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”En kyrka för hela livet där mötet 
med Jesus Kristus förvandlar 

– mig, dig och världen.”
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Wera Lager

Vad är bäst med Second Hands café?
Att det är en träffpunkt där folk bara kan 
sitta ner och umgås. Att det är en lugn plats 
i butiken.

2. Vilket är ditt favoritfi ka?
Biskvier.

Oskar Walfridsson

1. Vad är bäst med Café 
på Göta?
Jag tycker det är väldigt 
trevligt med massa som 
pratar!

2. Vilket är din favoritfi ka?
Den bästa fi kan är Pepsi och en baguette med 
skagenröra, eller vad det nu heter.. som går 
att köpa på caféet.

Albin Leion

1. Vad är bäst med 
Café Fredag?
Att vara med kompisar, äta 
snacks och prata med dem.

2. Vilket är din favoritfi ka?
Fredagsmix!!

Berit Thåst

1. Vad är bäst med 
Tisdagscaféet?Tisdagscaféet?Tisdagscaf
En avkopplande stund, 
fullständigt kravlös där 
man bara kan sitta med i 
gemenskapen. Njuta av 
kaffet och avslutande 
andakt.

2.  Vilket är ditt favoritfi ka?2.  Vilket är ditt favoritfi ka?2.  Vilket är ditt favori
En lite fi nare konditorikaka.

Hans Bly

1. Vad är bäst med 
Stickcaféet på Kinnekulle 
Camping?
Att få möta kärlek och 
tacksamhet från de som
deltar.

2. Vilket är ditt favoritfi ka?
Kyrkkaffe och en bulle.

April månads projektpengar från Second Hand skickas via Equmeniakyrkan till
K O N G O - B R A Z Z A V I L L E
80 %  Skogsplanteringsprojektet som vi tidigare har stöttat fortgår och har framgång.
Både vad det gäller faktiska och praktiska resultat, men också vad det gäller förtroendet från staten 
och andra organisationer. Ytterligare behov har kartlagts och det arbetet kommer troligen att utökas. och andra organisationer. Ytterligare behov har kartlagts och det arbetet kommer troligen att utökas. och andra organisationer. Ytterligare behov har kartlagts och det arbetet kommer troligen att

20 %  Kyrkan i Kongo-Brazzaville vill satsa på utbildning för barn med handikapp.
Både klassisk skolutbildning men också utbildning vad det gäller teckenspråk och andra möjligheter 
beroende på handikappet. Detta är en ny satsning och behovet är stort.en ny satsning och behovet är stort.en ny satsning
   

Lite mer än 
bara en fika
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Avlidna Avlidna A
Alice Lidarängce Lidarängce L , född den 20 januari 1919,
avled den 6 december 2015. Begravnings-
gudstjänst i Equmeniakyrkan den 30
december 2015.

Nya medlemmar
Anita Elgefors, från Immanuelskyrkan Borås
Hjördis Nystrand, från Kållandsö mfs

Födelsedagar
I fortsättningen kommer vi inte att ha
med födelsedagarna i Brevet eftersom
det är många som inte vill stå med. Om 
någon önskar inbjuda till Öppet hus i sam-
band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske band med födelsedag kan detta ske genomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenomgenom
veckobrev. Kontakta Marianne Enoksson.veckobrev. Kontakta Marianne Enoksson.veckobrev. Kontakta Marianne Enoksson.veckobrev. Kontakta Marianne Enoksson.

   FÖRSAMLINGSBOKEN

FÖRSAMLINGSINFO

Styrelsemöten, tisdagar kl 18.00
29 mars, 25 april (mån), 24 maj, 21 juni

Programråd, tisdag 19 april kl 16.30

VI SAMVERKAR MED 
STUDIEFÖRBUNDET

Bilda Sydväst är en ny region som består 
av Skåne, Halland och Västra Götalands 
län.                www.bilda.nu

Equmeniakyrkan Götene
Swishnummer  1232816312

STORT TACK TILL SARA-BRITT
Johansson som de senaste åren har skött 
Smulans kassa. När hon nu lämnar över 
till P-O Samsson vill vi uttrycka vår tack-
samhet över hennes insats.

Mycket  f ika 
blir  det . . .
Varje söndag är det kyrkkaffe och när 
olika grupper samlas i kyrkan så är det 
ofta fika. I fl era av våra verksamheter har 
vi caféer av olika slag. Det fi nns en café-
hörna på Second Hand, varannan tisdag 
samlas ett gäng damer till tisdagscafé (her-
rar är också välkomna), ungdomarna samlas 
på Café Göta varje fredagskväll och för de
som är några år yngre fi nns Café Fredag i 
Korskyrkan en gång i månaden. Under det
senaste året har det också tillkommit olika 
stickcaféer och språkcaféer för nyanlända 
på olika platser i vår kommun. 

Det Det Det Det Det Det Det Det som som serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, serveras på caféerna är viktigt, 
men jag tror att det är gemenskapen och 
mötet mellan människor som är det som 
betyder mest. Jag är övertygad om att
möten över kultur- eller åldersgränser be-
rikar oss människor. Ta gärna chansen att 
besöka ett café och träffa nya människor.
Eller titta in då vi fi kar på expeditionen vid Eller titta in då vi fi kar på expeditionen vid Eller titta in då vi fi kar på expeditionen
halvelva-tiden på förmiddagarna. 

Visst är det så att gemensamt fi ka sma-
kar bättre? Och visst blir det en bättre
eftersmak om man väljer Fairtrade-märkta
produkter som gör att arbetare och pro-
ducenter får goda arbetsförhållanden och 
betalt för sin möda? Och visst är det bra 
att det fi nns fi ka-fi xare hos oss som ser till 
att vi får gott fi ka och mötesplatser.             
  Marianne Enoksson

Storstädning av kStorstädning av kStorstädning yrkan v 15-16
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VARFÖR TRYGGA MÖTEN?
Övergrepp mot barn sker tyvärr överallt. I hem-
met, i skolan men också under fritidsaktiviteter 
i föreningslivet. Därför är det viktigt att arbeta 
målmedvetet för att förhindra alla typer av
övergrepp.

Att barn och unga deltar i föreningsliv av olika 
slag innebär att de får ha roligt och utvecklas
tillsammans med andra. Det är en chans att 
lära sig samarbeta och öka sin förståelse för
andra likaväl som att lära sig om sig själv. De 
ska också ha möjlighet att säga vad de tycker
och vara med och påverka. För det krävs det 
att de känner sig trygga och har ledare som är 
goda förebilder.

För att skapa en sådan verksamhet, där det 
trygga mötet står i centrum, behövs ett målmed-
vetet arbete. Ledarna behöver kunskap. Både 
om hur man kan motverka att det sker över-
grepp och hur man ska agera om något händer. 
Oavsett om det är ett barn eller en vuxen som 
utsatt någon annan för övergrepp. Eller om ett 
barn berättar att hen blir utsatt för övergrepp 
utanför verksamheten.

Men det räcker inte med bara ledarna. Hela
föreningen/organisationen behöver engageras. 
Det behövs ett gemensamt arbete för att till ex-
empel motverka mobbning och härskartekniker 
och få stopp på opassande jargong. Både ledare 
och barn behöver känna sig trygga i att man får 
berätta om sådant som inte är bra och känna att 
problemen tas på allvar.

Trygga Möten har utvecklats av Scouterna för
att skapa ett målmedvetet arbete mot övergrepp 
inom föreningslivet!

VARFÖR TRYGGA MÖTEN?

Att barn och unga deltar i föreningsliv av olika 
slag innebär att de får ha roligt och utvecklas

ska också ha möjlighet att säga vad de tycker

goda förebilder.

För att skapa en sådan verksamhet, där det 

grepp och hur man ska agera om något händer. 

föreningen/organisationen behöver engageras. 
Det behövs ett gemensamt arbete för att till ex-

berätta om sådant som inte är bra och känna att 
problemen tas på allvar.

T r y g g a  M ö t e nM ö t e n

Alla barn och ungdomar vi möter
 - hur har de det? 
-  vad har de mött?
-  vad möter de hos oss?
-  hur skapar vi en bra miljö?
-  vad gör vi om det går snett?

För alla ledare i vår barn- och 
ungdomsverksamhet i Götene 
ordnar vi en kväll omkring 
Trygga Möten.

Mikael Nilsson, föreningsutvecklare 
Equmenia Väst leder kvällen.

Torsdag 31 mars
18.00-21.00 på Göta
Anmälan till pastorerna eller
ungdomsledarna senast 28/3.

TRYGGA 

       MÖTEN
VARFÖR TRYGGA MÖTEN?
Övergrepp mot barn sker tyvärr överallt. I hem-
met, i skolan men också under fritidsaktiviteter 
i föreningslivet. Därför är det viktigt att arbeta 
målmedvetet för att förhindra alla typer av
övergrepp.

Att barn och unga deltar i föreningsliv av olika 
slag innebär att de får ha roligt och utvecklas
tillsammans med andra. Det är en chans att 
lära sig samarbeta och öka sin förståelse för
andra likaväl som att lära sig om sig själv. De 
ska också ha möjlighet att säga vad de tycker
och vara med och påverka. För det krävs det 
att de känner sig trygga och har ledare som är 
goda förebilder.

För att skapa en sådan verksamhet, där det 
trygga mötet står i centrum, behövs ett målmed-
vetet arbete. Ledarna behöver kunskap. Både 
om hur man kan motverka att det sker över-
grepp och hur man ska agera om något händer. 
Oavsett om det är ett barn eller en vuxen som 
utsatt någon annan för övergrepp. Eller om ett 
barn berättar att hen blir utsatt för övergrepp 
utanför verksamheten.

Men det räcker inte med bara ledarna. Hela
föreningen/organisationen behöver engageras. 
Det behövs ett gemensamt arbete för att till ex-
empel motverka mobbning och härskartekniker 
och få stopp på opassande jargong. Både ledare 
och barn behöver känna sig trygga i att man får 
berätta om sådant som inte är bra och känna att 
problemen tas på allvar.

Trygga Möten har utvecklats av Scouterna för
att skapa ett målmedvetet arbete mot övergrepp 
inom föreningslivet!

VARFÖR TRYGGA MÖTEN?

Att barn och unga deltar i föreningsliv av olika 
slag innebär att de får ha roligt och utvecklas

ska också ha möjlighet att säga vad de tycker

goda förebilder.

För att skapa en sådan verksamhet, där det 

grepp och hur man ska agera om något händer. 

föreningen/organisationen behöver engageras. 
Det behövs ett gemensamt arbete för att till ex-

berätta om sådant som inte är bra och känna att 
problemen tas på allvar.

T r y g g a  M ö t e nM ö t e n

Alla barn och ungdomar vi möter
 - hur har de det? 
-  vad har de mött?
-  vad möter de hos oss?
-  hur skapar vi en bra miljö?
-  vad gör vi om det går snett?

För alla ledare i vår barn- och 
ungdomsverksamhet i Götene 
ordnar vi en kväll omkring 
Trygga Möten.

Mikael Nilsson, föreningsutvecklare 
Equmenia Väst leder kvällen.

Torsdag 31 mars
18.00-21.00 på Göta
Anmälan till pastorerna eller
ungdomsledarna senast 28/3.

VARFÖR TRYGGA MÖTEN?

Övergrepp mot barn sker tyvärr överallt. I 
hemmet, i skolan men också under fritidsak-
tiviteter i föreningslivet. Därför är det viktigt 
att arbeta målmedvetet för att förhindra 
alla typer av övergrepp.

Att barn och unga deltar i föreningsliv av 
olika slag innebär att de får ha roligt och 
utvecklas tillsammans med andra. Det är 
en chans att lära sig samarbeta och öka 
sin förståelse för andra likaväl som att lära 
sig om sig själv. De ska också ha möjlighet 
att säga vad de tycker och vara med och 
påverka. För det krävs det att de känner sig 
trygga och har ledare som är goda förebilder.

För att skapa en sådan verksamhet, där 
det trygga mötet står i centrum, behövs ett 
målmedvetet arbete. Ledarna behöver kun-målmedvetet arbete. Ledarna behöver kun-målmed
skap. Både om hur man kan motverka att 
det sker övergrepp och hur man ska agera det sker övergrepp och hur man ska agera det sker över
om något händer. Oavsett om det är ett barn 
eller en vuxen som utsatt någon annan för 
övergrepp. Eller om ett barn berättar att hen 
blir utsatt för övergrepp utanför verksamheten.

Men det räcker inte med bara ledarna. Hela
föreningen/organisationen behöver engageras. 
Det behövs ett gemensamt arbete för att till 
exempel motverka mobbning och härskar-
tekniker och få stopp på opassande jargong. tekniker och få stopp på opassande jargong. tek
Både ledare och barn behöver känna sig 
trygga i att man får berätta om sådant som 
inte är bra och känna att problemen tas på 
allvar.

Trygga Möten har utvecklats av Scouterna 
för att skapa ett målmedvetet arbete mot för att skapa ett målmedvetet arbete mot för
övergrepp inom föreningslivet!

R E T R E A T H E L G
1 - 3 april 

Skagagården
För info prata med Håkan Brattgård  

eller Marianne Enoksson
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Mars                                              Glädje

V.  9-10  Oms.grupp 3

Ti 1 16.00 TISDAGSCAFÉ

To 3 18-20 VÅFFELKVÄLL, Göta
19.00  Bilder från Kinnekulle ochBilder från Kinnekulle ochBilder från Kinnek  Norges ulle och Norges ulle och
vildmark. Lars Olson

Midfastosöndagen - Livets bröd 
Joh 6:24-35 2 Mos 16:11-18 1 Pet 2:1-3 Ps 107:1-9

Sö 6  11.00  GUDSTJÄNST MED 
NATTVARD Erik Zethelius. Marianne 
Enoksson. Ekumeniska kören. Kyrkkaffe

To 10 14.30 ANDAKT Kastanjen
To 10 15.30 Helenagården
To 10 16.15 Ceciliagården
To 10  18.30 SAMTAL OM TILLIT

Jungfru Marie Bebådelsedag - Guds mäktiga verk 
Luk 1:39-45 Mik 5:2-4, Rom 4:18-21 Ps 147:7-15

Sö 13 11.00  GUDSTJÄNST ”Alla 
källor springer fram i glädje” Marianne 
Enoksson. Musik av Rebecka Jonsson, 
Rebecka och Karolina Ros. Insamling till 
pastors- och diakonutbildning. Kyrkkaffe.

V. 11-12 omsorgsgrupp 4,  Second Hand v 12

Ti 15 16.00 TISDAGSCAFÉ

On 16 14.00 DAGLEDIGTRÄFF
Roland Lundgren sjunger och berättar om 
sitt liv som sångarevangelist.

Sö 20 11.00 GUDSTJÄNST
Eva Posth. Sång av Con Amina och
Cantabile. Söndagsskola. Cantabile. Söndagsskola. KyrkkaffeKyrkkaffe

STILLA toner och
VECKANs texter  VECKANs texter  VECKANs texter
Orgelmusik och läsning från Matteus
Måndag - onsdag kl 18.30 - 19.00

Måndag 21  Matteus 26:1-29
Tisdag 22  Matteus 26:30-56 
Onsdag 23  Matteus 26:57-75 

To 24 19.00  GETSEMANESTUND
Korskyrkan. Erik Bryskhe

Fr 25  11.00 
GUDSTJÄNST
”Här var mellan ljuset
och mörkret en strid...”
Marianne Enoksson.
Sång av Anna-Anna-An Karin
och Ingemar Ros.

Sö 27 11.00 PÅSKDAGSGUDS-
TJÄNST ”Dock segrade ljuset för evig tid”
Marianne Enoksson. Sång av Margareta
Abrahamsson. Våroffer till församlingen.
Kyrkkaffe

Sö 27 18.00  EKUMENISK   EKUMENISK   EK PÅSK-
GUDSTJÄNST Medelplana kyrka
Lennart Gustafsson. Ekumeniska kören.

VARJE VECKA    Tisdag kl 09.00 BÖN Tisdag kl 18.30 BIBELSAMTAL  MarkusVARJE VECKA    Tisdag kl 09.00 BÖN Tisdag kl 18.30 BIBELSAMTAL  Markus

Palmsöndagen - Vägen till korset
Ef  2:12-16, Jes 56:6-8, Matt 21:1-11, Ps 118:19-29Ef  2:12-16, Jes 56:6-8, Matt 21:1-11, Ps 118:19-29

Påskdagen - Kristus är uppstånden
1 Kor 15:53-57, Jes 25:6-9, Matt 28:1-20, Ps 118:15-24

Skärtorsdagen - Det nya förbundet
1 Kor 11:20-25, 2 Mos 12:1-14, Matt 26:17-30, Ps 111:1-5
Skärtorsdagen - Det nya förbundet
1 Kor 11:20-25, 2 Mos 12:1-14, Matt 26:17-30, 

Långfredagen - Korset
1 Pet 3:18-20, 
Jes 53:1-12, 
Matt 27:32-56, 
Ps 22

Jes 53:1-12, 
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V. 13-14 omsorgsgrupp 5

Ti 29 16.00 TISDAGSCAFÉ

To 31 18.00 TRYGGA MÖTEN
Kurskväll för ledare i barn- och ungdoms-
arbetet. Mikael Nilsson, Equmenia Väst.

April                                

Fredag 1 -  söndag 3 april
RETREATHELG, Skagagården

Lö 2 19.00 RE-ENTRY
Ungdomsmöte för Skara, Lidköping och 
Götene

Sö 3 11.00 GUDSTJÄNST med
Smulan. Kyrkkaffe och söndagsskola.

To 7 14.30 ANDAKT Kastanjen
15.30 Helenagården

 18.30 SAMTAL OM TILLIT

Sö 10 11.00 EKUMENISK
GUDSTJÄNST med nattvard
Dialogpredikan Håkan Brattgård och 
Marianne Enoksson. Sång av Götene
kyrkokör. Söndagsskola. Kyrkkaffe

V. 15-16 omsorgsgrupp 6,  Second Hand v 16
Storstädning av kyrkan

To 14 18.30  SAMTAL OM TILLIT

Sö 17 11.00  GUDSTJÄNST
Erik Jonåker. Sång Apg 4:20. Söndagsskola.
Kyrkkaffe

On 20 14.00  DAGLEDIGTRÄFF
i Korskyrkan. Marie-Louise Andersson 
berättar om missionsarbete i Tanzania.

To 21 18.30  SAMTAL OM TILLIT

Lördag 23 - söndag 24 april
JERIOKOSPEL Klyftamostugan
Equmenia Götene inbjuder till regions-
mästerskap i Jerikospel

Sö 24 10.00  PILGRIMSVANDRING
Samling vid Equmeniakyrkan

Sö 24 16.00  CAFÉGUDSTJÄNST
Marianne Enoksson och omsorgsgrupp 2.
Kyrkkaffe.

V. 17-18 omsorgsgrupp 7

Ti 26 16.00 TISDAGSCAFÉ

To 28 14.30 ANDAKT Kastanjen
15.30 Helenagården

 16.15 Ceciliagården

Lö 30 19.30 VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE Silbohof.
Cantabile och Con Anima. Vårtal av
Marianne Enoksson. Servering.
Samarr. Kleva Sils församling, Sils IF 
och Equmeniakyrkan Götene

              Mening              

Annandag påsk - Möte med den uppståndne
Luk 24:36-49, 5 Mos 18:15-18, Kol 3:1-4, Ps 16:6-11

4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet
Joh 14:1-14, Syr 28:3-7, 2 Kor 4:16-18, Ps 147:1-7

2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen
Joh 21:15-19, Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-5, Ps 145:1-7

3:e söndagen i påsktiden - Den gode herden
Joh 10:11-16, Hes 34:23-31, Heb 13:20-21, Ps 23

5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tro
Joh 15:10-17, Hos 14:5-9, Joh 3:18-24, Ps 98:1-8
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Maj                                              Mod

Bönsöndagen - Bönen
Luk 11:1-13, Jer 29:11-14, 1 Joh 5:13-15, Ps 13

Sö 1 11.00  GUDSTJÄNST med  11.00  GUDSTJÄNST med 
nattvard. ”Mod och frimodighet från bönen””Mod och frimodighet från bönen””Mod och frimodighet från
Marianne Enoksson. Sång av Karolina Ros.
Kyrkkaffe

Sö 8 11.00  GUDSTJÄNST  
Stellan Dahlgren. Sång av Lisa Gindemo.
Kyrkkaffe

V. 19-20 omsorgsgrupp 1,  Second Hand v 20

Ti 10 16.00  TISDAGSCAFÉ

Torsdag 12 - söndag 15 majTorsdag 12 - söndag 15 majT
Konfi rmationsläger på Sjöhagagården

Sö 15 11.00  GUDSTJÄNST  
”Mod och kraft från Anden” Bibliolog med 
Marianne Enoksson. Sång av familjen Ros. 
Kyrkkaffe

To 19 14.30  ANDAKT Kastanjen
15.30  Helenagården

Sö 22 11.00  GUDSTJÄNST
”Mod att följa och tjäna Gud” 
Marianne Enoksson. Sång av Agnes 
Andersson Rådmark. Kyrkkaffe.

V. 21-22 omsorgsgrupp 2

Lö 28 18.00  NATTVARD
för Prisma In-Tro och församlingarna.

Sö 29 10.30  GUDSTJÄNST 
i Korskyrkan. Avslutning för Prisma 
In-Tro. Medv. av ungdomar och ledare. 
Kyrkkaffe.

Juni                  

V. 23-24 omsorgsgrupp 3, SeconV. 23-24 omsorgsgrupp 3, SeconV. 23-24 omsorgsgrupp 3 d Hand v 24

Sö 5 11.00  GUDSTJÄNST 
Jenny Nykvist med vänner. Kyrkkaffe.

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

BRÖDRAGRUPPEN
övar onsdagarna 18 maj, 1 juni och 15 juni 
kl 18.30 och sjunger på gudstjänsten söndagen kl 18.30 och sjunger på gudstjänsten söndagen kl 18.30 och sjunger på gudstjänst
den 19 juni

SOMMARPLANER
Under juli månad blir det ekumeniska 
gudstjänster i gudstjänster i gud Korskyrkan, SvenKorskyrkan, SvenKorskyrkan ska kyrkan 
och Equmeniakyrkan. Vi räknar också med 
att ha våffelkvällar på onsdagar i sommar.

Kristi himmelsfärds dag - Herre över allting
Luk 24:49-53, Jes 61:10-11, Ef  1:17-23, Ps 110

Söndagen före pingst - Hjälparen kommer
Joh 16:23-33, 5 Mos 31:6-8, Rom 8:31-39, Ps 33:18-22Joh 16:23-33, 5 Mos 31:6-8, Rom 8:31-39, Ps 33:18-22

Pingstdagen - Den heliga Anden
Joh 14:15-21, Joel 2:28-29, Apg 2:14-21, Ps 104:27-31

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

   1:a söndagen e. trefaldighet - Vårt dop   1:a söndagen e. trefaldighet - Vårt dop   

Joh 1:29-34, 2 Mos 14:21-22, Tit 3:4-8, Ps 66:5-12

                 SjälvaktningSjälvaktningSj     älvaktning    älvaktning                     

3:e sö e. trefaldighet - Förlorad och återfunnen
Luk 15:8-10, Jes 51:1-3, Ef  2:1-10, Ps 119:170-176

Heliga trefaldighets dag - Gud - Fader, Son och Ande
Matt 28:16-20, 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Ps 113:1-6

15.30  Helenagården

Matt 28:16-20, 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Ps 113:1-6
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MÖTEN
b l i r  t e m a t  f ö r
TILLSAMMANSHELG 
på Sjöviksgården 
9 -11 september

G Ö T A  1 0 0  Å R
Detta kommer att
firas 16-18 september

RECEPTBOKEN  GÖTA 100 ÅR
finns att köpa hos Lennarth Åstrand 

tel  0511 34 08 28

TEMAN 2016

Under 2016 följer vi teman från Patricia Tudor 
Sandahls bok ”Längtan visar vägen”. Månadens 
tema kan fi nnas med både i gudstjänst och i 
annan verksamhet. Du som vill vara med och 
gestalta temat i bild eller text är välkommen att 
höra av dig. Vi har redan stannat upp inför 
Förundran och Stillhet. Kommande ämnen är:
Mars   - Glädje
April   - Mening
Maj   - Mod
Juni   - Självaktning
Juli   - Gemenskap
Augusti   - Val
September - Mognad
Oktober   - Andlighet
November - Tro
December  - Hopp. 

BIBELSAMTAL
om Markus evangangelium
Ledare: Marianne Bj Kellgren 
Tisdagar 18.30

TISDAGSCAFÉ
Gemenskap vid kaffebordet
Tisd 16.00-18.00 i ojämn vecka.

16/3 Equmeniakyrkan
Roland Lundgren, känd som en av sångarna 
i gruppen ”Curt och Roland”. Han kommer 
att sjunga o spela och berätta om sitt liv som 
sångarevangelist.

20/4  Korskyrkan         
Marie-Louise Andersson berättar om projektet 
”Hope for children” och övrigt missionsarbete, som 
hon och maken Morgan fått vara med om under 
27 år i Tanzania.

DAGLEDIGTRÄFFAR i samarbete med Korskyrkan och Svenska kyrkan
Onsdagar kl 14.00
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SCOUTPROGRAM
v.3 - Terminsstart
v.4 - Patrullkväll
v.5 - Spår i snö
v.6 - Spår av Gud
v.7 - INGEN SCOUT, sportlov
v.8 - Spår av svettiga scouter
v.9 - Spår av Gud
v.10 - Patrullkväll
v.11 - Spår i miljön
v.12 - INGEN SCOUT påsklov
v.13 - INGEN SCOUT påsklov
v.14 - Patrullkväll
v.15 - Patrullkväll
v.16 - JERIKO 
v.16 - Jerikoturening (lör & sön)
v.17 - Patrullkväll
v.18 - Cykelspår
v.19 - Patrullkväll
v.20 - Spår av samarbetande scouterSpår av samarbetande scouterSpår av samarbetande
v.21 - Patrullkväll
v.22 - Patrullkvällv.

JERIKO
När: 23-24 april
Var: Bölaholmskogen i Götene
Deltagare från stora delar av Västra 
Götaland är med i tävlingen. Alla är 
varmt välkomna att titta förbi under 
helgen. 

CAFÉ FREDAG
Du som går i trean - sexan är välkommen till 
Café fredag för att fi ka, hänga, umgås och 
ha kul!

● Fredagen den 26 februari

● Fredagen den 18 mars

● Fredagen den 29 april

Var? Korskyrkan på Radiogatan 6
Tid? Kl. 17.30 - 19.30

PATRULLER
Leoparden: år 1-3
Götene blueberries: år 4-6
Vargen: år 4-9
Marabou: år 7-9 och gymnasiet

SCOUTLÄGER MUNKASPELEN
18-22 juni i Munkaskog, utanför Habo.

Måndagar
18.00-19.30

Info: Kårchef  
Susanne Gindemo  
070 - 914 41 25
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VI €R 6 TJEJER SOM DRAGIT 
IGÅNG S…NDAGSSKOLAN I 

EQUMENIAKYRKAN I G…TENE. 
TILLSAMMANS L€R VI OSS OM 

GUD OCH BIBELN OCH SÅ 
LEKER VI OCH PYSSLAR 

F…RSTÅS!

VI €R ALLA MED EN STUND PÅ 
GUDSTJ€NSTEN SOM B…RJAR 

KL. 11:00 INNAN VI 
GEMENSAMT GÅR …VER TILL 

G…TA D€R VI €R TILL �
CA KL. 12:00
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   www.prismaonline.se   www.prismaonline.se

PRISMAS TIDER:
Prisma Sport  måndagar 20.30
Kill- & Tjejgrupp tisdagar 18.00
Tonår, Göta onsdagar 18.00
In-Tro,  Göta torsdagar 15.00
Prisma Fredag  fredagar 19.00
Café på Göta fredagar 19.00

HÄNDER UNDER VÅREN
24-27 mars - Tre dagar
2 april - Re-entry i Götene
15 april - Segolstorp Night i Falköping
13-15 maj - Konfaläger
28-29 maj - Avslutning In-Tro
4 juni - Sommarfest, avslutning Prisma

En hälsning från ungdomsledaren

Efter ett välbehövligt jullov är det nu full fart i 
ungdomsverksamheten igen, det känns jättero-
ligt! Trots att vårterminen bara har börjat så fi nns ligt! Trots att vårterminen bara har börjat så fi nns ligt! Trots att vårterminen bara har börjat så
det redan mycket att blicka tillbaka på. 

Den 24-25 januari startade vi igång termi-
nen med en upptakt i Lidköping. Ett 40-tal 
ungdomar var med. Det blev en härlig start på 
terminen med amerikansk fotboll, skidskor, 
träningsvärk, andakter, gó gemenskap och lite 
sömn. 

I februari hade vi en gemensam kväll med 
Svenska kyrkans ungdomar. Vi träffades i 
församlingshemmet för att tillsammans ha 
ett ungdomsmöte. Kvällen fortsatte sedan 
en trappa ner, i källaren. En perfekt plats för 
Norsk Kurragömma!

På sportlovet var det återigen dags för det 
omtalade och älskade skidlägret till Trysil. 
Lägret var fullt till sista plats och veckan bjöd 
på fi n skidåkning, bra samlingar och gó stäm-
ning. Likt varje år kom kommentaren ”BÄSTA 
Trysillägret hittills”. Då vet man att allt är i sin 
ordning. 

Den 7e februari hade vi ledarfest för alla ledare 
i barn- och ungdomsverksamheten i Kors-
kyrkan, Equmeniakyrkan och Prisma. John 
Eidering delade några tankar kring ledarskap 
och sedan bjöds det på Tre rätters middag i och sedan bjöds det på Tre rätters middag i 

församlingsvåningen. Än en gång, stort tack för 
all kärlek och tid ni lägger ner på våra barn och 
ungdomar. Ni är guld värda!

För några dagar sedan kom Erik Jonåker och 
jag hem från en ungdomsledar retreat på 
Wettershus Retreatgård utanför Gränna. Under
tre dagar var vi i tystnad. Det var stundtals svårt
för två sociala och pratglada ungdomsledare 
men också väldigt givande. Vi fi ck tid till att 
stanna upp, tänka efter, läsa Bibeln och umgås 
med Gud.

Våra fredagar har även denna terminen fortsatt Våra fredagar har även denna terminen fortsatt V
att vara välbesökta. Varje fredag får vi möj-
ligheten att möta mellan 40-100 st ungdomar. 
Framöver väntar aktiviter som Halv åtta hos 
mig, undervisning om påsken och Häng på 
byn. Ni är alltid välkomna att vara med på våra 
fredagar, även ni som känner er lite äldre. Det 
vore en glädje att få se er där. 

Kram Evelina Wändal

En bild från Prismas julfest den 19 december. 




