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”Kyrkoherdens tankar”
Fastetid och återhållsamhetstid
Nu inleds fastetiden på askonsdagen den 2 mars.
Före den kommer fastlagen vars namn för lite fel i tanken.
Då är det karnevaler runt om i världen, ”carne vale” som
betyder ”farväl till köttet”. I fastlagen som omfattas av
fastlagssöndagen, blåmåndag och fettisdage åt man liksom
upp sig inför den långa fastan på 40 dagar. I fastetiden
åt man inte kött utom möjligen på söndagarna då fastan
bröts.
Det där med hållbarhet och minska på köttätandet är alltså
ingen ny tanke – den har funnits i kyrkans historia sedan
urminnes tider och iakttogs under advent som också är en
fastetid och nu under den långa fastan. Vi kan göra det på
olika sätt. Hur skapar vi utrymme för mer eftertanke och
bön? Kan det vara att dra ner på tiden för eller göra paus
på sociala medier? Kan det vara att inte äta sötsaker under
fastan och istället lägga pengarna till fasteinsamlingen där
temat är ”Dela lika under samma himmel”. Inte minst
under pandemin kan vi se den sneda fördelningen mellan
fattiga och rika länder.
Jag önskar dig en fin fastetid med eftertanke och
fördjupning.
Leif Nordlander, vikarierande kyrkoherde.

KYRKOHERDE MED ANKNYTNING TILL GÖTENE SEDAN TIDIGARE
Götene pastorat är inte något okänt område för mig. Redan i unga år fanns Götene med
när jag som ung prästkandidat hoppade in och vikarierade för kyrkoherde Jansson i Husaby
som ramlat och brutit armen. Under studietiden var jag också tjänstebiträde i Götene
pastorat under kyrkoherde Åke Johansson som för övrigt döpt vår äldsta dotter 1976.
Jag och min hustru Ingrid vigdes i Kinne-Vedums kyrka 1975 en blåsig januaridag. Hon är
uppvuxen och har gått i skola här. Vi har också ett sommartorp i pastoratet.
/Leif Nordlander, vikarierande kyrkoherde
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HÖNSÄTERS KAPELL
Reportageserie om pastoratets kyrkor
Text och foto: Björn Sjöstedt

E

H

n första skiss till kapellbyggnad utfördes
av Axel Lindegren, Stockholm men
det blev arkitekt Lars Kellman från Borås
som kom att rita kapellet. Hans förslag till
altaruppsats och predikstol ansågs dock
för enkla och församlingen begärde hos
Vitterhetsakademien att få restaurera och
till kapellet överföra ”de gamla qvarlefvor”
som förvarades på Österplana kyrkvind,
nämligen delar av en predikstol, 19
vapensköldar, dopfunt av trä, krucifix samt
ett antal bilder och skulpturer, allt från den
rivna medeltidskyrkan. Vapensköldarna, som
burits vid begravningar, tillhör Harald Stake
till Hönsäter och hans familj. Alla de nämnda
”qvarlefvorna” är från mitten av 1600-talet
och skänkta av Harald Stake.

önsäters kapell har en ovanlig historia i det
att det är byggt av ett privat företag. Å
andra sidan är det en av många kyrkor byggda
i ett ”nybyggarsamhälle” som saknade kyrka,
nämligen Hällekis. Samhället växte upp runt
sekelskiftet 1900 då cementtillverkningen
vid Hellekis AB kommit igång på allvar och
järnvägen dragits fram dit. Bolaget hade
redan 1901 byggt en samlingslokal strax
intill järnvägsstationen men de anställda
önskade en begravningsplats i närheten då
församlingskyrkan i Österplana ligger åtta
km från Hällekis samhälle. Bolaget beslöt
då att både anlägga begravningsplats och
bygga kyrka. Från 1910 bedrevs en intensiv
brevväxling, främst mellan biskop Hjalmar
Danell och traktens ledande herrar. Tanken
var först att kapellet skulle tjäna både
Österplana och Medelplana församlingar och
att det skulle hyras ut till församlingarna mot
en årlig avgift. Kyrkoråden tackade dock nej
till detta och slutresultatet blev att Hellekis
AB donerade kapell och begravningsplats
till Österplana församling. Gåvobrevet är
undertecknat den 12 juni 1913. Biskop
Danell invigde kapellet den 7 juli varvid det
också överlämnades till församlingen.

R

esultatet blev en mycket tilltalande
byggnad, väl inpassad i naturen. Stilen
har drag av jugend och nationalromantik.
Byggnadsmaterialet är kalksten. Portal,
korgolv och altare är förnämliga alster utförda i
slipad kalksten vid Gössäters stenhuggeri. För
att inte skymma det vackra altaret används
inte antependium utan endast altarbrun.
(Brun/bryn är ett urgammalt ord för kant
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Vackert målad dopfunt i trä
ven en så sentida kyrka som Hönsäters
kapell har byggts om. År 1932 fick kyrkan
nytt golv och nya snickerier vilket jag antar
betyder nya bänkar. Samma år installerades
värme och ett pannrum inreddes under
sakristian. Sedan 1962 uppvärms kyrkan
med el.

Ä

eller rand, jfr skogsbryn och ögonbryn). En
kyrkklocka beställdes hos J.A. Beckman & Co,
Stockholm och ett orgelharmonium inköptes
från C.B. Petterssons Orgelfabrik, Herrljunga.

A

lla ovan nämnda inventarier finns kvar
i kyrkan. Altaruppsatsen utgörs av
skulpturelement från den gamla kyrkan. De
två malmkronorna är skänkta av tjänstemän
vid bruket. En piporgel installerades 1945,
byggd av Åkerman & Lund. Den ersattes
redan 1974 av en orgel byggd av Olof
Hammarberg, Göteborg. Den fick då en ny
fasad, väl anpassad till kyrkorummet.

Två skulpturerade skyddshelgon, ca 130 cm
höga, i silver, guld och karnationsfärg.
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KYRKOGÅRDSNYTT

Svenska kyrkan i Götene
pastorat har under flera år
genom medel från Kyrkornas
Second Hand i Götene kunnat
stödja Emau Vocational School
i Nyashozi i Karagwe, Tanzania.

VI SÖKER
GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Text och foto: Leif Nordlander

”Släktingar eller bekanta till
gravsatta – vänligen kontakta
kyrkogårdsförvaltningen”
Det finns ganska många gravar utan antecknad gravrättsinnehavare. Dessa gravar är
markerad med en skylt. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent
kan gravplatsen komma att betraktas som
återlämnad till huvudmannen och kan medföra att gravanordningen tas bort.
En gravrättsinnehavare åtar sig att hålla
graven i ett ordnat och värdigt skick.
HÄR SER DU VILKA GRAVAR SOM BERÖRS
svenskakyrkan.se/gotene

Elever vid Emau yrkesskola.
Syftet är att ge unga människor en
fackutbildning som sömmerska/skräddare,
snickare, murare och smed. Ett agrart land
som Tanzania som inte har råd med traktorer
och andra redskap på samma sätt som vi ser
användas i Sverige har ett stort behov av
praktiskt utbildade ungdomar. Jag har själv
besökt yrkesskolan vid ett par tillfällen och
har sett det goda arbetet och ungdomarnas
engagemang. Stödet till ungdomarnas
skolavgifter som driver skolan har varit
mycket betydelsefulla. Den tacksamhet som
biskopen teologie doktor Benson Bagonza
har uttrycket på plats i Götene när han var på
besök i Skara stift kommer från hjärtat. Han är
en drivande kyrkoledare och står också inför
att utveckla ett lantbruksuniversitet. Han,
liksom jag, menar att utbildning är framtiden
för Tanzanias folk att ta sig ur fattigdom och
nå utveckling. Sedan kan vi hoppas att de inte
gör om våra misstag på vägen till utveckling
genom att kompromissa med miljön och
människors väl och ve.

KONTAKTA OSS VIA: Tel. 0511-285 50
E-post: gotene.kgf@svenskakyrkan.se

GRAVSTENSSÄKRING fortsätter
på kyrkogårdarna

För att kyrkogårdarna ska vara säkra miljöer
gör vi en gravstenssäkring.
Att säkra gravstenar är en myndighetsutövning. 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.
Hälsningar kyrkogårdsförvaltningen.

PÅMINNELSE Gravlyktor ska
plockas bort före 1 april
Lägg inte glasföremål, ex. vas eller lykta
bakom gravstenen. Detta för att inte vaktmästarna ska skada sej när de rensar
ogräs i häckarna.

Mitt engagemang i Tanzania började
redan 1983 då jag deltog i en konsultation
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mellan Svenska kyrkans mission och det
nordvästra stiftet av den evangelisk-luthersk
kyrkan i Tanzania (ELCT-NWD). Främst
har engagemanget handlat om sjukvård,
förlossnings- och mödravård, barn som blir
föräldralösa när föräldrarna dött i HIV-AIDSepidemin och de många barn och ungdomar
som kommer till storstaden Bukoba för att
finna en framtid som inte finns och blir istället
gatubarn. Bland de sistnämnda startade en av
Svenska kyrkans missionärer Gunvor Debora
Brycke ett center som fortfarande finns för
att ge dessa barn och ungdomar en framtid
och ett hopp i en tillsynes hopplös situation.

Det nybyggda mottagningscenter i Bukoba.

Det finns en förening med säte i Lidköping som
heter Bukobahjälpen som uteslutande arbetar
för dessa barn och ungdomar. Det samlas
pengar på olika sätt, främst från församlingar
i Västsverige, Skara och Göteborgs stift, men
också i Mälardalen, Dalarna och Närke.
Vårt nybyggda mottagningscenter invigdes
januari 2020. Den gamla drabbades av en
jordbävning i området 2016. Vi har också två
farmer där ungdomarna bor. På dagarna går
de i skola, får läxhjälp och stöd av lärare och
hjälper till med enklare sysslor precis som de
skulle ha gjort i sin egen familj.

Vattentank sponsrat av Rotary i Vara. Tack var
taket som byggts ovanpå vattentanken går det
också att torka säd.

Jag hoppas kunna berätta om detta vid olika
samlingar i pastoratet under den tid jag
har glädjen att arbeta i Götene pastorats
församlingar.

Syster Adventina, direktor för arbetet i Bukoba,
och biskop Abednego Keshomshahara vid
invigningen av mottagningscentret.

Barn som besöker gatucentret i Bukoba.
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Jesus för lärjungarna och de reagerar på
olika sätt – med tilltro, tvivel och glädje.
Snart fick kvinnorna och alla hans vänner och
efterföljare reda på att Jesus hade vunnit över
döden. Men när Jesus vinner över döden den
första påskdagen, besegrar han också döden
för alla som vill följa och tro på honom.
Alla får tro på en uppståndelse och en framtid
tillsammans med Gud.
Men varför då? Jo, Gud älskade människorna
och vill komma närmare oss. Därför lät han sig
själv födas till en av oss. Jesus var på en och
samma gång sann Gud och sann människa.
När Gud själv lät sig dödas, dog han för alla,
men uppstod också för alla.
Därför var påsken för närmare 2000 år sedan
tiden då livet och kärleken vann över döden
och ondskan. Och det påminns vi om varje
påsk sedan dess.

Varför firar vi påsk?

Här kan du läsa mer om påsken!
svenskakyrkan.se/varfor-firar-vi-pask

Påsken är kristendomens viktigaste
helg. Den firas för att påminna oss
om att Jesus uppstod några dagar
efter att han hade dött på korset.

I podden Husförhöret med
Maria och Josef kan du höra om
påsken i avsnittet som heter
”Påsken - mer än ägg och fjädrar”

Dagarna före korsfästelsen hade Jesus
tillbringat tillsammans med sina vänner.
På torsdagen – som vi numera kallar för
skärtorsdagen – hade de ätit en sista
måltid tillsammans. De hade talat om att
Jesus skulle lida och dö. Och på fredagen –
numera långfredagen – dömdes Jesus till
döden och avrättades genom att han brutalt
spikades upp på ett kors, där han dog. På den
tredje dagen efter korsfästelsen gick några
kvinnor till graven, där Jesus döda kropp
hade placerats. Till sin förvåning upptäckte
kvinnorna att graven var tom. De trodde att
kroppen var bortrövad, men en ängel fanns
vid graven och berättade för dem att Jesus
hade uppstått. Den dagen kallas numera
för påskdagen och då firas uppståndelsen.
Dagen därpå – annandag påsk – visar sig

Act Svenska kyrkan
Julinsamlingen 2021 är nu

avslutad. Tillsammans nådde vi ett nytt
rekord för Julinsamlingen med ett fantastiskt
resultat på 46,4 miljoner kronor till
Act Svenska kyrkans livsavgörande
insatser. (I Sverige samlades det in mest
per innevånare i Skara stift, 7,21 kr).
Tack vare alla engagerade runt om
i landet kan vi tillsammans bryta skadliga
traditioner och sprida hopp. Stort tack för
allt engagemang i årets julinsamling!

Tillsammans gör vi skillnad!
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Nyfiken på kristen tro?

Inspiration, tankar, budskap och
fördjupad kunskap om teologi med

Josef Moe-Ekesryd
Med en bön om ett gott slut

Men jag vet att Gud aldrig överger sin kyrka
och att han kommer att kalla nya präster till
Götene som han redan har gjort i nästan ett
tusen år.

Jag tror inte att jag är ensam om att ha lite
svårt för slut. Givetvis är det lite dubbelt,
men för mig infinner sig ofta en känsla av vemod när något går mot sitt slut. När jag läser
en sista sida i en bok vet jag att den här läsupplevelsen aldrig kommer att komma tillbaka. Samma känsla kan infinna sig när jag ser
slutet på en riktigt lång och bra film. För att
inte tala om hur jobbigt den kan vara när semestern går mot sitt slut!

Många vet hur bibeln börjar men få vet hur
den slutar. Bibelns sista ord är ”Nåd och frid
från herren Jesus Kristus åt alla”. Vi kristna
glömmer ofta bort dessa ord, som om något
är ett gott slut. En dag ska Gud ställa allting
till rätta. Som kristna tror vi på att det sista stora slutet faktiskt är ett gott slut. Detta
goda avslut kan hjälpa mig och ge mig trygghet varje gång jag stöter på ett slut i mitt liv.

Just nu står jag inför ett nytt avslut som
skänker en känsla av vemod. Jag ska sluta min
tjänstgöring här i pastoratet. Jag vill förtydliga att jag trivs väldigt bra i Götene pastorat
men att livslogistiken behöver bli enklare då
jag är har barn varannan vecka. Den första
februari kommer jag att tillträda som präst i
Lugnås-Ullervads pastorat. Det känns sorgligt att behöva ta avsked från ett sammanhang som har en sådan stor plats i mitt hjärta.

Så jag vill passa på med att tacka för den
här tiden och jag vill önska er alla
Guds välsignelse!
/ Josef

Att göra en svenska klassiker innebär att under ett år genomföra
Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan och Lidingöloppet.

En svenskkyrklig klassiker kräver också
disciplin och uthållighet, men med skillnaden att den erbjuds
som gåva, inte som krav. Ta chansen att under ett år upptäcka
delar av kyrkans tro och liv. Innehållet är enkelt och centralt.
Det handlar om att be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna
sin omtanke om andra. Läs mer om Svenskkyrklig klassiker via
svenskakyrkan.se/skarastift/en-svenskkyrklig-klassiker
Foldern En svenskkyrklig klassiker finns att hämta i våra kyrkor, församlingshem eller
skriv ut från länken ovan. När du är färdig med klassikern - skicka foldern till Biskop Åke
Bonnier i Skara så kommer ett intyg med posten.
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LÄR KÄNNA DE FÖRTROENDEVALDA
I GÖTENE PASTORATS KYRKORÅD
Göran Englund
Ort: Sil
Ålder: 55
Yrke: Leveransadministratör
Prioritet: Långsiktigt hushållande med resurser och värnande om sockenkyrkornas
kulturhistoriska värden och betydelse för bygden.
Vision: Tillsammans gör vi Svenska kyrkan i Götene pastorat möjlig.
Magdalena Nord
Ort: Årnäs
Ålder: 70
Yrke: Pensionär och cirkelledare
Prioritet och vision: Kyrkan har ett brett uppdrag i Götene, i Sverige och i världen dessutom
förvaltar vi ett 1000-årigt kulturarv - inte minst här i Götene. Jag värnar om det och alla
människors lika värde, ACT, hållbarhet och inte minst så vill jag stärka församlingslivet,
gemenskapen och kyrkans roll i dagens och morgondagens samhälle.
Anna Dalström
Ort: Holmestad Ålder: 51
Yrke: Verksamhetsutvecklare
Prioritet:
- Utveckla barn-och ungdomsarbetet
- Utveckla musikverksamheten
- Utveckla pastoratets närvaro i digitala kanaler
Vision:
- Att pastoratet blir en helhet där de olika församlingarna kompletterar varandra.
- Att kyrkan blir en mer naturlig del i samhället med en bred verksamhet som lockar till
medlemskap.
Göran Gustafsson
Ort: Österäng
Ålder: 66
Yrke: Pensionär
Prioritet: Efter två år av restriktioner måste vi så snart som möjligt komma igång med
verksamheter för alla åldersgrupper. Tonvikten bör ligga på barn och ungdomar, för att de tidigt
ska få insikt om och förståelse för den värdegrund som kyrkan står för.
Vision: Pastoratet bör behålla sin nuvarande församlingsindelning. Detta borgar för ett lokalt
engagemang, där de ideella krafternas styrka tas tillvara. Kyrkan ska vara den naturliga
mötesplatsen för alla, i livets olika skeden.
Sture Kjell
Ort: Blomberg Ålder: 67
Yrke: Pensionär
Prioritet: En prioriterad uppgift när vi står inför rekrytering av ny kyrkoherde och fler nya
medarbetare är att vi utvecklar organisationen så att anställdas, ideella medarbetares och
förtroendevaldas resurser används på bästa sätt. Målet ska vara att det är inspirerande och roligt
att vara en del i Svenska kyrkan Götene pastorat
Vision: En öppen och närvarande kyrka där Jesus är tydlig i ord och handling.
Barbro Mattsson
Ort: Källby
Ålder: 66
Yrke: Pensionär
Prioritet: Församlingsarbetet måste prioriteras, utmaningen är att klara pastoratets fasta
kostnader. Men, det är människorna som är viktiga. Barn- och ungdomsverksamhet har stor
betydelse för församlingars framtid. Miniorer, juniorer och kyrkans lägerverksamhet ligger till
grund för min tro och mitt engagemang i kyrkan. Diakoni och kyrkan som samlingsplats fyller
människors behov av att få mötas i gemenskap. Här är församlingsbornas frivilliga insatser
ovärderliga. Körsång för alla röster skapar glädje, det syns när körmedlemmar går hem efter
övningar.
Vision: Visionen är att kunna sprida än mer information om församlingsarbetets möjligheter
och betydelse för människor i olika livssituationer. Alla vi behöver att bli sedda och få ingå i
en gemenskap för att där kunna utbyta tankar både om tro och om samhällsfrågor. Många
församlingsbor kan känna sig ensamma och här kan kyrkan som samlingspunkt utvecklas. Nu
tänker jag inte bara på vuxna utan på barn och unga igen. Medlemmar behövs, pastoratet har
många fastigheter med stora historiska värden att förvalta. Hur det ska klaras är en fråga att lösa.
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Alf Lersten
Ort: Källby
Ålder: 75
Yrke: Pensionär
Prioritet: Att pastoratet satsar på de församlingar som växer i befolkningsantal samt i
de församlingar där folket finns. Man bör utveckla det diakonala arbetet i församlingarna,
målsättningen ska vara att vi har en diakon i varje församling, ensamhet, utanförskap är ett
stort bekymmer i dagens samhälle. Satsa på personal som kan möta folket där dom finns och är
delaktiga i deras verksamhet. Barn och ungdomsverksamhet bör utvecklas och prioriteras högt.
Vision: Gudstjänstlivet måste bli mera aktivt, traditioner med nytänkande måste till. Det
viktigaste för att vi ska kunna ha en fungerande verksamhet är att vi får en budget i balans.
Kjell Gustafsson
Ort: Husaby
Ålder: 73
Yrke: Pensionerad agronom
Prioritet: Att komma i gång med all den fina verksamhet som förhindrats av pandemin.
Vision: Att vi lyckas skapa verksamheter som berör och engagerar allt fler av innevånarna i
Götene kommun.
Monica Nilsson
Ort: Hangelösa Ålder: 62
Yrke: kommunikatör
Prioritet: Diakoni - att nå ut till ensamma människor, utsatta grupper i samhället.
Fortsätta att vara en inkluderande, kärleksfull samlingspunkt, med musik, sång, aktiviteter,
gudstjänster där alla ska känna sig välkomna!
Vision: Jag önskar att Götene pastorat kan bidra till att skapa ett medmänskligare samhälle.
Detta genom diakoni, öppen verksamhet i pastoratets lokaler för barn, ungdomar och vuxna.
För att nå ut med det kristna budskapet om kärlek till vår nästa, behövs det att många krokar
arm. Jag tänker även att det är viktigt att samverka med privatpersoner, offentliga myndigheter,
företag, stiftelser och civilsamhälle.
Elin Ahlstrand
Ort: Götene
Ålder: 42
Yrke: Barnskötare
Prioritet: Att alla oavsett ålder känner att de får möjligehet att växa i tro.
Vision: Jag vill att alla ska känna att de har en plats i kyrkans gemenskap. Dessutom behöver vi
fler som vill bli ideella medarbetare.
Hans Ryman
Ort: Forshem
Ålder: 79
Yrke: Pensionär
Prioritet: Verksamheten ute i de olika församlingarna, där församlingsvårdande arbete med
människor, församlingsbor, måste få hög prioritet i hela pastoratet. Detta gäller inte minst
diakonala insatser. Behoven är stora i hela pastoratet, inte bara i tätorterna utan även på
landsbygden. Det frivilliga, ideella arbetet med alla dess utövare måste stimuleras och utvecklas
i hela pastoratet. Tillsammans med församlingspersonalen bär de kyrkan och bidrar till de
olika församlingarnas särart, vilken vi ska slå vakt om. Församlingen måste finnas kvar som
grundenhet. Där skapas en god och trygg gemenskap i en öppen och välkomnande kyrka. Här
byggs kyrkan.
Vision: Min vision för framtiden i Götene pastorat kan sammanfattas i ett bibelord hämtat från
Rom. 14:19. "Vi ska sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen".
* Gunnar Jansson, Karin Gullmander och Sten Eriksson är också förtroendevalda till kyrkorådet.
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Välkommen åter

PERSONALNYTT

Välkommen

Leif Nordlander, presenterar sig:

Mitt namn är Leif Nordlander och jag kommer att vikariera som kyrkoherde åtminstone till 1 augusti med möjlig förlängning
till dess ordinarie kyrkoherde finns på plats.
Tidigare har jag varit kyrkoherde i Sunnersberg som är en av församlingarna i Kålland-Kinne kontrakt och jag var med i det
dåvarande kontraktsrådet när det bildades.
Min uppgift som vikarierande kyrkoherde är
att bereda vägen för en ordinarie och att på
alla sätt underlätta en kommande rekrytering. Församlingarna i pastoratet behöver ta
vara på de olika traditionerna som finns men
också utveckla och förnya arbetet där det
finns behov och möjligheter.
Svenska kyrkans kyrkoordning uttrycker det
så: ”Församlingens grundläggande uppgift
är att fira gudstjänst, bedriva undervisning
samt utöva diakoni och mission. Syftet är
att människor skall komma till tro Kristus och
leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen
återupprättas.” Med den motiveringen, fastställd av kyrkomötet, är det vår kallelse som
medarbetare, förtroendevalda och kyrkotillhöriga i Götene pastorat att på bästa sätt
förverkliga det. Vi ber Gud leda oss i allt vårt
arbete så att Jesus Kristus blir trodd, älskad
och efterföljd i vårt pastorat.
/ Leif Nordlander, vikarierande kyrkoherde

Anita Ingvarsdotter Nilsson. Under
tiden vi söker ny komminister till Källby
kommer förra sjukhusprästen vid Skaraborgs sjukhus Lidköping Anita Ingvarsdotter Nilsson att vikariera på 50% på den
tjänsten. Hon började här den 1 februari.
Anita var även tidigare kyrkoherde i Örslösa
gamla pastorat innan det slogs ihop med andra
till Södra Kålland.
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Emelie Karlsson Landén, är tillbaka som
kyrkogårdsmästare efter mammaledighet.
Tack till Anders Johansson för tiden som
vikarie för Emelie. Anders fortsätter nu som
administratör på kyrkogårdsförvaltningen.

Tack till

Josef Moe-Ekesryd. Söndagen den
30/1 avtackades komminister Josef efter
2½ års tjänst som församlingspräst i Källby.
Han skriver själv i detta Liljesblad om varför.
Vi önskar honom Guds välsignelse i den nya
tjänsten i Lugnås-Ullervads pastorat med
placering i Lugnås församling.

Ellinor Carlberg Mehrén, för tiden som
tf kyrkoherde. Ellinor fortsätter nu åter som
präst i Husaby.
Lili Granlund, diakon, vikarierade under
hösten 2021.

Anna Enlund, assistent på kyrkogårdsförvaltningen, vikarierade under hösten 2021.

Så roligt ska vi väl inte

ha?

Församlingsblad är ibland
roligare än tänkt.
Här är några formuleringar
från olika sorters
kyrkor, funna på internet
- Låt inte bekymmer ta ihjä
l dig. Din församling
hjälper gärna till.
- För er som har barn och inte
vet om det har
vi barnpassning i församling
svåningen.
- Damerna i kyrkan har lag
t av gamla kläder av
alla sorter och kan beskåda
s i kyrkans källare
på fredag kväll.
- Åtta nya körkåpor behövs
eftersom några
nya medlemmar har kommit
till och några
gamla har slitits ut.
-Temat för kvällens gudstjän
st kommer bli
”Vad är helvetet?” Kom tidi
git och lyssna
när kören övar.
- I kväll kommer det att bli
samlingar i både
norra och södra änden av
kyrkan. Barn
kommer döpas i båda ända
rna.

Grattis!
Ida Swierczynska, Hangelösa N.Lommagården
vinnare av ”Julkluring”

Vinst: En mugg med unikt Liljestensmotiv från Husaby k:a.
Rätt lösning: 1.Lykta, 2.Snöglob, 3.Halmbock, 4.Ljusstake,
5.Grankulor, 6.Tomteluva (ett T saknades), 7.Julkrubba,
8.Änglaspel, 9.Dörrkrans, 10.Luciakrona, 11.Julgransfot,
12.Smällkaramell, 13.Adventsstjärna, 14.Adventskalender.

Recept

VårKluring

Schweizernötkaka
Kakbotten

4 		
ägg
6 dl
socker
200 g mald/hackad mandel
2,5 dl vetemjöl
200 g smält smör
Vispa ägg och socker pösigt i en bunke ca 5 min.
Blanda ner den malda mandeln, mjölet och sist
smöret .
Häll allt samman i en långpanna med smörat
bakplåtspapper.
Grädda i ca 175 grader i 30-40 min.
Ta ut kakan och låt den svalna något.

Vilka vårtecken söker vi. Kasta om
bokstäverna och få fram rätt ord.

1. Tronar _____________________________
2. Sola sugit ___________________________
3. Ackjavår ____________________________
4. Pricknings löv _______________________
5. Utopins gagns _______________________

Glasyr

400 g Schweizernötkaka
14 msk grädde
2 msk smör
Smält chokladen på låg värme i en kastrull på
spisen.
Rör ner grädden och smöret.
Bred glasyren på kakan och låt svalna i kylen.

6. Lockat myror _______________________
7. Fåret vekligt ________________________
8. Nördars pop ________________________
9. Gorillan pelle ________________________
10. Halsens tyg ________________________
11. Bulten kaputt _______________________
12. Sverigeturen ________________________

Memory med mungymnastik = skratt

13. Mårdberg trädlös _____________________

Har du ett memory hemma kan du spela det
på ett nytt sätt, med ljud. Sortera ut så att alla
dubletter hamnar i var sin hög. Ena hälften av
dubletterna läggs med bilden uppvänd. Den
andra hälften staplas med bilden nedåt. Förste
spelare drar ett kort på den staplade högen.
Med endast ljud (du får inte använda ord
eller gester) ska du återge bilden på det
dragna kortet. Medspelare som sätter fingret
på rätt kort av de utlagda korten vinner båda
korten och fortsätter dra ett nytt kort. Den
som fått flest par vinner.

14. Alarmklockans fält ____________________
Skicka/lämna ”Kluringen” före 29/4 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen
Namn:

________________________________________

Adress:

_______________________________________

________________________________________________
Tel: ____________________________________________
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Det finns många skäl att vara
medlem i Svenska kyrkan
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.
Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora
händelser, som dop, konfirmation, bröllop eller begravning. Eller i din vardag, som när vi
besöker någon av skolorna och leker med barnen på rasten på skolgården, hälsar på och
bjuder på musikunderhållning för dina anhöriga på ett äldreboende eller när vi arrangerar
konsert i kyrkan.
Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar
en medlemsavgift, som kallas kyrkoavgift.
MEDLEMSAVGIFTEN ANVÄNDS TILL:
•Dop
•Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter
där små barn och deras föräldrar kan mötas
•Barn- och ungdomsverksamhet
•Konfirmation
•Läger för barn- och ungdomar
•Familjerådgivning
•Körverksamhet för barn, unga och vuxna
•Konserter med musiker och artister i kyrkan
•Vigsel
•Byggnadsvård - Underhåll, renovering och 		
bevarande av kyrkobyggnader och kulturarv
•Mötesplatser och gemenskapsträffar för 		
äldre och ensamma
•Hembesök och sjukhusbesök för att stötta
sjuka och anhöriga
•Själavårdssamtal när livet känns tufft och 		
människor behöver någon att prata med
•Stöd till de som sörjer
•Stöd vid olyckor
•Jourhavande präst som människor i kris-		
situationer kan kontakta under den tid på
dygnet då andra resurser i samhället är 		
stängda
•Stöd vid krissituationer

•Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
•Olika projekt för stöd till människor i 		
arbetslöshet
•Arbete med hemlösa
•Stöd inom vård, försvar, universitet, fängelser
•Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
•Stöd till människor på flykt, både i Sverige 		
och utomlands
•Stöd till människor som är nya i Sverige, för
att de ska lära sig svenska och komma in i 		
samhället.

VIKTIGT! Det finns vissa skillnader mellan
att vara medlem och att inte vara medlem.
Den som har valt att inte vara medlem i
Svenska kyrkan kan till exempel inte ta
del av de kyrkliga handlingarna vigsel och
begravning.

HAR DU FRÅGOR OM MEDLEMSKAPET
ELLER VILL DU BLI MEDLEM?

Är du osäker på om du är medlem, vill du
bli medlem, har du avslutat ditt medlemskap men önskar bli medlem igen eller har
du frågor om medlemskapet?
KONTAKTA pastorsexpeditionen via
telefon 0511-285 00 eller
gotenepastorat@svenskakyrkan.se
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ÅTERBLICK

Avtackning av kyrkvärdar Inte mindre
än 8 kyrkvärdar avtackades i pastoratet.
Fotot ovan är från Källby kyrka 1 advent. Då
avtackades Ingvar Svensson, Brita Larsson,
Irene Karlgren och Christina Nilsson. Vi tackar
alla 8 kyrkvärdar för allt gott arbete de utfört.

Kransbindning till advent - en populär och
snabbt fullbokad temakväll i Församlingshemmet Sil. Annelie Claesson, tv, visar och
ger tips till Kajsa och Annett.

Många sockerbagare tog chansen att
delta i tävlingen som gick ut på att baka en
"Pepparkakskyrka". Tre finalister valdes
ut. Genom omröstningen på Instagram
utsågs Ida Persson i Götene till vinnare.
Vinsten sponsrades av Lidköpings badhus.

På gång under Våren 2022

Under rådande omständigheter med pandemi har inte predikotur och
verksamheter publicerats i Liljebladet. På grund av restriktioner har det blivit
ändringar med kort varsel. Vi har både fått ställa in, begränsa eller ändra till andra lokaler/
kyrkor och därmed har tidigare planeringar blivit inaktuella.
Tills vidare kommuniceras gudstjänster via affischer, veckoannons i Götene Tidning,
predikotur i NLT, appen Kyrkguiden, webbsida och sociala medier. Varje månad placeras flyers
i kyrkor och församlingshem bland annat, med månadens predikotur.
I vår planeras insamlingar till ACT, påskfirande, att sjunga in våren vid
valborgselden, delta på Vårrundan 7-8/5, fira otta utomhus på Kristi
himmelsfärds dag, pilgrimsvandringar och mycket mer.

Sommaröppna kyrkor
April dagligen kl 08-20, Forshem, Götene och Husaby.
QR-kod Götene pastorat
Maj-September dagligen kl 08-20 Forshem, Fullösa, Götene, Holmestad, Husaby,
Hönsäter, Kestad, Kinne-Vedum, Ledsjö, Medelplana, Ova, Skälvum, Västerplana och Vättlösa.
OBS! Källby kyrka har öppet maj-september, vardagar kl 09-15.
Broby, Hangelösa, Kinne-Kleva, Skeby kyrka har öppet enl. överenskommelse med vaktmästare.
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DELA
LIKA
UNDER
LADELA
LIKA
UNDER
LIKA
UNDER
SAMMA
HIMMEL
MMA
HIMMEL
SAMMA
HIMMEL

Vårdagjämningen
dag uppmärksammar
och natt är lika långa, uppmärksammar
ämningen då dag
och natt är lika då
långa,
SWISHA
Vårdagjämningen
då
natt
är lika
långa,
uppmärksammar
vi den orättvisa
fördelningen
av
makt
och jordens resurser.HALVA
rättvisa
fördelningen
av dag
maktoch
och
jordens
resurser.
KOPPEN
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.
miljoner
människor
riskerar nu akut hungersnöd.*
oner människor45
riskerar
nu akut
hungersnöd.*
45genom
miljoner
människor
nu
Dela
med halva
digriskerar
genom
attakut
swisha
halva beloppet för något
ed dig
att
swisha
beloppet
för hungersnöd.*
något
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köper. att swisha halva beloppet för något
er. Dela med dig
du köper.

ov 2021)

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
SWISHA
HALVA
HALVA
KOPPEN
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
SWIS
SWISHA
HALV
HALVA
HALVA
SWISHA
MATK
LUNCHEN
MATKASSEN HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

*Källa: FN (nov 2021)

Tillsammans
Tillsammans gör
vi världen gör
hel.vi världen hel.
Tillsammans gör vi världen hel.
Dinmöjligt.
gåva gör det möjligt.
Din gåva gör det
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL SWISHA TILL
SWISHA TILL

900 1223
900 1223
900 1223

FASTEAKTIONEN - DELA LIKA UNDER SAMMA HIMMEL

svenskakyrkan.se/act

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga.
I skuggan av pandemin tvingas tusentals familjer fly från sina hem och möjlighet
till försörjning. De senaste åren har den positiva utvecklingen i världen gått tillbaka
till följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet, konflikter och klimatförändringarna.
ACT Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att tillsammans
främja en hållbar och rättvis matförsörjning.
Skicka en gåva via: SWISH: 9001223, PG: 90 01 22-3, BG: 900 1223
Fasteaktionen 2022 pågår 27 februari - palmsöndagen 10 april.

svenskakyrk

svenskakyrkan.se/act

