
GÖTENE

SEPT - NOV             NR 4 ÅR 2020
Brevet



Anställda

Pastor     
Marianne Boström                070-689 30 15
marianne.enoksson@equmeniakyrkangotene.se   
Ledig måndagar samt 16-23 sept,  expeditionstid tisdag o torsdag 10.00-12.00
10-11 okt och 6-8 nov

Ungdomsledare Equmenia och Prisma 
Ida Andersson    070-938 49 90 
ida.andersson@prismagotene.se 
Ledig onsdagar samt   expeditionstid tisdag o torsdag 10.00-12.00 
18-20 sept, 23-25 okt

Emil Johansson         072-727 52 22
Församlingsutvecklare 40 %

Erik Jonåker    072-238 12 17
Församlingsutvecklare 30 %
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GÖTENE

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

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

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.”

3

  

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

info@kyrkornassecondhand.se         www.kyrkornassecondhand.se

ÖPPET
För öppettider se 
hemsida och facebook

Händer kommer att vara temat eller den röda tråden för 
våra gudstjänster under några veckor i höst. Våra händer 
är viktiga på många sätt för oss. Tänk så mycket du gör 
med dina händer. De kan användas för goda saker men 
också för att slåss och förgöra. Så är det med mycket i 
våra liv, det är dubbelt, det vi har kan brukas och miss-
brukas. Hur vill du använda dina händer?

Bilden du ser här bredvid föreställer Carl Milles staty 
”Guds hand”. Den kan sätta igång tankar om vår relation 
till Gud. På vilket sätt tänker vi att vi är i Guds hand? 
Ibland är det skönt att tänka att i Guds hand får jag lägga 
mig ner och vila. När livet är tungt är det skönt att bara få 
vara i Guds händer.

Men Gud har också gett oss mycket frihet och initiativförmåga. Jag tänker att när vi tar 
nya okända steg i livet så finns Gud med oss också då. Vi får pröva våra steg, vi får be 
om vägledning och stöd. Och jag tror att Guds hand kan sträckas ut och hjälpa mig upp 
om jag faller.

Gud sträcker ut sina kärleksfulla händer mot oss och vi får sträcka ut våra händer mot 
Gud och mot människor vi möter.
      Marianne Boström, pastor

Smulan 
Eftersom många barn slutade i våras för 
att gå vidare till skolan så har det under 
hösten fyllts på med många nya barn. 
Barnen kommer under hösten att arbeta 
med miljö och hållbarhet. Rektorstjänsten 
är vakant. 

Nytt ljud och bild
i kyrksalen är klart i september. Vill 
du ge ett ekonomiskt bidrag finns det 
möjlighet via våra konton (märk med 
ljud). Tack för alla arbetsinsatser och 
ekonomiska bidrag.
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Datum
Styrelse: Tisd 20 okt kl 18.00
Programråd: Tisd 6 okt kl 18.00
Storstädning av kyrkan vecka 42-43
Administrationsmöte - Sön 15 nov
Sammankallande i valberedningen är
Håkan Frostemark  070 735 73 72

Församlingsinformation

Vill du vara en del av 
församlingen?
Var och en som har en tro på Jesus är väl-
kommen att bli medlem av församlingen. Vi 
behöver varandra för att växa och utvecklas.
Har du frågor om medlemskap eller dop så 
är du välkommen att höra av dig till någon 
av de anställda i kyrkan. Du kan också höra 
av dig om du vill samtala om dop.

Vill du prata med någon?
Har du behov av att möta någon för ett samtal 
av något slag? Det kan vara att du behöver 
gemenskap, att du har frågor om tron eller 
om livsfrågor i allmänhet. Ta vara på möjlig-
heten att dela dina tankar eller bördor med 
någon av oss i kyrkan. Marianne Boström 
har som ordinerad pastor i Equmeniakyrkan 
tystnadsplikt och tystnadsrätt.

Fördjupning och utveckling
Lördagar kl 10:00-11:00, två pass på ca 
25 min per pass med kort kaffepaus. Det 
kommer samtidigt vara en barn-aktivitet 
som Emil Johansson m.fl. ansvarar för.

17 okt - Skapelse som gåva och ansvar 
Marianne Boström och Ulrika Åkesson
14 nov - Ledarskap 
Mikael Widlund och Erik Jonåker

Anmälan till Erik Jonåker via sms på 
072-238 12 17. Skriv namn på den/de ni 
anmäler. Det går lika bra att anmäla sig till 
en gång som båda gångerna. Skriv gärna 
vilken/vilka gånger ni anmäler till. Skriv 
även med eventuellt antal barn  // Erik

Studie och samtal 
Sista onsdagen i månaden möts vi omkring 
det som på olika sätt är församlingens liv 
och verksamhet. 30 september handlar det 
om gudstjänsten och den 28 oktober om 
omsorgen om varandra i församlingen.  

Ny medlem
Oskar Walfridsson

Kyrkoavgift till Equmeniakyrkan 
och lokal församling
Se equmeniakyrkan.se 
eller prata med kassör
eller pastor om du vill ha information.
Senaste dag för anmälan är 31 oktober.

Vi samverkar med Studieförbundet

Digital kyrkokonferens 18-27 sept
Se www.equmeniakyrkan.se
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Vi är ett team...

Vid ett församlingsmöte den 4 
augusti tog församlingen beslutet 
att anställa Erik Jonåker och Emil 
Johansson för att under ett år till-
sammans med Ida och Marianne 
förstärka och utveckla arbetet 
bland gamla och unga. 

Erik som har 30 % kommer fram-
förallt att arbeta med Prisma Intro 
och gudstjänsterna. Emil som har 

Tillsammanshelg
med temat
Kyrka och samhälle 
Den 22 augusti samlades vi ett 
40-tal vid Göta för att umgås 
och för att inspireras inför en ny 
termin. Jonas Lund från Tibro 
höll två samlingar som satte 
igång mycket tankar och samtal. 
Han poängterade att ”vår tid är 
nu” och ”gråt inte över spilld 

40 % kommer att vara med på scout, ibland finnas på Smulan och vara med i gudstjänster 
och i många andra sammanhang. Ida fortsätter sin tjänst som ungdomsledare i Equmenia-
kyrkan och Prisma. Vi blir fler som hjälps åt och vi kan satsa mer på en del ny verksamhet 
som t ex Häng på Göta. Och Marianne kommer att arbeta mer med det diakonala. 

Teamet är egentligen mycket större än så här, för att alla som engagerar sig i våra olika 
verksamheter behövs och är viktiga. Vi har olika uppgifter och olika gåvor att bruka. Det 
behövs människor som uträttar praktiska göromål, människor som engagerar sig i andra 
människor och i det omgivande samhället. Och det behövs människor i andliga uppgifter, 
inte minst i bön för församling och samhälle. Välkommen att vara en del i teamet! 

mjölk”. Det handlar om att se möjlighetena vi har och 
att vi har ett uppdrag att möta nöden med Jesu nåd. 
Dagen innehöll också god mat, gemenskap, tävlingar, 
en gudtjänstvandring och avslutades med en trevlig 
grillkväll. 
Vid söndagens gudstjänst var det förbön för teamet 
som kommer att arbeta i församlingen under året. 
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September

V 37 omg 5 

14 e tref, Enheten i Kristus  Joh 17:18-23 
Am 9:11-15 1 Kor 1:10-13 Ps 95:1-7

Sö 13 11.00  GUDSTJÄNST
och söndagsskola
”Det som hörs”. Invigning ljud & bild.
Marianne Boström. Sång. 

V 38 omg 6   

15 e tref, Ett är nödvändigt   Luk 10:38-42 
5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Ps 123

Sö 20      11.00  GUDSTJÄNST
Predikan  Emil Johansson. Sång av 
Familjen Skarp. 

V 39 omg 6 

16 e tref, Döden och livet     Mark 5:35-43 
Job 14:13-15 Fil 1:20-26 Ps 107:18-22

Sö 27 11.00  GUDSTJÄNST 
med nattvard Predikan Erik Jonåker.  
Sång av Magdalena Segerstig.

V 40 omg 7 

On 30 18.30   STUDIE & SAMTAL  
Gudstjänsten - varför och hur? Erik 
Jonåker och Marianne Boström.

Oktober

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

Sö 4 11.00  GUDSTJÄNST  
“Guds kärleksfulla händer”  Marianne 
Boström. Sång av Mikael Widlund. Bön 
och utgångskollekt till Equmenia.

V 41 omg 7 

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

Sö 11  11.00  GUDSTJÄNST 
och söndagsskola. 
“Våra knäppta händer”  Emil Johansson. 
Lovsångsteam från Prisma. Höstofferdag

V 42 omg 1 

Lö 17 10.00-11.00  FÖRDJUPNING 
OCH UTVECKLING - skapelsen som 
gåva och ansvar  Marianne Boström  och 
Ulrika Åkesson - anmälan till Erik Jonåker 
072-238 12 17 (samling på Göta)

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

Sö 18  11.00  GUDSTJÄNST
“Omsorgsfulla händer”  Ida Andersson. 
Sång av Tjejkör

B Ö N
Tisd 10.00 i församlingssalen
Torsd  12.00 på Torget (ekumeniskt)

H Ä N G  P Å  G Ö T A
Torsdagar jämna veckor
16.00   Reserverat för 70+
17.00-20.00 Öppet för alla
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November
V 45 omg 2

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

Sö 8  11.00  GUDSTJÄNST
Predikan 3x10 av Ida, Erik och Emil. 
Sång av Andreas och Edvin Wändahl. 

V 46 omg 3 

Lö 14  10.00-11.00  FÖRDJUPNING 
OCH UTVECKLING  - ledarskap 
Mikael Widlund och Erik Jonåker 
- anmälan till Erik Jonåker 072-238 12 17 

Sönd f  domsönd  Vaksamhet o väntan
Luk 17:20-30 Am 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Ps 139:1-18

Sö 15  11.00  GUDSTJÄNST 
och söndagsskola. Marianne Boström. 
Administrationsmöte 

V 43 omg 1  

Lö 24    STILLA DAG
Götene församlingshem kl 09.00-17.00
En dag i tystnad, stillhet och eftertanke
tillsammans med andra, dig själv och Gud.
Pris: 100 kr, inkl fika och lunch
Anm senast: mån 19 okt. 0511-28546, 
28500 (meddela ev allergi/specialkost)
Ledare: Veronica Lindström, 0511-28533
och Marianne Boström 070 689 30 15

Lö 24  KÖRDAG
på annorlunda vis med Carin Åkesson,
mer info kommer.

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

Sö 25 11.00  GUDSTJÄNST  
“Utsträckta händer”  Erik Jonåker  
Sång av Carin Åkesson med flera.

V 44 omg 2

On 28 18.30   STUDIE & SAMTAL  
Omsorgsgruppen - att se varandra!
Marianne Boström och Ann-Britt Åstrand

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

Lö 31  11.00  GUDSTJÄNST  
med nattvard och minnesstund
“I Herrens barmhärtiga händer” 
Predikan Marianne Boström.
Sång  av Anna-Karin o Ingemar Ros.
 

Corona-anpassning

- Programmet kan ändras
- Vi har maxantal på 50 personer 
- Vi uppmanar den som känner sjuk-
domssymtom att stanna hemma.
- Vi uppmanar till handtvätt och avstånd.
- Tills  vidare serverar vi inte kyrkkaffe,  
men ta gärna med dig fikakorg och dela 
gemenskapen efter gudstjänsten 

Vi samverkar med 
Studieförbundet
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Varför är ditt tema viktigt?
Jag tror att alla människor har ett behov av att känna kärlek 
och att känna att det finns en högre makt som bryr sig om 
oss. Inte minst i den tid vi lever i. Jag tror också att Gud vill 
tala om för oss att vi är älskade. Det är ju på Guds kärlek 
som hela den kristna tron vilar.

Nämn något som du kommer att tala om?
Det kommer att handla om att vi får vila i Guds händer och 
att Gud vill ta oss vid handen och leda oss vidare i livet.  Vi 
kommer att få möta Jakob, David, Natanael och andra som 
fått uppleva att Gud sträckt ut handen till dem. Och så blir 
det nog något om änglar också.

4  o k t o b e r  G U D S  K Ä R L E K S F U L L A  H Ä N D E R   

1 1  o k t o b e r  V Å R A  K N Ä P P T A  H Ä N D E R

T E M A  F Ö R  O K T O B E R

H Ä N D E R

Varför är ditt tema viktigt?
Jag tror att det är viktigt att vi talar om innebörden av ett aktivt 
böneliv. Hur det kan förändra våran vardag om vi lägger tid 
med Gud i bön. Jag tror på att relationen mellan dig och Gud 
är något som man hela tiden kan jobba på och precis som med 
vilken annan relation som helst så är kommunikation en stor 
nyckel.

Nämn något du kommer tala om.
Jag kommer bland annat tala om hur vi kan lägga tid på bön 
och vad det kan leda till i ditt liv.

Marianne Boström

Emil Johansson
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1 8  o k t o b e r   O M S O R G S F U L L A  H Ä N D E R

2 5  o k t o b e r   U T S T R Ä C K T A  H Ä N D E R

T E M A  F Ö R  O K T O B E R

H Ä N D E R
D i n a  h ä n d e r  h a r  g j o r t  m i g  o c h  f o r m a t  m i g ,
g e  m i g  f ö r s t å n d  a t t  l ä r a  d i n a  b u d .  P s  1 1 9 : 7 3

Varför är ditt tema viktigt?
Jag tror att våran omsorg om varandra och om församlingen 
är otroligt viktig. Det är något som vi behöver lyfta upp och 
även vara rädda om. I Gal 6:2 uppmuntras vi att bära varan-
dras bördor. Jag tror att det är ett viktigt ämne att prata om 
hur vi som församling kan hjälpa och lyfta varandra genom 
våra omsorgsfulla händer. 

Nämn något som du kommer att tala om?
Jag kommer att prat om församlingen som familj och hur vi 
kan både få känna att vi är omslutna i omsorgsfulla händer 
och kan få sträcka ut våra omsorgsfulla händer och bära 
varandras bördor. Även om hur vi som kristna kan vara 
goda förvaltare och känna ett ansvar och omsorg om saker 
runt omkring oss.

Varför är ditt tema viktigt?
Jag tycker att hela oktober-temat med ”händer” känns väldigt 
intressant, och jag hoppas att fler ska tycka det. Jag tror att vi 
varje söndag kommer få med oss något, och jag tror att Gud 
vill tala in i våra liv och till oss som församling. Jag tror att 
temat ”utsträckta händer” är ett tema där vi tillsammans kan få 
bli uppmuntrade och utmanade.

Nämn något som du kommer att tala om?
Jag kommer tala kring temat ”utsträckta händer” med utgång-
spunkt i hur Jesus på olika sätt sträckte ut sina händer till olika 
människor. Kommer även dela några tankar på hur vi som 
församling och vi som kristna kan vara utsträckta händer till 
samhället och våra medmänniskor.

Erik Jonåker

Ida Andersson



10

S C O U T
Måndagar 18.00-19.30  Samling vid Göta
Kårchef  Per Fredriksson 0705 55 51 38

Scouthajk vid Vristulven
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Följ gärna Prisma på 
Instagram och Facebook

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

T i d e r  i  h ö s t

Ons 18.00 TONÅR, Göta
Tors 15.30 INTRO, Korskyrkan
 20.00 SPORT, Västerby
Fre 19.00 FREDAG 
 Korskyrkan el Equmeniakyrkan
 21.00  CAFÉ Korsk:n el Göta
Tider för kill- och tjejgrupper kontakta 
Ida eller Jonathan

Söndagsskola Tillsammansdagen



12

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


