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Kyrkoherdens tankar

Pixabay

Om att börja på nytt
”Se, jag gör allting nytt”
De orden av Jesus har snurrat i mitt huvud i sommar när jag
tänkt på vad som väntar i livet och kyrkan nu till hösten. I
någon mening är det så; vi börjar på nytt, vi gör en nystart.
Coronapandemin som lagt en våt filt över oss alla börjar nu
förhoppningsvis vika och vi kan börja se framåt igen. Vi kan
mötas till gudstjänster och samlingar mer fritt och öppet än
på länge. Det är något att vara glad och tacksam för då vi alla
längtar efter gemenskap både med Gud och med varandra.
”Se, jag gör allting nytt”
För mig personligen börjar något helt nytt i höst. Efter 15 år
som präst i vad som nu är Götene pastorat varav de sista fyra
och ett halvt åren som kyrkoherde, har det blivit dags för mig
att tacka för mig. Den 1 november tillträder jag en tjänst som
komminister i Vänersborgs församling.
Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla pastoratsbor,
förtroendevalda och anställda för alla de här åren. Tack för vad
vi fått dela av tro och liv på många olika sätt. Tack för många
goda minnen av samtal och möten som jag kommer att bära
med mig i hjärtat.
En välsignad höst önskar dig
Claes Björndahl
Kyrkoherde
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KINNE-VEDUMS KYRKA

Valvmålningarna är från 1754, troligen
utförda av Carl Gustaf Hoijst och Johan
Laurell. Predikstolen från 1691 är gjord av
Nils Bratt d.y. från Kinne - Vedum.

Reportageserie om pastoratets kyrkor
Text och foto: Björn Sjöstedt

År 1702 inlemmades tornkammaren i
kyrkorummet, triumfbågen vidgades och 35
år senare byggdes läktare, numera borttagna.
Kyrkan genomgick större renoveringar 1913
och 1963 - 64. 1913 fick kyrkan bland
annat nya bänkar och färgen togs fram
på predikstol och valv och ”förbättrades”
av C.W. Pettersson. En altaruppsats från
1700-talet avlägsnades. Kvar finns ett
krucifix som nu står på altaret och därmed är
det medeltida fönstret åter synligt. 1963 var
avsikten att återställa interiörens romanska
karaktär. Här finns nu två madonnaskulpturer,

Kinne-Vedums församling hette Vedum
till 1884 då namnet ändrades eftersom
det finns fler Vedum-kyrkor. Fram till
1962 var Kinne - Vedum annexförsamling
till Forshems pastorat då den överfördes
till Götene församling där den är en av
fyra kyrkor.
Kyrkan räknas till de bäst bevarade
1100-talskyrkorna i Sverige om man ser
till exteriören. Trävirke har daterats till
1180-talet. Kyrkan är byggd av sandsten
och troligen har kyrkan samme byggmästare
som Skälvums kyrka, Othelric. Äldst är
långhus, kor och absid. Tornet kom till
omkring år 1200. Sakristian byggdes på
1600-talet som gravkor åt den adliga
familjen Dufva. Mer om den lite senare.
Det är oklart när vapenhuset byggdes. I
dörröppningen mellan vapenhus och långhus
sitter en medeltida järndörr. Dopfunt och
altare är från byggnadstiden. Altaret står på
sin ursprungliga plats och har stor likhet med
altaret i Skälvums kyrka. Från början saknade
kyrkan innertak varför takbjälkarna var
synliga. Ett platt trätak lades in på 1300-talet
och på 1400-talet fick kyrkan sina valv.
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den mindre i björk från 1200-talet och den
större i ek från 1400-talet. En gravhäll från
1659 över Anders Larsson Dufva flyttades
från koret och sitter nu på väggen intill
dörren till vapenhuset. Släkten Dufva har
anknytning till Kårtorp och Lövholmen.
Dess historia är intressant läsning. Släkten
tillhörde det militära frälset men inte
alla medlemmar levde särskilt ärofullt.
Bengt Andersson Dufva ”förstörde all sin

ärvda egendom” och 1708 sålde han familjens
gravkor och det var antagligen då det blev
sakristia. Släkten dog ut på manssidan 1848.

FÖR DIG SOM VILL VETA MERA
Via svenskakyrkan.se/gotene/kinnevedums-kyrka finns en utförlig beskrivning
av kyrkan och dess historia, skriven av Viola
Hernfjäll.

10–12 september KULTURARVSDAGEN 2021
Årets tema: "Kulturarv för alla"
Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets
årliga evenemang där lokala arrangörer
medverkar och bjuder in allmänheten till
hundratals olika kulturarvsarrangemang
från norr till söder i hela landet. Kulturarv
finns överallt omkring oss och påverkar
alla. Det formas och omformas ständigt
– i dåtid, nutid och framtid. Årets tema
”Kulturarv för alla” bjuder in till att ge fler
människor möjlighet att ta del av den
breda palett av kulturarv som finns i
dagens Sverige där bland annat kyrkor
och kyrkogårdar är en viktig del av vårt
kulturarv.

Flera av Götene pastorats kyrkor hålls
öppna i samband med kulturarvshelgen.
Ta chansen och gör ett besök i kyrkorna
och ta del av kulturhistoria, byggnadshantverk, takmålningar, altartavlor,
kyrkbänkar och hantverk.
Läs mer via
raa.se/evenemang-och-upplevelser/
ararvsdageno
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GÖTENE PASTORAT SATSAR PÅ HÅLLBAR UTVECKLING
Källby kyrkogård är intressant på många sätt, inte minst för att
personalen arbetat med hållbar utveckling och tankar runt platsens
betydelse för besökaren.
Text: Maria Jansson, foto: Maria Jansson och
Marita Blomquist Svensson

Det som utmärker sig med Källby kyrkogård
är just arbetet med perennerna, berättar
Marita Blomquist Svensson som arbetar som
kyrkvaktmästare i Götene pastorat och som
bland annat planerat in och planterat växterna
i den nya askgravplatsen på Källby kyrkogård,
som Mats Lindegren har ritat och anlagt.
Gamla perenner tas om hand och förvaras,
förökas och återanvänds på nya ställen och
ibland skänker privatpersoner perenner till
oss som vi kan använda. Vi har en plats som
jag kallar ”Undantaget”, där vi rotslår växter
innan de hittat rätt plats och så använder
vi även dem till buketter, säger Marita.
Vi försöker använda perenner som är lite
härdigare och som vi vet brukar tåla mer.
Lite säkra kort.

Vi väljer perenner som vi vet funkar även som
snittblommor, då vi gör altarbuketter själva i den
utsträckning det går. Förra säsongen klarade vi oss
från slutet på maj ända in i november innan vi behövde köpa något, berättar Marita.
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KYRKOGÅRDSNYTT
GRAVSTENSSÄKRING
För att kyrkogårdarna ska vara säkra
miljöer gör vi en gravstenssäkring.
Vi provtrycker gravstenar i Götene
församling (Götene, Holmestad, KinneVedum, Vättlösa) med start vecka 32,
2021 och arbetet kommer fortgå.
Att säkra gravstenar är en myndighetsutövning.

Marita förklarar att i växtvalet hon gjort till
askgravgravplatsen har hon utgått från att
det ska vara en rogivande plats med milda
färger, större prydnadsgräs som vajar för
vinden och växter som älskas av bin, humlor
och fjärilar som skapar en extra dimension till
platsen.

Gravrättsinnehavaren meddelas med information om krav på åtgärd om gravstenen
inte uppfyller säkerhetskraven.
En gravvård är en egendom. Därför är det
gravrättsinnehavaren som äger ansvaret för
att gravstenen uppfyller säkerhetskraven.

Att kyrkogården har en stor betydelse för
den biologiska mångfalden som en fristad
för djur och växter som annars skulle ha
försvunnit från landskapet är viktigt, slår
Marita fast.

Hälsningar kyrkogårdsförvaltningen.

Vårt mål är att kyrkogården ska vara en
rogivande och trivsam plats för våra
besökare. Snart hoppas vi på att få nätta
bänkar på plats också, som går att flytta
till den plats man har sin anhöriga, avslutar
Marita.

SÖK MEDEL-ur Kinnekulle församlings fonder
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:
* GERDA OCH ERIC JONSSONS MINNESFOND utdelas årligen till församlingsbor 		
som på grund av sjukdom eller handikapp
är i behov av vila och rekreation.
* JOHAN SVENSSON I MYRBACKENS 		
MINNESFOND utdelar årligen ett stipendium till kvinnlig ungdom i församlingen
”vilka önska yrkesutbildning”.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:
*
*
*
*

Ändamål och motivering
Sökandes namn och personnummer
Adress och telefonnummer
Bankkontonummer

Ansökan skickas till pastoratets kamrer
Veronika Wallenros, Skolgatan 1, 533 31 Götene
Ansökan ska vara inkommen senast 5/11 2021
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FOKUS PÅ DIAKONI
Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad
i Kristi kärlek och uttryckt i kyrkans liv.
Man kan säga att diakonin handlar om att
möta människor i utsatta livssituationer
med barmhärtighet och solidaritet.
Text och foto: Maria Jansson

- Vår verksamhet är ofta utåtriktad och förebyggande och kan ske i samarbete med kommunal
verksamhet, andra kyrkor, studieförbund eller andra
aktörer i samhället. Det är faktiskt så att vårt diakonala arbete vänder sig till människor i alla åldrar,
från alla samhällsklasser och i livets alla skeenden,
berättar Veronica Lindström som arbetar som diakon i Götene pastorat.
Till följd av pandemin har Götene pastorat ställt om och avlastat hemtjänsten i Götene kommun
genom att diakoner och församlingsvärdinnor handlat och hjälpt till med apoteksärenden åt
människor som varit äldre än 70 år eller i riskgrupp, berättar Veronica.
Att skapa mötesplatser och arenor där människor kan mötas för gemenskap är viktigt
- Det är viktigt att det finns mötesplatser för människor i olika åldrar och skeenden i livet.
Lyhördhet och anpassning för att möta behoven krävs ständigt, konstaterar Veronica.
Ett resultat av just lyhördhet och anpassning är mötesplatsen Sopplunch i Götene församlingshem. Även mötesplatsen Kom in, med fika, andakt, promenad och gemenskap, är en
omtyckt och välbesökt mötesplats i Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby församlingar.
- I normala fall erbjuder Götene pastorat en uppsjö av olika mötesplatser att träffas på:
Måndagsträffarna i Götene församlingshem, där herrarna står för matlagning och serverar
lunch med efterrätt. Det finns vävgrupp, möjlighet att syssla med handarbete tillsammans,
delta i sittgympa och så arrangeras gemensamma promenader. I Källby brukar kvällsaktiviteten
Livslust arrangeras. En aktivitet som vänder sig till människor i alla åldrar för att främja kroppens
och själens hälsa genom qigong, avslappning och bibelord. Andra mötesplatser är äldreoch trygghetsboende i pastoratet, som diakonerna besöker regelbundet.
- Där brukar vi ha samtal kring ”så var det förr”, om livet, minnena och mycket annat.
Dit kommer även personer som inte bor på boendena.
För de som mist sin maka/make, sambo/särbo finns en grupp som kallas Leva vidare där
man vid några tillfällen får möta andra i samma situation och dela sina tankar kring sorg.
Under pågående pandemi har dessa träffar ersattes med telefonsamtal för att stödja och dela
sina tankar kring sorg och saknad.
Födelsedagsfirande för de som fyller 70, 75, 80, 85, 90 år och äldre.
- Jubilarer i Götene pastorat brukar firas när de fyller 70, 75, 80, 85, 90 år och äldre . Då bjuds
jubilarerna in, tillsammans med en vän, till födelsedagskalas med mat och underhållning.
Under pågående pandemi har istället jubilarerna uppvaktats med presentkort på en blomma
från de lokala blomsterbutikerna.
Det enskilda mötet finns i själavårdsrummet, både själsligt och med ekonomiska frågor
- Allt fler personer vänder sig till kyrkan för samtal både i andlig vägledning och för att få
hjälp i sina personliga kriser. Jag brukar beskriva diakoni som ett uppdrag till kyrkan grundad i
Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta
livssituationer, avslutar Veronica.
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Nyfiken på kristen tro?

Inspiration, tankar, budskap och
fördjupad kunskap om teologi med

Josef Ekesryd
För några år sedan, när jag arbetade i en an- Sverige beskrivs ibland som ett att världens
nan församling i en annan del av landet så mest sekulariserade länder och att prata om
hade jag en andakt på ett äldreboende. Det andliga erfarenheter kan uppfattas som konvar inget anmärkningsvärt i sig, det hör till stigt trots att de är så vanliga. Det är inte
prästens vanliga arbetsuppgifter, men den bara vi präster som ska föra det religiösa
här gången fick jag en ingivelse när vi satt samtalet från predikstolen. Det behövs att
och drack kaffe efter andakten. Jag tittade på vanliga människor i sina vanliga liv slutar vara
människorna som satt vid samrädda för vad folk ska tycka och
ma bord som mig och så frågade ”Finns det tillfällen tänka och börjar tala mer om
i ditt liv då du
jag ”Finns det tillfällen i ditt liv
andliga upplevelser. Vi torkar ut
då du upplever att Gud har varit
upplever att Gud och våra relationer riskerar att
bli ytliga om vi inte får dela vår
särskilt närvarande?”
har varit särskilt andliga insida med varandra.
En efter en började de äldre benärvarande?”
I början på romarbrevet skriver
rätta de mest gripande sakerna
om hur Gud, ofta i sårbara situationer, vi- Paulus med en brinnande entusiasm att han
sat glimtar av sin närvaro i deras liv. De här inte skäms för evangeliet. Det är något som
människorna var inga som utmärkte sig som gör honom orädd inför vad andra ska tycka
särskilt religiösa utan de var vanliga, ganska och tänka om hans kristna livsval, detta är
lågmälda svenskar. De hade alla en sak ge- något som vi behöver ha mer av. Jag tror inte
mensamt, de hade hållit tyst om sina er- att dörrknackning är den bästa metoden att
farenheter, till och med inför sina närmaste sprida vår tro. Jag tror att det som behövs är
familjemedlemmar av rädsla för att uppfattas att vanliga kristna människor vågar tala mer
om egna andliga erfarenheter med de som
som knäppa.
man redan delar sina liv med.

Överlåtelsebön:
Du som ville mitt liv
och har skapat mig efter din vilja allt i mig känner du
och omsluter med ömhet:
det svaga, likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.

Pixaby

Jag prisar din vishet,
du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen.
Bön av Margareta Melin
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VAD HANDLAR
EGENTLIGEN
KYRKOVALET OM?

KRÖNIKA

Förr och nu
i kyrkorna
Antikvarien och
kulturhistorikern

Lars Göran Nilsson
Vänermuseet, Lidköping

Kyrkan mitt i byn

(del 3)

Kyrka och stat
Det moderna Sverige är svårt att tänka sig
utan vår lutherska kyrkas medverkan. Under
1600-talet utrotas slutligen alla rester av
andra läror och andra än kyrkans mäns
inflytande. Hand i hand vandrade sedan
kyrkan och staten tills de för ett tjugotal år
sedan gick skilda vägar.
Under nära 500 år var kyrkan byns förbindelse
med kung, krona och stat. Staten garanterade
kyrkan skydd och hade kontroll över
biskoparna. Vad som förändrats mycket
sedan 1960, då de första kvinnliga prästerna i
statskyrkan vigdes, är kvinnans ställning i det
kyrkliga livet. Debatten kring detta har tidvis
varit häftig, både runt 1960 och senare. Vår
demokrati har utvecklats genom åren, allt
från lagen om lika rösträtt för kvinnor till
dagens samhälle.
Det fördemokratiska samhället lämnade
inte kvinnor något utrymme utanför hemmet.
Den starka patriarkaliska strukturen som
rådde till en bra bit in på 1900-talet var strikt
könsuppdelad.
Vi kan anta att situationen för kvinnorna
varit liknande även under medeltiden.
Ett tecken på hur det såg ut ser man i
kyrkorummets uppdelning i mans- och
kvinnosidan. Den norra sidan var anvisad
till kvinnorna. Allt fann man stöd för i
Bibeln och att en kvinna skulle kunna vara
något mer än husbondens fru och barnas
mor var otänkbart.
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•Vad kyrkan ska göra –
den strategiska inriktningen.
•Vad det får kosta –
budgeten och fördelningen av resurser.
•Hur det går under tiden –
att följa upp och utvärdera den
grundläggande uppgiften: Att fira
gudstjänst, undervisa i och berätta
om kristen tro och att möta och hjälpa
utsatta människor.
Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar
fram representanter till tre olika nivåer:
Kyrkofullmäktige,
Stiftsfullmäktige
och
Kyrkomötet.

uKyrkofullmäktige

styr församlingarnas
arbete, vars grundläggande uppgift är att fira
gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva
diakoni och mission. Gudstjänster är till exempel
högmässor, då man firar nattvard men också
vigsel- dop- och begravningsgudstjänster.
Undervisning vänder sig till både barn och
vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill
fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg
om medmänniskor, djur och natur. Att möta
människor som är utsatta, i kris eller sorg, i
behov av stöd eller att bryta ensamhet.
uStiftsfullmäktige styr arbetet i respektive
stift. Stiftens grundläggande uppgift är att
främja och ha tillsyn över församlingslivet i
stiftet.
Det kan handla om att stötta församlingars
arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor,
bidrag till att renovera och förvalta kyrkor,
textilier och konst.

uKyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ. Där fattas beslut om frågor
som handlar om kyrkoordningen (Svenska

kyrkans regelverk) och andra frågor som har
betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel
kyrkohandboken och psalmboken*.
*Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster
ska firas och i psalmboken finns de sånger som
används i gudstjänster och församlingsliv.

Vem får rösta?

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan, ha
fyllt 16 år senast på valdagen och vara
kyrkobokförd i Sverige. Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor före valet.

Här kan du förtidsrösta

Götene församlingshem, Skolgatan 1
Datum: 6-11/9 och 13-19/9
Vardagar: kl 10-12 och 13-15
Kvällar: Tors 9/9 och Ons 15/9 kl 17-20
Lördagar: 11/9 och 18/9 kl 10-12

Tag med röstkort och giltig
legitimation när du ska rösta

KYRKOVAL
Söndag 19 september

Mer upplysningar om kyrkovalet hittar du via
svenskakyrkan.se/kyrkoval/om-kyrkovalet

Öppet kl. 09-11 och 16-20
RÖSTA TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
I GÖTENE PASTORAT

På valdagen röstar du i den vallokal
som står på ditt röstkort.
Götene församling

Det finns två nomineringsgrupper att välja på

- SAMLINGSLISTAN
- SVERIGEDEMOKRATERNA

Röstlokal: Götene församlingshem
Skolgatan 1, Götene.

Vad de vill göra för Götene pastorat kan du läsa
om på vår webbsida, under Kyrkoval.

Röstlokal: Sils församlingshem
Fiolgatan 2, Götene.

Husaby församling
Kinnekulle församling
Röstlokal: Forshems församlingshem
Forshems kyrkby, Hällekis.

Källby församling
Röstlokal: Pastoratsgården Källby
Hagvägen 2, Källby.
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KONFIRMANDER 2020/2021

Konfirmationen ägde rum i Hangelösa kyrka i maj.

Från vänster: Ellinor Carlberg Mehrén, Leon Färén, Viktor Toftgren, Love Inhammar, Emil Larsson
Liam Lövkvist, Simon Borg, Otto Karlsson, Susanna Venetvaara.

Från vänster: Ellinor Carlberg Mehrén, Filip Fridell, Hugo Andersson, Neo Törnqvist, Engla Färén,
Melker Strid, Evelina Ljung, Susanna Venetvaara.

Från vänster: Ellinor Carlberg Mehrén, Wilma Ekman, Ebba Tjeder, Lina Nilsson,
Evelina Persson, Ida Persson, Susanna Venetvaara.
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Grattis!
Gunvor Högberg, Lillängen Slåttebrona Götene

En tankeställare om Jesus

vinnare av ”Sommarkluring”

* Han föddes i en liten by som skulle ha förblivit
okänd för oss om inte han hade blivit född där.
* Hans föräldrar var inte rika. Pappan var en
timmerman.
* Han reste aldrig mer än tjugo mil från sin
födelseplats.
* Han blev aldrig någon makthavare. En gång
var han inne i ett palats, men då hade han
släpats dit som en fånge.
* Han blev aldrig vald till någon förtroendepost.
När andra ville förändra uppifrån genom att
gå till de mest inflytelserika i samhället, då
gjorde han tvärtom. Han var - annorlunda.
* Han berömde inte de framgångsrika eller dem
som ansågs fromma och duktiga. Istället höll
han fram ett litet barn, som inte uträttat
något märkligt. Barnet, sade han, skulle vara
allas föredöme.
* Han skrev aldrig någon bok.
* Han var ingenting av det som vi brukar 		
förknippa med storhet.
* Han ägde, till exempel, endast kläderna på
kroppen.
* Han var tvungen att låna en slant när han
skulle undervisa.
* Han var tvungen att låna en åsna för att
rida in i Jerusalem.
* Han var tvungen att låna ett rum för att
fira nattvarden.
* Han var tvungen att låna en annan mans
styrka för att få korset upp på berget.
* Han var tvungen – till och med i döden att låna en grav.
Om hans avrättning fanns inget TV-reportage,
ingen proteststorm, inga löpsedlar.
Hans vänner gömde sig undan.

Vinst: En mugg med unikt Liljestensmotiv från Husaby k:a.
Rätt lösning: 1.Åstol, 2.Smögen, 3.Apelviken, 4.Tylösand,
5.Havets hus, 6.Marstrand, 7.Grebbestad, 8.Kosteröarna,
9.Nordens Ark, 10.Strömstad, 11.Fiskebäckskil, 12.Stenungsund, 13.Klädesholmen, 14.Gullmarsfjorden.

HöstKluring

Vilka svampsorter
söker vi nedan.

Kasta om
bokstäverna
och få fram
rätt namn.

Seppo.net

1. Kroppsböj ___________________________
2. Trallattrakten _______________________
3. Måsens bulor _______________________
4. Droskabil ___________________________
5. Facitkår _____________________________
6. Reklamgul __________________________
7. Dallerkammen ______________________
8. Snarka milde _________________________
9. Marks lille __________________________
10. Stollig flinksväljt _____________________
11. Och majspänning _____________________
12. Enorm susvår ________________________
13. Harpan majskolv _____________________
14. Varvets stumptramp __________________

Ändå…
har världen aldrig riktigt varit densamma efter
honom. Hans kärlek har världen aldrig kunnat
glömma. Den har till och med förvandlat ett
grymt barbariskt avrättnings-instrument till en
symbol för kärlek och förlåtelse. Det vore
konstigt om vi inte hos honom kunde hämta
någonting som kan hjälpa oss att leva tillsammans och förvandla mörkret på vår jord till ljus.
Illustration: Mickelsson/IKON
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Skicka/lämna ”Kluringen” före 30/10 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen
Namn:

________________________________________

Adress:

_______________________________________

________________________________________________
Tel: ____________________________________________

HÅLLBAR INREDNING
LIGGER I TIDEN

Foto:: Veronika Wallenros
Foto

Allt fler människor vill inreda med second hand möbler och inredning.
Ett klimatsmart, billigt och roligt sätt att inreda, som ger unika hem och
ett mer hållbart samhälle.
Med second hand möbler och inredning
bidrar du till en bättre värld. Du minskar nämligen din klimatpåverkan med upp till 40 %.
När du handlar på Kyrkornas Second Hand
i Götene hjälper du till att göra samhället
mer medmänskligt, eftersom allt överskott
från dina köp går till sociala insatser för
att hjälpa människor som lever i utsatthet.

Oavsett vilken stil du har hemma är det
enkelt att hitta snygg och hållbar second
hand inredning.
Hela soffgrupper, vitrinskåp med patina,
handgjord keramik, klassiska serviser, tavlor
och vaser – du kan faktiskt inreda hela ditt
hem med second hand.
Hitta nya användningsområden och ge föremålen en ny chans.

Begnagnade föremål håller ofta högre kvalitet än nyproducerade och kostar en tiondel av nypriset.
Med enkla medel kan ett fynd från Kyrkornas Second
Hand i Götene piffa upp och skapa harmoni.
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ÅTERBLICK

Recept Club sandwich med
kycklingbacon 2 portioner

Sommarskoj i Fornparken, en sommarlovsaktivitet som arrangerades i samarbete med
Kultur och fritid i Götene kommun.

Det här behövs:

1pkt stekt och skivad kyckling (classic á 200 g)
500 g sötpotatis
2 avokador
1 tomat
1 romansalladshuvud
100 g kycklingbacon
1/2 msk olja
6 skivor rostbröd
1/2 dl majonäs

Några deltagare ur pastoratets ungdomskörer
sjöng Ted Gärdestad-medley i Stjälkaskogen
och önskade glad sommar.

Gör så här:

Sätt ugnen på 225 grader.
Skala och dela sötpotatisen till strips. Lägg
dom på en plåt och sätt in mitt i ugnen i
drygt 30 minuter.
Dela, kärna ur och gröp ur avokadorna. Skär
sedan avokadoköttet i skivor.
Skiva tomaten.
Bryt loss bladen från salladshuvudet.
Stek kycklingbaconet krispigt i olja i
stekpanna.
Rosta rostbröden i brödrost eller i
stekpannan.
Lägg ihop bröden med alla tillbehören
och skär dom i halvor och servera med
sötpotatisstripsen. Smaskens!
Källa: www.ica.se/recept

Sommarmusik Kinne-Kleva kyrka 27 juni
Alva Lindstedt, Johan Sundström, Mia Brolin
och Mikael Dalemo bjöd på sång och musik.

HÖSTENS VERKSAMHETER
När verksamheterna i pastoratet går att genomföra på ett smittsäkert sätt kommer de
att: annonseras i Götene Tidning och
läggas ut på webbsidans kalender.
HÅLL UTKIK!
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11-12 sept

Öppet och bemannat
Lördag kl 10-18 och Söndag kl 10-17
Husaby kyrka Utställning ”Mat i bibeln”
Lördag
Söndag

kl 16.00 Musik
kl 11.00 Gudstjänst, därefter
öppet hus i Husabygården

Se sidan 11 för plats och tid

Tag med röstkort och giltig
legitimation när du ska rösta

Forshems kyrka
kl 11.00, 13.00, 15.00 Guidning

BLI MEDLEM

Medelplana kyrka
kl 12.00 Sång & Musik Reibjörn Carlshamre
och Susanna Venetvaara
kl 14.00, 16.00 Guidning

tel. 0511-285 00 eller via
svenskakyrkan.se/gotene/medlemskap

Västerplana kyrka
kl 14.00, 16.00 Guidning
kl 15.00 Sommaren i dikt och ton
Britt Modin och Ingrid Linderoth

Allhelgona

Österplana kyrka Samlingsutställning
av samtliga aktörer på Höstrundan.
PROGRAM: motesplatskinnekulle.se/hostrundan/

Fredag 5 november
Välkommen att smycka
gravar och tända ljus.

KLIMATKAMPANJ 2021

GÖTENE

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord.

Skriv under namninsamlingen på
svenskakyrkan.se/act/act4climate

De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest.
Därför vill Act Svenska kyrkan tala om
klimatfrågan, som en rättvisefråga.

:  / 

KLIMATRÄTTVISA NU!

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

HUSABY

Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18

KINNEKULLE

Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
(Österplana kyrka är stängd)
Stilla orgelmusik i Forshems kyrka kl 17

KÄLLBY

Andakt med musik i Hangelösa kyrka kl 16
Andakt med musik i Källby kyrka kl 17

