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JUNI - AUGUSTI				

GÖTENE

NR 3 ÅR 2020

Borgaregatan 2, 533 32 Götene
0511-503 04

GÖTENE

www.equmeniakyrkangotene.se

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen.”
Pastor			
		
Marianne Boström		
070-689 30 15
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se 		
Ledig måndagar
Semester vecka 26, 27 samt 30-33
Ungdomsledare Equmenia och Prisma
Ida Andersson				
070-938 49 90
ida.andersson@prismagotene.se			
Semester vecka 27-30

Expeditionstid för pastor och ungdomsledare
Tisdag och torsdag kl 10.00-12.00
Under sommaren kan expeditionen vara obemannad,
för viktiga ärenden finns kontaktpersoner, se sidan 4
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 o Prisma		
Anders Åkesson
070-793 22 60

Equmeniakyrkan Swish
Equmeniakyrkan Bankgiro
Missionskontonummer:

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

1230336073
224-2428
4728

Uthyrning Göta och kyrkan		
Boo Frostemark 		
070-551 44 33

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

BREVET
			
Ansvarig utgivare: Roger Wändal		
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Utkommer 4 ggr/år
Manusstopp för nästa nummer: 15 aug
Foto omslag: Evelina Wändal

Att se sig om och att se framåt
Leva i världen omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid,
följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.
Så är sommaren här och vi vet att i år blir det annorlunda. Det är
mycket som vi inte kan göra, men jag tänker att det är viktigt att vi
				
också
ser möjligheter och gör det vi kan.
En del av oss behöver mer aktiviteter under sommaren, för andra är
det vilan som behövs. Försök att se vad som just du behöver. Vi behöver också se oss om och se omvärldens behov.
Tiden som vi befinner oss i gör att det är svårt att planera för morgondagen. Men vi tror att det kommer en tid som vi kan kalla post corona
och att vi då ska kunna möta varandra utan restriktioner. Jag tror att vi
alla längtar efter den dagen. Vi måste ha hoppet att det blir så och vi
måste kunna se framåt.
Att se framåt är en nödvändighet för hela livet. Livet är på många sätt
begränsat, av många orsaker kan vi inte alltid göra precis som vi vill.
Livet här på jorden är inte fullkomligt. Den värld vi lever i är drabbad, inte bara av ett virus som lamslår oss utan också av hat, ondska
och orättvisor. Vi bär på en längtan efter förändring. Finns det något
hopp? Ja, vi har ett hopp att en dag få mötas i himmelriket där allt det
onda är borta. Tack vare det hoppet och Guds löften kan vi se framåt.
Men vi måste också se oss om och se vad vi kan göra för varandra och för
vår värld just här och nu.
Så vill jag önska dig en god sommar och påminna om att du är sedd
och älskad av kärlekens och hoppets Gud!
						
Marianne Boström, pastor
		

Kyrkornas Second Hand
Lidköpingsvägen 2
533 30 Götene
Tel 0511-34 10 20
Föreståndare: Jörgen Eklund

ÖPPET
För öppettider se
hemsida och facebook

info@kyrkornassecondhand.se
www.kyrkornassecondhand.se
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Församlingsinformation

Kontaktpersoner i sommar

Avlidna

22 juni - 5 juli
(vecka 26-27)
6 - 19 juli		
(vecka 28-29)
20 - 26 juli
(vecka 30)		
27 juli - 2 aug
(vecka 31)		
3 - 9 augusti
(vecka 32)		
10-16 augusti
(vecka 33)		

Solveig Klevenhed, född 5 juli 1937,
avliden 9 mars 2020.
Begravningsgudstjänst 27 mars.
Bernt Gustafsson, född 26 juli 1931,
avliden 16 mars 2020.
Begravningsgudstjänst 1 april.
Alf Klevenhed, född 20 januari 1934,
avliden 14 maj 2020.
Begravningsgudstjänst 4 juni.
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig skall leva om han än dör,
och den som lever och tror på mig skall aldrig
någonsin dö.” Joh 11:25-26

Möten

Styrelsen - Tisdag 18 aug kl 18.00
Programråd - Tisdag 25 aug kl 18.00
Administrationsmöte - Söndag 15 nov
Valberedningens sammankallande:
Håkan Frostemark 070 735 73 72
Ev avsägelser senast 15 september

Smulan

Förskolans rektor Åke Mathiason slutade
sin tjänst i maj för att börja arbeta på en
öppen förskola i Mariestad. Åke började
2011 och har betytt mycket för barn och
personal på Smulan. Vi räknar med att få
säga ett tack vid en gudstjänst någon gång
under hösten.
Frågan om efterträdare är ännu inte löst.
Vill du komma i kontakt med Smulan kan
du kontakta Bengt-Åke Gindemo, telefon
070 524 67 00.
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Bengt-Åke Gindemo
070 524 67 00
Marianne Boström
070 689 30 15
Helene Andersson
073 397 29 95
Ida Andersson		
070 938 49 90
Roger Wändal		
070 206 28 59
Ida Andersson		
070 938 49 90

Har du önskemål eller frågor om medlemskap
och dop hör av dig till pastor eller ungdomsledare.
Vill du ha besök eller samtal kan du också
vända dig till pastor. Pastor i Equmeniakyrkan
har tystnadsplikt och tystnadsrätt.

Kollekt i sommar

Låt inte sommaren och pandemin
göra att offrandet till församlingen blir
lidande. Din gåva behövs!
Swish
1230336073
Bankgiro
224-2428
Märk inbetalningen med ”kollekt”
eller om du vill ge en gåva till nytt
ljud så skriver du ”ljud”

Bön i sommar

Planera och parera
På grund av coronapandemin ser sommarens program annorlunda ut än vanligt.
Det blir inte några ekumeniska gudstjänster
eftersom vi vill begränsa deltagarantalet.
Däremot har vi ekumenisk bön på Torget
varje tisdag och torsdag kl 12.00.
Så långt det är möjligt kommer vi att hålla
våra gudstjänster utomhus. Du som vill ha
kyrkkaffe kan ta med egen fikakorg. Flera
samlingar kommer att läggas upp på vår
facebooksida. Det blir också några webbsändningar med Prisma och en gång sänder
vi från Hönökonferensen.
Det är sju våffelkvällar inplanerade, varav 4
gånger med musik. Samma program hålls
två gånger (17.30 och 19.00) för att fler ska få
möjlighet att lyssna. Max 40 pers/tillfälle.
Vid några tillfällen i juli och augusti samlas
vi vid lägerelden vid Göta för att prata
om det som är svenskarnas lägereld under
sommaren, Sommar i P1, där många intressanta människor delar tankar om livet.
Vi uppmanar de som känner sjukdomssymtom att stanna hemma och att alla
är noga med handhygien och att hålla
avstånd. Vid våra samlingar håller vi
på gränsen max 50 personer om inget
annat medges.
I slutet av sommaren hoppas vi att vi kan
återgå till mer normala ordningar. I augusti
planeras för en Tillsammansdag med max
50 personer och för invigning av ljudanläggning. Prismakonferensen planeras till
11-13 september.

Juni
V 24

omgr 2

1:a sönd e. tref - Vårt dop Ps 66:5-12,
Matt 3:11-12, 1 Mos 7:11-23 Apg 8:26-39
Sö 14 SOMMARANDAKT
vid Kastanjen 10.30
Ceciliagården 11.00 och
Helenagården 11.30
Ida Andersson och Marianne Boström.
Sång Ida Johansson och Olivia Johansson.
Anna-Karin och Ingemar Ros m fl.
V 25

omgr 3

Midsommardagen - Skapelsen Mark 6:30-44
1 Mos 9:8-17 Kol 1:21-23 Ps 104:1-13
Den helige Johannes döp. Dag - Den Högstes profet
Luk 1:67-80 Jes 42:5-9 Apg 10:37-38 Ps 96

Sö 21 SOMMARANDAKT
10.00 Trädgården vid Göta
Ida Andersson och Marianne Boström.
Anna-Karin och Ingemar Ros m fl.
Kyrkkaffe vid Göta, ta med fikakorg
Sommarandakt vid Hästen inställt
- vi återkommer med nytt datum!
V 26

omgr 3

3:e söndagen e. tref- Förlorad och återfunnen
Luk 15:11-32 Jes 66:12-14 1 Pet 5:5-11 Ps 119:170-176

Sö 28 11.00
WEBBGUDSTJÄNST
MED PRISMA,
Jonathan Skarp och Ida Andersson.
Visas på storbild i Equmeniakyrkan.
Kyrkkaffe vid Göta, ta med fikakorg

Se vår hemsida för aktuell information.
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Juli
V 27

omgr 4

To 2

17-20

VÅFFELKVÄLL

4:e söndagen e. trefaldighet - Att inte döma
Luk 6:36-42 Hes 18:30-32 Gal 6:1-7 Ps 62:2-9

Sö 5
10.00
WEBBGUDSTJÄNST
från Hönökonferensen, Fredrik Lignell
Visas på storbild i Equmeniakyrkan.
Kyrkkaffe vid Göta, ta med fikakorg
V 28

omgr 5

On 8
19.00
SOMMARPRAT
VID LÄGERELDEN, Göta.
Vi lyssnar på och samtalar om aktuella
sommarprat från P1. Ta med fikakorg.
To 9
17-20 VÅFFELKVÄLL
17.30 och 19.00 Sång o musik med Fermat
Max 40 pers/tillfälle
Apostladagen - Sänd mig Mark 3:7-19
Jer 1:4-10 Rom 16:1-7 Ps 40:6-12

Sö 12 10.00
GUDSTJÄNST
Marianne Boström och Rebecka Ros
Ta med fikakorg
V 29

omgr 6

On 15 19.00
SOMMARPRAT
LÄGERELDEN, Göta. Vi lyssnar på
och samtalar om aktuella sommarprat från
P1. Ta med fikakorg.
To 16 17-20 VÅFFELKVÄLL
17.30 och 19.00 Sång och musik med
familjen Ros med flera. Max 40 pers/tillfälle
6

Program med reservation för
ändringar - med hänsyn till
rådande restriktioner.
Gudstjänster och samlingar
hålls så långt som möjligt ute i
trädgården vid Göta med
max 50 personer
6:e söndagen e. trefaldighet - Efterföljelse Luk 9:51-62
1 Kung 19:19-21 1 Kor 9:19-26 Ps 15

Sö 19 10.00
GUDSTJÄNST
Erik Jonåker och Emil Johansson
Sång av Prisma Worship. Ta med fikakorg
V 30

omgr 7

To 23

17-20

VÅFFELKVÄLL

Kristi förklarings dag - Jesus förhärligad
Luk 9:28-36 2 Mos 40:34-38 Upp 1:9-18
Ps 89:12-18

Sö 26 10.00
GUDSTJÄNST
Anton Eidenskog. och Ewa Johansson. Sång
av Magdalena Segerstig. Ta med fikakorg
V 31

omgr 1

To 30 17-20 VÅFFELKVÄLL
17.30 och 19.00 Sång och musik med
Jens Johansson. Max 40 pers/tillfälle

Sommarprat vid lägerelden
ONSDAGAR KL 19.00-20.30
8 och 15 juli samt 19 och 26 aug.
Samtal utifrån årets SOMMAR I P1.
Ledare: Marianne Boström
Ta med fikakorg.
Samarr. med BILDA

Augusti

Tillsammansdag

8:e söndagen e. trefaldighet - Andlig klarsyn
Matt 7:13-14 Jer 7:1-7 Rom 8:14-17 Ps 119:30-35

Sö 2
11.00
WEBBGUDSTJÄNST
från Segolstorp
Visas på storbild i Equmeniakyrkan
Kyrkkaffe vid Göta, ta med fikakorg
V 32

omgr 2

To 6

17-20

VÅFFELKVÄLL

9:e söndagen e. trefaldighet - Goda förvaltare
Luk 16:1-13 Am 8:4-7 2 Tim 4:1-7 Ps 8

Sö 9
10.00
GUDSTJÄNST
Karolina Ros och Ellen Gindemo m fl
Ta med fikakorg
V 33

omgr 3

To 13 17-20 VÅFFELKVÄLL
17.30 och 19.00 Sång och musik med
Marie Walfridson. Max 40 pers/tillfälle
10:e söne. tref- Nådens gåvor Luk 9:46-48
Jos 24:16-18 1 Kor 12:4-11 Ps 28:6-9
Sö 16 10.00
GUDSTJÄNST
Sture Jacobsson och Ida Andersson
Sång av Joacim Leion. Ta med fikakorg
V 34

omgr 4

On 19 19.00
SOMMARPRAT
vid lägerelden Trädgården Göta.
Vi lyssnar på och samtalar om aktuella
sommarprat från P1. Ta med fikakorg.

Lördagen den 22 augusti
09.00
Frukost
10.00
KYRKAN I SAMHÄLLET
Jonas Lund, pastor i Equmeniakyrkan
Tibro, delar tankar och erfarenheter
13.00
Lunch och sedan en eftermiddag med gemenskap
16.30
Gudstjänstvandring i samhället
18.30
Grillkväll
Anmälan på blankett som läggs i kyrkans
brevlåda (Borgargatan 2) På grund av begränsat antal platser gäller först till kvarn.
Kostnad:
- 12 år gratis
12-18 år 150 kronor (100 dag /50 kväll)
Vuxna 250 kronor (150 dag/100 kväll)
11:e sönd e. tref - Tro och liv Matt 23:1-12
Jes 1:10-17 Jak 1:22-25 Ps 143:6-10
Sö 23 11.00
GUDSTJÄNST
Marianne Boström och musikkommittén.
Invigning av ny ljudanläggning.
V 35

omgr 4

On 26 19.00
SOMMARPRAT
vid lägerelden. Vi lyssnar på och
samtalar om aktuella sommarprat från
P1. Ta med fikakorg.
Sö 30 11.00
GUDSTJÄNST
Styrelsen ansvarar. Sång av Tore
Gustafsson och Jalle Sigurdsson.

Vi samarbetar med Studieförbundet
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Program med reservation för
ändringar - med hänsyn till
rådande restriktioner.

September
V 36

omgr 5

Lö 5
09.00 PILGRIMSVANDRING Tema: USAkl3
Utifrån bergarterna på Kinnekulle funderar
vi på ord som ursprung, sanning, andlighet,
kärlek, livserfarenhet, tro och tillit.
Samling vid Hönsäters kapell. Vandring upp
till Högkullen och tilllbaka (ca 1 mil)
Ta med eget fika.
Samarbete med St Lukas Skaraborg o Bilda
Anmälan t Marianne Boström 070 689 30 15
senast den 1 september
12:e söndagen e. trefaldighet - Friheten i Kristus
Mark 2:23-28 2 Mos 23:10-12 Gal 4:31-5:6
Ps 145:13b-18
Sö 6
11.00
GUDSTJÄNST
Kerstin Wängberg och Marianne Boström.
Sångare från Nossebro. Kyrkkaffe
V 37

omgr 5

Fredag 11 - söndag 13 planeras för
PRISMAKONFERENSEN i
Korskyrkan

Nya installationer för ljud och bild
Under våren har styrelsen och teknikergruppen jobbat med frågan om nya installationer. Anläggningarna för både ljud och bild
börjar bli till åren, och när det gäller teknik
så går utvecklingen också snabbt framåt.
I mars, alldeles i början av Corona-krisen,
så bestämdes på ett öppet styrelsemöte att
vi trycker på startknappen om vi når målet
att samla in minst 100.000 kronor senast
under maj. Nu är maj slut och vi har passerat 100.000 kronor i insamlade och lovade
medel. Superkul! Nu har materialet beställts och arbetsinsatser planeras så att vi
kan inviga allt vid församlingshelgen 22-23
augusti. Men totalkostnaden är ca 250.000
kronor så vi behöver kämpa vidare med
insamlingen. I samband med invigningen
kommer vi att ge ut ett programblad där
företag kan vara med och annonsera och
därmed sponsra församlingen. Det är
Erik Walfridsson som tillsammans med
kassören jobbar med sponsringen. Vi
hoppas du som är företagare tycker det är
en god idé att synas och samtidigt stötta
församlingen. Hör av dig till Erik enklast
på telefon 070 3967320.
		
		
Lennarth Åstrand
Bra att veta!
Precis innanför
entrédörren hittar
du utrymningsplan, brandsläckare och numera
också en HJÄRTSTARTARE.
Ge till Equmeniakyrkans katastroffond
Stöd våra samarbetskyrkor i kristider och
gör skillnad för människor i världen.
Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286
märk din Swish eller insättning med
”katastroffonden”
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En hälsning från Second Hand
En liten sommarhälsning från Second Hand. Vi saknar alla våra underbara frivilligarbetare som brukar vara hos oss i vanliga fall. Det är så tomt och tyst utan
den pulsen som annars kännetecknar livet här. Tänk så gott det ska bli att få
öppna dörrarna och återgå till det vanliga igen.
I maj hade vi försäljning av trädgårdsmöbler ute en lördag och affären öppen två
lördagar, dessutom håller vi öppet tre onsdag-eftermiddagar mellan tre och sju
i juni. Då är det en del av de yngre i församlingarna som hoppar in och bemannar de olika funktionerna i butiken. Det har varit jättekul att få arbeta med detta
entusiastiska och glada gäng. Planen är att ha stängt i juli och så får vi se hur
läget är i augusti. Tack vare dessa öppetdagar så har vi fått en god förstärkning i
kassan så att vi klarar de fasta utgifterna ett bra tag till.
Jag vill önska er alla en god sommar, Guds välsignelse och att vi ses snart igen.
										
						
Hälsningar Jörgen

Genom Second Hand har vi kunnat stödja församlingen i Ibarra,
Ecuador. I maj fick vi ett tackbrev...
Kära syskon!

Ta emot en kär hälsning där vi önskar er Herrens välsignelse över era liv, verksamheter och
familjer mitt i denna komplexa tid som vi lever i nu men med övertygelsen att Herren alltid
är med oss. Vår församling, Jesús Divino Pastor, fortsätter att vara trogen sin kallelse som vi
fått av vår Herre. Vi försöker hjälpa de mest akut behövande i församlingen och dess närhet.
Under den här tiden har vi arbetat på följande sätt:
pastoralt, andakter i familjen, hålla kontakt med församlingens medlemmar via telefon mm,
själavård, gemenskap, smågrupper för bibelstudier och bön via internet 5 dagar i veckan, gudstjänst och tillbedjan, gudstjänst via youtube, socialt arbete/hjälp till de mest utsatta.
Inom kyrkan och bland dess vänner finns familjer och ensamstående (ensamma kvinnor och
mödrar) som blivit av med sin försörjning och kyrkan, utan att ha tillräckliga ekonomiska
inkomster, har prioriterat att hjälpa dessa människor, med stöd från hela församlingen:
30 matkorgar med basmatvaror var 15 dag (till 30 familjer), hjälp med hyran till en familj, hjälp
med mediciner till en ungdom som har hälsoproblem.
Genom detta brev vill jag å församlingens vägnar uttrycka vår stora (ärliga) tacksamhet att
ni vill vara del av detta arbete och för hjälpen vi fått i denna tid av kris. Väl medvetna om att
det finns mycket mer att göra och att behoven är enorma så vill vi be er att fortsätta be för
oss och att Gud i sin nåd förser oss med det vi behöver för att fortsätta hjälpa personer och
familjer i nöd, så som arbetslöshet, extrem fattigdom och våld i familjen pga den situation vårt
land befinner sig i då Covid-19 härjar.
Tack för er uppmärksamhet
I Kristus						

Anibal Nicolalde, Pastor
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SÖNDAGSSKOLA
Info kommer senare
Julia Skarp
076-855 41 22
Ida Andersson
070-938 49 90		

SCOUT

Måndagar 18.00-19.30
Samling vid Göta
Kårchef Per Fredriksson
0705 55 51 38

!

SCOUT!
Några bilder från Vårterminens hajk. !

Några bilder från vårterminens scouthajk

KonÞrmanderna: !

Bakre raden från vänster: Hanna Knutsson, Alicia Lund, Tova Hallbäck, Lovisa Fritzon, !
Tilde Andersson, Lucas Andersson, Erik Lindbaldh, Jasmine Johansson, Lisette Gustavsson,
Det berömda
sommarlägret
somAgnes
äger rum
Louise Sköld,
Alva Möller,
SethpåJohansson. !

Segolstorp, utanför Mariestad där ungdomsarraden
från vänster:
Amandai Stenander,
Leyah Olsmark, Isabella Martinsson Kroon,!
betenFrämre
från hela
Skaraborg
samlas kommer
år
Nils Toresson, Melwin Persson, Olle Lager, Oscar Zandelin, Kristin Hjälm, Sara Sjöblom,!
vara upplagt
ett lite annorlunda
sätt. Lägret
Mikaelapå
Niskanen.
!
kommer vara lokalt, då vi i Götene kommer
samla max 50 personer och alla andra orter
max 50 i sina lokaler. Lägret börjar på torsdagen 30 juli och avslutas med livesänd guds!
tjänst på söndagen. Lägret kommer delvis innehålla lokal lovsång och undervisning men
även PRISMAKONFERENSEN
livesändningar från Segolstorpsgården,
för att få den rätta känslan.
2020!
I skrivande
stund
det fortfarande några
fåkan
platser
kvar,
på segolstorp.se.
Vi har tro
för finns
att Prismakonferensen
2020
bli av
i åranmälan
men på ett
lite
annorlunda
! lite hjälp med att fixa med maten på lägret, känner du dig
Vi kommer
ocksåsätt.
behöva
Konferensen
kommer
varadu
mellan
11- 13
intresserad
av att hjälpa
till kan
kontakta
Idaseptember
Anderssonom
070restrektionerna
938 49 90.
ändras. Flera duktiga talare kommer komma och vi kommer bland
annat få ta del av en konsert. Skriv in datumet i kalendern så tror vi att
det kommer bli en fantastisk helg. !

Ungdomsledare:
Ida Andersson		
Jonathan Skarp		
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070 938 49 90
073 025 85 77

Följ gärna Prisma på
Instagram och Facebook

!

Bakre raden från vänster: Hanna Knutsson, Alicia Lund, Tova Hallbäck, Lovisa
Fritzon, Tilde Andersson, Lucas Andersson, Erik Lindbladh, Jasmine Johansson, Lisette
SCOUT! Gustavsson, Louise Sköld, Alva Möller, Agnes Seth Johansson.
Några bilder
från Vårterminens
!
Främre
raden från hajk.
vänster:
Amanda Stenander, Leyah Olsmark, Isabella Martinsson
Kroon, Nils Toresson, Melwin Persson, Olle Lager, Oscar Zandelin, Kristin Hjälm, Sara
Sjöblom, Mikaela Niskanen.
KonÞrmanderna: !

Gruppen har träffats i Korskyrkan under torsdagseftermiddagar. Avslutningsgudstjänsten
webben.

Bakre raden
vänster: Hanna
Knutsson,
Alicia
Lund,
Tova Hallbäck,
Lovisagudstjänsten
Fritzon, !
höllsfrån
i Korskyrkan
31 maj.
Anhöriga
och
församlingar
fick följa
via
Tilde Andersson, Lucas Andersson, Erik Lindbaldh, Jasmine Johansson, Lisette Gustavsson,
Finnsnu
på
Youtube.
Vi
planerar
ett
läger
sista
helgen
i
augusti.
Louise Sköld, Alva Möller, Agnes Seth Johansson. !
Främre raden från vänster: Amanda Stenander, Leyah Olsmark, Isabella Martinsson Kroon,!
PRISMA
INTROOlle2020-2021
Nils Toresson,
Melwin Persson,
Lager, Oscar Zandelin, Kristin Hjälm, Sara Sjöblom,!
Mikaela Niskanen.
! för ungdomar (f 2006 eller tidigare) och föräldrar
Info-träff

torsdagen den 10 september kl 18.00 i Korskyrkan.

!
PRISMAKONFERENSEN 2020!

PRISMAKONFERENSEN 2020

Vi har tro för att Prismakonferensen 2020 kan bli av i år men på ett lite
annorlunda sätt. !
Vi har
tro för
Prismakonferensen
2020
kan
Konferensen
kommer
varaatt
mellan
11- 13 september om
restrektionerna
bli av
i år men
ett lite
annorlunda
sätt. Konändras. Flera
duktiga
talarepå
kommer
komma
och vi kommer
bland
annat få ta
del av enplaneras
konsert. Skriv
datumet11i kalendern
så tror vi att
ferensen
varainmellan
13 september
det kommer bli en fantastisk helg. !

om restrektionerna ändras. Flera duktiga talare
kommer och vi kommer bland annat få ta del av
en konsert. Skriv in datumet i kalendern så tror
vi att det blir en fantastisk helg.
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Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?



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