
Brevet
Oktober  - November                    Oktober  - November                    Oktober Nr 4  År 2017



Pastor
Marianne Enoksson 0706-893015
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se
LedigLedigLedi  måndg måndg agar samt 27-29 oktober måndagar samt 27-29 oktober månd  och 24-26 novemberagar samt 27-29 oktober och 24-26 novemberagar samt 27-29 oktober

Diakon
Marianne Björk Kellgren 0707-547015
marianne.b.kellgren@equmeniakyrkangotene.se@equmeniakyrkangotene.se@equmeniakyrkan
50 %, arbetar främst måndag - fredag

Ungdomsledare Equmenia och Prisma
Rebecka Ros Rebecka Ros R   0738-473223
rebeckaros@gmail.com
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”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
– mig, dig och världen.”

GÖTENE

Borgaregatan 2, 533 32 Götene
0511-503 04
www.equmeniakyrkangotene.sewww.equmeniakyrkangotene.sew

Ordförande
RoRoR ger Wändal    
0511-507 25

Kassör församling
Lennarth Åstrand
0511-340828

VaktmästareVaktmästareV
Tobias Eriksson (20%)
0702-888365

Uthyrning Göta 
och kyrkan
Gunnar AbrahamssonGunnar AbrahamssonGu
0705-792534

Kårchef  Equmenia
Per Fredriksson Per Fredriksson Per Fred
0705-555138

Kassör Equmenia
och Prisma
Anders Åkesson 
0511-502 00

Förskolan Smulan
Östra Torsgatan 3 0511-510 47
Förskolechef  Åke Mathiason
smulansforskola@hotmail.com
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BREVET   Utkommer 4 ggr/år Manusstopp för nästa nummer: 15 nov
Ansvarig utgivare: Roger Wändal  

2222

Bankgiro församling  224-2428
Missionskontonummer:             4728
Swish församling        123 033 60 73

Equmeniakyrkan vill, med utgångspunkt i sin vision, arbeta för  

Equmeniakyrkan vill, med utgångspunkt i sin vision, arbeta för  

fred och omställning till en hållbar värld, lokalt och globalt.
fred och omställning till en hållbar värld, lokalt och globalt.......
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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
onsdag-torsdag-fredag 10-18
lördag 10-14
söndag-måndag-tisdag stängt

Equmeniakyrkan ansvar vecka  41, 45, 49 osv.

Ansvar för skapelsen - den jord som Gud älskar

Ovanstående rubrik är temat för innevarande år och beskriver en fråga som är mer än 
aktuell på många sätt. Frågan är dock inte ny utan var lika aktuell på Jesu tid. Skillnaden 
är väl bara den att vi lever långt utöver våra tillgångar, ur ett hållbarhetsperspektiv, och 
vi är betydligt fl er som skall samsas om jordens resurser.

Ur Equmeniakyrkans policy för fred och omställning kan vi läsa ”Människan är skapad Ur Equmeniakyrkans policy för fred och omställning kan vi läsa ”Människan är skapad Ur Equmeniakyrkans policy för fred och omställning kan vi läsa ”Människan är
till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar för till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar för till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar
att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare”. 1Mos 1:26 ff., Rom 8: 19-22.

Vi vill att kyrkan skall vara hållbar. En ekologisk hållbar kyrka i miljömedvetenhet,
en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomisk hållbar kyrka i förvaltarskap. 
Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.

När vi diskuterade vår församlings miljöpolicy så var det ganska enkelt att ansluta sig 
till Equmeniakyrkans centrala policy. Vi har därför valt att ha den som en riktlinje för 
vårt hållbarhetsarbete. Riktlinjer i all ära – det gäller dock att bryta ner dem till små 
aktiviteter som kan leda till förändring. Det var också det som var tanken med temat 
för Tillsammanshelgen. Av engagemanget att döma under lördagens grupparbete så 
kreerades en riklig mängd av idéer. Idéer som kan leda till förändring och som i det lilla
kan bidra till en mer hållbar värld. Allt hållbart arbete startar med individen och alla
kan göra något - många bäckar små…

Att vi som kyrka i Götenebygden kan bidra med något känns naturligt och kan vi inspi-
rera andra till att ta små steg mot ett hållbart beteende så har vi lyckats i vår ambition. 
Vi kommer därför under året att återkomma med mer konkreta aktiviteter som kan leda 
till förändring. Vi vill inte tillhöra dem som ”brände ljuset i två ändar” och förbrukade 
de resurser som egentligen var tänkta för våra barn och barnbarn. Vi vill samspela med 
Gud i skapelsen.      

Roger Wändal, ordförande

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen.Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen.



FÖRSAMLINGSBOKEN FÖRSAMLINGSINFO

Administrationsmöte 12 november
Valberedningens sammankallande är
Börje Fredriksson tel 0511-551 59

Styrelsemöten
Tisdag 24 oktober kl 18.00  
21 november, 5 december, 16 januari

Programråd 
Tisdag 9 januari kl 17.30

Storstädning av kyrkan vecka 42 - 43
Omsorgsgruppsledarna har info.

Arbetsdag utomhus
Lördagen den 11 november kl 09.00
alternativt den 18 november samma tid.ernativt den 18 november samma tid.ernativt
Ta med krattor och redskap.

AVLIDEN
Rut Blom, född den 1 juni 1926 ,  
avled den 26 juni 2017.
Begravningsgudstjänst i Vättlösa kyrka
den 21 juli.

DÖPT OCH NY MEDLEM
Julia Skarp, född den 15 juni 2002
Döptes i Equmeniakyrkan den 
20 augusti 2017.
Adress: Hindergatan 9, 533 34 Götene 
Telefon: 076-8553122
Till omsorgsgrupp 1

VIGSEL

Kristin Wändahl och Andreas Rask, 
vigdes i St Nicolai kyrka, Lidköping,
den 12 augusti 2017. 
Vigselförrättare var Anders Blomberg

Välkommen att höra av dig
till pastor, diakon eller ungdomsledare 
om du har frågor eller önskemål om 
dop och medlemskap.

Du är också välkommen att höra av dig 
till pastor eller diakon om du vill ha 
besök eller samtal. Vi har tystnadsplikt.

JUL PÅ GÖTA

               1:a advent
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 De fl esta av Moravakyrkans församlingar
är i byar på landsbygden där invånarna 
tillhör olika indiangrupper. Marken i just 
denna del av Nicaragua är mycket bördig 
och av olika anledningar har människor
från andra delar av Nicaragua slagit sig ner från andra delar av Nicaragua slagit sig ner från andra delar av Nicaragua slagit
i närheten av dessa byar. ”Nybyggarna” 
satsar på odling eller boskapsskötsel. På 
några platser har de tagit över indianernas 
odlingsmark och konfrontationer med
vapen och våld har blivit vardag där. I ett 
sådant område som består av 7 – 10 byar 
har Moravakyrkan församlingar i varje
by. När konfrontationerna blossade upp 
för cirka två år sedan så tömdes byarna 
på folk och människorna blev intern-
fl yktingar i sitt eget land. Tillhörigheten 
till det område där man har växt upp
och där man har kämpat för att bygga ett 
hus, odla mark och skapa sig ett liv är så 
stark att de allra fl esta har kommit tillbaka 
till sina byar. Detta trots att de inte har fått 
eller kunnat ta tillbaka sina ursprungliga 
odlingsmarker och trots att hotet om 
konfrontation, våld och till och med död 
ligger över dem dagligen. Denna fråga är så 
känslig och har så många bottnar att regeringen så många bottnar att regeringen så
inte vill göra mycket eller något för att lösa 
den. En väg som Moravakyrkan har valt nu 
är att försäkra sig om att det fi nns pastorer 
i varje by. Pastorer som fokuserar på att ge 
byborna stöd bara genom sin närvaro, att 
hålla kurser/föreläsningar/samtal om deras 
rättigheter, om icke-våld, om hur att ta
hand om oroliga barn, om nya sätt att odla 
och få inkomster, som försöker att medla 
och vara en lugnande resurs, som skriver 

upp vad som händer så att det kan publice-
ras och förhoppningsvis väcka opinion så 
att stora resurser kan sättas in för att lösa 
denna svåra fråga. Pastorer har länge spelat 
en stor och betydande roll på Atlantkusten 
i Nicaragua.

Eftersom de allra fl esta människorna i by-
arna har förlorat sin försörjning eller precis 
på håret nästan kan försörja sin familj, så
ges det inte mycket i kollekt. Detta leder till 
att pastorerna inte får lön. För att göra det 
möjligt att pastorerna ska kunna vara kvar 
i just det här området så har Equmeniakyr-
kan lovat att betala deras löner under en tid 
framöver. Lönen de får är den lön som re-
geringen har fastställt som minimilön. Syf-
tet nu är inte att pastorerna ska kunna vara 
kvar för att evangelisera, utan att pastorerna 
ska kunna vara kvar i området för att med 
sin närvaro och sina kunskaper bidra till att 
byborna inte blir internfl yktingar igen.

Under november stöttar Second 
Hand fredsarbete i Nicaragua

Lördagen den 9 september invigdes utbyggnaden 
vid Kyrkornas Second Hand. Föreståndaren 
Jörgen Eklund höll ett kort tal och sedan 
klippte Astrid Buller bandet.
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Oktober
V 39-40 Oms.grupp 2

Mikaelidagen  Änglarna   
1 Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, Joh 1:47-51, 
Upp 5:11-14, Ps 103:19-22Upp 5:11-14, Ps 103:19-22Upp 5:11-14, Ps

Sö 1  11.00   GUDSTJÄNST med 
nattvard  ”Glöm inte bort att änglarna 
fi nns” Marianne Enoksson. Omsorgs-
grupp 3, Söndagsskola. Kyrkkaffe

Ti 3 16.00 TISDAGSCAFÉ Göta

To 5 14.30 ANDAKT Kastanjen
 15.30 Helenagården
 16.15 Ceciliagården

 18.00 VÅFFELKVÄLL Göta
 19.00 MIN MATRESA - från 
global inköpare av fågel till administratör 
för REKO-ringen i Götene. Ulrika Åkesson
berättar om händelser som påverkat hennes 
syn på mat och engagemanget i losyn på mat och engagemanget i losyn på mat och engagemanget i kalprodu-
cerade råvaror.
   
Lö 7  13.30  REGIONSFEST Borås

Tacksägelsedagen - Lovsång   
Luk 19:37-40, Vish 7:15-22 (Jes 12:1-2), 
Kol 3:16-17, Ps 65:9-14

Sö 8  11.00 GUDSTJÄNST 
”När jag den värld beskådar...”  Marianne 
Enoksson. Apg 4:20. Höstoffer till försam-
lingen. Söndagsskola. Kyrkkaffe

V 41-42   Oms.grupp 3    Second Hand v 41

Ti 10 16.00 BIBELSAMTAL Göta

18:e sö  e. tref  - Att lyssna i tro  Matt 13:44-46, 
Ords 8:32-36, Apg 5:27-29, Ps 19:8-15

Sö 15  11.00   GUDSTJÄNST med 
Smulan  ”Och blommor och barn skapade 
Gud...” Marianne Enoksson. Kyrkkaffe

Ti 17 16.00 TISDAGSCAFÉ Göta

On 18 14.00 DAGLEDIGTRÄFF
i Korskyrkan. ”Clas Bjerkander - präst och 
naturforskare”  Björn Sjöstedt

On 18 15.30 ANDAKT Lundagården

19:e sö e. tref- Trons kraft   Mark 2:1-12, 
Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Ps 73:23-26  Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Ps 73:23-26  Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Ps 73:23-26

Sö 22  11.00  GUDSTJÄNST  ”En 
konstnär som formar liv...”    Marianne 
Enoksson. Sång av Solid Ground. Kollekt 
till Equmenia. Kyrkkaffe

V 43-44  Oms.grupp 4

Ti 24 16.00 BIBELSAMTAL Göta

20:e sö e. tref  - Att leva tillsammans  
Matt 13:53-57, Tob 10:7-13 (1 Mos 18:1-8)
2 Tim 1:3-5, Ps 68:5-7

Sö 29  11.00  GUDSTJÄNST
Erik Jonåker.  Sång av Karin Kihlbom.
Söndagsskola. Kyrkkaffe

Ti 31 16.00 TISDAGSCAFÉ Göta

VÄXTHUSET
Bibelstudier och samtal i Korskyrkan
Onsdagar 18.30-20.15
27 september -  25 oktober

TISDAGSCAFÉ på Göta
Tisdagar 16.00-18.00 jämna veckor
BIBELSAMTAL på GötaBIBELSAMTAL på GötaBIBELSAMTAL
Tisdagar 16.00-18.00 ojämna veckor
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November 
To 2 14.30 ANDAKT Kastanjen
 15.30 Helenagården

Alla helgons dag - Helgonen   Luk 6:20-26
5 Mos 34:1-5, Heb 12:22-24, Ps 126

Lö 4  11.00  GUDSTJÄNST med 
nattvard och minnesstund ”Inte en sparv 
till marken...”    Marianne Enoksson. Sång 
av Mikael Widlund. Kyrkkaffe

Sö e. alla helgons dag - Vårt evighetshopp
Luk 20:37-38, Jos 1:10-11, Heb 11:13-16
Ps 116:1-9

V 45-46   Oms.grupp 5   5   5 Second Hand v 45

Ti 7 16.00 BIBELSAMTAL Göta 

22:a sö e. tref  - Frälsningen  Joh 12:35-43
Jes 2:2-5, 2 Pet 1:2-8. Ps 62:10-13

Sö 12  11.00  GUDSTJÄNST
Marianne Enoksson. Sång av Andreas 
Wändahl. Söndagsskola. Kyrklunch och
administrationsmöte.

Ti 14 16.00 TISDAGSCAFÉ Göta

Sö f  domsöndagen - Vaksamhet och väntan
Luk 17:20-30, Am 8:9-12, Fil 3:20-4:1
Ps 139:1-18

Sö 19  11.00 Gudstjänst  ”17 böner för 
vår värld”    Marianne Enoksson.  Sång 
av Hjärtliga kören. Kyrkkaffe.  

  
V 47-48   Oms.grupp 6

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

Sö 26  11.00  GUDSTJÄNST 
Stellan Dahlgren. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Ti 28 16.00 TISDAGSCAFÉ Göta

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

Sö 3 11.00  GUDSTJÄNST
”Guds glädje” Marianne Enoksson. Sång 
av Agnes Andersson Rådmark. Söndags-
skola. 

Sö 3 14.00-17.30 JUL PÅ GÖTA

V 49-50   Oms.grupp 7    Second Hand v 49

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 10 11.00 GUDSTJÄNST med
nattvard. ”Guds budskap” Marianne 
Enoksson. Kyrkkaffe.          

BÖN OCH MEDITATION
Varje tisdag kl 09.00-10.00

Sö 17 11.00 Ekumenisk gudstjänst
Sö 24 11.00 Julfi rande i Korskyrkan
 23.00 Julnattsgudstjänst
Ti 26 11.00 Gudstjänst
Sö 31 18.00 Nattvardsgudstjänst

Lö 6 jan 16.00 Tänd ett ljus - insamling
  till mission i andra länder
Sö 4 feb 11.00 Gudstjänst o årsmöte
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Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om    fred och försoning

Markus evangeliet tillsammans!Markus evangeliet tillsammans!
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V Ä L K O M M E N  T I L LV Ä L K O M M E N  T I L L
SÖNDAGSSKOLAN!

Söndagsskolan träffasträffasträff
S ö n d a g a r  k l  1 1 . 0 0
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober Smulan-gudstjänst
(22 oktober ingen ssk)
29 oktober
(5 november ingen ssk)
12 november
(19 november ingen ssk)
26 november 
3 december
10 december Avslutning

Maja Jonåker 070-733 51 40
Rebecka Ros 073-847 32 23

Vision
Där barn och unga växer i gemenskap med 

varandra och Jesus. Det är Equmenias ledord.
Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn 
och unga där de får växa som individer men 
även i sin tro. Det finns inget krav att en 
deltagare eller medlem inom Equmenia ska
ha en bekännande tro, men alla i Equmenias 
verksamhet ska få höra talas om Jesus.

/www.equmenia.se

resurser, verka för fred och försoning samt ta ansvar för att förvalta resurser, verka för fred och försoning samt ta ansvar för att förvalta 

Vi vill att kyrkan ska vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljö-Vi vill att kyrkan ska vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljö-

hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar med hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar med 

Text från Policy för fred och omställning till en hållbar värld
Equmeniakyrkan Maj 2013
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Måndagar  18.00-19.30
Samling vid Göta

Info: Kårchef  
Per Fredriksson
0705 55 51 38

SCOUTPROGRAM 
- hösten 2017

28/8   Scoutstart
4/9   PM 
11/9   Scoutbas
18/9   PM
25/9   Inför kämpaleken
30/9   Kämpalek Borås. 
2/10   PM
9/10   Marianne på besök. 
   PM för Leoparden. 
16/10   PM
21-22/10  Hajk i vårt nya vindskydd
23/10   Brandkunskap
30/10   Höstlov. Ingen scout.
6/11   PM
13/11   Vinterkunskap
20/11   Scoutinvigning
27/11   Leoparden har besök av 
   Marianne. PM för vargen.
3/12   Tomteparad (saml Göta 15:15) 
4/12   PM
11/12   Vi fi rar Lucia tillsammans 
   med föräldrar.

Våren 2017.
Under vårterminen har vi med de äldre 
Scouterna jobbat med att färdigställa vårt 
permanenta vindskydd. Vi började med 
tillverkningen av delar redan förra hösten 
men väntade med montaget till i början på 
maj.  Tillsammans med de yngre Scouterna 
har vi dessutom genomfört en hajk, lek-
kväll, maskerad och ett antal patrullmöten. 
Vid patrullmöten bestämmer patrullen 
tillsammans innehållet för kvällen.  Lite av 
en röd tråd som kommit in på olika sätt 
under våren har varit hur tänker vi miljö 
och fördelning av resurser.

Hösten 2017.
Höstens genomgående röda tråd handlar
om grunderna i Scouting. Vad vi bör kunna
och en fördjupad förståelse för Scoutlagen. 
Invigning med föräldrabesök är inplanerat.
Vi har både kämpalek, hajk och tomtepa-
rad att se fram emot innan fi nalen som blir 
ett luciafi rande.
        

 /Bosse Gunnarsson

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje 
vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scout-
kvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda 
och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.                       / www.equmenia.se

Vid gudstjänsten den 22 oktober tar vi upp kollekt till och ber för Equmenia.                                            



   www.prismagotene.se

TIDER - för mer info se hemsidan

SPORT    Liljestenshallen
  tisdag  19.30
TONÅR  Göta
  onsdag  18.00
GOSPELKÖR Equmeniakyrkan
  torsdag  17.00
FREDAG Equmeniakyrkan
  fredag  19.00
CAFÉ   Göta
  fredag  21.00

Följ gärna Prisma på 
Instagram och Facebook.
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Jonathan Skarp kliver in
som ungdomsledare i Prisma

Rebecka Ros började sin tjänst som ungdomsledare i 
Prisma och Equmenia den 1 augusti. För hennes del 
startade det med tonårsläger på Segolstorp. Sedan har 
det varit fullt upp med en lyckad Upptakt för Prisma på
Sundsviksgården, scoutmöten, gospelkören, fredagssam-
lingar, tonår mm.

Nu har vi glädjen att få ytterligare en ungdomsledare i 
Prisma. Jonathan Skarp anställs av Korskyrkan för att dela
sin tid mellan Prisma och Korskyrkan. Jonathan har undersin tid mellan Prisma och Korskyrkan. Jonathan har undersin tid mellan Prisma och K
många år varit aktiv i Prisma och känner verksamheten 
och ungdomarna väl.

Det är glädjande att både Rebecka och Jonathan vill satsa
ett år på att inspirera och leda alla de ungdomar som rör 
sig i Prisma och i våra församlingar. 

Vi önskar dem båda Guds välsignselse. 

Kom ihåg dem i dina böner!

            / Marianne E

UNGDOMSLEDARE
Prisma o Equemeniakyrkan
Rebecka Ros  073 847 32 23
Prisma och Korskyrkan
Jonathan Skarp  073 025 85 77
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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


