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” Kyrkoherdens tankar”
D

M

et är sensommarkväll när jag skriver min
hälsning den här gången. Solen lyser
fortfarande från en klarblå himmel men en
stilla kvällsbris svalkar bygden efter dagens
hetta. Syrsorna susar omkring mig, på åkrarna en bit bort hör jag tröskorna sakta tugga
sig fram och från grannen kommer en svag
grilldoft. Lugn och stillhet råder över min del
av världen. Samtidigt är just denna söndagskväll för många den sista semesterkvällen.
Efter en sommar som inte varit någon annan
lik väntar höstterminen med arbete, skola
och plikter igen. Exakt hur hösten kommer
att bli vet ingen. Men klart är att Coronapandemin kommer att fortsätta prägla vår tillvaro under överblickbar tid. Det gäller givetvis
också i kyrkan.

en utifrån de restriktioner som gäller i
samhället kommer vi i höst att starta
med somliga aktiviteter som vi bedömer går
att genomföra på ett säkert sätt. Du kan läsa
mer om detta längre fram i tidningen. Under
hösten kommer vi fortsätta med filmade andakter på Facebook och pastoratets hemsida,
både för den som inte kan eller vill komma till
kyrkan och för alla andra.

E

n särskilt svår fråga gäller nattvarden och
hur den ska kunna firas utan risk för smitta. Sen Coronapandemin bröt ut har nattvard
inte firats i pastoratet. Det har känts rätt och
riktigt men är i längden inte hållbart. I prästkollegiet för vi samtal om hur vi ska kunna fira
mässa på ett säkert sätt och vi hoppas kunna
inbjuda till nattvardsfirande vid vissa tillfällen under hösten. När och på vilket sätt får vi
återkomma till.

Ä

ven fortsättningsvis gäller därför i alla
kyrkans sammanhang att vi är max 50
personer inklusive personal. Detta gäller vid
alla tillfällen, gudstjänster, dop, bröllop, begravningar likväl som konserter, musikgudstjänster, ja vid alla kyrkliga sammankomster.
Flera av våra kyrkor är för små för att rymma
50 personer på ett säkert sätt varför deltagarantalet där är ännu mer begränsat. Vid
vanliga gudstjänster kommer vi under hösten inte att använda de allra minsta kyrkorna. Restriktionerna är tråkiga men livsviktiga.
Så tack till er alla för er stora förståelse och
samarbetsvilja i denna märkliga tid.

SIDINNEHÅLL

10-11
12
- Kyrkomusiker
- Höstdekorera graven 13
14
- Vättlösa kyrka

4-9 Pastoratssidor:
- Om ensamhet

S

å önskar jag dig en god och välsignad höst
– trots allt. Och glöm inte i dessa Coronatider Jesu löfte till oss i dopet: ”Och jag
är med er alla dagar till tidens slut”.
Varma hälsningar
Claes Björndahl
Kyrkoherde

Gudstjänster
Utställning
Kyrkogårdsnytt
Musiksidan
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15
16-17
18-19
20

Recept, Kluring
Familjesidan
Mötesplatser/Återblick
Allhelgona

DIAKONIFOKUS
Di
Diakoni
är kyrkans omsorg om medmänniskan, ibland kallas det för kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt
och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
DIAKONI INNEBÄR STÖD I KRIS OCH
ENSAMHET

ensamhet på grund av självvald isolering,
sjukdom eller nedsatthet, dödsfall eller att
man är äldre. Man får inte heller glömma
bort människor som upplever ensamhet i
grupp, fortsätter Veronica.

Det sociala arbetet kan också innebära att
diakoner och präster möter missbrukare och
deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. Det
kan handla om att starta samtalsgrupper för
våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan diakonerna även ge
ekonomisk hjälp till behövande.

I RELATION TILL NÅGON ANNAN
BLIR JAG TILL

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar
sorgegrupper och samtalar med enskilda.

Kort och gott, genom exempelvis att äta
tillsammans, lyssna på musik eller att ha ett
samtal - kan många människor känna deltaktighet och bryta den sociala isoleringen.
Diakonidagen 6 september har temat Medmänniska. Under gudstjänsterna denna
dag kommer Götene pastorats diakoner
finnas på plats i kyrkorna.

- För mig är diakoni att orka leva och våga
dö, förklarar Veronica Lindström som är en
av tre diakoner som arbetar i Götene pastorat.

Lördagen den 24 oktober arrangeras Stilla
dag i Götene församlingshem.
Stilla dag är en dag i tystnad, stillhet och
eftertanke tillsammans med andra, dig själv
och Gud. Läs mer om Stilla dag och hur du
anmäler dig på sidan 18.

Under augusti och september månad är temat
för diakoniarbetet Ensamhet på grund av
corona.
- Den pågående pandemin kan resultera i
Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt
isolerade i Sverige. Minst var tionde över 75 år
träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än
ett par gånger i månaden och är de som är mest
ensamma i Sverige.
Statistik om ensamhet från Statistiska centralbyrån

Diakonifokus (tidiagare diakonins månad) är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan,
Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan,
Stockholms katolska stift, Pingströrelsen, Svenska
Alliansmissionen, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Sveriges kristna råd.
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TACK VARE SAMTALEN MED EN DIAKON TOG JAG MIG
VIDARE I LIVET
När livet är svårt kan man behöva
prata med någon. En möjlig väg är att
via Svenska kyrkan prata med en präst
eller en diakon. Man behöver inte vara
kristen eller medlem i Svenska kyrkan,
och det kostar ingenting. Under våren
har diakon Veronica Lindström stöttat
en kvinna som berättar om stödet hon
fått.

fick du tips från någon?
- Diakonen besökte en verksamhet där jag
var och berättade vad hon gjorde.

Hur kom det sig att du kontaktade en
diakon?
- Jag behövde ekonomihjälp och stöd genom
samtal och hade ingen i min närhet att prata
med om det.

Skulle du rekommendera andra i din situation att testa själavårdssamtal?
- Absolut! Till 100%, man blir starkare.

Hur har dina samtal sett ut, hur har de
påverkat dig?
- Samtalen har påverkat mig positivt. Det har
inneburit trygghet och kärlek som inte går
förklara. Vi sågs en gång i veckan och vi började även läsa lite ur bibeln. Jag såg verkligen
fram emot träffarna.

Slutligen, hur mår du idag och hur tror du
att du hade mått om du inte fått möjligheten att prata med en diakon?
- Jag hade varit under isen om samtalen inte
ägt rum. Jag hade varit isolerad och deppig.
Istället är jag lycklig, som en ko på grönbete.
Det spritter i mig och jag längtar till kyrkans
verksamheter. Jag har genom samtalen funnit trygghet i mig själv. Fått en ny struktur
och glädje i livet. Jag älskar faktiskt livet helt
plötsligt!

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska
kyrkan kallas ofta för själavårdssamtal. För
präster och diakoner är tron på Gud självklar,
men man behöver inte tillhöra Svenska
kyrkan eller vara troende för att boka tid för
själavårdssamtal. Man får men behöver inte
prata om Gud, läsa Bibeln eller be när man
talar med en präst eller diakon.
Visste du att den möjligheten fanns eller

Känner du dig ensam?
Vi pratar gärna med dig!
Veronica Lindström, Götene församling
Tel. 0511-285 33
Inger Lindberg, Kinnekulle & Källby församling
Tel. 0511-285 73
Pernilla Frick, Husaby församling
Tel. 0511-285 74

Tala tro - dela liv
Den kristna tron lyfter fram att alla människor är skapade som unika varelser, lika mycket
värda. Hur gestaltar vi det? Och är det självklart i vårt samhälle, att alla har samma värde?
Många av oss har stora drömmar för våra egna liv. Alla går inte att realisera, men får några
av dem plats? Dela dina tankar och funderingar om livet med andra.
Jenny Persson - församlingspedagog
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att jag får spela mycket själv, med möjlighet
att ha olika konserter, sätta ihop körkonserter, spela på gudstjänster och förrättningar
(dop, vigsel, begravning) Dessutom får jag
agera lärare åt piano- och orgelelever.
Kombinationen musik och människor är det
som tilltalar mig mest. Inte många yrken erbjuder den bredden eller möjligheten. Jag
menar; frilansar man som musiker spelar man
oftast själv och har sällan möjlighet att agera
ledare eller lärare. Medan exempelvis musiklärare mest får fokusera på pedagogik och
inte lika mycket sitt eget spelande.

KYRKOMUSIKER

Reportageserie om pastoratet som
arbetsgivare.
Text: Maria Jansson
Foto: Filip Södervall

Orglar, ljudet och akustiken – vad krävs?
Jag har insett att det är en fördel att vara lyhörd. Att kunna lyssna in hur ljudet kommer
från orgeln, hur akustiken och kyrkorummet
påverkar ljudet och vad som fungerar bäst.
Att just lyssna in sig i nya rum en rolig dimension av yrket.

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk
spännvidd. Det ger möjlighet att
undervisa, utforma konserter och
musikgudstjänster och att arbeta
med körer och instrumental musik. Övar du mycket inför varje tillfälle?Det

stor skillnad på förberedelsetid inför gudstjänster och förrättningar. Nu när jag har
spelat några år sitter många stycken i fingrarna och det går allt fortare att lära sig nya
psalmer. Men det är ju fortfarande viktigt att
hitta tid för övning och spelning på orgel och
piano inför gudstjänst, poängterar Filip.

Under två somrar har Filip Södervall sommarjobbat som kyrkomusiker i Götene pastorat.
- Det är verkligen häftigt att få möjligheten
att arbeta i Götene pastorat med sina olika
orglar, tjugo kyrkor med varierande kyrkorum och akustik och se de olika delarna i
pastoratet, säger Filip, som började spela
piano som 18-åring, började med orgelspel vid 20 årsåldern och som efter
2 års utbildning vid Hjo folkhögskola har
ett drygt halvår kvar tills han tar kantorsexamen.

Vilken förrättning är roligast att delta i?
Det känns viktigare, finare och roligare att
spela på begravningar än på dop och vigslar.
Jag tycker förstås att det känns fint att få
förgylla både dop, vigsel och begravning med
musik, men det är något extra med att få
spela på begravning, avslutar Filip Sövdervall.

Hur kom det sig att du ville lära dig att
spela orgel? Jag blev väldigt intresserad av
körsång och kördirigering och har varit aktiv i
Svenska kyrkans unga i Skara. Där fick jag tips
om kyrkomusikeryrket. Flera i min omgivning
sa att det är ett kul jobb, med möjlighet att
arbeta med körverksamhet och det väckte
mitt intresse. Jag tog lektioner och studerade ett år på musiklinjen i Hjo med orgelprofil
för att lära mig spela innan jag sökte till kantorslinjen.

FAKTA
För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan
behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar:
fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda
utbildningsmoment och pastoralteologisk
utbildning för kyrkomusiker.
Läs mer om hur du kan utbilda dig via
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Vad är det bästa med yrket? Jag får arbeta
med musik och med människor. Det innebär
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HÖSTDEKORERA GRAVEN
Kyrkovaktmästare Annelie Classon, som är utbildad florist, delar med sig
av tips till höstplanteringen.
PLANTERA PERENNT OCH HÅLLBART

När hösten kommer och
temperaturen faller är det
bra att satsa på tåliga
växter till graven.
Den perenna ljungen,
prydnadskålen finns
i olika vackra färger.
Tillsammans med
silvergirlang utgör en
hållbar plantering.
Genom att välja vit
ljung, vit prydnadskål och silvergirlang
får man en mer
stilren plantering.
- En komposition som
jag själv tycker blir
vacker, säger
Annelie Classon.

Vill man plantera något som är perennt och
som håller sig fint på graven och är lätt att
komplettera, är Annelies förslag:
•Kärleksört, som blommar på hösten.
•Alunrot, som ger vacker grönska med sina
fina blad som finns i allt ifrån limegrönt till
mörkrött.
•Murgröna, som slingrar sig fint mellan och
framför. En växt som man kan använda för att
skapa olika höjder i planteringen.
Med dessa växter får man en fin höstplantering och bas som går lätt att
komplettera med exempelvis penseér på
våren och knölbegonia, flitiga lisa eller någon
annan färggrann blomma under sommaren.

- Även en murgröna är fin
att slingra mellan växterna
för att få olika höjder och
former på blommor och
blad. Det gör ett fint
intryck, förklarar Annelie.

Skiss av Annelie på en gravplantering med kärleksört,
alunrot och murgröna. En plantering som kan förnyas
efter säsong.

Tänk på att de perenna växterna kan behöva
hållas efter, så att de inte blir för stora och tar
över planteringen. Vill man, så kan man alltid
bara välja någon perenn växt och komplettera
med säsongsblommor.

Skiss av Annelie på en gravplantering med ljung,
silvergirlang och prydnadsgräs.

INSPIRATION TILL TRAPPAN ELLER BALKONGEN

När man planterar i kruka till trappan eller balkongen där hemma tipsar
Annelie om ett prydnadsgräs som vajjar för vinden och en murgröna som
slingrar sig ner över krukans kant. Färgklickarna kan vara en cyklamen,
prydnadskål och perenn ljung. Dessa blommor ger olika höjder och liv
åt planteringen och de finns i flera olika färger. Det är fint att dekorera
planteringen med en fin gren, kottar, stenar eller en liten ljusslinga som
lyser upp planteringen i skymningen, avslutar Annelie Classon.
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VÄTTLÖSA KYRKA

KYRKAN HAR ALDRIG HAFT TORN
Klockstapeln intill kyrkan byggdes 1798 och
i den hänger två klockor. Storklockan göts
1726 medan lillklockan är från medeltiden
av stilen att döma.

Reportageserie om pastoratets kyrkor
Text: Björn Sjöstedt
Foto: Maria Jansson och Björn Sjöstedt

Vättlösa kyrka dateras till sent 1100tal och är inspirerad av engelsk kyrkoarkitektur. Denna enkla typ med rakslutet kor var som konstruktion lätt
att uppföra och finns på fler platser i
Västergötland.

I kyrkans interiör påminner endast valven om
medeltiden. Från 1700-talet stammar altarringen och läktarbarriären. I övrigt präglas
kyrkan av en restaurering 1910. Den medeltida dopfunten såldes redan vid 1800-talets
slut till Statens Historiska museum i Stockholm. Den ersattes av en dopfunt av trä.

Kyrkan har byggts kring en ursprunglig kyrka
av trä. Den ursprungliga kyrkan hade långhus och ett smalare och lägre kor. Delar av
altaret med en relikgömma är från byggnadstiden. På altarets högra sida finns en liten sakramentnisch med en järnbeslagen lucka. Där
förvarades förr nattvardskärlen, bland andra
en kalk som delvis är från 1400-talet.

ALTARTAVLA
FRÅN
1800-TALET
Altartavlan som nu hänger över altaret är troligen från omkring 1800. Den ratades 1910
och ersattes av en målning av G. Brattström,
Skara. 1982 bytte man tillbaka till den gamla
altartavlan och Brattströms målning hamnade på läktaren. Ramen kring altartavlan är
troligen tillverkad till en ännu äldre altartavla
från omkring 1700. De spår av målningar i
valven som fanns kvar försvann 1910 då
putsen knackades ner utan att målningarna
dokumenterades. I stället fick valven schablonmålningar utförda av C.W Pettersson
som även utfört det mesta av målningarna i
långhuset i Husaby. Även predikstolen dömdes ut 1910 och ersattes av den nuvarande i
en sorts renässansstil med målningar på duk
av C.W. Pettersson.

Kryssvalven byggdes på 1400-talet och
1656 byggdes ett gravkor för släkten Stake
vid korets södra vägg. Det används sedan
1700-talet som sakristia. År 1756 förlängdes
kyrkan med åtta meter åt väster och samtidigt
höjdes korets väggar. Troligen fick kyrkan då
sina stora fönster. Av de ursprungliga små,
och troligen högt sittande fönstren, finns
idag inga synliga spår.
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BEGRAVNINGSVAPEN PÅ LÄKTAREN
På läktaren finner vi, förutom Brattströms
tavla, som föreställer vandringen till Emmaus,
två begravningsvapen. Det ena gjordes för
Erik Stake, friherre till Vik, det andra för kornetten Hans Stake till Olstorp som tillhörde den obetitlade grenen av ätten Stake.
Erik Stake var son till Harald Stake och Lilla Bjurum ingick liksom Hönsäter i familjens
egendom. Både Hans och Erik avled 1672 i
främmande land. Hans begravdes i Vättlösa
medan Erik begravdes i Österplana samtidigt
som brodern Gustaf. På läktaren finns också
kyrkans orgel, byggd 1970 av Nordfors & Co
i Lidköping.
På en anonym gravsten står följande: "Här Hvilar
Oskulden, PGC_ZC_AGC”, Marc. Ev. 10 cap 14 v.
Bibelcitatet är ”Jesus sa: Låt barnen komma till mig
och hindra dem inte, Guds rike tillhör sådana som de."

En ny ikon som föreställer den heliga visheten finns
nu i Pastoratsgården Källby
Konstnären heter Robin Johansson, Kållandsö, och arbetar heltid
som ikonmålare/ikonograf. En ikonmålare kallas ibland skrivare och
betraktaren för läsare.
En ikon kan liknas vid en tavla, ett religiöst motiv, oftast målad
med äggtemperafärg på en träplatta, men även på väggar och tak.
Den ursprungliga tanken med ikonerna var att de skulle få vara en
jordisk representation av något med himmelsk anknytning, Jesus
Kristus, Maria, änglar och helgon.
Du kan också läsa om den heliga visheten i Ordspråksboken kapitel 8.
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Gudstjänster
27/9 Sönd 16 e. trefaldighet
10.00
11.00
18.00
18.00

OKTOBER

- Håll avstånd - 2 meter, också då du 		
lämnar lokalen. Sitt glest (2 m) och respektera antal sittplatser i varje lokal
- Handhälsa inte
- Hosta / nys i armvecket
- Stanna hemma vid förkylningssymptom

4/10 Sönd D. helige Mikaels dag

10.00
10.00
11.00
18.00

Holmestad Gudstjänst (Sockendag inställt)
Ova Gudstjänst
Hönsäters kapell Gudstjänst
Kinne-Kleva Världens-barn-konsert
Barnkör, Hugo Ljungqvist m.fl.
18.00 Källby k:a Mässa

AUGUSTI

11/10 Sönd Tacksägelsedagen

30/8 Sönd 12 e. trefaldighet

10.00
10.00
11.00
18.00
18.00

10.00 Skeby Gudstjänst
11.00 Fornparken Götene Friluftsgudstjänst. Ta med fikakorg och stol.
Vid regn i Götene kyrka.
18.00 Husaby Gudstjänst
19.00 Forshem Gudstjänst

6/9 Sönd 13 e. trefaldighet
Götene Gudstjänst
Pastoratsgården Källby Mässa
Husaby Gudstjänst
Forshem Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Västerplana Gudstjänst
Husaby Musikgudstjänst
Hangelösa Gudstjänst
Vättlösa Gudstjänst

Pastoratsgården Källby Mässa
Forshem Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Ova Gudstjänst

Götene Gudstjänst
Skeby Gudstjänst
Forshem Gudstjänst
Ova Gudstjänst

31/10 Lörd Alla helgons dag
10.00
17.00
18.00
18.00
18.00

20/9 Sönd 15 e. trefaldighet
10.00
11.00
18.00
18.00

Pastoratsgården Källby Mässa
Forshem Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Husaby Gudstjänst

25/10 Sönd 20 e. trefaldighet

10.00
10.00
11.00
18.00

13/9 Sönd 14 e. trefaldighet
10.00
11.00
16.00
18.00
18.00

Götene Gudstjänst
Hangelösa Skördegudstjänst
Husaby Ekumenisk gudstjänst
Vättlösa Gudstjänst
Medelplana Ekumenisk gudstjänst
Predikan L Johansson, Sångmedverkan

18/10 Sönd 19 e. trefaldighet

10.00
11.00
18.00
18.00

SEPTEMBER
10.00
10.00
11.00
18.00

Götene Gudstjänst
Forshem Gudstjänst
Källby k:a Gudstjänst
Ledsjö Gudstjänst
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Holmestad Minnesgudstjänst
Holmestad Minnesgudstjänst
Forshem Minnesgudstjänst
Kinne-Kleva Minnesgudstjänst
Källby k:a Minnesgudstjänst

Välkommen till en stunds stillhet

NOVEMBER
1/11 Sönd efter alla helgons dag
11.00
17.00
18.00
18.00
19.00

Medelplana Minnegudstjänst
Holmestad Minnegudstjänst
Kinne-Kleva Minnegudstjänst
Hangelösa Minnegudstjänst
Holmestad Minnegudstjänst

MORGONMÄSSA/-BÖN
- Tisdagar kl 08.30 i Forshems kyrka
start 8 sept.
- Onsdagar kl 09.30
Pastoratsgården Källby, Start 2 sept.
(dock ej den 16/9,14/10, 18/11)

8/11 Sönd 22 e. trefaldighet

10.00 Skälvums missionshus Ekumenisk
gudstjänst
10.00 Källby k:a Gudstjänst
18.00 Forshem Gudstjänst
18.00 Götene Godnattgudstjänst

a

a

a

Förbönsgudstjänst

15/11 Sönd före domssöndagen
10.00
10.00
10.00
18.00
18.00

och andakt mitt i vardagen

Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka

Götene Gudstjänst
Husaby Gudstjänst
Pastoratsgården Källlby Mässa
Holmestad Gudstjänst
Forshem Gudstjänst

Vid mässa i Götene pastorat används alltid
glutenfritt bröd och alkoholfritt vin

22/11 Sönd Domssöndagen
10.00
10.00
18.00
18.00

Götene Gudstjänst
Västerplana Gudstjänst
Hangelösa Gudstjänst
Ova Gudstjänst

Med reservation för ändringar

Se annons i Götene Tidning, predikotur i NLT,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/gotene

29/11 Sönd 1 i advent
10.00
11.00
11.00
11.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Källby k:a Adventsgudstjänst
Forshem Adventsgudstjänst
Holmestad Adventsgudstjänst
Kinne-Kleva Adventsgudstjänst
Holmestad Adventsgudstjänst
Ledsjö Adventsgudstjänst
Medelplana Adventsgudstjänst
Pastoratsgården Källby Adventsgudstjänst

Kyrkoval 2021

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi
är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en
möjlighet att påverka. Kyrkovalet 2021
äger rum söndagen den 19 september.
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UTOMHUSUTSTÄLLNING VID HUSABY KYRK A
Utställningen som är ett forskningsresultat från ett forskarlag vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle
uppmärksammar hur människor känner
för sina favoritplatser i Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.
Sommaren 2020 visades Vänermuseets
kritikerrosade utomhusutställning Min plats
i biosfären i Lidköping, Mariestad och vid
stenbrottet Götene. Utställningen som lockade många besökare, kommer i höst att ställas
upp vid Husaby kyrka.

FAVORITPLATSER I GÖTENE
Forskarna har undersökt vilka attityder och
tankar boende i biosfärområdet har kring sina
favoritplatser. Forskningen har finansierats
av Riksantikvarieämbetet och spridningen av
forskningsresultaten som finansieras av Formas
belyser vilka favoritplatser människan har
och vad de platserna betyder för människan.
Hur påverkar dessa platser människan och
hur kan människan påverka dem?
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BESÖKARNA KAN DELA MED SIG
En favoritplats är extremt viktig att bevara och
utställningen Min plats i biosfären lyfter
fram hur biosfärområdets kommuner
jobbar med detta. Utställningens besökare
kommer inte bara kunna ta del av vilka platser
andra gillar, de kommer själva kunna dela med
sig om vilka platser de tycker är viktiga att
skydda och ha kvar.
I utställningen får besökarna även möjlighet att
se alla platser under olika årstider via filmklipp, ta del av biosfärområdet och dela med
sig om hur de tycker det ska förvaltas och
utvecklas på ett hållbart sätt.
I SEPTEMBER MÅNAD KOMMER
UTSTÄLLNINGEN

MIN PLATS I BIOSFÄREN
FINNAS PÅ PLATS
VID HUSABY KYRKA.

Du hittar datumen för utställningen via
svenskakyrkan.se/gotene

KYRKOGÅRDSNYTT

PERSONALNYTT

Anders Johansson, kyrkogårdsmästare,
berättar att det planeras och utförs för fullt
runt om på kyrkogårdarna, något man kan se
är det pågående projektet i Götene.
Även ett projekt med digitaliseringen av
gravkartor har påbörjats.

TACK
Birgitta Brandberg

I och med höstterminens lämnar Birgitta
Brandberg sin tjänst
som diakoniassistent i
Götene pastorat efter
12 år.
Hon har huvudsakligen
tjänstgjort i Husaby
församling och arbetat
både med ungdomar
och äldre. Birgitta har bland annat ordnat
med åtta resor till klostret i Taizé, Frankrike,
med ungdomar från vår bygd.
Vi tackar Birgitta för hennes tid hos oss och
önskar allt gott framöver.

Anders skickar också med nedanstående rim.

Reflektion:
Nu när hösten står på lut kanske det är dags att
Reflektera över sådant som varit ”sjukt”
2020 – året då världen tog en paus
Jorden åter fick blomstra likt en vals från Strauss
En Pandemi oss alla drabba
Endels vars jobb det tyvärr sabba
Endels mer drabbade än så
Denna smitta tycks tyvärr bestå

SÖK MEDEL-ur Kinnekulle församlings fonder

Fortsätt att kämpa på i all Corona
Ta vara på de halmstråna som ändå tycks förvåna
Låt er inte dras ner av detta bakslag
Vi är trots allt ett samhälle, ett lag
Solen går upp var dag, precis som du och jag
Blommorna evigt lutar med ett leende åt söder
Ta nu hand om er, systrar och bröder

* GERDA OCH ERIC JONSSONS MINNESFOND utdelas årligen till församlingsbor 		
som på grund av sjukdom eller handikapp
är i behov av vila och rekreation.

Varje år utdelas medel ur två av församlingens
fonder. Om du är kyrkotillhörig i Kinnekulle församling och i övrigt uppfyller ansökningskriterierna kan du söka bidrag ur följande fonder:

* JOHAN SVENSSON I MYRBACKENS 		
MINNESFOND utdelar årligen ett stipendium till kvinnlig ungdom i församlingen
”vilka önska yrkesutbildning”.

Trots att vi har mer att göra
Tveka inte att störa
Håll gärna avståndet, men var ingen främling
Vi är ändå en rätt trevlig samling
Nu i skördefester och mycket andra goda ting
Så är det tyvärr dags att avsluta detta lilla rim

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:
*
*
*
*

Ändamål och motivering
Sökandes namn och personnummer
Adress och telefonnummer
Bankkontonummer

Ansökan skickas till pastoratets kyrkoherde
Claes Björndahl, Skolgatan 1, 533 31 Götene

Text: Anders Johansson
kyrkogårdsmästare

Ansökan ska vara inkommen senast 6/11 2020
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MUSIK-sidan
Barn- och ungdomskörer

Vuxenkörer

MÅNDAGAR

Osäker höst för körsångare

* Con Spirito Åk. 4-6 (start v. 36)

Våren i coronakrisens tecken var dyster
för landets körer – nu efterlyser verksamheterna besked från Folkhälsomyndigheten
för att kunna planera hösten.
– Vi behöver vägledning och strategier för
att överleva, säger Karin Eklundh, förbundsdirektör i Sveriges körförbund.

Församlingshemmet Sil, kl. 14.30-16.00
Körledare: EWA SVENSSON

TISDAGAR
* Barnkör Åk. F-2

(start v. 36)

Pastoratsgården Källby, kl.15.15-15.35
Stanna kvar efter Tisdagsskoj eller kom 		
direkt och var med och sjung i 20 min.
Vi hämtar och lämnar barnen vid skolan. 		

Kära körsångare - ge inte upp!
Vi återkommer så fort vi får riktlinjer hur
vi kan agera ansvarsfullt med körövningar.
Det är alltså inte klart när detta blad går i
tryck.

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON, INGER BERZELIUS

ONSDAGAR
* Barnkör Åk. 2-3 (start v. 36)

Församlingshemmet Sil, kl. 14.30-16.00
Körledare: EWA SVENSSON

Hälsningar
Jens Johansson, Helena Ambertson,
Ewa Svensson, Britt Modin och
Inger Berzelius

* Musik & lek 4 år-Åk.1 (start v. 36)

Församlingshemmet Sil, kl. 17.30-18.15
Körledare: EWA SVENSSON

* Con Anima Åk. 7 -, (start v. 36)

Församlingshemmet Sil, kl. 19.00-20.30
Körledare: EWA SVENSSON

Konsert/Körjubileum Lördag 10 okt.

LUNCHMUSIK i Götene kyrka

Kinne-Kleva kyrka kl 16.00
Körjubileum - Cantabile 30 år, Martin Lindqvist -saxofon. Präst Anita Ingvarsdotter
Ev. sänds konserten digitalt

Lyssna en kvart till sång och musik. (obs! ej
lunch efteråt) Följande torsdagar kl. 12.00
10 sept. 8 okt. 5 nov. och 10 dec.

Dopusikalen “Festen“ en musikal av
Karin Runow Lördag 7 nov.
Kinne-Kleva kyrka kl 16.00
Medv. av barnkörerna och Con Spirito
Ev. sänds konserten digitalt

FREDAXORGEL
Blandad orgelmusik i ett stämningsfullt kyrkorum. Fredaxorgel alltid kl 19.30.
25 sept. och 16 okt. i Husaby kyrka
6 nov. i Ledsjö kyrka

OBS! Tommy Nilssons konsert är
framflyttad till 13/3 2021, samma klockslag.
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Grattis!
Lovisa Götblad, S Skarav. Götene

Anneli’s mustiga

KÖTTFÄRSSOPPA

vinnare av ”Sommarkluring”

6 personer

vinst: en mugg med unikt Liljestensmotiv från Husaby k:a.
Rätt lösning: 1.Fia, 2.Bingo, 3.Jenga 4.Monopol, 5.Cludeo,
6.Othello, 7.Alfapet, 8.Rävspel, 9.Rappakalja, 10.Kinaschack, 11.Backgammon, 12.Plockepinn, 13.Tjuv och polis,
14.Galenpanna

HöstKluring
Vilka rotfrukter
söker vi nedan?
Kasta om bokstäverna och få
fram rätt ord

Ingredienser
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
800 g blandfärs eller nötfärs
3 msk tomatpuré
8 dl vatten
2 köttbuljongstärningar
2 msk kinesisk soja
800 g krossade tomater
2 tsk paprikapulver
salt och peppar
1 ½ tsk sambal oelek
7 skalade potatisar i tärningar
3 morötter i slantar
1 hackad röd paprika
1 knippa hackad persilja

1. Ortom ______________________________
2. Sida är _____________________________
3. Tolkår _____________________________
4. Åkbar bil ___________________________
5. Spotta i ____________________________
6. Serie troll ____________________________
7. Ödet bar ____________________________
8. Back stereo _________________________
9. Stort arv ___________________________
10. Stöp taoist ___________________________

För mer smak öka kryddningen, ev späd
soppan med mer vatten.

11. Prosit lejer __________________________

Tillagning

13. Stackare plan ________________________

12. Torp rappe __________________________

1. Finhacka lök och vitlök. Fräs i smör i 		
några minuter. Lägg åt sidan.
2. Bryn färsen i stekgryta med smör tills
den är genomstekt.
3. Blanda ner alla övriga ingredienser i 		
färsen. Koka upp allt tillsammans och låt
sjuda i ca 20 min.
4. Blanda i persiljan just före servering.

14. Otjärad skrock _______________________
Skicka/lämna ”Kluringen” före 30/10 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen

Låt var och en toppa soppan med en klick
créme fraiche. Servera med foccacia bröd.
Smaklig måltid!

Namn:

________________________________________

Adress:

_______________________________________

________________________________________________
Tel: ____________________________________________
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FAMILJE-sidan
Barn- och ungdomsverksamheten
startar vecka 37

MÅNDAGAR

ONSDAGAR

Kompis Barn 6-11 år, kl. 18.00–19.15
(jämna veckor) i Pilgrimsgården Husaby.
(ojämna veckor) i Skälvums Missionshus.
Vi är ute mycket, pysslar, bakar och har
andakt. Gruppen är ett samarbete med
equmenia.
Ledare: Jenny Persson

4-5 års gruppen
Pastoratsgården Källby kl. ca 13.00-14.00
Sångstund med andakt, pyssel och lek.
Ledare: Susanne Fredriksson, Inger Berzelius
Onsdagskul åk 3-6
Pastoratsgården Källby kl. 14.30–16.00
Vi har andakt, äter mellis och sedan finns
tid till samtal, pyssel, pingis och lek.
Ledare: Susanne Fredriksson, Björn Carlstedt

TISDAGAR

Tisdagsskoj åk F-2
Pastoratsgården Källby kl. 13.30–15.15
Vi har andakt, äter mellis, pysslar, bakar
eller leker. Vi hämtar på skolan och följer de
som behöver tillbaka till fritids.
OBS Anmälan på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/gotene/tisdagsskoj
Ledare: Susanne Fredriksson, Linda Ljungkvist

Kyrkis Barn 6 år och uppåt
Lundsbrunns bygdegård kl. 17.00–18.30
17.00 Drop-in fika
17.30 Kyrkis med andakt, pyssel och lek.
18.30 Slut.
Ledare: Jenny Persson, Susanne Fredriksson

Efter plugget åk 3-4 / åk 5-6
Götene församlingshem kl.13.40–15.20
Varannan gång för åk.3-4, varannan gång
för åk.5-6. Vi fikar, har andakt och sen finns
pyssel, pingis, innebandy, lek och läxläsning.
Ledare: Björn Carlstedt, Oscar Lindstrand

TORSDAGAR

Öppet hus För alla åldrar
Götene församlingshem 16.00–19.00
16.00 Drop-in, fika, pyssel, lek
17.15 Samling i Ungdomsrummet för ALLA
19.00 Slut
Ledare: Björn Carlstedt, Susanne Fredriksson

Stor och Liten 0-5 år med vuxen
Pastoratsgården Källby 10.00–12.00
Vi sjunger, har andakt, pratar, fika och lek.
Om du vill - stanna på kyrklunch kl.12.00
50 kr/vuxen. Se sid. 18
Ledare: Susanne Fredriksson

Miniklubben 0-5 år med vuxen
Götene församlingshem kl. 09.30–11.30
Vi börjar med en sångstund och andakt,
sedan fikar vi och leker.
Ledare: Jenny Persson, Britt Modin

FREDAGAR

Tonår åk 7 och uppåt (vi ses ojämn vecka)
Götene församlingshem kl.18.00–20.00
Vi bjuder på mat, umgås, spelar spel, pratar
eller hittar på något annat roligt. Kvällen
avslutas med en kort andakt.
Ledare: Oscar Lindstrand, Jenny Persson,
Susanne Fredriksson, Björn Carlstedt

Kika gärna in - du är också välkommen!
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ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL
KYRKANS VERKSAMHET

FAMILJEKVÄLL Onsdag 16 sept.
Pastoratsgården Källby kl 17.30
Andakt och pyssel.
Anmälan senast 14/9 till Susanne Fredriksson
0511- 285 66 eller Josefine 0511-285 43

Du, ditt barn eller din ungdom behöver
inte vara medlemmar i Svenska kyrkan eller
kristna, för att delta i Svenska kyrkans
verksamhet. Vår verksamhet kan vara ett
sätt för dig och din familj att möta kristen
tro och fundera på om det är något för er.

Messy Church - en kväll för alla åldrar !
Skälvums Missionshus, kl 18.00
Måndag 21 sept. och 16 nov.
Vi pysslar och
firar gudstjänst

Söndag 4 oktober

Världens-barn-konsert

Du vet väl om att vi finns på
Instagram och på Facebook?!

Kinne-Kleva kyrka kl 18.00
Medv av Misterbandet, Maria
Sitte, Hugo Ljungkvist, Birgitta
Bergqvist, barn och ungdomar m fl
Ev. sänds konserten digitalt
En kväll till förmån för Världens Barn

Godnattgudstjänst

Söndag 8 nov.
Götene kyrka kl 18.00
En stilla stund i kvällningen. På med pyjamas
och ta med ditt gosedjur

APP-TIPS 		
KYRKAN är Svenska kyrkans app för barn i
förskoleåldern. I den kan barnen på ett roligt
och lekande sätt utföra olika sysslor i kyrkan.
• Spela memory med djuren i Noas ark
• Fylla en dopfunt med vatten
• Tända ljus i en ljusbärare
• Möblera om altartavlan
• Måla ett kyrkfönster
• Pussla ihop en oblat
• Spela på orgeln
• Se på film
En gratisapp att ladda ner där appar finns

Hjälp kycklingarna att hitta vägen tillbaka till
hönan
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Torsdagskvällar

MÖTESPLATSER

Forshems församlingshem, kl 18.00
Följande datum: 17 sept. 15 okt. 19 nov.
Gemenskap och programpunkt.

Onsdagsträffen

Pastoratsgården Källby kl 14.00
Följande datum: 30 sept. 21 okt. 11 nov.
Gemenskap och programpunkt.
Anmälan till Inger Lindberg, 0511-28573

- Håll avstånd - 2 meter, också då du 		
lämnar lokalen. Sitt glest (2 m) och respektera antal sittplatser i varje lokal
- Handhälsa inte
- Hosta / nys i armvecket
- Stanna hemma vid förkylningssymptom

LIVSLUST - för kropp & själ

Pastoratsgården Källby kl 17.15-18.00
Fruktfika-Qigong-Avslappning
Följande måndagar: 12/10, 19/10, 26/10,
2/11, 9/11,16/11
Ledare: Helena Bergstedt

OBS!
På höstens mötesplatser är det begränsat antal besökare som kan delta.
Lokalens storlek får avgöra. Vi vill ändå
ge en möjlighet att få träffas.

”Stilla dag” Lördag 24 okt.

Götene församlingshem kl 09.00-17.00
En dag i tystnad, stillhet och eftertanke
tillsammans med andra, dig själv och Gud.
Du behöver inga förkunskaper.
Pris: 100 kr, inkl fika och lunch
Anmälan senast: måndag 19 okt.
0511-28546, 28500 (meddela ev allergi/
specialkost)
Ledare: Veronica Lindström, 0511-28533
och Marianne Enoksson, Ekumeniakyrkan,
0511- 503 04

Se vår hemsida eller annons i Götene tidning.

Kaffe och andakt (start 1 sept.)
Götene församlingshem
Tisdagar kl 11.00-12.00
Vi fikar, pratar och har andakt.

Öppet hus Forshems församlingshem
kl 14.00 Följande onsdagar:
9 sept. 7 okt. 11 nov.
Bibelsamtal, stickcafé eller pyssel.
För alla åldrar

Kyrklunch med andakt (start 10 sept.)
Pastoratsgården Källby Torsdagar kl 12.00
Deltagarantalet är begränsat till 15 personer
och senast tisdagen före måste man anmäla
sig till församlingsvärdinnan Josefine Klahr
tfn 0511-285 43.
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ÅTERBLICK

Pilgrimsvandring från Hönsäters kapell i juni.
Sommarens måndagsvandringar har lockat
många nya att prova på att vandra.

Konfirmander på pilgrimsvandring mellan
Källby och Husaby. Det blev stopp för korvgrillning vid Lasses grotta. Gruppen avslutade
denna vackra försommardag med en andakt i
Husaby kyrka.

Sommarmusik i Västerplana den 4 juli. ”Tango
nuevo med Två Deciliter”. Duon har specialiserat
sig på tango och på Astor Piazzollas musik

Saga besökte pastorsexpeditionen och
visade upp innehållet i sin väska. Änglar!!!
Vad har du i din väska idag?

Kaffe och andakt vid Götene församlingshem
har varit efterlängtade avbrott i vardagen.

Hitta kyrkmössen Vid Husaby kyrka har man
kunnat leta efter kyrkmöss utmed Kungsstigen.
Barnen har fått räkna antalet möss, lämna in sitt
svar och deltagit i utlottning av vinster. Det har
varit en populär aktivitet för hela familjen.
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Nu är det inne
att vara ute!

Image Freepik

Att vandra i naturen bjuder på upplevelser,
såväl aktiva som mer stillsamma. Gå själv
eller bjud med någon på vandring. Det är
lätt att hålla avstånd ute. Ta med matsäck
och njut av vackra höstdagar.

Vandringsleder genom
Götene kommun
- Pilgrimsleder (medelsvår, omväxlande
terräng, leden markeras med St Olofskorset)

- Kinnekulleleden (totalt 45 km, medel-

Allhelgona
Välkommen fredag 30 oktober
för att smycka gravar och tända ljus
P.g.a. rådande pandemi kan vi inte bjuda
på kaffe-/våffelservering i år.

GÖTENE

Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
Orgelmusik i Götene kyrka kl 14 och kl 16

HUSABY

svår, naturstigar och mindre skogsvägar,		 Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
bitvis på något större vägar)
Biosfärleden (totalt 136 km, medelsvår, KINNEKULLE
Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
kanocksåcyklas,ledenmarkerasmedettB)
(förutom Österplana)
Här hittar du kartor:
Stilla orgelmusik kl 17 i Forshems kyrka.
www.svenskakyrkan.se/gotene/pilgrims		
KÄLLBY
leder-i-gotene-pastorat
16.00 andakt med musik i Hangelösa kyrka
www.skaraborgsleder.se/vandring/se_		
17.00 andakt med musik i Källby kyrka
vandring_gotene_kinnekulleleden.html
www.skaraborgsleder.se/vandring/se_		
vandring_biosfarleden.html

Minnesgudstjänster i pastoratet se sid. 10-11
I år får minnesgudstjänsterna en annan utformning än tidigare år p.g.a. pandemin.

Bli medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i
kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller
absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan
lyfta, stärka och ge hopp.
Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!
Ring pastorsexp. 0511-28500 så skickar vi inträdesblankett. Blanketter finns också på 		
pastoratets hemsida under fliken ’om Götene pastorat’. Skriv ut, fyll i och skicka/lämna 		
till Götene pastorat, Skolgatan 1, 533 31 Götene.

