få vara med och hjälpa 
människor runt om i världen. Barnen fick 
titta på en jordglob och förstå att världen 
är större än dom människor vi ser. Vi 
fick också en videohälsning ifrån barnen 
i vår vänförsamling i Ecuador. Den här 
söndagen startade vi också en insamling 
till Söndagsskolan i Ibarra som pågår hela 
höstterminen. 

I oktober läste vi  berättelsen om när Jesus 
gick på vatten. Sedan gick vi ut i trädgården 
på Göta. Vi har skapats med gåvan att 

Hälsning från scout
I höst har vi träffats ca 10-15 stycken till 
samling i vindskyddet och i bagarstugan. 
Vi hade Kämpalek på hemmaplan i år. In-
delade i patruller gick alla ut i skogen och 
besökte stationer med olika uppgifter. Vi 
fick suverän hjälp av ”gamla” ledare. Vi 
har också haft besök av den gröna damen. 
Det var en av ledarna som gjort lumpen. 
Alla satt som ljus och hade tusen frågor. 

Alla kommer att sakna tomteparaden om 
den inte blir av. Men då har vi ju lång tid att 
hitta på något nytt.           Anna-Karin Ros

springa och hoppa och den ska vi an-
vända med glädje. 

I november hade vi tänkt att prata om 
bön och i december om julen och varför 
vi firar den. I dagsläget är det osäkert 
om vi kan ha någon söndagsskola. Varje 
tillfälle under höstterminen har vi sjungit 
en sång som passar dagens tema. Vi ser 
fram emot att sjunga dem för er vid en 
gudstjänst framöver.    Julia, Evelina o Ida

Årsmöte   21 jan kl 18.00, Göta.
Info ordf  Emil Johanson 072- 727 52 22

Scout måndagar 18.00-19,30, Göta.
Start 18 januari
Info kårchef Per Fredriksson  070- 555 51 38

Söndagsskola
Sön 11..00 6 dec, 31 jan, 21 febr.
Info Ida Andersson 070- 938 49 90
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Ida Andersson  070 938 49 90
Jonathan Skarp  073 025 85 77
www.prismagotene.se

PRISMA INTRO  
Från vänster Patryk Dziwak, Elin Fröjd Svensson, Leontina Stankovic, Johannes 

Tilly, Sebastian Dravatz, Hanna Blom, Nellie Sunnergren, Jesper Bertilsson 
Främre raden: Sixten Johansson , Melker Lundell. 

Precis som för all annan verksamhet har detta året sett annorlunda ut och är fortfarande 
mycket speciellt. För tillfället ligger flera av våra samlingar på paus och några är igång, 
beroende på ålder och anpassningsmöjligheter. 

Vi planerar och hoppas fortfarande på ett 
nyårsläger i Götene, där vi ska vara en del 
av Unite Jönköping mellan 29/12- 1/1 . 
Ett läger som kommer ske delvis digitalt 
och delvis på plats.

Håll koll på Prismas hemsida och sociala 
medier för mer uppdaterad information 
om vad som händer i vår verksamhet.
   Ida Andersson
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?
Fastighetsbyrån i Götene, 0511-590 60, fastighetsbyran.se

Järnvägsgatan 26
Telefon 0511-507 70

JÄRNVÄGSGATAN 29, GÖTENE  0511-34 55 30


