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”Kyrkoherdens tankar”
”Den blomstertid nu kommer…” (Sv.ps.199)

Pixabay

Vi står inför sommaren. Varje gång psalmen 199 sjungs
kommer ett minne fram för mig. Det är när jag som 9-åring
besöker Hångers källa på Gotland. Platsen där Israel Kolmodin
sägs ha skrivit eller åtminstone inspirerats till psalmen. Jag
minns än idag hur rörd jag blev av att få sitta där vid källan
i närheten av Ganns ödekyrka. På resan var jag tillsammans
med min morfar och mormor in i väldigt många av Gotlands
kyrkor.
Att komma in i en kyrka stämmer till eftertanke och kan ge en
känsla av frid och ro. I Götene pastorat och kring Kinnekulle
har vi många platser och många kyrkor som kan stämma till
eftertanke. De sista två åren har också fått oss att tänka
på livet och frågor kring sjukdom och lidande. Det är inga
enkla frågor men frågor som vi tid efter annan möter och då
behöver vi ”nycklar” s.a.s. för att finna möjliga svar. Kyrkans
tradition bär många sådana som burit människor.
Nutidsmänniskan tror sig ofta ha svaret på det mesta men när livet far fram med oss och vi
drabbas av ont då står man plötsligt ganska tomhänt. Det är då kristen tro som livstydning
är till hjälp och vi kan tillsammans finna möjliga svar på de stora och svåra frågorna i livet.
Din församling finns för dig för att kunna dela dessa frågor. Det är inget konstigt att sätta
sig ner i sorg och saknad att prata med en präst eller diakon. Vi är inte där för att pracka
på utan för att lyssna och kanske tillsammans finna möjliga svar. Vi hjälper barn genom vår
barn- och ungdomsverksamhet att reflektera över livets frågor mitt i vardagens lek och
roliga aktiviteter. I ensamhet blir inte sällan oron och sorgen påtaglig och då finns många
mötesplatser i vardagen vid vuxenträffar i våra församlingshem i pastoratet. Välkommen att
dela vardagen.
Välkommen att dela gemenskapen i gudstjänster och olika samlingar vi har i pastoratet under
sommaren. Kolla för säkerhetsskull, vår hemsida svenskakyrkan.se/gotene
Med vänliga hälsningar
Leif Nordlander
vik.kyrkoherde
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GÖTENE KYRKA

Reportageserie om pastoratets kyrkor

Text: Björn Sjöstedt Foto: Björn Sjöstedt, Sylvia Berglund

Vid två tillfällen, 1944 och 1962, planerade
man att förlänga kyrkan åt väster men i båda
fallen nekades tillstånd till detta, vilket man
idag kan vara tacksam för. I stället byggdes
ett församlingshem som bland annat rymmer
en stor samlingssal.

I förra numret av Liljebladet presenterades
pastoratets yngsta kyrka, byggd 1912.
Nu har turen kommit till den troligen
äldsta kyrkan i pastoratet och även en av
de äldsta i stiftet, Götene kyrka.
Timret i korets vind har genom dendrokronologi daterats till 1125. Till det yttre
är murarna oförändrade sedan de höjdes på
1400-talet i samband med att de gotiska
valven slogs. De stora fönstren togs upp på
1700-talet och vapenhus och sakristia är
byggda på 1960-talet då föregångarna revs.
Fram till 1837 hade kyrkan en hög takryttare
som då revs och ersattes av en klockstapel
öster om kyrkan. Den ersattes 1880 av
en stapel väster om kyrkan. Nuvarande
klockstapel byggdes 1962 och fick då tre
klockor varav två nytillverkades.

Kyrkans interiör präglas av den stora
renoveringen 1962-64 då den gamla
inredningen revs ut och såväl bänkar som
läktare med orgel nygjordes. Det var arkitekt
Erik Lundberg som stod för ritningarna och
som även ritade den tidstypiska armaturen.
Viktigast av allt är vad som bevarats från äldre
tider och som gör kyrkan mycket sevärd idag
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Koret fick sina tak- och väggmålningar
1490, utförda av den s.k. Götenemästaren.
Merparten av målningarna överkalkades på
1800-talet, dock ej de som gömdes bakom
en stor altaruppsats, nu borttagen. 1909
togs målningarna fram och restaurerades.

Från 1400-talets senare
del kommer altarskåpet
och den madonnaskulptur
som nu hänger på norra
långhusväggen.

Från byggnadstiden stammar
dopfunten och altaret med
sin relikgömma som innehåller
vad som skall vara ett finger
av S:a Helena, kyrkans skyddshelgon.
Även predikstolen har gamla
anor. Den kom till redan på
1500-talet vilket är mycket
ovanligt medan bokstödet i
barockstil är senare.

Kristusgestalten
på norra
korväggen är
från 1100-talet
och saknar både
sitt kors och all
färg.
Kyrkan fick sin första orgel så sent som
1891, säkert beroende på att Götene bara
var en by, mindre än t.ex. Holmestad.
Nuvarande orgel byggdes 1966 av A.
Magnussons orgelbyggeri AB, Göteborg. Den
har 20 stämmor och är därmed den största i
pastoratet, räknat i antalet stämmor.

Det senaste tillskottet är en triptyk i textil
som skildrar Sankta Helenas liv. Konstverket
broderades 2013 av en grupp kvinnor i
bygden under ledning av Pian Bates och
Kristina Blixt.
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Psalm 31 skänker tröst i
krigets Ukraina
Sedan krigets början har judar och
kristna varje dag kl 17 (kl 16 svensk tid)
samlats kring den 31 psaltarpsalmen.
Videoklipp visar hur psalmen läses i allt
från skyddsrum och källare till tvättstugor och rum fulla med packning.
Att läsa denna psalm har spridit sig till
övriga Europa. Läs den kl 16 där du är.

13 Jag är bortglömd som en död,
jag är som ett krossat kärl.
14 Jag hör folkhopen viska.
Skräck från alla håll –
de gaddar sig samman
och smider planer mot mitt liv.
15 Men jag förtröstar på dig, Herre,
jag säger: Du är min Gud.
16 I din hand ligger mina dagar, rädda mig ur
mina fienders hand, från dem som förföljer mig.

1 För körledaren. En psalm av David.
2 Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
3 lyssna på mig, skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
4 Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
5 Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
6 Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
7 Du hatar dem som dyrkar falska gudar,
men jag litar på Herren.
8 Jag vill jubla av glädje över din godhet,
du som såg mitt elände
och tog dig an mig när jag led.
9 Du gav mig inte i fiendens våld,
du förde mig ut i frihet.

17 Låt ditt ansikte lysa över mig,
hjälp din tjänare i din godhet!
18 Herre, svik mig inte när jag ropar.
Låt de gudlösa stå med skam
och tystna i döden,
19 låt de läppar som ljuger förstummas,
deras fräcka tal mot den rättfärdige
i högmod och förakt.
20 Stor är din godhet,
som du sparat åt dina trogna
och som du ger i allas åsyn
åt dem som tar sin tillflykt till dig.
21 Du håller dem gömda hos dig
undan människors ränker,
du bevarar dem i ditt hägn
undan elaka tungor.
22 Lovad vare Herren, ty han var
förunderligt god mot mig i nödens tid.
23 Jag greps av oro och sade: Jag är
bortstött från dig.
Men du hörde hur jag bönföll dig,
hur jag ropade till dig om hjälp.

10 Förbarma dig, Herre, jag är i nöd,
mina ögon är skumma av sorgen,
jag är matt till kropp och själ.
11 Mitt liv rinner bort i ängslan
och mina år i suckan.
I nöden sviker mig kraften
och benen murknar i min kropp
12 för alla mina fienders skull.
Jag blir hånad,
jag är en börda för mina grannar,
en skräck för mina vänner,
de som ser mig på gatan viker undan.

24 Älska Herren, ni hans trogna!
Herren bevarar de trofasta,
men de förmätna straffar han strängt.
25 Var starka, fatta mod,
alla ni som hoppas på Herren!
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Livet och tron - om prövningar och hopp

F

å, för att inte säga ingen, går genom livet utan prövningar och utmaningar i livet. Under
alla mina år som präst har jag mött detta. En första ”skola” var som sjukhuspräst när jag
som ung-24 årig präst fick axla ansvaret att vara sjukhuspräst i Trollhättan. Mötet med sjukdom och lidande var ett uppvaknande från den teoretiska kunskapen jag fått på pastoralinstitutet. Jag mötte detta i cancerdrabbade unga och gamla. Sedan i mitt egna liv när jag för
nu drygt fyra år sedan drabbades av sjukdom som höll på att ända mitt liv men blev så gott
som helt återställd. Jag hade ju undrat när jag mötte lidande i det jag tidigare nämnt om tron
skulle bära om jag själv drabbades. Jag tyckte det ju var orättvist ibland, särskilt när unga
människor drabbades men också alla andra.
en vad var det då som bar och som gjorde att jag bevarade tron? Det var bönen och
erfarenheten av många människors omsorg. Jag vet att man bad för mig på många
platser på vår jord Tanzania, England, Tyskland och här i vårt eget land i de många sammanhang jag funnits med i – man bad. Många besökte mig också. Min familj fick betyda mycket.
Då växte hoppet, tilliten och kärleken. Jag såg Guds omsorg genom dem. Jag var inte övergiven – människorna som kom var Guds händer. Erfarenheten att vara buren av gemenskapen med Jesus Kristus och människors omsorg i min omgivning gav mig hopp.
ag tänker att det handlar om att vi, var och en, inte tänker att ”vi stör” men att vi med
respekt för personliga önskemål ändå finns för den medmänniska som drabbats av något
svårt. Vi får bära varandra i utsatthet, sjukdom och lidande. Paulus skriver: ”Bär varandras
bördor så uppfyller ni Kristi lag.” Den versen och den gyllene regeln ”allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni göra för dem” bär långt liksom den fantastiska sången av
Lydia Lithell: ”Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet…. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. ”

M
J

Text Leif Nordlander, vik.kyrkoherde

MUSIK Pastoratets vuxenkörer sjunger tillsammans
Nu när vi äntligen kan träffas och sjunga tillsamman igen gör vi ett
gemensamt körprojekt i Götene pastorat med alla vuxenkörerna.
Vi ville göra något som inte var allt för krångligt men med ett gott
innehåll som vi kan ha med oss i körerna framöver.
Vi bestämde oss för att bjuda in Reibjörn Carlshamre och Susanna
Venetvaara att inspirera oss genom sina sånger ”En tråd av nåd”.
Dessa sånger kom till i samband med reformationsåret och Lutherjubileet 2017. En bukett körsånger som vävs samman med korta
texter. Ett tilltal som tar avstamp i dåtid och landar i nutid.
Vi jobbar i våra körer under stora delar av våren med dessa sånger
och det hela utmynnar i en gemensam gudstjänst i Österplana kyrka
den 6 juni kl. 11.00. Förutom alla körsångare medverkar Bernt
Andersson på bas och Anna Boman Hald spelar flöjt vid pianot finner
vi kompositören Reibjörn Carlshamre och textförfattaren Susanna
Det vackra nothäftet till
Venetvaara är solist.
					
Text Helena Ambertson En tråd av nåd
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Gudstjänster och sommarmusik
i samarr. med

JUNI
5/6 Pingstdagen

15.00 Tusenårsaltaret Husaby
Sammanlyst, Husabymässan,
körmedverkan, ta med stol/fika

6/6 Annandag pingst

22/6 Onsdag

19.00 Kinne-Kleva Sommarmusik
”Sommarlängtan” Maria Sitte-sång, Con Anima

24/6 Fredag Midsommarafton

21.00 Forshem Musik med andakt
Ida Höög -blockflöjter

10/7 Sön 4 ef

10.00 Husaby Gud
10.00 Kestad Mäs
18.00 Hangelösa
Firas, Jenny G
Reuter-gitar
flöjt, sång
19.00 Götene Mä

11.00 Österplana Sammanlyst musik- 25/6 Sön Midsommardagen
gudstjänst ”En tråd av nåd” (se sid 7) 15.00 Tusenårsaltaret Husaby FriluftsVecka 28-29pastoratets kyrkokörer & musiker
gudstjänst. Ta med stol/fika
Husaby Väg
15.00 Tusenårsaltaret Husaby
15.00 Fornstugan Hangelösa FriluftsEkumenisk bön, ta med stol/fika
14/7 Torsdag
gudstjänst. Ta med stol/fika
20.00 Husaby Som
19.00 Götene Musikgudstjänst
11/6 Lördag
sånger från r
19.00 Hastings kyrkplats Frilufts19.00 Österplana Sommarmusik
1900-talet”
gudstjänst. Ta med stol/fika
Hällekis musikkår
Rebecka Wa
12/6 Heliga trefaldighets dag 26/6 Sön Johannes döparens d.
Sebastian H
10.00 Forshem Mässa
10.00 Pastoratsgården Källby Mässa
10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjt. 15.00 Göttorp Husaby Friluftsgudstj. 16/7 Lördag
18.00 Ova Musikgudstjänst
Vid vindskydden. Ta med stol/fika 19.00 Medelplana
Lotta Karlss
19.00 Kinne-Vedum ”Vår sommarmusik” 15.00 Vättlösa museum vid kyrkan
Jens Johansson och Maria Lugn,
Friluftsgudstjänst. Ta med stol/fika 17/7 Sön Apo
dragspel, fiol, sång och orgel.
10.00 Broby kape
19.00 Hönsäters kapell Gudstjänst
10.00 Fornparken
20.00
Kinne-Kleva
Sommarmusik
”Mitt
18/6 Lördag Österplanadagarna
friluftsgudstj
i
livet”
Mikael
Dalemo,
Mia
Brolin,
19.00 ÖsterplanaSommarmusik
10.00
Ledsjö Gud
Nicke
Holgersson,
Johan
SundMaria Sitte -sång, Johan 		
19.00
Fullösa Mäs
ström
sång,
gitarr,
bas
Sundström -piano
20.00 Skälvum So
28/6-3/7 Forshem Sommarkyrka
19/6 Sön 1 efter pingst
som riksspe
Café, andakt, musik (se sid 10)
10.00 Götene Gudstjänst
Ejstes med v
14.00 Österplana(-dagarna) Frilufts21/7 Torsdag
gudstjänst. Ta med stol/fikakorg
Husaby Som
(Blomstervandringar se sid 10)
3/7 Sön 3 efter trefaldighet 20.00 Hagström-or
18.00 Ledsjö Mässa
10.00 Kinne-Vedum Gudstjänst
18.00 Källby Sommarmusik Visor, dikter, 10.00 Källby Mässa
24/7 Sön 6 ef
berättelser av och om Olle
18.00 Forshem Sommarmusik, Medeltids- 10.00 Ova Gudstjä
Adolphson. Åsa B Johansson
ensemblen Ambrosia Anders Ren- 10.00 Skeby Mäss
-sång, violin, dragspel, piano.
berg, Malena Frööjd, PerNordmed 19.00 Medelplana
Johan Ludvig Rask -sång, gitarr, 20.00 Ova Sommarmusik ”Se hur i prydning 19.00 Holmestad
slagverk.
- My one and
jorden står”. Skådespelare Cathrine
konsert till m
20-23/6 Kinne-Kleva Sommarkyrka
Jeppson-textläsning, sång.
Stefan Joham
Café, andakt, musik (se sid 10)
Gjert Magnusson -piano

JULI

21/6 Tisdag

19.00 Kinne-Kleva Sommarmusik
Pianist Daniel Jarl, kören Cantabile

7/7 Torsdag

28/7 Torsdag

20.00 Husaby “I bl
20.00 Husaby Sommarmusik Fyrton
sommarkväll med TO
Petter Sjöqvist, Klara Wachmeister,
Rodebjer,
Maja Kamn
Noomi Elm, Ylva Elm, Linn Kinnerbäck Lake
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fter trefaldighet

dstjänst
ssa
Sommarmusik Trion
Gustafsson-fiol, Oskar
rr, Emma Johansson-

ässa

-30

i juli
gkyrka (se sid 10)

mmarmusik “Nordiska
romantiken och in på
”
allroth-mezzosopran,
Henriksson-piano

a Sommarmusik
son piano och sång

ostladagen

ell Gudstjänst
n Götene Ekumenisk
tjänst. Ta med stol/fika
dstjänst
ssa
ommarmusik ”50 år
elman” Lars-Olof
vänner

mmarmusik Lasse
rgel, Emil Snabb-elgitarr

fter trefaldighet

änst
sa
a Mässa
Sommarmusik”Music
only love” en hyllningsmusiken. Oskar Persson,
mmar Jazz-& vismusik

Med reservation för ändringar
FÖR AKTUELL INFORMATION

Besök svenskakyrkan.se/gotene
eller via appen Kyrkguiden

30/7 Lördag

21/8 Sön 10 efter trefaldighet

19.00 Fullösa Sommarmusik Folkmusik- 11.00 Holmestad Sammanlyst Högmässa 		
gruppen Trinning. Åsa Björkman,
Biskop Åke Bonnier, Kyrkoherde- 		
Anna Dahlgren, Karin Sjöberg
mottagande av Kristina Pettersson,
-sång, fiol, gitarr, kontrabas
körsång. Lunchmälan senast 15/8
0511- 28543, 28500
31/7 Sön Kristi förklarings d. 19.00 till
Vättlösa Sommarmusik”Trumpet
10.00 Husaby Gudstjänst
i sommarkväll”. Pelle Leijon-		
10.00 Vättlösa Mässa
trumpet, Maria Lugn-piano
16.00 Österäng Stora Klingetorp1
Friluftsgudstjänst hos Tore och
27/8 Lördag
Elisabet Eriksson. Kaffeservering 19.00 Forshem Sommarmusik ”Love storyTa med stol
början, slutet och det som hände där
19.00 Hangelösa Gudstjänst
emellan...” Katarina Andersson Tchaicha
20.00 Ledsjö Sommarmusik Klassisk
-sopran, Hanna Carlsson -pianist
musik av bl.a. Robert Schumann
28/8 Sön 11 efter trefaldighet
och Otto Olsson.Gustav & Ramona
10.00 Götene Gudstjänst
Jannert-Telcian -orgel, piano, violin
10.00 Kestad Mässa
18.00 Hangelösa Gudstjänst
19.00 Kinne-Kleva Sensommarmusik 		
Kören Magpies under ledning av
7/8 Sön 8 efter trefaldighet
Eva Lindström
10.00 Forshem Mässa
10.00 Skälvum Gudstjänst
15.00 Götene Friluftsgudstjänst hos
Ann-Charlotte o Börje Lundqvist 4/9 Sön 12 efter trefaldighet
Kinne-Vedum Grönhagen 1
10.00 Götene Gudstjänst
Ta med stol och fikakorg
10.00 Pastoratsgården Källby Mässa
19.00 Källby Sommarmusik ”Från Beetmed lunch. Anmälan 0511-28543
hoven till Beatles”. Urban Borg,
16.00 Husaby Mässa
Marie Bentsson, Bengt Matsson,
18.00 Forshem Mässa. Efteråt soppa
Christina Matsson
i församlingshemmet

AUGUSTI

SEPTEMBER

13/8 Lördag

19.00 Västerplana Sommarmusik
Jenny Carvalho -dragspel, fiol

14/8 Sön 9 efter trefaldighet
10.00
10.00
18.00
18.00

Götene Mässa
Hönsäters kapell Mässa
Ova(-dagen) Gudstjänst (se sid 10)
Skeby Gudstjänst

VECKOBÖN/-MÄSSA
Välkommen till en stunds stillhet
och andakt mitt i vardagen
MORGONMÄSSA/-BÖN med frukost
- Tisdagar kl 08.30 i Forshems kyrka
(Ta med egen frukost 12 juli-9 augusti)
(Lekmannaledd bön 12 juli-6 september)
VARDAGSMÄSSA juni-augusti
Onsdagar i Götene kyrka kl 19.00

lomstertid - musik i
ONÅ ”Vokaltrio- Ingrid
ne, Hanna Andersson

Vid nattvard i Götene pastorat används
alkoholfritt vin och glutenfria oblater
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SOMMARKYRKA i Forshem
28 juni-3 juli
Sommarcafé i församlingshemmet.
Tisdag, Onsdag, kl 17-20.
Tisdag 18:00 Musik med andakt i kyrkan
Sånggruppen Magpies
Onsdag 18:00 Musik med andakt i kyrkan
Jimmy Paulsson - sång och musik
Lördag 18:00 Allsång på altanen (förs.hem)
Söndag kl 14-20 sommarcafé. Våfflor, glass,
tipspromenad för barn, guidning i kyrkan.
Söndag 18:00 Sommarmusik i kyrkan
(se sid. 8)

MÖTESPLATSER
TRÄDGÅRDSCAFE i Pastoratsgården Källby Sång och musik
följande torsdagar i juni, kl 14:00
2/6
9/6
16/6
23/6

Ewa Karlsson
Jens Johansson och Inger Berzelius
Per-Inge Jorstig och Arne Brännström
”Midsommartårta” Allsång

VÄGKYRKA i Husaby vecka 28-29-30
Kyrkan är bemannad måndag-fredag kl 11-18
Andrum med Tornvisning månd-fred kl 14
Spontanguidning för övrigt.
Månd-onsd enkelt fika i kyrkan
Torsd-sönd fika i Hembygdsföreningens kafé

LUNCHMUSIK i Götene kyrka
Torsdag kl 12:00 följande datum
2/6, 16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8
Sitt ner en kvart och lyssna till sång/musik.
Efteråt serveras lunch, 60 kr, i församlingshemmet. Lunchanmälan senast två dagar före,
tel. 0511-28545, 28543 eller e-post:
irene.ivarsson@svenskakyrkan.se

Vägkyrkan medverkar vid gudstjänster
17 / 7 i Ledsjö och 31/7 i Husaby.
14/7 20:00 Sommarmusik (se sid. 8)
21/7 20:00 Sommarmusik (se sid. 8)
28/7 20:00 Sommarmusik (se sid. 9)

BROBYKVÄLLAR onsdagar i augusti

BLOMSTERVANDRINGAR 19 juni

Broby kapell kl 19:00. Ta med kaffekorg.
30/6 ”Liljestenen i Broby och andra medeltida gravmonument” Arkeolog Anna
Nyqvist Thorsson
21/7 ”Bland barn, ungdomar, geparder och
lejon” Leif Nordlander berättar
11/8 Musik & konstinstallation, Carolina 		
Jonsson, Hangelösa

”De vilda blommornas dag” Blomstervandring
Söndag kl 15:15 och kl 18:00
Start vid Österplana kyrkas parkering (3km)
Medtag stövlar. Ledare Olof Jansson.
Västkuststiftelsen,Götene Kinnekulles naturskyddsförening

SOMMARKYRKA i Kinne-Kleva
20-23 juni, 26 juni
Måndag-onsdag 14:00-19:00 Våffelservering. Andakt kl 15:00 ca.
Måndag 19:00 Brattefors gamla kyrkplats,
Andakt. (ta med stol)
Tisdag 19:00 Sommarmusik (se sid. 8)
Onsdag 19:00 Sommarmusik (se sid. 8)
Torsdag 10:00 Dans kring midsommarstången
Söndag 19:00 Sommarmusik (se sid. 8)

OVA-dagen Söndag 14 augusti
kl 16:00 ”Nunnan som blev fru Luther” En
energisk kvinna, mor och husmor
som fick utstå många prövningar
Föredrag av Berit Johansson.
Efteråt mingel, fika/grill
kl 18:00 Gudstjänst

Samarr med Husaby Hembygdsförening
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VÄNERHAV
Spirande, glimrande
glänser strandängens djupa, gröna gräs.
Skirande, skimrande
vårlyser ädellövskogar och näs.
Vindlande, vävande
står den flortunna grönskan vid vårt hus.
Glidande, svävande
flyger en havsörn i kvällshimlens ljus.
Ute på solvärmd häll
växer vresigt en krum och krokig tall,
kryper i mossors fäll
ut mot klapperstenars vall.
Vildvackert björkskogskratt
pryder skönt en löväng invid Väner-gatt.
Ändlösa vassar står
bortom en hagmark med betande får.
Vårbäcken ringlande
störtar utför där kleven dyker brant.
Skrattmåsar singlande
far över rasbrantens högresta kant.
Falnande, flammande
sjunker solen i Lurös skärgårdskrans.
Lekande, glammande
vårfirar svalor i flygande trans.
Bort över Väner-slätt
panorerar ett land i vårlig skrud,
bekransat och strålbeklätt
som en hyllning till vår Gud.
Klippor och blanka skär
lyser som kristall i Vänerhavets sfär,
smyckar vårt Vänerland,
slipat av vågor och blästrande sand.
Text: Arne Appelqvist
www.ivanerland.se
Foto: Maria Jansson
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KYRKVÄRD - en ideell medarbetare i gudstjänsten
Det finns en lång historisk tradition av
att församlingsmedlemmar deltagit i
och haft särskilt ansvar för olika delar av
församlingens praktiska angelägenheter
och arbetet kring gudstjänsterna.
Redan på 400-talet i Rom finns det
dokumenterat hur lekmän hade ansvar
för praktiska angelägenheter kring
församling och gudstjänstliv.
Uppdraget att vara kyrkvärd innebär ett
särskilt ansvar i gudstjänsten. I mångas ögon
är kyrkvärdskapet ett hedersuppdrag.
Exempel på kyrkvärdens arbetsuppgifter
Psalmsiffror - Innan gudstjänsten hänger
kyrkvärden upp siffror som visar dagens
psalmnummer.
Tänder ljus – Kyrkvärden tänder ljus vid
tacksägelse.
Finns vid entrén inför gudstjänsten Det ger en trygghet om kyrkvärden finns
vid dörren när kyrkobesökaren kommer in.
Att hälsas välkommen, att få växla ett ord
eller få ställa en fråga är en god början till
gudstjänsten. Ofta delar kyrkvärden ut
psalmbok och gudstjänstens agenda.
Textläsning - Kyrkvärden erbjuds att läsa
dagens texter i överenskommelse med
tjänstgörande präst. Oftast handlar det om
gammaltestamentlig- och episteltext.
Bön och förbön - Kyrkvärden erbjuds att läsa
dagens bön och förbön.
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Kollekt - Under psalm eller vid utgång tas
dagens kollekt upp av kyrkvärden. Efter
insamlandet går kyrkvärden till koret där
prästen ber om Guds välsignelse över gåvorna.
Nattvard - Kyrkvärden ställer i ordning
nattvardskärlen i sakristian. Kärlen bärs sedan
antingen in i kyrkan under procession eller
så låter man dem stå på altaret vid mässans
början enligt prästens avgörande.
Mässfirande - Kyrkvärden kan och får gärna
vara delaktig i utdelandet av nattvarden.
Vanligt är att präst delar bröd, medan kyrkvärd
delar vinet.
Efter gudstjänsten - Efter gudstjänsten
samlar kyrkvärden in psalmböcker och
kvarlämnade agendor, räknar och redovisar
kollekt, rapporterar antalet besökare och har
även att i första hand se till människors behov
genom att finnas i kyrkan.

VI BEHÖVER FLER KYRKVÄRDAR
Tycker du om mötet med människor?
Trivs du bäst när du får ge god service?
Är du bekväm med att tala inför människor?
Då skulle du passa perfekt som kyrkvärd!
För att bli kyrkvärd behöver du vara döpt,
medlem i Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år
och vara bosatt i Götene kommun.
Kontakta oss för mer upplysningar!

Grattis!
Cennet Johansson, Kinne-Kleva

vinnare av ”Vårkluring”

Vinst: En mugg med unikt Liljestensmotiv från Husaby k:a.
Rätt lösning: 1.Tranor, 2.Tussilago, 3.Vårjacka, 4.Lövsprickning,
5.Gatusopning (minus ett s), 6.Morotcyklar, 7.Fågelkvitter,
8.Snödroppar, 9.Pollenallergi, 10.Glassnyhet, 11.Tulpanbukett,
12.Uteservering, 13.Trädgårdsmöbler, 14.Ställa fram klockan

Recept

SommarKluring

Smörstekta rabarber

Vilka
månader
söks
nedan?

Rabarber till efterrätt på ett suveränt enkelt
och gott vis. Stek rabarber i smör som lyfter
fram den sötsyrliga smaken och servera med
glass eller grädde.

Detta behövs

1. Visan: När lillan kom till jorden? ________

300 g rabarber (gärna smala stjälkar)
25 g smör
¾ dl strösocker
1 tsk Stötta kardemummakärnor
Till servering: Vispgrädde eller glass

2. När firas Sveriges nationaldag? _________
3. Kanelbullens dag firas i? ______________
4. Då hålls Kyrkoval i Sverige? ____________

Gör så här

5. Alla hjärtans dag firas i? _______________

1. Skär rabarbern i breda bitar, lite på snedden.
2. Stek bitarna i stekpanna med smör i cirka 2
minuter.
3. Strö över strösocker och stött kardemumma.
Stek ytterligare i 2 minuter tills strösockret
börjat bli ljusbrunt. Låt svalna lite grann.
4. Vispa grädden lätt eller servera glass till.

6. Tacksägelsedagen i kyrkan firas i? ______

Att göra för små & stora

11. När brukar Gothia Cup spelas? _________

7. Lill Babs bidrag 1961 i Eurovision? ______
8. Drottning Silvias födelsemånad? _______
9. Marie bebådelsedag/Våffeldagen?______
10. Månadssången, omtyckt barnsång,
startar med vilken månad? ____________
12. I Småland äts gärna en”massipantåta
fössta tossdan i…? ___________________

Åk på kyrksafari i våra kyrkor och spela samtidigt
Kyrkbingo. Hitta föremålen och motiven i
kyrkorna som finns avbildade på bingobrickan.
Spelbrickor finns att hämta i kyrkorna.

13. Kallades förr för skördemånad? ________
14. Kyrkoåret avslutas i? __________________
Skicka/lämna ”Kluringen” före 29/7 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen

Ta vara på sommaren
- upptäck alla små
under i naturen!

Namn:

________________________________________

Adress:

_______________________________________

________________________________________________
Pixabay

Tel: ____________________________________________
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ÅTERBLICK

PERSONALNYTT
Välkommen

Martin Green, kyrkvaktmästare med pl
cering i Husaby.

Sven-Inge Ljungkvist, kyrkvaktmästare
med placering i Forshem.

Ny kyrkoherde
Götene pastorat har fått en ny kyrkoherde,
komminister Kristina Pettersson, Töreboda
pastorat och Hova församling, som tillträder
kyrkoherdetjänsten 1 augusti. Kristina kommer
att presentera sig själv i höstens Liljeblad. Vi
hälsar henne varmt välkommen till Götene.

Vårsoaré i Forshems församlingshem. En kväll
som alltid är fullsatt. I år var temat "Från kyrksal
till melodifestival" som framfördes av personal
och församlingsbor. All behållning från kvällen
gick till Act's arbete i Ukraina.

Tack till

Ritva Mäkynen, församlingsvärdinna i
Församlingshemmet Sil, slutar efter 15 år och
går i pension.

Gemenskap med fika i Västerplana
Det har blivit många
uppskattade
fika- och
pratstunder hos
Gill och Hjördis
under våren
i Annexet.

Ann-Marie Alnemar, kyrkvaktmästare i
Husaby, slutar efter 7 år och går i pension.

Britt Modin, kantor, slutar efter 9 år och
går i pension.

Veronica Lindström, diakon, har sagt
upp sig efter 6 år i pastoratet och övergår till
diakontjänst i Essunga pastorat.
Åsa Karlsson, diakoniassistent, har sagt upp
sig efter drygt 1 år i pastoratet och tillträder
en tjänst som Kultursamordnare i Götene
kommun.
Vi tackar för er tid här i Götene pastorat och
önskar Guds välsignelse i fortsättningen.
Hälsningar Leif Nordlander, vik. kyrkoherde.

KYRKOGÅRDSNYTT

Under Vårrundan fanns en samlingsutställning i
Österplana kyrka. Här fick man info om program i
våra kyrkor, vara med i tävlingen "Gissa kyrkan".
En dopklädd docka fick påminna om dopet och att
det inte är försent att låta döpa sig oavsett ålder.

Nu finns det små vattenkannor för barn
att låna när de besöker Götene kyrkogård.
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Vid en församlingskväll i Husabygården
tillverkades egna
bivaxdukar
Ett miljövänligt och
klimatsmart alternativ
istället för plastfolie
till förvaring av mat.
Bivaxduken går att
återanvändas och
håller upp till ett år
med mild rengöring. Torsdagkväll i Forshems församlingshem
gästades av Hans Thomsson, th, textilkonstnär
Vid strykjärnet
från Äskekärr. Han väver i damast och får ofta
Maja-Stina Fällström beställningar på kyrkliga textilier. Hans har
bl.a. vävt antipendiet i Västerplana kyrka.

Modevisning i Församlingshemmet Sil blev äntligen av
efter två års framflyttade datum. På bilden ses ensemblen
som visade outfits från Albinos, JA-skor och Sport Inn.
Också denna kväll gick behållningen till Act.

Kleva Sils kyrkliga syförening
upphör. Föreningen startade i
början av 1940-talet.
Ingela Larsson har varit kassör
från 1990 och även ordförande
sedan 2009. Tack vare
syföreningens arbetet har
man bl.a. köpt och
skänkt Vepan med
liljestenen (från
atelje Westragothia)
till lilla salen i Församlingshemmet
Sil 2003. Mattan
under altaret
skänktes 1990.

Lägerhelg på Flämslätts stiftsgård På bild ses några av årets 26 konfirmander på en sista
lägerhelg tillsammans innan konfirmationen.
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hel.

Pilgrimsvandra!

Sommaröppna
KYRKOR

Måndagsvandringar kl 18-20.30 ca
Kortare vandringar på 2-6 km.
Tag med matsäck för fikastopp.
Kom och vandra tillsammans!

MAJ - SEPTEMBER

JUNI

kl. 08.00-20.00 dagligen
Forshem, Fullösa, Götene, Holmestad, Husaby,
Hönsäter, Kestad, Kinne-Vedum, Ledsjö,
Medelplana, Ova, Skälvum, Västerplana och
Vättlösa.
kl. 09.00-15.00 vardagar Källby kyrka
Broby, Hangelösa, Kinne-Kleva, Källby, Skeby
och Österplana har öppet enligt överenskommelse med vaktmästare, 0511-285 00

Sommaröppet

PASTORSEXPEDITIONEN
vecka 26-32
måndag, tisdag, torsdag kl 09-12

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
vecka 24-33
måndag - fredag kl 09-12

Act's sommarkampanj

- En hundradel för världenCoronapandemin, följderna av kriget i Ukraina
och klimatförändringarna handlar om liv.
Vi står upp för att fortsätta ge en hundradel
av våra gemensamma resurser som bistånd
av Sveriges BNI (bruttonationalinkomsten).

6/6
		
13/6
20/6
27/6

start Forshems församlingshem. Denna
kväll blir det en längre vandring!
start Dimbo parkering, Högkullen
start Parkeringen vid Kinnekulle camping
start Forshems församlingshem
Ledare: Björn Sjöstedt tel. 070-409 78 01
Carl-Henrik Falkenberg tel. 070-327 43 44
Magdalena Nord tel. 076-312 39 55

JULI

4/7 start Husaby kyrkparkering
11/7 start Husaby kyrkparkering
18/7 start Parkeringen vid Örnekulla
25/7 start Husaby kyrkparkering
Björn Sjöstedt tel. 070-409 78 01

AUGUSTI

1/8 start Pastoratsgården Källby
8/8 start Pastoratsgården Källby
15/8 start Parkeringen vid Blombergs hamn
		 Denna vandring innehåller branta partier!
22/8 start Pastoratsgården Källby
29/8 start Parkeringen vid Järneklev. Denna
		 kväll blir det en längre vandring!
Ledare: Monica Nilsson tel. 073-903 45 23
Magdalena Nord tel. 076-312 39 55
Björn Sjöstedt tel. 070-409 78 01

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

Vi kan inte göra allt
men vår kristna övertygelse manar oss
att bidra med det vi kan.
Vårdagjämningen
då dag
och natt är lika långa,
uppmärksammar
Enskilda
människors
engagemang
ochSWISHA
gåvor
SWISHA
SWISHA
av makt och jordens
HALVAvi den orättvisa fördelningen
HALVA resurser.
HALVA
är
av
högsta
vikt
för
att
organisationer
som
KOPPEN
MATKASSEN
LUNCHEN
45
miljoner
människor
riskerar
nu
akut
hungersnöd.*
Act Svenska kyrkan ska kunna utföra sitt
Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något
arbete
vid plötsliga katastrofer såväl som i
du köper.
långsiktigt utvecklingssamarbete.
*Källa: FN (nov 2021)

Från den 15 maj till riksdagsvalet i september
pågår Act Svenska kyrkans sommarkampanj

Ladda ner och se
vad som händer i
pastoratet med
SWISHA
SWISHA
HALVA
HALVA
gratis-appen
KOPPEN
LUNCHEN
KYRKGUIDEN

SW
HA
M

BLI MEDLEM

tel. 0511-285 00 eller via
svenskakyrkan.se/
Tillsammans
SWISHA
TILL gör vi världen hel. gotene/medlemskap SWISHA TILL

Din gåva
gör det möjligt.
900
1223
svenskakyrkan.se/act

900 1223

svenskak

