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Brevet

GÖTENE



Anställda         

Pastor     
Marianne Boström                   070-689 30 15
equmeniakyrkangotene@hotmail.com   
Ledig måndagar samt 20-21 november

Ungdomsledare Equmenia och Prisma 
Vilma Jonsson       072-585 13 88 
vilmajonsson.kontakt@gmail.com      
Ledig onsdagar samt 22-24 oktober och 19-22 november

Församlingsutvecklare 25 % 
Emil Johansson            072-727 52 22
emiljohanson1997@gmail.com

Församlingsutvecklare 30 %   
Erik Jonåker       072-238 12 17
erik.jonaker@hotmail.com
Ledig 6-7 november
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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, exp.tid ti o to 10-12
www.equmeniakyrkangotene.se
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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

Förskolan Smulan    
Östra Torsgatan 3         0511-510 47
smulansforskola@hotmail.com 
Rektor Benga Gindemo  070-524 67 00

Ordförande Equmenia   
Emil Johansson       072-727 52 22

Kassör Equmenia  
Anders Åkesson            070-793 22 60

Equmenia Bankgiro:            5029-9379 
Equmenia scout Swish:     1233378031

Kassör Prisma
Filip Sanfridsson  076-831 34 44

Prisma Bankgiro:              5598-3134 
Prisma Swish:                     1233706181

BREVET               Utkommer 4 ggr/år 
Ansvarig utgivare:    Roger Wändal 
Foto omslag:            Marianne Bosttröm 
           

      

Vad har livet gjort med mig?  /  Vad har jag gjort av mitt liv?   
Båda de här frågorna kan ställas och båda frågorna kan oroa och förlama oss. Men 
de kan också uppmana oss till reflektion och förändring.

Vad har livet gjort med mig?
Vi kan alla bli offer för omständigheter som vi inte råder över. Detta har blivit väldigt 
tydligt för oss när vi de senaste åren levt i skuggan av en pandemi. Många har drab-
bats av sjukdom, många har förlorat anhöriga och vänner. Oro för framtiden och 
begränsningar i sociala kontakter har legat som ett mörkt moln över oss alla. Det 
är i detta läge lätt att känna att ”tiden och livet går ifrån oss”. Och det är inte bara 
pandemin som kan få oss att känna så, även andra bekymmer och plågor kommer i 
vår väg. Och när man börjar att se sitt liv i backspegeln kan det för många dyka upp 
en obehaglig känsla av att livet inte blev som man önskat och drömt om. Och då är 
det lätt att man upplever det som om livet har gjort en illa.

Vad har jag gjort av mitt liv?
Vi ställer oss frågan, ”vad vill jag göra av mitt liv?” Vi målar upp drömmar och för-
hoppningar. Ganska snart blir vi varse att vi inte klarar av att leva upp till det vi tänkt. 
Det finns så mycket valfrihet och krav som stressar oss. Och ju mer åren går, ju mer 
kan man tycka sig ha misslyckats. Det är lätt att tänka att livet har gått ifrån oss och 
att vi får dåligt samvete för att vi inte gjort det vi borde. Här har vi sällskap av Paulus 
som skriver i Rom 7:19  ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, 
det gör jag.”

Jag tror att vi behöver hitta en balans mellan de  här frågorna:
- Vi behöver inse att vi inte kan kontrollera allt i våra liv och att vi utsätts för saker 
som drabbar oss. Och samtidigt behöver vi försöka ta ansvar för hur vi möter alla 
dessa prövningar. Jag tror vi behöver Guds hjälp för att gå vidare.
- Vi får ibland erkänna att vi inte förmått göra det som vi ville av våra liv. Omständig-
heter har gjort att vi inte klarar av att leva så rätt, effektivt eller rättfärdigt som vi vill.  
Oavsett orsaken till våra misslyckanden kan vi få ta emot förlåtelse från Gud. 

Vi kan be med i en bön från Equmeniakyrkans handbok:
Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans bekänner vi vår delaktighet i världens splittning. Där-
för berättar vi nu om det som gör ont och det som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och andra 
har sårat oss. Vi delar också det som gör oss rädda. Lyssna till våra tysta tankar.

Lägger vi våra liv i Guds händer kan vi ta emot förlåtelsen och få mod att gå vidare.

När du gjort fel - Jesus Kristus förlåter dig. 
När du blivit sårad - Jesus Kristus gör dig hel.
När du är rädd - du är inte ensam.  

Ta vara på det liv som är ditt  -   Gud välsigne dig!     
/pastor  Marianne Boström
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Församlingsboken mm

Avliden
Margareta Hagman, född 26 december 
1939, avled 17 september 2021. 
Begravningsgudstjänst 15 oktober 2021.

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. 
Joh 11:25

Ny medlem
Johan Skarp från Korskyrkan Götene, till 
omsorgsgrupp 2

Dop
Iselinn Ronja Helmy Dahl döptes vid 
hemmet i Mon, Holmestad den 18 juli. 
Hon är dotter till Linda och Jonathan 
Dahl och hennes syskon går på Smulan.

VINGAR TILL FRIHET - ett projekt som fått pengar från Second Hand

I Montecristi på kusten i Ecuador startades projektet ”Alas de Libertad” i november 2019. 
Det översätts på svenska till ”Vingar till frihet”. Det är tänkt att ge just vingar till frihet för 
alla de som sitter fast i destruktiva relationer där våld, misshandel och övergrepp är vanliga. 
Det är vanligt förekommande att främst kvinnor blir utsatta för våld av sina partners och 
även våld eller sexuella övergrepp mot barn har höga siffror. Det kan röra sig om fysiska, 
psykologiska, sexuella, ekonomiska och/ eller andliga övergrepp och många i samhället får 
aldrig någon adekvat hjälp. Att kyrkan skulle utgöra ett undantag stämmer tyvärr inte. 

Teamet har som fokus att arbeta förebyggande genom att utbilda både vuxna och barn. 
Man ger stödsamtal och terapi för den som önskar samt bistår med vägledning i juridiska 
frågor. Teamet finns med som medvandrare i processen för vad som är varje enskild kvin-
nas behov för att känna sig trygg och kunna gå vidare i sitt liv. Att arbeta med att stärka 
kvinnor till ett självständigt liv genom att de kan få en förändrad självbild ingår i detta och 
möjligheter till att kunna försörja sig. Givetvis hoppas man att dessa insatser ska förändra 
individer, familjer och hemförhållanden.

Anställda är en projektledare, en psykolog och en socialarbetare. Dessutom satsas det på 
att utbilda volontärer som ska vara med i arbetet ute på fältet när man är ute på skolor och 
utbildar personal, föräldrar och barn om sexuella övergrepp. Varje kyrka inom Förbunds-
kyrkan i kustdistriktet deltar aktivt och tar del av det utbud av workshops och föreläsningar 
som Alas de Libertad erbjuder. Volontärerna som finns i kyrkorna fungerar som kontakt- 
och resurspersoner på sina respektive platser. Kommunerna har gett grönt ljus för arbetet 
på skolorna och välkomnar projektet med vidöppna armar. De ser gärna att förebyggande 
arbete bedrivs i särskilt utsatta områden då de själva saknar resurser.

Denna typ av arbete är i princip obefintligt i Ecuador så därför är behoven extremt stora. 
Förbundskyrkan vill utveckla projektet i ett distrikt först för att sedan kunna utvärdera och 
påbörja ett liknande arbete i ytterligare distrikt.

Projektet bedrivs av Förbundskyrkans sociala gren FACE tillsammans med kustdistriktet på 
regional nivå i provinsen Manabi. Equmeniakyrkan bidrar ekonomiskt och personellt.

  

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

Öppet:  tor - fre  10.00-18.00 Equmeniakyrkans ansvarar vecka 43, 47 osv.

Välkommen att höra av dig om du har 
tankar omkring medlemskap eller dop.

Du kan också höra av dig om du vill ha be-
sök av eller samtal med pastor eller någon 
annan anställd eller församlingsmedlem.

Tack för bidrag till församlingen
Bankgiro 224-2428     Swish 1230336073

gör skillnad
FÖR VÅR FÖRSAMLING

1%

Kyrkoavgiften dras automatiskt via skattsedeln. Genom att göra 
ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift 

gå direkt till vår församling och det arbete som vi gör här.  

Anslut din kyrkoavgift snabbt och enkelt på:
equmeniakyrkan.se/kyrkoavgift

Pssst!

Du behöver inte 

vara medlem i vår 
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ss.
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Samtalsmottagning Väst
I Region Väst är du välkommen att kon-
takta Equmeniakyrkans samtalsmottagning 
i Region Väst

Vi erbjuder det goda såväl som det svåra 
samtalet. Det kan handla om ett konkret 
behov/problem eller en önskan om att få 
dela sin livsberättelse med någon.

Vi har tystnadsplikt.Vi för inga journaler.
Samtalet är kostnadsfritt. Möjlighet finns 
till telefon- eller videosamtal

För kontakt: Ring: 0761-072442    
Telefonsvarare lyssnas regelbundet av. 
Lämna namn och telefonnummer så blir 
du uppringd, eller fyll i formulär på hem-
sidan så kontaktar vi dig.
equmeniakyrkan.se/vast/samtalsmottagning

 
Församlingsmöten &
sammanträden

Administrationsmöte med val för 2022
sön 14 nov efter gudstjänst och kyrklunch

Styrelsen   Tis 19 okt o 7 dec kl 18.00
Programråd  Tors 28 okt kl 18.30

Lövkrattning Lör 13 nov kl 08.30, 
ta med kratta.

 Anmälningsblankett finns också på kyrktorget.
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Oktober

Lö 2 16.00    MÖTE MED EN VÄN
Bön o samtal. Marita o Stellan Dahlgren

Hel Mikaels dag / Änglarna    Luk 10:17-20 
Dan 6:16-22 Upp 12:7-12 Ps 103:19-22

Sö 3 11.00 GUDSTJÄNST.  
Erik Jonåker Sång av Vilma Jonsson. 
Kyrkkaffe 

V 40 omg  2 

To 7 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Tacksägelsedagen / Lovsång   Luk 17:11-19 1 
Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24 , Ps 65:9-14

Sö 10 11.00 GUDSTJÄNST & 
SÖNDAGSSKOLA  
Tacksamhet för livet. Mariane Boström. 
Sång Anna Gripeteg. Höstoffer till försam-
lingen. Kyrkkaffe  

V 41 omg  2 Second Hand mån - tis

Ti 12 15.00 TISDAGSCAFÉ

Lö 16 16.00 MUSIKCAFÉ  för 
Världens barn. 
Vilma Jonsson, 
Julia Skarp och 
barnkör. Erik 
Jonåker. 

20 e tref   / Att leva tillsammans  Mark 3:31-35 
Rut 2:8-12 Apg 9:36-43 Ps 68:5-7

Sö 17 11.00 GUDSTJÄNST     
Emil Johansson. Sång Anna-Karin och 
Ingemar Ros. Insamling till Equmenia. 
Kyrkkaffe  

V 42 omg  3

To 20 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

21 e tref   / Samhällsansvar    Matt 22:15-22 
Jer 29:4-7 Rom 13:7-10 Ps 40:14-18

Sö 24 11.00 GUDSTJÄNST  med 
nattvard   Livet, ett uppdrag här och nu
Marianne Boström. Sång Hanna Klaar 
Kyrkkaffe

V 43 omg  3 Second Hand

Ti 26 15.00 TISDAGSCAFÉ

On 27 18.30 STUDIE & SAMTAL
Hur blir vi en hållbar och grön kyrka?

22:a s e. tref  - Frälsningen   Matt 23:37-24:2, 
1 Mos 45:4-8 1 Pet 4:12-19 Ps 62:10-13

Sö 31 11.00 GUDSTJÄNST
Erik Jonåker. Medverkan av Smulans 
personal. Sång Vilma Jonsson. Kyrkkaffe

E k u m e n i s k  b ö n
Torsdagar kl 12.00  på Torget

  November 

V 44 omg  4 

To 4 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Alla helgons dag / Helgonen    Matt 5:1-12 
Jes 49:8-10 Upp 7:9-17 Ps 126

Lö 6 11.00 GUDSTJÄNST  med 
nattvard och minnesstund. Livet en 
gåva - nu och för evigt. Marianne Boström. 
Körsång. Kyrkkaffe

Söndagen e. alla helgons dag - Vårt evighetshopp 
Luk 12:4-7 Hes 37:12-14 Upp 22:1-5 Ps 116:1-9

Sö 7 18.00 BÖN & LOVSÅNGS-
KVÄLL  Emil Johansson, Vilma Jonsson 
med flera.

V 45 omg  4 Second Hand ons-tor

Ti 9 15.00 TISDAGSCAFÉ

Lö 13 08.30 LÖVKRATTNING
 10.00 FÖRDJUPNING & 
UTVECKLING  Bibeln - grunden för
vår tro. Paul Nilsson och Erik Jonåker

Sön f  domsön   Vaksamhet o väntan  Matt 25:1-13 
Sef  3:8-13 Upp 3:10-13 Ps 139:1-18

Sö 14 11.00 GUDSTJÄNST och 
söndagsskola. Emil Johansson. Sång 
Vilma Jonsson. Kyrklunch. 
Församlingens administrationsmöte 
 

 V 46 omg  5 

To 18 17-20 HÄNG PÅ GÖTA

Domsöndagen  - Kristi återkomst  Matt 25:31-46 
Jes 65:17-19 2 Pet 3:8-13 Ps 102:26-29

Sö 21 11.00 GUDSTJÄNST      
Erik Jonåker. Sång Joacim Leion. 
Kyrkkaffe 

V 47 omg  5 Second Hand

Ti 23 15.00 TISDAGSCAFÉ

On 24 18.30 STUDIE & SAMTAL
Om inre hållbarhet och heliga vanor 

Sö 28 11.00 GUDSTJÄNST   
Marianne Boström. Sång Karolina Ros.

Sö 28 14.00-17.30  JUL PÅ GÖTA

December
V 48 omg  6

Lö 4 16.00     MÖTE MED EN VÄN
Bön o samtal. Marita o Stellan Dahlgren

Sö 5 11.00 GUDSTJÄNST med 
nattvard. Vilma Jonsson. Sång Anita och 
Per Olausson. Kyrkkaffe

Vi samverkar med Studieförbundet



Jul på  
Göta 

1 DECEMBER KL 14.00 - 17.30 

Försäljning av julgodis, bröd, sylt, marmelad, 
julkransar, fikabröd, ostkaka och mycket annat. 

Lotterier för alla åldrar. 
Julfika på Café Göta.  

VARMT VÄLKOMNA

GÖTENE
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Vi samverkar med 
Studieförbundet

VÄLKOMMEN TILL EQUMENIAKYRKAN GÖTENE

Vi sänder våra gudstjänster på Youtube
se info på instagram och vår hemsida equmeniakyrkangotene.se

Vi filmar bara de som medverkar
och bryter alltid sändningen innan ljuständning och förbön

Vi vill skapa en trygg miljö
genom att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och fortsätta tvätta 
händer och respektera de som vill hålla avstånd och t ex inte ta i hand. 
Vi är också tacksamma om det inte läggs ut bilder på sociala medier utan medgivan-
de från personer på bilden (eller föräldrar om det gäller barn).

MÖTESPLATSER
Tisdagscafé tisdagar ojämna veckor kl 15.00
Kaffe, samtal, berättelsen, sång och gemenskap i församlingssalen.

Häng på Göta torsdagar jämna veckor kl 17.00-20.00
En stund av gemenskap med fika eller enkel kvällsmat.

BÖNESPLATSER
Möte med en vän lördag 4 december kl 16.00
Tillsammans möter vi Jesus i bön och samtal. 
Ledare: Stellan Dahlgren. 

Bön varje tisdag kl 10.00
En timma av stillhet och bön i församlingssalen.

Ekumenisk bön på torget varje torsdag kl 12.00
Vi samlas för att be för Götene och för andra böneämnen.

Bön före gudstjänsten varje söndag kl 10.40
Samling på läktarrummet för dig som vill be för gudstjänsten. Medverkande samlas 10.30.

Samlingarna ovan är öppna för alla. Kom när det passar och vill du lämna ett böneämne hör av dig. 
Vi har också några fasta bönegrupper i församlingen varav en är nystartad där det finns plats för fler.

Ny bönegrupp torsdagar jämna veckor kl 19.00
Samling på Göta, vill du veta mer kontakta Marianne Boström.

FASTIGHETSSKÖTARE
Fastighetskommittén håller bra ord-
ning på våra fastigheter, men känner 
av och till att tiden inte riktigt räcker 
till. Under de flesta åren bakåt har vi 
haft en fastighetsskötare anställd på 
deltid. Nu har vi prövat en tid utan 
anställd, men känslan är att vi behöver 
hitta en lösning med en anställning 
på omkring 20 %. Allmänt händig, 
självgående och flexibel är bra egen-
skaper för jobbet. Om någon känner 
till en lämplig person så kontakta 
Roger Wändal så tar han hand om 
förslagen. 

SAMTAL & STUDIE
Sista onsdagen i månaden möts vi omkring olika  ämnen som berör församlingenlivet.

Onsdag 27 oktober kl 18.30 - 20.00  Om Grön kyrka
Hur blir vi en hållbar och grön kyrka?  Vid tillsammansdagen i 
augusti fick vi inspiration och idéer att arbeta vidare med. 
Nu fortsätter vi detta spännande samtal. 

Onsdag 24 november kl 18.30 - 20.00 
Om inre hållbarhet  och heliga vanor
Ett samtal utifrån Equmeniakyrkans arbete med 
Färdplan. Om enhet och identitet och om hur vi 
hjälper varandra att skapa heliga vanor.

FÖRDJUPNING & UTVECKLING

Lördag 13 november kl 10.00-11.00 
Bibeln - grunden till vår tro

Ett bibelstudium med Paul Nilsson. 
Värd Erik Jonåker.

SÖNDAG 28 NOVEMBER 
        KL 14.00 - 17.30
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Kontakt:
Vilma Jonsson   072 585 13 88
Jonathan Skarp 073 025 85 77
www.prismagotene.se

PÅ GÅNG I PRISMA
Ny logga, ny ungdomsledare, ny verksamhet 
och nya ungdomar. I det som är Prisma hösten 
2021 finns en del nytt och en del välbekant. Här 
kommer en liten beskrivning av allt det som sker 
i Prisma.

SMÅGRUPPER

Scout    Måndagar 18.00-19.30 vid VGöta

Söndagsskola 10 okt, 14 nov och 12 dec kl 11.00
Kontakt:      Julia Skarp   0768 55 31 22 
Evelina Wändal    0709 52 96 46       Vilma Jonsson  0725 85 13 88       

Barnkör  Måndagar 17.15 - 18.00, start 15 nov     
Vilma Jonsson  0725 85 13 88       Karolina Ros  0730 83 64 99

I Prisma samlas smågrupper för fika, bön., bibelläsning och snack om livet. Tjejgrupperna 
träffas på tisdagar och killgrupperna på onsdagar.

TONÅR
Tonår, som är en verksamhet för sjätteklassare och äldre, träffas på Göta onsdagar kl 18.00.

INTRO
Prismas konfirmationsgrupp träffas i Korskyrkan på torsdagar 
kl 15.30. I år är det 13 deltagare. Ibland delas gruppen i två delar 
där den ena gruppen tränar fotboll och den andra har någon 
annan aktivitet. Under höstlovet kommer hela gruppen åka till badhuset i Skövde och 
sedan övernatta i Korskyrkan. I slutet av vårteminen blir det också ett kortare läger innan 
avslutningshelgen i maj.

SPORT
Torsdagar kl 20.00 är det sport i Liljestenshallen. Varannan vecka fotboll och varannan 
innebandy. Sporten samlar många deltagarna och vid varje tillfälle är det också en andakt.

FREDAG & CAFÉ
Fredagar träffas ungdomarna i Prisma kl 19.00 antingen i Korskyrkan eller i Equmeniakyr-
kan. Det är ett blandat program med olika aktiviteter och undervisning (Rotad). Kvällarna 
avslutas med café i Korskyrkan eller på Göta.

BREAKTHROUGH
En storsamling där man satsar lite mer på lördagar. Alla åldrar fr o m klass 7 är välkomna 
(ingen övre åldersgräns). Förhoppningen är att mötet ska samla många både från 
Götene och andra platser. Kl 20.00 i Korskyrkan den 16 oktober och 4 december.

Övning inför musikcafé för Världens barn

Kårchef  Per Fredriksson   0705 55 51 38

Under hösten har många nya scouter kommit till. På 
programmet finns isvett, kämpalek, surrningskunskap 
och mycket annat. 

Livets Gud som söker alla, du som ser till  var och en, 
till vad än du vill mig kalla är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen och för glädje varje dag. 
Tack för människor och djuren. Hjälp mig lyda scouters lag.                      
Amen                         / Scoutbönen av Caroline Krook
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