Brevet
MARS - MAJ		

			

NR 2 ÅR 2021

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

GÖTENE

www.equmeniakyrkangotene.se

Anställda
Pastor			
		
Marianne Boström		
				
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se 		
Ledig måndagar samt 27-28 mars, 17-18 april, 29-30 maj, 12-13 juni
Ungdomsledare Equmenia och Prisma
Ida Andersson							
ida.andersson@prismagotene.se
Ledig onsdagar samt 19-21 mars, 9-11 april, 7-9 maj		

070-689 30 15

070-938 49 90

Församlingsutvecklare 40 %
Emil Johansson
						
072-727 52 22
emiljohansson1997@gmail.com
Scout måndagar, Smulan tisdagar och helger. Ledig helg 13-14 mars, 10-11 april, 8-9 maj
Församlingsutvecklare 30 % 		
Erik Jonåker							
erik.jonaker@hotmail.com
Intro torsdagar och helger . Ledig helg 19-21 mars, 16-18 april, 21-23 maj

072-238 12 17

Ordförande församling och vicevärd
Roger Wändal 		
070-206 28 59

Ordförande Equmenia			
Emil Johansson
072-727 52 22

Kassör församling			
Lennarth Åstrand
070-551 82 88

Kassör Equmenia		
Anders Åkesson
070-793 22 60

Equmeniakyrkan Swish
Equmeniakyrkan Bankgiro
Missionskontonummer:

Equmenia Bankgiro:
Equmenia scout Swish:

5029-9379
1233378031

Uthyrning Göta och kyrkan		
Boo Frostemark 		
070-551 44 33

Kassör Prisma
Prisma Bankgiro:
Prisma Swish:

5631-2717
1230244517

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

Brevet
Utkommer 4 ggr/år
Ansvarig utgivare:
Roger Wändal
Manusstopp nästa nummer: 1 maj
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1230336073
224-2428
4728

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen.”

GRO

Gudstjänst - Ro - Ordet

Under våren kommer vi ha en temaperiod med tema ”GRO”.
Där Marianne inleder med att predika utifrån Gudstjänsten,
det som är navet i vårt församlingsarbete. Veckan efter fortsätter Ida & Emil med att predika utifrån Ro. I dessa oroliga
tider får vi komma till Gud och be om ro.
Tredje veckan har vi kommit fram till O:et i GRO, och det
är Ordet. Bibeln, vår kompass och vägvisare. Ett ord som är
levande och håller än idag. Vår tro kan få gro genom ordet. Dessa temaveckor omsluts av
påskens budskap veckan innan & ”att växa i tro” veckan efter. Det känns som en spännande månad, även om omständigheterna för samlingarna känns ovissa.
						
När denna texten skrivs är det strålande solsken, ett par minusgrader och snö på backen.
Det är oerhört vackert ute med solen och snön, men trots allt så är det ett faktum att
dygnet fortfarande så här års består av fler mörka timmar än ljusa. Det är lätt att längta
till vårens ljus och att få se blommor, växter och gräsmattor gro.
På tal om att gro, så är någonting som har grott i mig att fortsätta jobba vidare kring våra
drömkvällar. Vi har uträttat mycket positivt som församling utifrån våra drömkvällar på
Göta, men det finns fortfarande drömmar kvar. En dröm som jag har burit på ett tag är att
utifrån rollen som församlingsutvecklare göra en fortsatt satsning på just våra drömmar.
Redan i höstas började jag spåna på att hitta ett forum för att möta det som Jonas Lund
under tillsammansdagen kallade för ”nyckelgenerationen” 25–50 år (men lyfta den övre
åldern åtminstone 10 år). De planer som kom upp då bromsades av virusets allvarliga
spridning. Men är tänkt att under våren plockas upp igen.
Tanken är att det kommer bjudas in till samtal där det blir tre-fem personer per tillfälle,
på ett corona-anpassat sätt. Utöver mig så kommer även Lennarth & Ann-Britt Åstrand
vara med vid samtalen. Vilket känns positivt utifrån deras uppgifter som kassör och vice
församlingsföreståndare.
Om man känner att man vill delta i ett sådant här samtal men inte får frågan så är det
bara att höra av sig.
Vill avslutningsvis skicka med ett lästips utifrån tema ”GRO”, och det är Lukasevangeliets
åttonde kapitel, där vi får läsa om ”liknelsen om såningsmannen”.
							

Erik Jonåker
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GEMENSKAPEN

EN PLATS ATT VÄXA

Välkommen

Fördjupning och utveckling

Vem du än är, hur din tro än ser ut är du
välkommen att delta i våra gudstjänster och
samlingar. Och du som vill dela din tro på
Jesus Kristus med andra är också välkommen att bli medlem i församlingen.
Prata med pastorn eller någon av de andra
anställda i församlingen. Är du inte döpt så
är du också välkommen att samtala om det.

Ett tillfälle där någon eller några delar med
sig av tankar och erfarenheter om viktiga
ämnen som kan få oss att både växa i tro
och utvecklas som människor.

Församlingsboken mm

Studie och samtal

Dop
Leyah Olsmark döptes i Equmeniakyrkan
söndagen den 31 januari

Sista onsdagen i månaden kl 18.30
möts vi för att samtala om olika ämnen
som berör församlingens liv.
T.v. sker dessa möten via zoom.
Anmäl till Marianne Boström 070 689 30 15
senast dagen innan så får du en länk.
31 mars Påsken - vad betyder den för oss?
28 april Pandemin - vad gör den med oss?
26 maj Pingsten - Anden, en gåva till oss

Nya medlemmar
Leyah Olsmark på bekännelse
Ulla Wärmegård från Tingvallakyrkan,
Karlstad
Datum
Styrelse: 9 mars, 10 april, 11 maj 15 juni
14/3 Insaml. pastors- och diakonutbildning
4/4 Våroffer till församlingen Påskdagen
28/4 Insaml. Equmeniakyrkan nationellt
TACK för bidrag till vår verksamhet
Equmeniakyrkan Götene
Swish 1230336073
DU SOM VILL HA FÖRBÖN
Vill du ha förbön eller lämna ett böneämne
ring någon av de anställda eller till
Marita/Stellan Dahlgren
Ewa Johansson		
Ann-Britt Åstrand		
Karolina Ros		

076 710 88 85
073 525 18 62
070 246 14 91
073 083 64 99

Böneämnen kan också lämnas anonymt se equmeniakyrkangotene.se
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Lördagar kl 10:00 27 mars, 8 maj, 5 juni
T. v. via Youtube - Mer info kommer, för
frågor kontakta Erik Jonåker 072 238 12 17

Samtal om livet och om tron
Vi vill gärna skapa tillfällen för livsnära samtal
och samtal om tro men just nu har vi inte
några sådana grupper igång. Är du intresserad
av att vara med i t ex alpha, livsberättargrupp,
bönegrupp, läsecirkel eller temasamtal så hör
av dig. Kan du tänka dig att vi möts via zoom
så kanske vi kan komma igång med det ganska
snart. Den här tiden vi lever i kan ge oss möjlighet till reflektion och växande.
Pilgrimsvandringar
Annandag påsk 5 april kl 09.00
Söndag 2 maj kl 14.00
Plats meddelas senare.
Vi samverkar med
Studieförbundet

En hälsning från Second Hand
Trots att pandemin slog hårt 2020 så sålde vi
för strax över två miljoner, efter omständigheterna ett bra resultat. Tack vare det kunde
vi dela ut 220 000 kronor till varje församling
och fortfarande ha koll på våra fasta utgifter.
Det känns att Gud är med oss även i dessa
tider av nedstängning och distansering. Vi ser
fram mot att kunna återgå till ett mer normalt
liv och det är många av våra medarbetare som
hör av sig och hälsar att dom kommer tillbaka
så snart tillfälle ges. Det är svårt att planera
för någon längre tid framåt men vi hoppas att
kunna hålla öppet torsdagar och fredagar tills
vidare. Den 10:e februari lastade vi en trailer
till Estland och dom hälsar därifrån och tackar
så mycket för det som skickas dit, det betyder
mycket för deras verksamhet.
Hälsningar och bön om Guds nåd och omsorg om
oss även i fortsättningen från Jörgen.
Världen behöver oss...
Tack vare personal och många frivilliginsatser kan vi hålla arbetet på Second Hand igång. Och
tack vare att vi kan göra det kan vi vara med och bidra för en bättre tillvaro för människor
någon annanstans i världen.
Vill du vara med i detta viktiga arbete så finns det plats för dig!
De finns många olika arbetsuppgifter och för dig som inte kan vara med på öppettiderna finns
det andra möjligheter (se nedan). Du är välkommen och du får gärna ta med dina vänner.
Torsdagar mellan 18.00 och 20.00		
och lördagar mellan kl 09.00 - 11.00

18 mars, 15 april och 10 juni
20 mars, 17 april, 15 maj och 12 juni

Equmeniakyrkans ansvarar vecka 11, 15, 19, 23, 27 osv.

		

Kyrkornas Second Hand
Lidköpingsvägen 2
533 30 Götene
Tel 0511-34 10 20
Föreståndare: Jörgen Eklund		
info@kyrkornassecondhand.se
www.kyrkornassecondhand.se

ÖPPET
Tors - fre 10.00-18.00
Öppettiderna kan ändras se annonser,
hemsida och facebook för aktuella tider
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V 10 omg 4

Om större samlingar inte tillåts sänds
våra gudstjänster mm endast via
YOUTUBE och kyrkkaffen via zoom
Info o länk www.equmeniakyrkangotene.se

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

Palmsöndagen - Vägen till korset Mark 11:1-11 2
Mos 13:6-10 Heb 2:14-18 Ps 118:19-29

Sö 14 11.00
Gudstjänst
Ida Andersson. Sång av Prisma Worship.
Insamling till Pastors- o diakonutbildning.

Sö 28 11.00
Gudstjänst
Erik Jonåker. Sång av Ida Johansson.

Mars

V 11 omg 5

(Second Hand)

Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk
Luk 1:26-38 Jes 7:10-14 Rom 8:1-4 Ps 147:7-15
Sö 21 11.00
Gudstjänst
Emil Johansson. Sång av Anna-Karin och
Ingemar Ros. Söndagsskola online 10.45
V 12 omg 5
Lö 27 10.00
FÖRDJUPNING &
UTVECKLING Hur blir vi grönare
som kyrka? Johannes Widlund och Erik
Jonåker

V 13 omg 6
Ti 30

10.00-12.00, 16.00-18.00, 19.00-20.00

STILLA toner &
VECKANs texter
ÖPPEN KYRKA där texter, tystnad och
musik varvas. Kom när det passar dig, sitt
en stund, tänd ett ljus eller skriv en bön.
En stund i stillhet inför påskens drama.
On 31 18.30
STUDIE & SAMTAL
Påsken - vad betyder den för oss
Marianne Boström m fl

ÖPPEN KYRKA
Nätverksträff ”Bråttom men inte kört”.
Söndag 21/3, 2021 kl. 16-18
Medv bl a Stefan Edman, biolog och författare.
Fjällstugan i Jönköping via webb och zoom
Vi samverkar med
Studieförbundet
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Varje tisdag
10.00-12.00
16.00-18.00
Kyrkan är öppen för
enskild bön och ljuständning. Vill du byta
några ord finns pastorn
på expeditionen.

April
påsk
Skärtorsdagen - Det nya förbundet Mark 14:12-26
2 Mos 24:3-11 1 Kor 10:16-17 Ps 111:1-5
. 1
To
19.00
GETSEMANESTUND götas trädgård
Marianne Boström. Sång av Magdalena
Segerstig.
Långfredagen - Korset
Mark 15:21-41
Jes 53:1-12 1
Kor 2:1-10 Ps 22
Fr 2
11.00
Gudstjänst
“Inför Korset”
Marianne Boström.
Sång Mikael Widlund
Påskdagen - Kristus är uppstånden Mark 16:1-14
2 Mos 15:1-11 1 Kor 15:12-21 Ps 118:15-24
Sö 4
11.00
Gudstjänst
Ida Andersson. Sång Musikkommittén.
Församlingens vårofferdag. Söndagsskola
online 10.45
Annandag påsk - Möte med den uppståndne
Luk 24:13-35 Hes 37:1-10 Apg 10:34-43
Ps 16:6-11
Må 5 09.00 PILGRIMSVANDRING Plats meddelas senare.

V 14 omg 6
2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen
Joh 21:1-14 Jes 43:10-13 1 Kor 15:1-11
Ps 145:1-7
Sö 11
11.00
Gudstjänst
Tema: GRO - Gudstjänst
Marianne Boström. Sång Julia Skarp
V 15 omg 7

(Second Hand)

3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden
Joh 10:1-10 Hes 34:11-16 1 Pet 2:22-25 Ps 23
Sö 18 11.00
Gudstjänst
Tema: GRO - Ro.
Dialogpredikan Ida Andersson och
Emil Johansson. Sång av Lina och
Alfred Sundberg
V 16 omg 7
4:e sönd i påsktiden - Vägen till livet Joh 16:16-22
Jes 54:7-10 Heb 13:12-16 Ps 147:1-7
Sö 25 11.00
Gudstjänst
Tema: GRO - Ordet
Tina Hjortlinger. Sång av Karolina Ros.
Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete. Söndagsskola online 10.45
V 17 omg 1

(Second Hand mån-tis)

On 28 18.30
STUDIE & SAMTAL
Pandemin - vad gör den med oss?
Marianne Boström m fl
7

Maj

V 20 omg 2

5:e sönd i påsktiden - Att växa i tro Joh 16:5-11
Hos 11:1-4 1 Joh 4:10-16 Ps 98:1-8
Sö 2
11.00
GUDSTJÄNST
Erik Jonåker. Sång av Jasmine med team.
Sö 2
14.00
PILGRIMSVANDRING Plats meddelas senare.

Pingstdagen - Den heliga Anden Joh 14:25-29
1 Mos 11:1-9 Apg 2:1-11 Ps 104:27-31

Sö 23 11.00
GUDSTJÄNST
Marianne Boström. Sång av Anders
Milton, Maria och Mattias Johansson
Söndagsskola online 10.45
V 21 omg 3

(Second Hand ons-tor)

V 18 omg 1

On 26 18.30
STUDIE & SAMTAL
Pingsten - Anden en gåva till oss.
Marianne Boström m fl

Lö 8
10.00
FÖRDJUPNING &
UTVECKLING mer info kommer

Heliga tref. dag - Gud - Fader, Son och Ande
Matt 11:25-27 5 Mos 6:4-9 Apg 2:24-35 Ps 113:1-6

Bönsöndagen - Bönen Luk 18:1-8
1 Mos 18:26-32 Ef 3:14-21 Ps 13
Sö 9
11.00
BÖNGUDSTJÄNST
Erik Jonåker och Marianne Boström.
Sång av Karin Andersson.
Söndagsskola online 10.45
V 19 omg 2

(Second Hand)

Kristi himmelsfärds dag - Herre över allting
Mark 16:19-20 2 Kung 2:11-14 Apg 1:1-11 Ps 110
To 13 18.00
GUDSTJÄNST
Marianne Boström. Sång av Jens Johansson
och Tore Gustafsson
Sönd f pingst - Hjälparen kommer Joh 15:26-16:4
Sak 14:6-9 Rom 8:16-18 Ps 33:18-22
Sö 16 11.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST med scout. Emil Johansson
och Ida Andersson. Sång av barnkör och
scouter. Plats meddelas senare.
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Sö 30 11.00
GUDSTJÄNST
Avslutning Prisma Intro, sänds fr Korskyrkan

Juni
V 22

omg 3

Lö 5
10.00
FÖRDJUPNING &
UTVECKLING mer info kommer
1:a söndagen e. trefaldighet - Vårt dop Joh 3:1-8
Hes 36:25-28 Rom 6:3-11 Ps 66:5-12

Sö 6
11.00
GUDSTJÄNST
Erik Jonåker. Sång Musikkommittén
Sö 6
15.00
NATIONALDaGSBÖN Tusenårsaltaret, Husaby
V 23

omg 4

(Second Hand)

2:a sönd e. tref - Kallelsen till Guds rike
Luk 14:15-24 Sak 3:1-7 Upp 19:5-9 Ps 65:2-5

Sö 13 11.00
GUDSTJÄNST
Ida Andersson. Sång Ellen Gindemo

BESÖK AV PASTORSKANDIDAT
Jag heter Tina
Hjortlinger och
är sedan ett drygt
halvår tillbaka
pastorskandidat i
Equmeniakyrkan.
Under våren kommer jag att ha tre praktikperioder på vardera fyra dagar och då har jag förmånen
att få vara hos er i Götene.

och studerar på distans på Enskilda
högskolan i Bromma. Jag är lugn, glad,
försöker se det positiva i allt, har ganska
dåligt tålamod, tycker väldigt mycket om
tiden efter kl. 20.00 och dricker mycket
kaffe.
Nu är jag nyfiken på vem du är! Under
rådande omständigheter kommer vi ju
tyvärr inte att mötas öga mot öga men jag
är tacksam för möjligheten att ändå få en
liten inblick i församlingen och hoppas att
vi kan få mötas längre fram.

Till vardags arbetar jag som församlingspedagog i Missionskyrkan i Lidköping

Under tiden får jag önska dig
Guds välsignelse!
/ Tina

HÄLSNING FRÅN SMULAN

I vecka 8 kommer det ut en annons
på rektorstjänsten och på ytterligare
en förskollärar-tjänst eftersom Emelie
Lindblad kommer att sluta på Smulan. I
slutet av hösten slutade också Anna-Karin
Magnusson och Ann-Sophie Thörn. Vi
tackar dem alla för det engagemang de lagt
ner på Smulan.

Vi vet och känner att många ber för församlingens förskola Smulan. I dessa tider
är era böner extra viktiga. Trots pandemin
så fungerar Smulan nästan som vanligt. Vi
har gjort anpassningar för att till exempel
se till att hålla avstånd när föräldrar hämtar
och lämnar sina barn, vi tvättar händer ofta
och ser till att hålla oss och barnen hemma
vid minsta symptom. Det har fungerat bra
tack vare att all personal ställer upp och
håller i rutinerna och anpassningarna. Det
blir en del samtal med föräldrar när barnen
har minsta lilla snuva att de ska vara hemma. Så
antalet barn på dagarna varierar en hel del.
Nu i januari började Maria Österberg att
arbeta på förskolan. Hon har arbetat i många
år på olika förskolor i Götene Kommun
men kände att hon skulle söka till Smulan.
Det är vi väldigt glada för. Hon arbetar nu
på avdelningen Duvan som är i Gula huset.
Duvan har de yngsta barnen på förskolan.

Vi har 33 barn inskrivna på Smulan. Det
är ett härligt gäng barn. Just nu så är det
mycket vinterlekar ute. Man går också
till skogen en gång i veckan för att få se
naturen på nära håll. Vårt tema handlar om
framtidstro, hållbar utveckling. Ett viktigt
tema för oss alla.
Vi hoppas att vi kan ses på någon Smulangudstjänst framöver så fort pandemin är
över.
Många hälsningar från oss alla på Smulan
genom
Benga Gindemo
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ATT VÄXA SOM LEDARE
Vi ställde frågan ”Hur har tiden i ledarteamet format dig?”
till några tidigare och nuvarande medlemmar i Prismas ledarteam.
Elise Backlund:
Min tid i Prisma
Ledarteam har verkligen satt avtryck i mitt
liv. Jag minns så väl när
jag fick förfrågan om
att vara med i ledarteamet. Att en annan
ledare såg mig och gav mig förtroendet att
vara med betydde väldigt mycket för mig.
Jag hade tidigare inte själv sett mig som
någon ledare, men under tiden jag var med
i ledarteamet fick jag möjlighet att utmanas
och ta nya steg i tron och på så vis även
växa i mitt ledarskap. Tiden i Prismas
ledarteam gav mig en stadig grund och
något att bygga vidare på. Jag har fått med
mig viktiga verktyg som jag kan använda
även idag i mitt ledarskap på arbetsplatsen
samt i kyrkan och andra ideella verksamheter.
Sandra Borneskär:
Tiden i Ledarteamet
har format mig på
det sättet att jag
har vågat ta mig
an uppgifter som
jag inte hade vågat
göra innan. Har
fått prova på olika sätt att tjäna i ungdomsarbetet och förstått mer om vad Gud har
gett mig för gåvor. Jag har också fått
utveckla ledaregenskaper.
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Sofia Hjälm:
Genom att ha fått
vara del av Prismas
ledarteam har jag vågat
ta mig an utmanande
ledande roller i livet,
här i Lund där jag
plug gar är jag till
exempel ansvarig för International Buddy
Group där man arrangerar aktiviteter för
internationella studenter och erfarenheterna
från ledarteamet kommer väl till användning
där. Att planera Prismas fredagar har även
gjort att jag har vågat växa i att fatta egna
beslut och känna mig trygg med att ta stort
ansvar. Där fick jag möjlighet att utveckla min
kreativa förmåga och få planera. Jag är väldigt tacksam för den möjlighet jag fick att i
tidig ålder få vara en ledare och förebild för
andra, att Gud planterade ett frö där för att
i framtiden skapa vem jag är just nu idag.
Oliver Bertilsson:
Ledarteamet har
hjälpt mig att jag
växt in mer i min
kallelse som ledare
och känt ansvar för
att andra växer i tro.
Idag består ledarteamet av Sandra Borneskär,
Oliver Bertilsson, Julia Skarp, Esaias Tilly,
Yowhans Habton, Ludwig Bertilsson, Leah
Landh, Jasmine Johansson samt Jonathan
Skarp och Ida Andersson

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

Söndagsskola
Under våren kommer söndagsskolan att flyttas till
Youtube.
Av dessa tillfällen kommer det en gång i månaden
att vara tillsammans med
Korskyrkans söndagsskola.
Allt kommer sändas
kl 10.45 på Equmeniakyrkans Youtube-kanal.
Datum:
7 o 21 mars,
4 o 25 april,
9 och 23 maj.
För info kontakta
Ida Andersson

Ida Andersson		
Jonathan Skarp		
www.prismagotene.se

070 938 49 90
073 025 85 77

Under fredagar ses vi ca 19.00 För mer information, se instagram och hemsida.
Prisma Sport är för tillfället utomhus torsdagar 18.00.
Våra bönegrupper träffas olika dagar och tider på veckan. Om du vill vara med i en av
dom, kontakta Ida eller Jonathan.
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Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?



Fastighetsbyrån i Götene, 0511-590 60, fastighetsbyran.se
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