Brevet

GÖTENE

Juni
ni - September
Nr 3 År 2016

Borgaregatan 2, 533 32 Götene
0511-503 04

GÖTENE

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

0511-507 25

KASSÖR
Lennarth Åstrand
0511-340828
Bankgiro: 224 - 2428
Swishnummer 1232816312
Missionskontonr: 4728
GÖTA Kinnegatan 8
Uthyr
t ning Lars Hagman 0708-239708
thyr
V
VAKTMÄSTARE
(20 % tisdagar)
Tobias Eriksson
0702-888365
FÖRSKOLAN SMULAN
Östra Torsgatan 3
0511-510 47
Förskolechef Åke Mathiason
smulansforskola@hotmail.com
BREVET
Utkommer 4 ggr/år
Manusstopp för nästa nummer: 15 aug.
Ansvarig utgivare: Roger Wändal
Foto omslag: Filip Gustavsson

LEDIGHET & SEMESTER
Pastor Marianne Enoksson
v. 27-30, 34, 38
Diakon Marianne Björk Kellgren
v. 23-26, 29-33
Ungdomsledare Evelina Wändal
v. 24-31
Ungdomsledare Erik Jonåker
v. 24-28, 32
Vaktmästare Tobias Eriksson
v. 25, 27
2

Mailadress:
equmeniakyrkangotene@hotmail.com
Hemsida:
www.equmeniakyrkangotene.se
P
PASTOR
(100 %)
Marianne Enoksson
0706-893015
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se
Ledig måndagar
Ledig
måndagar
DIAKON (50 % mån-fre)
Marianne Björk Kellgren 0707-547015
marianne.b.kellgren@equmeniakyrkangotene.se
@equmeniakyrkan
@equmeniakyrkangotene.se
UNGDOMSLEDARE/PRISMA
Erik Jonåker (100%)
0722-381217
erik.jonaker@equmeniakyrkangotene.se
Ledig måndagar
UNGDOMSLEDARE/EQUMENIA
Evelina Wändal (50%) 0709-529646
evelina.wandal@equmeniakyrkangotene.se
Ledig ttorsdagar
EQUMENIA
Kår
Kårchef
Susanne
S
usanne Gindemo 0511-340808
Kassör Anders Åkesson 0511-502 00
Bankgiro: 5029-9379

KONTAKT JULI - AUGUSTI
4 juli - 17 juli (v 27-28)
Marianne Björk Kellgren
18 juli - 24 juli (v 29)
Ewa Johansson
25 juli - 31 juli (v 30)
Roger Wändal
1 aug - 14 aug (v 31-32)
Marianne Enoksson
15 aug - 21 aug
aug (v 33)
Stellan Dahlgren

070 754 70 15
073 525 18 62
070 206 28 59
070 689 30 15
0511 595 53

PASTORN HAR ORDET - vila,
P
ila, värme, vänner
ila
vänner, vyer
Gudstjänst, barn- & ungdom, förskolan Smulan, Göta och diakoni är fförsamlingens
fokusområden. Det är genom de ”redskapen” som vi vill vara en del av Kristi kropp i
världen och i Götene - också under sommaren.
- Gudstjänsterna är öppna för alla och vi tar inte paus under sommaren. Varje vecka är
det bön och varje vecka är det gudstjänst. Alla som har möjlighet är välkomna att delta.
I juli har vi gudstjänster tillsammans med Korskyrkan och Götene församling.
- Det ordinarie barn- och ungdomsarbetet tar sommarlov, men det kommer att bli både
scoutläger och tonårsläger med deltagare från Götene. Det kommer också att bli några
Prisma-samlingar under juli månad och en hel del häng på Göta och på volleybollplanen.
- Förskolan Smulan stänger några veckor så att personalen, som gör ett storartat jobb under året, ska få semester och hämta krafter för att ta emot nya och gamla barn till hösten.
- Göta blir också under sommaren en samlingsplats med bl a våffelkvällar. I september
blir det en festhelg då vi ﬁrar att huset är 100 år gammalt.
- Diakonin, tjänsten för medmänniskan, behövs alltid. Därför kommer besök och annan
omsorg att fungera också under sommaren. Second Hand har öppet som vanligt så att vi
också i fortsättningen kan stötta hjälpprojekt ute i världen.
Sommaren är kanske den tid då vi alla kan ta oss tid med att mötas på ett annat sätt än
annars. Sommaren kan vara en tid för möten med gamla eller nya vänner, en tid att se nya
platser, en tid att läsa, en tid att bara vara eller pröva nya saker. Sommaren kan också vara
en period då vi kan ta mer tid för bön och Gudsmöte, hemma i hängmattan eller kanske
på någon konferens. Ta vara på vila, värme, vänner och nya vyer under den härliga tid
som ligger framför. Men önskan om en skön och välsignad sommar!
/ Marianne Enoksson

Vi har öppet hela sommaren,
samma tider som övriga året:
onsdag till fredag 10-18
och lördag 10-14.
Det går bra att
följa oss på Facebook
och besöka vår hemsida:
www.kyrkornassecondhand.se

Lidköpingsv. 2, 533 30 Götene
info@kyrkornassecondhand.se
www.kyrkornassecondhand.se
Föreståndare: Jörgen Eklund
Tel 0511-34 10 20
Equmeniakyrkans ansvarar
vecka 24, 28, 32, 36 osv.

Hälsningar Jörgen

Juli månads projektpengar
skickas via Equmeniakyrkan till
psykosocialt arbete i det jordbävningsdrabbade området Manabi i Ecuador.
För mer info se nästa sida.
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FÖRSAMLINGSBOKEN
A
Avlidna
Barbro Skeppstedt, född den 8 juni 1920
avled den 24 april 2016. Begravningsgudstjänst i Götene kyrka den 20 maj.
Födda
Ebbe Wändahl Högberg, son till Malin
Wändahl och Aron Högberg, född den 3
maj 2016.

JORDBÄVNING I ECUADOR
I april drabbades Ecuadors kustområde av
en kraftig jordbävning (7,8 på Richterskalan). Från första stund var Equmeniakyrkans
samarbetskyrka i Ecuador, Evangeliska
Förbundskyrkan, engagerad i hjälparbetet,
både genom svenska missionärer på plats
i landet, samt pastorer och församlingsledare. Förbundskyrkan har ett ﬂertal
församlingar i Manabi-provinsen, som
drabbades hårdast.
Nu behövs hjälp med återuppbyggnad,
samtalsstöd och praktisk hjälp. Juli
månads projektpengar frå
från Second Hand
kommer att gå till psykosocialt arbete i
Manabi-provinsen. Det handlar om att
på olika sätt ta hand om de drabbade
människornas psykiska hälsa efter jordbävningen. Allt ifrån individuella samtal
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FÖRSAMLINGSINFO
Styrelsemöten, tisdagar kl 18.00
21 juni, 16 augusti, 27 september
Programråd, onsdag 10 augusti
Höstofferdag 9 oktober
Administrationsmöte 13 november
Valberedningen behöver eventuella
avsägelser senast den 13 september.
De tar gärna emot tips och idéer och
önskemål om vilka uppgifter du kan
tänka dig utföra. Kontakta sammankallande Kjell Åkesson, tel 0511-502 85,
eller via mail kjell@akessons.eu
med psykologer/psykoterapeuter, gruppsamtal med psykologer/psykoterapeuter,
lära sig avslappningsövningar till att ”terapi
genom leende”. ”Terapi genom leende” är
främst riktat till barn då ett team kommer
till området och underhåller barnen på
olika sätt under några timmar. För ett tag
får barnen lämna minnena bakom sig och
bara njuta av nuet, skratta.
Detta arbete som Förbundskyrkan gör
har fått stor genomslagskraft. Två av våra
missionärer (Gunilla Eliasson och Andrea
Hermansson) jobbar med detta arbete
tillsammans med andra.
Detta är ett arbete som kommer att behövas under lång tid. Traumat är stort. Också
med tanke på att efterskalven fortfarande
fortsätter och senast i mitten av maj var
det ett mycket starkt sådant på drygt 6 på
Richterskalan.
Du kan också stödja arbetet i Ecuador genom
en gåva direkt till Equmeniakyrkan:
Gåvorna sätts in på Bankgiro 900-3286.
Skriv Ecuador i meddelanderutan

TACK BÖRJE

VÄLKOMMEN TOBIAS

Vi är glada att vi
har fått en ersättare
till Börje. Han presenterar sig så här:

Marianne Enoksson, Börje Fredriksson och
Roger Wändal. F
Foto Evelina Wändal
På Pingstdagen avtackades vår vaktmästare Börje Fredriksson. Börje har varit
anställd sedan 2008. Under den tiden har
åtskilliga matlådor levererats till Smulan,
många skopor snö har forslats undan,
ogräs och myror har bekämpats, det har
blivit många vändor till soptippen osv. osv.
Börje har utfört sitt uppdrag med stort
engagemang och gott humör.
Stort tack för detta!
Vi firar Börjes födelsedag med
ÖPPET HUS
Välkomna på eftermiddagskaffe
16 juli 13.30-17.00
Inga blommor eller presenter,
men gärna en slant till nytt tak
på vårt missionshus anno 1892.
Margareta o Bör je
Lillegården, Kestad

Jag heter Tobias Eriksson och är 45 år.
Gift med Madelene (kock på Smulan)
och har tre barn. Simon, Filippa och
Sanna. Vi har bott i Götene i 13 år. Är
uppväxt i Lidköping men har även bott
några år i Uppsala och Norrköping. Har
mina andliga rötter inom pingst och
trosrörelsen. Jobbar sedan länge inom
kriminalvården. Där jobbar jag nu mest
natt och det går därför att kombinera
bra med vaktmästarjobbet som bara är
en dag i veckan.
Har hunnit med att jobba några gånger
nu och känner mig välkommen. Tack
till Börje Fredriksson för en bra start.
Tycker att det är roligt och inspirerande.
Speciellt att få diskutera med barnen på
Smulan.
Väl mött!

Tobias

TACK till Fredrik Senninge för
hjälp att få igång en ny och ﬁn
hemsida. Adressen är
www.equmeniakyrkangotene.se

Equmeniakyrkan Götene
Swishnummer 1232816312
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SMULANS FÖRSKOLA

denna gång. Det kan ta tid att hitta en lek
men när man väl funnit varandra blir det
spännande.
De minsta har tränat mycket på sin balans.
De har klättrat i klätterställningen, åkt
rutchkana, gungat (både sittande och
stående) och gått balansgång på stockarna.
Ibland faller de och slår sig men inte värre
än att de snart gör ett nytt försök. Det är
en stor seger att lyckas!

Vi vill framföra ett stort tack till alla föräldrar som låter oss ta hand om det bästa
de har, sina barn. Det är en välsignelse att
få möjlighet att bygga en bit av deras barndom och få följa dem en bit på livets resa.
Under våren har vi fortsatt att tala om och
lyssna på de olika bondgårdsdjuren. Vi
har tagit del av varandras kunskap om vad
djuren heter, hur de låter och vad vi kallar
föräldrar och barn hos de olika djuren.
Det är inte alltid lätt att veta vem som är
unge, kulting, katta, tacka, tupp, sugga eller
kyckling. Några av barnen har djur inpå
stugknuten hemma och vet mycket, andra
har släkt och vänner med djur några har
bara sett dem på bild. På Smulan har vi
fått besök av en kanin, katter går förbi på
gården och några har hälsat på hästarna på
Bölaholm. Arken kommer avsluta projektet med att göra en bussresa till Aspö gård,
Skövde, där de kommer att få möta många
av djuren.
Vi har även jobbat med kamratskap och att
det är viktigt att vi är rädda om varandra.
Vi har på olika sätt försökt uppmärksamma
barnen på att man får ﬂer kompisar om
man kan leka med ﬂer än bara den bästa
vännen. Ibland har vi utmanat dem genom
att lotteriet avgjort vem som är lekkompis
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Nu håller vi på att lämna över några barn
till skolan och planerar för ett nytt läsår
med nya barn. Några är syskon till dem
som redan har plats på Smulan, andra är helt
nya familjer som vi får möjlighet att lära
känna.

Jag vill ta tillfället att tacka personalen på
Smulans förskola för att de satsat ännu ett
år av lärande tillsammans med barnen.
Det är skönt att kunna säga att vi har
välutbildad, men framför allt engagerad,
personal som vill ge barnen möjlighet att
växa, lära och utvecklas efter vars och ens
förutsättningar.
Tack till Equmeniakyrkan i Götene som
ger oss chansen att dela livet med alla
dessa individer. Tack för att Ni bär Smulan
i era hjärtan och i förbön.
/Åke Mathiason, Förskolechef

Juni

Självaktning
Självaktning

V. 22 omsorgsgrupp 2
2:a sö e. trefaldighet - Kallelsen till Guds rike
Rom 8:28-30, 5 Mos 7:6-9, Joh 1:35-46, Ps 65:2-5

Sö 5
11.00 GUDSTJÄNST
Jenny Nykvist med vänner. Kyrkkaffe.
V. 23-24 omsorgsgrupp 33,, Second Hand v 24
3:e sö e. trefaldighet - Förlorad och återfunnen
Luk 15:8-10, Jes 51:1-3, Ef 2:1-10, Ps 119:170-176

To 9

14.30 ANDAKT Kastanjen
15.30 ANDAKT Helenagården

VARJE VECKA

Tisdag kl 09.00 BÖN

4:e sö e. trefaldighet - Att inte döma
Joh 8:1-11, Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Ps 62:2-9

Sö 19 11.00 SÅNGGUDSTJÄNST
Stellan Dahlgren. Brödragruppen.
Kyrkkaffe.
V. 25 omsorgsgrupp 4

On 22

15.30 ANDAKT Lundagården

Midsommardagen - Skapelsen
Matt 6:25−30, Job 12:7-13, Apg 17:22-31, Ps 104:1-13
Den helige Johannes döp. dag - Den Högstes profet
Luk 1:57-66, Jer 22:1-4, Apg 13:16-25, Ps 96

Sö 12 11.00 GUDSTJÄNST
”Att hitta sig själv” Marianne Enoksson.
Kyrkkaffe med scoutpatrullen Marabou

Sö 26 18.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD ”Skapelse och identitet”
Marianne Enoksson. Sång av Marie
Walfridson. Kyrkkaffe.

On 15

V. 26 omsorgsgrupp 5

18.30 ÖVNING
ÖVNING Brödragruppen

Lö 18 - on 22 MUNKASPELEN,
Scoutläger på Munkaskog, Habo

On 29 17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta

VÅFFELKVÄLLAR GÖTA
ONSDAGAR från kl 17.00
(beställning fram till kl 20.00)
29 juni - 17 augusti
VÄLKOMNA!
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VARJE VECKA

Juli

Tisdag kl 09.00 BÖN

Gemenskap

6:e söndagen e. trefaldighet - Efterföljelse
Matt 16:24-27, Am 7:10-15, 1 Thess 2:1-8, Ps 15

Sö 3
10.00
GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan (med Korskyrkan)
”Att bjuda på sig själv” Marianne
Enoksson. Sång av Henrik Eriksson.
Kyrkkaffe

GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER
UNDER JULI MÅNAD
Det är en god tradition med gemensamma
sommargudstjänster för kyrkorna i Götene.
Under många år samlades man i Fornparken
och de senaste åren har vi varit i Götas trädgård eller i Equmeniakyrkan. I år kommer
vi att gå till olika kyrkor under juli månad.
Den 3 och 31 är gudstjänsterna gemensamma för Korskyrkan och Equmeniakyrkan, och söndagarna mitt i juli är
också Götene församling med.
V. 29 omsorgsgrupp 1

V. 27 omsorgsgrupp 6

On 20 17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta

On 6
17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta

9:e söndagen e. trefaldighet - Goda förvaltare
Luk 12:42-48, Ords 3:27-32, Ef 4:20-28, Ps 8

To 7

Sö 24 10.00
GUDSTJÄNST i
Equmeniakyrkan (tillsammans med
Korskyrkan och Götene församling)
Erik Jonåker. Sång av Ellen Gindemo
och Jonathan Skarp. Kyrkkaffe

14.30
15.30
16.15

ANDAKT
ANDAK
AKT Kastanjen
Helenagården
Ceciliagården

Kristi förklarings dag - Jesus förhärligad
Mark 9:1-13, 2 Mos 34:27-35, 2 Kor 3:9-18,
Ps 89:12-18

Sö 10 10.00
GUDSTJÄNST i
Korskyrkan (med Korskyrkan o Götene
församling) Birgitta Matteusson. Kyrkkaffe

V. 30 omsorgsgrupp 2

V. 28 omsorgsgrupp 7, Second Hand

10:e söndagen e. trefaldighet - Nådens gåvor
Matt 18:18-22, 2 Mos 19:3-8, Rom 12:3-8,
Ps 28:6-9

On 13 17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta
8:e söndagen e. trefaldighet - Sanningens ande
Matt 7:22-29, Ords 7:1-3, 1 Kor 3:10-15, Ps 119:30-35

Sö 17 10.00
GUDSTJÄNST i
Götene kyrka (tillsammans med
Korskyrkan och Götene församling)
Hans-Olof Martinsson. Britt Modin.
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On 27 17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta

Sö 31 10.00
GUDSTJÄNST
i Korskyrkan Roger Hellmark.
Kyrkkaffe
29-31 juli SEGOLSTORP YA (18 +)
1-6 aug SEGOLSTORP YOUTH (tonår)

VARJE VECKA

Augusti

www.equmeniakyrkangotene.se

Tisdag kl 09.00 BÖN

Val

12:e söndagen e. trefaldighet - Friheten i Kristus
Luk 13:10-17, Jes 38:1-6, Rom 8:18-23
Ps 145:13b-18

V. 31 omsorgsgrupp 3

Sö 14 10.00
GUDSTJÄNST
Bengt Kindbom. Sång av Margareta
Abrahamsson. Kyrkkaffe

On 3
17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta

On 17 17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta

To 4

13:e söndagen e. trefaldighet - Medmänniskan
Matt 5:38-48, 5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10
Ps 103:1-6

14.30
15.30

ANDAKT
ANDAK
AKT Kastanjen
Helenagården

11:e söndagen e. trefaldighet - Tro och liv
Matt 21:28-31, Am 5:21-24, Rom 7:14-25
Ps 143:6-10

Sö 7
10.00
GUDSTJÄNST
MED NATTVARD. ”Att välja livet”
Marianne Enoksson. Sång av Amanda
och Rebecka Ros. Kyrkkaffe

Sö 21 10.00
GUDSTJÄNST
Anders Milton. Sång av Bitte Larsed.
Kyrkkaffe
Sö 21 15.00
MISSIONSMÖTE
i Kestad Missionshus
Kongomissionär Gunnel Jönsson.
Servering.

V. 32-33 omsorgsgrupp 4, v 32 Second Hand

V. 34

10-14 aug
UTMANINGEN
Scoutläger på Åsengården

26 - 28 aug
UPPTAKT
för Prismas ungdomsarbete

On 10 17.00-20.00 VÅFFELKVÄLL
vid Göta
VI SAMVERKAR MED
STUDIEFÖRBUNDET

omsorgsgrupp
sorgsgrupp 5

14:e söndagen e. trefaldighet - Enheten i Kristus
Luk 22:24-27, Jes 11:10-13, Fil 2:1-5, Ps 95:1-7

Sö 28 10.00
GUDSTJÄNST
”Att välja gemenskapen”
Marianne Enoksson. Sång av Ulla
och Görgen Lindblad. Kyrkkaffe.

SOMMARPRAT I HÖST?

Många av oss lyssnar varje år på radioprogrammet Sommar. Många gånger är det intressanta
livsberättelser och intressanta tankar om tro och om liv. I höst kommer vi att samlas några
gånger för att lyssna på avsnitt och prata om sommarens program. Håll öronen öppna i sommar, anteckna och kom med tips på intressanta sommarprat.
/Marianne E
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September
Lö 3

Mog
Mognad

16.00 och 17.30
MÖTE MED EN VÄN
Bön och samtal, ﬁka kl 17.00

Vi börjar terminen med en eftermiddag i
bön. Du är välkommen att vara med
hela tiden eller en av samlingarna. Vi
tar också en stund för ﬁka. Ledare för
samlingen är Stellan Dahlgren. Hör av
dig om du har några böneämnen.
15:e söndagen e. trefaldighet - Ett är nödvändigt
Matt 11:28-30, 1 Kung 17:8-16, Apg 4:32-35
Ps 123

Sö 4
10.00 - 15.00 PILGRIMSVANDRING. ”Min börda är lätt”
Samling vid Equmeniak
Equmeniakyrkan.
yrkan. Medtag ﬁka.
Sö 4
18.00
ORGELMÄSSA
”Blicken mot himlen” Marianne
Enoksson leder nattvarden och Curt
Sjöblom spelar på orgeln. Kyrkkaffe
V. 36-37 omsorgsgrupp 66,, Second Hand v 36
16:e söndagen e. trefaldighet - Döden och livet
Luk 7:11-17, 1 Kung 17:17-24, Upp 2:8-11
Ps 107:18-22

Fredag 9 - söndag 11 september
TILLSAMMANSHELG Sjöviksgården
Ti 13

16.00
18.30

TISDAGSCAFÉ
BIBELSAMTAL
Markus evangeliet

To 15

14.30
15.30
16.15
19.00

ANDAKT
ANDAK
AKT Kastanjen
Helenagården
Ceciliagården
PRISMA IN-TRO
Info-träff
fo-träff för fföräldrar
och ungdomar
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VARJE VECKA

Tisdag kl 09.00 BÖN

17:e söndagen e. trefaldighet - Rik inför Gud
Luk 12:13-21, Pred 5:9-15, 1 Tim 6:7-11, Ps 49:6
49:6-12

Fredag 16 - söndag 18 september
G Ö TA 1 0 0 Å R , s e s i d 1 2
Fredag
Kl 19.00
Prisma- & Equmeniakväll med utomhusbio och lägerbål mm
Lördag
11.00-15.00
Beachvolleyturnering
18.00
Fotoutställning invigs
Kvällsmöte i trädgården.
Söndag
09.00-11.00
Tipspromenad GIF
15.00-18.00
Binnies konditori
V. 38-39
39 omsorgsgrupp 7

Ti 20

18.30

BIBELSAMTAL
Markus evangeliet

On 21 14.00
DAGLEDIGTRÄFF
D
Götene församlingshem. ”Mitt liv”
Sigvard Larsson, Lerdala.
18:e söndagen e. trefaldighet - Att lyssna i tro
Mark 10:17-27, 5 Mos 30:11-16,Jak 2:8-13
Ps 19:8-15

Sö 25 11.00
GUDSTJÄNST
Sång av Lars Olson
Sö 25 16.00
EKUMENISK
GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan
Forshem. Erik Zethelius. Sång av
Ekumeniska kören.
Ti 27

16.00
18.30

TISDAGSCAFÉ
BIBELSAMTAL
Markus evangeliet

:-

:::-
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TEMA MÖTEN
ÓMŠnniskan tŠnker ut sin vŠg,
men stegen styrs av Herren
ORDS 16

ÓMŠnniskan tŠnker ut sin vŠg,
men stegen styrs av HerrenÓ
ORDS 16

Vi vill önska alla varmt välkomna till vår
Tillsammanshelg. Det blir en helg där vi
får mötas i gemenskap, tro och samhörighet över alla generationer. Aktiviteter
kommer att ﬁnnas för alla åldrar. På
lördagen får vi besök av pastor Hans
Johansson som arbetat som Equmeniakyrkans samordnare för ﬂyktingfrågor.
Läs mer om vackra Sjöviksgården på
www.sjoviksgarden.nu
Anmäl dig senast 28 augusti.
Mer information ﬁnns på separat lapp
och på www.equmeniakyrkangotene.se.

PLANER FÖR HÖSTEN
30 sept - 2 okt
Lö 8 okt em
Sö 9 okt 11.00
Sö 16 okt 11.00
Sö 23 okt 18.00
Lö 5 no
nov 11.00
Sö 13 nov 13.00
Sö 20 nov
Sö 27 nov

Eventuellt Retreathelg
Regionsfest i Skövde
Höstoffer
Smulan-gudstjänst
Sånggudstjänst, Andante
Allhelgonagudstjänst
Administrationsmöte
Ekum. gtj Globala veckan
Adv.entsgtj & Jul på Göta

TEMA FÖR HÖSTEN

Oktober
November
December

Andlighet
Tro
Hopp

Vill du bidra med en tavla, bild, dikt, berättelse eller något annat som passar in på
månadens tema är du välkommen att höra
av dig.
/Marianne E

DAGLEDIGTRÄFFAR i samarbete med Korskyrkan och Svenska kyrkan
Onsdagar kl 14.00
21/9 Församlingshemmet ”Mitt liv” med Sigvard Larsson, Lerdala
19/10 Equmeniakyrkan
”Hjälp till behövande” med Ingrid och Per Strid, Stenum
16/11 Korskyrkan
”Lovsång genom alla tider” med prosten Carl Sjögren, Skara
11

G Ö TA 1 0 0 Å R
16-18 september 2016
Fredag
19.00
20.00
21.30

PRISMA- & EQUMENIAKVÄLL
Utomhus-bio
Café med ”utomhus-stuk”
Lägerbål med andakt

Lördag
11.00– 15.00

BEACHVOLLEYTURNERING
Glass, hamburgertält mm

18.00

INVIGNING AV
FOTOUTSTÄLLNING
Götene 1916 - 2016
Götene fotoklubb
KVÄLLSMÖTE I
TRÄDGÅRN,
Tomas Lundqvist,
Leslie Ron, Marianne
Enoksson. Sång och
musik av gamla Götaungdomar o Apg 4:20

15.00-18.00
12

Fakta om Göta
Tillkomst: byggt 1916
Byggmästare: Natanae
Natanael Larsson
Tidigare namn: Borgalid
Har inrymt: bank, post, bokhandel, pensionat, konditori,
hotell, kortvarubutik, matservering, lägenheter mm.
Renoverat: 1997-1999 av
Götene Missionsförsamling

Söndag
09.00–11.00

Något nytt växer fram...

GÖTENE IF`s
SÖNDAGSPROMENAD
startar från Göta
Våffelservering
BINNIES KONDITORI
med kakbuffé

Göta idag: Lokaler för ungdomsverksamhet och andra
samlingar. Vi har även boende
och företag som hyr på Göta.
Aktuellt: Trädgården görs om
och vi ﬁrar att huset är 100 år.

Hälsning från söndagss
söndagsskolsledarna
skolsledarna
Efter några härliga månader har söndagsskolans andra termin nu avslutats. Terminen
har bestått av olika aktiviteter med fokus
på Noas ark och att Jesus älskar oss hur vi
än är.

exempelvis byggt kapplahus på olika grunder med hjälp av sången ”Bygg inte hus
på grus”. Detta gjorde vi för att visa hur
viktigt det är att bygga sitt liv på en stadig
grund, vilket tron på Gud är.

En vanlig söndagsskolesamling börjar med
att varje barn får göra ett ﬁngeravtryck
med grön färg på ett träd. När terminen
är slut har trädet slagit ut i full blom. Efter
det sätter vi oss i en ring där barnen får
varsin pärla att sätta på sitt armband som
visar hur många gånger varje barn har varit
på Söndagsskolan. Vi brukar fortsätta
med att läsa en text ur barnens Bibel som
vi utgår ifrån resten av timmen. Ur texten
tar vi en sammanfattande fras som vi
tillsammans försöker memorera för att
barnen ska förstå textens budskap bättre.
Sedan förﬂyttar vi oss från ringen och
gör olika aktiviteter såsom att måla djur till
vår ark, leka, klippa och klistra ur tidningar.
Andra gånger har vi varit utomhus då vi har

Vårt mål med söndagsskolan är att lära
barnen om Bibelns budskap och få dem att
känna sig välkomna och trygga i kyrkan.
I höst fortsätter Söndagsskolan med mer
fokus på speciﬁka teman och fortsatta
roliga söndagsförmiddagar tillsammans.
Vi ser fram emot ännu en termin tillsammans med alla goa barn.
Varma hälsningar från Söndagsskoleledarna.
Karoli Ros, Lovisa Åkesson, Ida Andersson,
Karolina
Ellen Gindemo, Maja Jonåker och Rebecka Ros.
SÖNGSSKOLAN STARTAR
DEN 25 SEPTEMER
13

Måndagar
18.00-19.30
Terminstart
5 september
Info: Kårchef
Susanne Gindemo
070 - 914 41 25

18-22 juni
uni blir det scoutläger på Munkaskog
utanför Habo. Lägret kallas Munkaspelen.
Av lägermärket, som Erika Sigurdsson
ligger bakom, kan man förstå att det kommer att ﬁnnas en koppling till sommarens
olympiska spel. Kanske det också dyker upp
en och annan munk som kommer att berätta
om Bibeln.

Scoutläger för utmanar- och roverscouter.
Åsengården 10-14 augusti.

Hälsning från en scoutledare
Det hände sig under c:a 28 timmar lördag
till söndag sista helgen i april månad.
Yngre ledare ur equmeniascout i Götene
planerade och genomförde en regional
Jerikospelsturnering med bl a deltagare ifrån Göteborgsregionen. 60-talet
äventyrsscouter agerade o tävlade i den så
populära lek inom ovan nämnda rörelse.
Lördagen såg man spår utav den 8000gradiga lampan. Söndagens väder kunde
man lika gärna varit utan(snöglopp). Alla
individer kämpade väl. Patrullen Marabou
ifrån Götene la sig på en hedersam 2:plats.
Activ Scout ifrån Stenhammar (Lidköping)
visade sig att vara strået vassare och knep
följaktligen högsta placering. Lätt mogen
ledarungdom tjänstgjorde även ideellt i att
ansvara för närings o vätskeintag. Sjuksköterska och läkare var också vidtalade att ta
14

hand om eventuella kroppsliga skador. Det
gavs också möjligheter till fysiska pausaktiviteter. Andligt tillskott ombesörjde kårens
kaplan för. Med risk för att glömma någon
namnges ingen individ som var aktiv i
arbetsutskottet vilket skapade den nu mera
traditionsbundna händelsen i och omkring
OK Klyftamos stuga. Lördagens besök med
häng i köket som resultat, satte mina egna
kvarvarande tänder i arbete som ﬁck mala
ner en välsmakande o varm hamburgare. Jag
tar mig inte åt någon som helst ära i att ha
fått vart med o sjösätta Jerikospel 2016 men
vill vara med o förmedla speciﬁk ungdomsgrupps intention att sysselsätta kända och
okända kamrater på regional nivå. Pilgatans
systugas insats kommer vi sent att glömma!
/Jalle Sigurdsson

www.prismagotene.se
Hälsning från ungdomsledaren
Vårterminen börjar gå mot sitt slut, och det
är läge att fundera på vad som hänt under
våren. I förra Brevet kunde vi bland annat
läsa om vårupptakt, skidläger till Trysil
och ledarfest. Sedan dess har verksamheten
fortsatt och jag ska försöka ta med er på
några av alla de härliga saker vi ungdomar
gjort tillsammans.
Fredagen 1 april hade vi en av vårens höjdpunkter, Halv åtta hos mig. Kvällens syfte
var att mötas över generationsgränserna,
och knyta nya kontakter. Detta gjordes
genom att församlingsmedlemmar öppnade
upp sina hem för grupper om cirka fem
ungdomar. Det blev en mycket lyckad kväll
med glädje och gemenskap i fokus. Stort
tack till er som var med och bjöd oss cirka
50 ungdomar på god mat och gemenskap.
Vi har under våren fortsatt satsningen
Re-Entry, som är ett samarbete vi har
med ungdomsverksamheterna i Skara och
Lidköping. Vi träffas två lördagkvällar
28-29 maj
avslutades
In-Tro 15-16
med nattvard och
fest i Equmeniakyrkan på lördagen och
gudstjänst i Korskyrkan på söndagen.
Bild kommer i nästa Brevet.
Nästa års In-Tro startar med en träff i
Equmeniakyrkan för deltagare och föräldrar. Välkomna torsdag 15 sept kl 19.00.
För info o anmälan: www.prismagotene.se

per termin, med fokus på gudstjänst och
gemenskap. Samarbetet kring Segolstorplägret fortsätter likaså, och bjöd i april
månad på en kväll i Falköping tillsammans
med cirka 450 ungdomar.
Under maj månad händer mycket i vår
verksamhet. Det har varit konﬁrmationsläger på Sjöhaga med ungefär 100 personer. Ett läger som bland annat bjöd på
lekar, tävlingar, spännande livsberättelser,
undervisning, mat och god gemenskap. Det
har varit Tonårsavslutning i ett soligt Hällekis med lekar, grill och andakt.
Avslutningsvis kommer en blick mot
framtiden. Ser i skrivande stund framemot
Prisma In-Tros avslutning, Prismas sommarfest, samt studenttider. Ser även fram
emot en spännande höst, som bland annat
bjuder på en stor grupp i Prisma In-Tro.
Redan nu har drygt 20 ungdomar anmält sig.
Varma kramar från Erik Jonåker i ett hektiskt maj
V

#SEGOLSTORP 2016
YA (18+) 29-31/7
YOUTH (13-19år) 1-6/8
Upptakt för Pris
Prisma
26-28 augusti
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