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Ord från kyrkoherden
År 2020 har varit ett onormalt år. Sedan mars månad
har det mesta av pastoratets verksamheter bedrivits
i begränsad form eller helt legat nere. Men pandemin
har också fött en hel del kreativitet som gjort att verksamheten i viss mån kunnat fortsätta i andra och nya
former. Här har inte minst olika digitala lösningar varit
viktiga. Kyrkans liv har av kända skäl inte kunnat fungera
som vanligt under år 2020. Vi har inte kunnat mötas
till fysiska gudstjänster och samlingar. Men likväl har
vi kunnat möta Gud i bön, bibelläsning, digitala gudstjänster och på andra sätt.
Arbete har bedrivits i enlighet med de utvecklingsområden som finns i gällande Församlingsinstruktion
men pandemin har självfallet påverkat.
Utvecklingsområdena är Organisation och struktur, tillgänglighet och kontakt, Medlemsvård, Ungdom samt
Gudstjänstformer.

och stöttar som kyrkotillhörig. Vidare har nya rutiner
tagits fram för kontakter vid in- och utträde ur Svenska
Kyrkan.

Ungdom
Att på olika sätt utveckla verksamheten bland och med
unga är ett av utvecklingsområdena. Det har dock
visat sig svårt att arbeta med detta område av olika
skäl. Bl.a. har formuleringarna i församlingsinstruktionen upplevts vaga och målet med arbetet otydligt.
Bland förtroendevalda och personal finns en gemensam övertygelse om att ungdomsarbete är viktigt och
att det är något vi vill utveckla men det har varit svårt
att hitta vägar att göra det. Vi behöver därför fundera
mer över vad vi vill med ungdomsarbetet i pastoratet.
Vad är målet och syftet? Kanske behöver vi också
skaffa oss mer kunskap om ungdomars livssituation?
Hur ser det t.ex. ut med skolgång, pendling och fritidsaktiviteter? Kanske behövs också en djupare diskussion om vilka resurser som krävs för att nå målen?

Organisation och struktur, tillgänglighet
och kontakt

Gudstjänstformer

Pastoratets nuvarande interna organisation fastlades år
2019. En utvärdering var planerad till år 2020 men har
inte genomförts p.g.a. pandemin. Pandemin har även
medfört att den fysiska tillgängligheten till pastorsexpedition och verksamhetslokaler varit mycket begränsad för allmänheten. Kontakterna mellan personal
och allmänhet har till största delen skett via telefon
och digitala möten.

Enligt plan skulle ett projekt om nattvarden genomförts
i pastoratet. Syftet med projekten var att på olika sätt
öka kunskapen och medvetenheten om nattvarden
samt arbeta med formerna för mässa. Allt för att fler
människor skulle finna det angeläget att fira nattvard.
Pandemin omöjliggjorde projektet varför det får anstå
till dess det blir möjlig att samla människor igen. Däremot har det i några av pastoratets församlingar förts
positiva samtal om nattvarden som utmynnat i önskemål om att när tiderna blir bättre fira nattvard oftare.

Medlemsvård
Medlemsvård handlar om bemötande av de som bor
och vistas inom pastoratet. Men också om hur människor kan uppmuntras att fortsätta vara kyrkotillhöriga
och ev. bli det igen om man utträtt ur Svenska Kyrkan.
Medlemsvårdsarbetet har under året resluterat i att
representanter utsetts att företräda pastoratet i lokala
nätverk, som projekt tillsammans med näringsliv och
föreningsliv. Det strategiska arbetet med medlemsvård
pågår och är långsiktig. I Pastoratet finns en arbetsgrupp kring dessa frågor som består av företrädare
för alla yrkeskategorier. Under året har arbetsgruppen
bland annat tagit fram nya broschyrer kring de kyrkliga
handlingarna och om sorg, liksom en skrift om vad det
innebär att tillhöra Svenska Kyrkan och vad man är med

Coronapandemin
Pandemin har påverkat hela samhället på en mängd
olika sätt. I Götene pastorat har vi försökt att bedriva verksamhet utifrån de föreskrifter som varit aktuella. Vi har lärt oss att leva med kort framförhållning och att kunna ställa om verksamhet med kort
varsel. Några positiva saker värt att framhålla är att
ett flertal medarbetare under pandemin hjälpt människor i kommunen med handling och apoteksärenden.
Viss personal har också tidvis hjälpt till på Kyrkornas
Second Hand vilket bidragit till att verksamheten där
trots allt kunnat bedrivas.
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Förtroendevalda

Personalen har i enligt med det personalpolitiska avtalet
erbjudits olika former av fortbildningar och kurser.
Dessa har i princip uteslutande skett digitalt. Många
kurser och fortbildningar har också ställts in. Som tidigare år har ett antal av pastoratets anställda fått möjlighet till handledning och samtalshjälp från Skara stifts
Själavårdsinstitut Lilleskog. Pastoratet har avtal om
företagshälsa med Skaraborgshälsan AB och erbjuder
friskvårdsbidrag till samtliga anställda.

Under januari och februari kunde sammanträden och
andra samlingar genomföras genom fysiska möten.
Från och med mars månad har sammanträden och andra sammankomster i princip skett helt digitalt. Detta
har inneburit en omställning men det har på det hela
taget fungerat mycket bra. De fyra församlingsrådens
verksamhet har också påverkats av pandemin. Några
av råden har haft digitala sammanträden medan andra
endast kunnat sammanträda sporadiskt.

Tack

Prostvisitation

Till sist vill jag som pastoratets kyrkoherde rikta ett
varmt tack till alla för gott arbete också under 2020.
Utifrån de förutsättningar som har varit har Svenska
Kyrkan i Götene strävat efter att räcka evangelium i
ord och handling till människorna i Götene kommun.
Tack personal, förtroendevalda och ideella, tack du
som är kyrkotillhörig. Tillsammans får vi hoppas och be
om bättre tider och om kraft och fantasi att i allt tala
tydligt om Jesus i Götene pastorat.

I maj månad genomfördes en prostvisitation i pastoratet av kontraktsprost Monica Göransson och medarbetare från Skara stift. Detta skedde inom ramen för
”Vägen vidare”, Skara stifts program för visitationer
och regelbundna kontakter med pastoraten. En
prostvisitation sker normalt var tolfte år. Visitationen genomfördes helt digitalt och innehöll olika möten
mellan personal i Götene pastorat och företrädare för
Skara stift. Ursprungligen var det planerat olika samlingar och föreläsningar för förtroendevalda men p.g.a.
pandemin gick de inte att genomföra.

/ Claes Björndahl, kyrkoherde
Götene den 28 mars 2021

Personal
Som alla år har ett flertal personalförändringar skett
under året. Inger Berzelius kom under vintern som
ny kantor med placering i Källby församling efter
Ingrid Abelsson-Wallroth som slutade i januari.
Göran Gustafsson avgick med pension från sin tjänst
som kommunikatör. Att efterträda honom utsågs
Maria Jansson. Monika Hedlund vikarierade under
våren och sommaren som komminister och blev tillsvidareanställd från höstterminen med placering i Götene församling. Diakoniassistent Birgitta Brandberg
slutade sin tjänst under sensommaren. Pernilla Frick
som vikarierat på tjänsten under Birgitta Brandbergs
tjänstledighet fortsatte med det under hösten 2020.
Inga-Maria Johansson som varit assistent på Kyrkogårdsförvaltningen avgick med pension under hösten.
Vid årets slut var en tjänst som diakoniassistent 100 %
vakant liksom totalt 80 % kyrkomusikertjänst och en
100 % tjänst som assistent/handläggare på Kyrkogårdsförvaltningen.
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Fakta om Götene pastorat
Svenska kyrkan Götene pastorat har

8 846
13 181

Foto: Jesper Anhede

medlemmar

av invånarna i Götene kommun
Antal döpta

Foto: Albin Hillert IKON

52
25

Antal konfirmerade

Antal vigslar

Foto: Magnus Aronson IKON

24
106

Antal begravningar

Antal barn och unga i körverksamhet
Foto: Kristin Lidell IKON

90
205

Antal vuxna i körverksamhet
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Antal diakonala kontakttillfällen

Antal hembesök

224
239

Antal besök på äldreboenden
Foto: Sabine Van Erp

Medelantal årsanställda

Foto: Free Photos

55
105

Antal förtroendevalda

Antal kyrkvärdar

52
55

Foto: Silviarita

Antal ideella arbetare

Antal kyrkor

Foto: Maria Jansson

20
21

Antal kyrkogårdar
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Fastigheter och kyrkogårdar
Kyrkogårdspersonal

budgeterad. Projekteringskostnader och myndighetskostnader var inte med i investeringsbudget.

Under året hade Götene pastorat 19 personer tillsvidareanställda och fem personer säsongsanställda på kyrkogården. Under sommaren anställdes ett antal semestervikarier. Antalet tillsvidareanställda är fler än tidigare
år och färre säsongs anställda. Detta i linje med det
beslut som togs för att ge fler säsongsanställda en
tillsvidaretjänst med sysselsättningsgrad 80 %. Fördelningen på arbetstimmar för dessa tjänster är att
fler timmar arbetas under säsong, april till november
för att sedan göra färre timmar under vintersäsongen
november till mars. Det har anställts två vaktmästare
för inre tjänstgöring i pastoratet under året.
Coronapandemin har påverkat begravningsverksamheten. Under våren gjordes en beredskapsplan. Det
beslutades att säkerställa vår uppgift som huvudman
för begravningsverksamheten, vilket inneburit att öka
antal platser för bisättning. Kylcontainers har hyrts in
och etablerats. Skyddsutrustning har införskaffats till
verksamheten. Kostnaden för hyra av tekniska anläggningar och skyddsutrustning/arbetskläder har överskridits men ryms i den totala budgeten för begravningsverksamheten.
Foto: Daniel Gustavsson

Nedan redovisas några av dessa poster
Projektering, tillstånd och projektledning, kostnad
115 tkr.
Tillkommande arbeten utöver offert för husbyggnad,
kostnad för väg fram till etableringen samt flytt av
massor vid arbete med grund, kostnad 167 tkr.
Det lades klinkers i personalutrymmet istället för
golvmatta. På vinden lades en landgång för att kunna
utföra underhåll i framtiden, kostnad 38 tkr.
Den tillgänglighetsanpassade toaletten som är till
för besökare behövde en anslutning av en hårdgjord
betongyta vid ytterdörren, kostnad 34 tkr.
Asfaltering på innergården, kostnad 147 tkr.
Indragning av fiber, kostnad 30 tkr.

Mark
Marken kring Vättlösa kyrkogård har avyttrats genom
en förrättning som blev klar under året. Summan för
marken blev 180 tkr.

Åtgärder under 2020
Husaby kyrka
Renovering av norra torntrappan har utförts till en
kostnad av 87 tkr. Summan finansernas till 75 % av
kyrkounderhållsbidrag till summan av 65 tkr. Kyrkans
klockstyrning och elmotor gick sönder under året.
Utrustningen var av äldre modell och gick inte att
reparera. Ny utrustning monterades till en kostnad av
44 tkr vilket inte var med i det planerade underhållet.
Plattgång av kalksten fram till Husaby kyrka är inköpt
till en summa av 160 tkr, vilket är uppdelat på församlingsverksamhet med 112 tkr och begravningsverksamhet med 48 tkr. Den totala budgeterande
underhållssumman är 200 tkr. Summan för församlingen ska tas från syskonen Sandbergs stiftelse.
Under 2021 planeras plattorna att läggas på plats.

Fastigheter
Götene pastorat har 59 byggnader varav 20 kyrkor,
fyra församlingshem, en kyrkskola, en prästgård samt
övriga byggnader som vaktmästeri/garage.
Under 2019 påbörjades en nybyggnation av ett vaktmästeri/garage. Huset etableras i Husaby församling
intill nya delen av Husaby kyrkogård. Lokalen rymmer garage, fikarum, omklädningsrum, personaltoalett samt en handikapptoalett för kyrkogårdsbesökare.
Byggnationen blev klar i slutet av året till en kostnad
av 2 800 tkr. Den budgeterade investeringskostnaden
var 2 000 tkr. Avvikelsen från budgeten beror bland
annat på att det anbud som antogs hade summan 2
230 tkr. Det tillkom etableringskostnader kring vägen
fram till byggnationens plats. Arbetet med att anlägga
grunden blev omfattande då det var lös massa som
fick fraktas bort för att komma ned till fast underlag.
Det har installerats fiber samt asfalterats en hårdgjord
yta i anslutning till byggnaden, denna kostnad var inte

Götene kyrka

Klockstapelns takspån behövde underhållas då det
upptäcktes under året att en del takspån var i dåligt
skick. Renoveringen kostade 35 tkr och var inte med
i det planerade underhållet.

Holmestads kyrka
Kyrkans värmesystem är direktverkande el och det
har under året installerats en luftvärmepump som
komplement. Investeringskostnaden var budgeterad
till 150 tkr, kostnaden uppgick till 243 tkr. Orsaken
till den högre investeringskostnaden beror på att
förutsättningarna ändrades. Enligt länsstyrelsen skulle
ytterdelen placeras en bit ut från kyrkan och sedan
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dra ledningar in till inre aggregat. Denna montering
blev mer kostsam samt att en annan slags pump
valdes för bättre effekt vilket var dyrare. Denna
modell förordades av stiftet fastighetsförvaltare som
var med i projektet. Antikvarisk medverkan krävdes i
projektet vilket inte var budgeterad. Vid installationen
behövde äldre elutrustning i kyrkan uppgraderas vilket medförde en kostnad av 14 tkr som inte var med i
den planerade underhålls budgeten.

upp dörren. Det presenterades ett förslag till lämplig
lösning med placering av dörr och besökslucka. Denna
lösning monterades till en summa av 71 tkr vilket inte
var med i underhållsbudgeten. Samtidigt bestämdes
att omdisponera andra tänkta åtgärder i huset så som
ljudplattor i Ängen och tapetsering i Ängen och Eden
till en budgeterad kostnad av 60 tkr. Stora salens
lamparmaturer behövde underhåll/service till en
kostnad av 8 tkr utöver budget. Anpassning av kontorsplatser medförde montering av belysning samt
uttag för el och nätverk. Kostnaden blev 16 tkr vilket
inte var med i budget. Kontorsmöbler utöver budget har införskaffats till en summa av 70 tkr. Trädgårdsmöbler införskaffades till husets baksida för att
använda i diakonal verksamhet till en kostnad av 19
tkr vilket inte var med i budget. Däremot finns denna
summa kvar i budgeten för diakonalverksamhet. De
planerade möbler som införskaffades har en kostnad
av 45 tkr vilket ryms i den budgeterade summan av
50 tkr. Läckage uppstod i yttertakets lägre takfall vilket medförde reparation av skiffertaket till en kostnad
av 22 tkr vilket inte var med i underhållsbudgeten.
Planerat underhåll av utvändig målning av fönster till
en budgetrad kostnad av 25 tkr.

Ledsjö kyrka
Värmesystemet är jordvärme och under året gick värmepumpen sönder och fick repareras till en kostnad av
18 tkr vilket inte var med i det planerade underhållet.

Källby kyrka
Orgelns elanslutning gick sönder, vid reparation monterades samtidigt en timer för ökad säkerhet till en
kostnad av 8 tkr utöver underhållsbudget.

Källby kyrkskola
Fiber har installerats till en kostnad av 33 tkr utöver
investeringsbudget.

Medelplana kyrka
Kyrkogårdsmuren kördes på av en trafikant och fick
repareras. När arbetet utfördes fick vägen göras om
till en vägarbetsplats. Denna plan är kostsam och
bekostades av försäkringsbolaget. Därför renoverades grind och stolpe samtidigt vilket bekostas av
pastoratet till summan av 21 tkr för församling och
48 tkr för begravningsverksamhet. Denna tidigareläggning av underhåll av grindarna och dess stolpe gör
att kostnaden blir lägre då pastoratet inte behöver
ansöka och bekosta ett vägarbetsområde. Denna
kostnad var inte med i det panerade underhållet.
Inne i kyrkan var det planerat att ta bort några bänkar
för att frigöra yta till bland annat kaffeservering.
Beslutet från länsstyrelsen kom under året men är
ännu inte utförd. Arbetet var tänkt att göras i egen
regi men denna resurs inom bygg/underhåll har omfördelats till följd av pandemin under året. Budgeterad
kostnad var 20 tkr som till viss del omdisponerades
till reparationen av kyrkogårdsmurens stolpar.
Det har införskaffats ett nytt piano till en investeringskostnad av 57 tkr. Kostnaden tas från före detta
ändåmålsbestämda medel, men är med i investeringsbudget.

Grind och stolpe renoverades vid Medelplana kyrka.
Foto: Daniel Gustavsson

Västerplana kyrkogård
En höj- och sänkbar pall till orgeln har införskaffats till
en kostnad av 23 tkr utöver budget.

Götene församlingshem
Under året uppstod det ett arbetsmiljöproblem vid
expeditionen i församlingshemmet. Personalen kände
sig otrygga med att det inte gick att låsa in till expeditionen och kunna ta emot besökare utan att låsa
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Sils församlingshem

Planeringen med att renovera Husabygården startade
under 2017 då en kalkyl togs fram. Efter det dröjde
det tills början av 2020 innan projektet startade. Det
medförde att några entreprenörer ändrades, samt att
det bestämdes att ett byggföretag skulle ha samordningsansvar för renoveringen. Det resulterade i att en
del av de kalkylerade kostnaderna blev högre. Kalkylen
från 2017 är inte indexreglerad till 2019 års prisnivå
vilket ger en differens på ca 300 tkr.
Några av de större poster som bidraget till de ökade
investerings och underhålls kostnader finns nämnda
nedan samt en tabell för utfallet:

Stora salen har fått ny belysning till en kostnad av 34 tkr
vilket var utöver den planerade underhållsbudgeten. Åtgärden gjordes för att det blev ett arbetsmiljöproblem för
personalen och dess verksamhet. Ljudplattor har köpts in
till lilla salen till en kostnad av 6 tkr vilket var budgeterad.

Pastoratsgården Källby
Målning av kontor och korridor har gjorts med egen
personal till en kostnad av 4 tkr vilket var budgeterat.
Ny belysning i korridor och entré har installerats till en
kostnad av 26 tkr. Planerat var även att byta utomhusbelysning vilket inte gjorts då bedömningen gjordes att det inte var nödvändigt. Den planerade underhållskostnaden var 45 tkr, vilket har omdisponerats till
viss del till belysningen i församlingshemmet i Sil.
Värmesystemet i pastoratsgården är bergvärme där
värmepumpens utrustning fick repareras till en kostnad av 10 tkr vilket inte var budgeterat.
En tillgänglighetsanpassad toalettstol i barnavdelningen gick sönder och fick bytas till en kostnad av 8 tkr
utöver underhållsbudget.

Taket visade sig vara i dåligt skick och fick läggas om
på en sida, en del av teglet var bra och kunde återanvändas. Samtidigt gjordes en akut lagning på flygelbyggnaden då det läckte in vatten.
Husets avloppsstammar var i dåligt skick vilket upptäcktes när golven bröts upp, det visade sig att stammarna var sönderrostade och helt öppna. Nya avloppsoch vattenledningar installerades.
Kökets ledningar var i dåligt skick och byttes ut till
golvvärme.
Målningsarbete och golvläggning blev mer omfattande
då en del förändringar gjorts samt att stort arbete har
lagts ned för att bevara husets karaktär. Entreprenören
för målning och golv var en av de som ändrats efter att
kalkylen gjordes.

Forshems församlingshem
Vindskydd har monterats på altanens gavel till en budgeterad underhållskostnad av 13 tkr vilket var budgeterad till 20 tkr.
Trädgårdsmöbler har införskaffats till en kostnad av
21 tkr den budgeterade kostnaden var 20 tkr.

Det framkom önskemål från församlingen att montera
in en vikdörr mellan de två stora salarna på bottenvåningen.
Parkettgolven har slipas samt att trösklar har tillgänglighetsanpassats med list.
Pentry har monterats på andra våning.
Elarbete har tillkommit till följd av olika förändringar.
Bevarandet av de äldre taken i nedervåningens salar
har medfört att belysning har monterats på vägg samt
en större takplafond i varje sal. Kostnad för armaturer
gick på 100 tkr exklusive montering. Övrig kostnad för
elarbetet finns utslaget på övriga poster.
Det har gjorts en extra vägg intill kontoret längst bort
mot gaveln på andra våning. Detta för att avskärma
den utrymningsväg som går ned till köket. Ändringen
gjordes efter synpunkter från MBL- förhandling.

Husabygården
Under 2020 blev renoveringen av Husabygården klar
till en investeringskostnad av 2 281 tkr den budgeterade investeringskostnaden var 2 000 tkr. Underhållskostnaden blev 3 648 tkr varav 500 tkr togs från
syskonen Sandbergs stiftelse. Budgeterad underhållskostnad var 2 000 tkr.

Vindens isolering visade sig vara undermålig och det
har lags ny lös isolering. Samtidigt gjordes luftspalter
för ventilation. Det har gjorts en landgång för att lättare kunna komma åt att göra underhåll på vinden i
framtiden.
Asbestsanering fick göras då det framkom att det
fanns asbest i en del ventilationskanaler.

Huset var kraftigt eftersatt vad det gäller underhåll.
Detta har medfört extra kostnader utöver den planerade underhålls och investeringsbudget. Andra kostnader har tillkommit då ändringar skett för att klara
lagkrav och önskningar från verksamheten samt projekteringskostnader.

Nytt avlopp har anlagts.
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ÅTGÄRD

INVESTERING TKR

UNDERHÅLL TKR

Ventilation

539

-

Hiss

278

-

Tak

-

323

Fönster, trappa, ramp

225

120

Golv, vägg inkl snickeri

807

600

Golvslipning

-

76

Golv/vägg måleri, mattläggn.

-

1 500

VVS

210

660

Vikdörr, pentry, armatur

186

-

Kök

-

313

Diskmaskin

36

-

Övrigt

-

56

SUMMA

2 281

3 648

Samtliga kyrkor

Digitala gravkartor

Vattenutkast har monterats på en del av pastoratets kyrkor som saknat det. Det har gjorts i egen regi. Under pandemin har resurser inom bygg omfördelats vilket resulterat
i att en del utkast återstår. Kostnaden för vattenutkast är
15 tkr budgeterad kostnad 75 tkr. Viss omfördelning av
budgeterad kostnad har gjorts till underhåll av mark i pastoratet där kostnaden är 66 tkr. Budgeterad kostnad var
10 tkr.

Götene pastorat digitaliserar succesivt kyrkogårdarnas
gravkartor. Under året har Husabys församlings kyrkogårdar påbörjats till en kostnad av 250 tkr.

Fordon och maskiner
Götene pastorat har utökat med ett fordon under
2020. Det är arbetslaget i Husaby som har fått en
bil till begravningsverksamheten. De har även fått en
tippkärra att använda till den mindre traktorn. Sandspridare och vikplog har införskaffats till pastoratets
större traktor. Det var budgeterat för två växelflak
men endast ett är införskaffat. Under året uppstod ett
behov att skaffa en miljöcontainer istället. Denna container är etablerad vid nybyggnationen i Husaby. Samtidigt avyttrades en redskapscontainer som fungerat
som förråd till personalen innan den nya lokalen fanns.
Det har införskaffats två gräsklippare och en gräsklippare har avyttras. Summan för avyttrade maskiner
uppgår till 31 tkr.

Källby kyrkogård
Färdigställandet av askgravplatsen fortsätter och flera
etapper är färdiga. Växter kommer att planteras under
kommande säsong.

Skeby kyrkogård
Kyrkogårdens askgravplats har blivit invigd under året.
Det som återstår är att plantera växter vilket görs under nästa år.
Foto: Invigning av askgravplatsen.

Brandutrustning i Husabygården har installerats till en
investeringskostnad av 44 tkr.
Stolar har köpts till Husabygården, summa 383 tkr vilket tas från före detta ändamålsbestämda medel, men
är med i investeringsbudget.
Konst till Pastoratsgården Källby, Ikon till altartavla.
Pågående nyanläggningar uppgår till 1495 tkr och
avser Götene nya gravkvarter 66 tkr, askgravplatser i
Källby 627 tkr, Skeby 37 tkr och Götene 765 tkr.

Götene kyrkogård
Ett nytt område med en askgravplats har påbörjats
under året där tre av fem stensättningar är anlagda.
Etableringen kommer att fortsätta under nästa år. Digitala gravkartor: Götene pastorat digitaliserar succesivt kyrkogårdarnas gravkartor. Under året har Husabys församlings kyrkogårdar påbörjats till en kostnad
av 250 tkr.

/Daniel Gustavsson, kyrkogårds- och fastighetschef.
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UNDERHÅLL

TKR

INVESTERINGAR

TKR

Husaby prästgård

3 148

Gräsklippare

160

Pastoratsgården Källby

30

Forshems församlingshem

34

Tippkärra

39

Götene församlingshem

220

Bil

110

Samtliga kyrkor

15

Växelflak

56

SUMMA

3 447

Miljöcontainer

51

Sandspridare

60

Vikplog

69

Bevattningslådor

42

Husaby-lokal begravningsverksamh.

2 800

Källby kyrkskola fiber

33

Holmestads kyrka

243

Husabygården

2 281

Husabygården brandutr.

44

Husabygården stolar

383

Medelplana kyrka piano

57

Pastoratsgården Källby konst

32

SUMMA

6 460
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Församlingsråd, verksamhet 360
Guidning i pastoratets kyrkor

Bokade besök och guidningar i Husaby och Forshems kyrkor har varit obefintligt under 2020.

Götene församlingsråd
Götene församlingsråd har under året 2020 haft tre
stycken möten. Två fysiskt på plats i församlingshemmet
och ett digitalt. Vi upplevde att det fungerade mycket
bra att ha mötet digitalt, även om det inte blir samma
sak som att träffas fysisk på samma plats.
Våra planerade aktiviteter har tyvärr fått ställas in.
Under de gudstjänster som har kunnat genomföras har
vi, då det varit församlingskollekt, tagit upp kollekt till
några olika ändamål som vi valt.
Vi ser med hoppfullhet fram emot 2021 och hoppas
kunna genomföra lite mer av vår verksamhet då.
/Josefin Ingsén, församlingsrådets ordförande

Foto: Maria Jansson

Husaby församlingsråd
2020 blev ett mycket speciellt år på grund av coronapandemin. Året började som vanligt med gudstjänster
och övrig verksamhet som planerat.
En bit in i mars månad stängdes den mesta verksamheten ned eller hölls igång med ett begränsat antal deltagare.
Frampå hösten blev det ytterligare restriktioner och
den mesta verksamheten avstannade helt.
I november hade vi en fredagsorgel i Ledsjö kyrka. Då
invigdes en glasskulptur av konstnären Ann Lönn. Den
skänktes till Ledsjö kyrka av Husaby församlingsråd till
minne av kyrkvärden Gunnar Anderson som avlidit under
året.
I december delades almanackor ut som en gåva från
Husaby församling till de i församlingen som är 80 år
och äldre.
Församlingsrådet i Husaby har haft tre fysiska möten
och fyra telefonmöten under 2020.
/Hild Sophie Gustafsson, församlingsrådets ordförande

Foto: Maria Jansson
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Kinnekulle församlingsråd
Varje tisdag fram till mitten av mars hade församlingen
morgonbön/morgonmässa i Forshems kyrka. Morgonbönerna leddes av ideella medarbetare och mässan
av präst. Därefter följde frukost i Forshems församlingshem. Frukosten serverades till självkostnadspris.
Dessa tisdagsmorgnar är en viktig sammanhållande
verksamhet och själva navet i församlingsgemenskapen. Härifrån organiseras och samordnas det övriga
församlingsarbetet.
I januari firades som vanligt Bibelns dag med högmässa i Forshems kyrka och sopplunch i församlingshemmet. Detta är ett ekumeniskt samarbete mellan
de kyrkor som har anknytning till Kinnekulle: Svenska
kyrkan, Pingstkyrkan Forshem och Ringsbackens baptist
församling. Detta år bjöds Lennart Thörn in, pastor och
pensionerad universitetslärare i Nya testamentet, som
predikade vid högmässan och sedan höll föredrag på
temat: Ordets tillblivelse, tillväxt och omadressering i
Lukas/Apostlagärningarna.
En sopplunch har genomförts. I februari lagade några
av församlingens herrar en välsmakande soppa som
avnjöts efter gudstjänsten i Forshems kyrka. Eftersom
det var fastlagssöndag serverades semlor till kaffet.
Vitsippsöndagen firades under enkla former i Medelplana kyrka. Kyrkvärdarna hade smyckat kyrkan med
vitsippor och några sångare ur Kinnekullekören medverkade.
På Kristi himmelsfärdsdag firades traditionsenligt
gökotta på Munkängarna. Ingrid Linderoth predikade,
Cecilia Linderoth spelade flöjt och som vanligt avslutades
gudstjänsten med sång av Munkängarnas sångare.
Under våren 2020 hann två församlingsaftnar, Torsdagkväll i Forshem, att genomföras innan Coronan slog
till. I februari kåserade Mats Löwing på temat ”Tavlor i
mitt liv”.
Den 13-14 juni firades Österplanadagarna med sedvanliga aktiviteter. På lördagskvällen var det sommarmusik. I år framfördes orgelmusik på Österplanas unika
orgel av tre av pastoratets musiker: Britt Modin, Helena Ambertson och Jens Johansson och på söndagen
anordnade Naturskyddsföreningen blomstervandringar i anslutning till eftermiddagens välbesökta friluftsgudstjänst som avslutades med medhavd kaffekorg.

tan, vilket passade extra bra på grund av Corona. Det
var ingen kaffeservering i församlingshemmet under
veckan, men medhavd kaffekorg på lördagen.
Under hösten hade vi, med begränsat besöksantal, en
kväll med musik, då syskonen Ljungqvist spelade och
sjöng. Den sista kvällen visade florist Annelie Claesson
blomsterarrangemang i juletid.
Tacksägelsedagen firades med gudstjänst i Medelplana
kyrka. Kyrkvärdar och vaktmästare hade smyckat ett
vackert skördebord. I år var den inte ett ekumeniskt
samarbete.
På fredagen innan Allhelgonahelgen gjordes något
annorlunda. Församlingsråd och personal fanns på
plats utanför kyrkan i Forshem. Där bjöds på korv, bröd
och kaffe. Eldkorgarna var tända och många besökare
stannade till för en pratstund. En trevlig och meningsfull dag.
Minnesgudstjänsten ägde rum på lördagen i allhelgonahelgen i Forshems kyrka som vanligt men i år var
den utökad till ännu en minnesgudstjänst på söndagen
i Medelplana kyrka. Vid dessa gudstjänster deltog fyra
personer ur kören med sång och i Medelplana deltog
även Robert på harpa. Att notera är att vid gudstjänsten i Medelplana kom endast en besökare.
En onsdag i månaden startade en relativt ny begivenhet som kallades Öppet hus. Det innebar att vi kallade
till andakt, enkel kvällsmat och därefter något för olika
behov. De som önskade vara med på bibelsamtal gick
upp på övervåningen, de som ville sticka eller pyssla
med Susanne Fredriksson stannade i stora salen.
Denna verksamhet är både vuxenundervisning, diakoni
och barnverksamhet.
Det ekumeniska samarbetet har som vanligt varit gott
mellan Svenska kyrkan, Pingstkyrkan i Forshem, Ringsbackens baptistförsamling. Ett predikstolsbyte hann vi
med innan pandemin. Då firade vi gudstjänst i Pingstkyrkan i Forshem och då medverkade Kinnekullekören.
Foto: Maria Jansson

På midsommardagen firades gudstjänst vid Hastings i
Västerplana.
Veckan efter midsommar var det sommarkyrka vilket
betydde musik med andakt i Forshems kyrka på tisdag, onsdag, torsdag och söndag. Lördagskvällen var
det som vanligt allsång på församlingshemmets al-
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Inför julen delade församlingsrådet ut blomma och
presentkort till församlingsrådsledamöter och kyrkvärdar
med ett tack för året som gått och som en uppmuntran i Coronatid.
Församlingsrådet har under året haft sju sammanträden.
Vid det sista sammanträdet åts julsmörgås som tack till
ledamöterna för det gångna året.

Övrigt
Församlingen är stolt över att ännu en församlingsbo,
Björn Sjöstedt, gått Skara stifts predikokurs. Han predikade på Skärtorsdagens mässa i Västerplana kyrka
samt ledde och predikade på gudstjänst i Medleplana
i augusti. Gunilla Sahlström, som gick predikokursen
2019, har predikat vid två tillfällen under året som
gått. Vi hoppas få höra dem fler gånger i framtiden.
När pandemin slog till i mars började vi sända ett veckobrev med en andakt, bön och Guds välsignelse till alla
de församlingsbor som brukat delta på morgonbön
med efterföljande frukost på tisdagsmorgnarna.
Andakten i dessa brev har författats av olika församlingsbor och olika personal och breven har visat sig
skänka hopp i en svår och ensam tid för många i församlingen.

Foto: Maria Jansson

/ Hans Ryman, församlingsrådets ordförande
/Ingrid Linderoth, församlingspräst

Källby församlingsråd
Församlingsrådet i Källby har inget att rapportera.
Mötena ställdes in i början av pandemin och församlingsrådet har valt att inte ha digitala möten.

Så fort pandemin är över är vi beredda att ta upp verksamheten.
/Gunnar Jansson, församlingsrådets ordförande
/Josef Ekesryd, församlingspräst
Foto: Marita Blomquist Svensson
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Diakoni, verksamhet 210
Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek och uttryckt i kyrkans liv. Diakonin handlar om att
möta människor i utsatta livssituationer med barmhärtighet och solidaritet. Med församlingsinstruktionen
som grund har personalen inom diakoni och mission
tittat på hur omvärlden ser ut, för att sätta fokus på
att se olika gruppers behov i vårt samhälle.
I början av 2020 initierades ett möte för att diskutera
hur vi tillsammans kan hjälpa hjälpsökande i Götene
kommun. Anledningen till träffen var att Götene
pastorat de senaste åren sett en ökning av antalet
hjälpsökande, såväl för ekonomiskt bistånd som själsligt. En förändring har skett i vår kommun på senare
tid. Olika organisationer och myndigheter har olika
perspektiv och därför var det värdefullt med en träff
för att diskutera och dela erfarenheter. Samordnare
för träffen var kyrkoherde Claes Björndahl och diakon
Veronica Lindström. Inbjudan gick ut till kommunalråd, oppositionsråd, socialnämndens ordförande,
socialchef, folkhälsan, barn- ungdom- fritid, Närhälsan,
anhörigsamordnare, 1:e socialsekreterare missbruksoch beroendeenheten, 1:e socialsekreterare försörjningsstöd, säkerhetssamordnare, kommunpolis,
lokalpolisområdeschef, Götenebostäder, Jättadalens
bostadsbolag, Piperska, Equmeniakyrkan, Korskyrkan,
Kristet Center, Kyrkornas Second Hand samt Götene
pastorats kyrkoråd. Resultatet blev att ett uppföljande
möte planerades till hösten för att ha en plan eller skiss
över respektive ansvarsområden och hur det finns
samverkansmöjligheter mellan olika parter. Tyvärr blev
träffen uppskjuten, men ska följas upp när så är möjligt.
En samverkansgrupp finns inom kommunen med suicidprevention. Det har kommit en nationell handlingsplan
för detta och arbetet lokalt med den pågår.
Till följd av Corona pandemin har Götene pastorat ställt
om och avlastat hemtjänsten i Götene kommun genom
att främst diakoner och församlingsvärdinnor handlar
och göra apoteksärenden åt personer som var 70+
eller i riskgrupp, ungefär 160 handlingar har gjorts.
Kostnaden belastar pastoratet och kunden betalar sina
inköp till pastoratet.
Foto: Götene kommun

Mötesplatser
Inom diakoni är det viktigt att det finns mötesplatser
för människor i olika åldrar och skeenden i livet.
Lyhördhet och anpassning för att möta behoven krävs
ständigt. Ett resultat blev en ny mötesplats i form av
sopplunch i Götene församlingshem. När pandemin
satte stopp för att laga mat så fortsatte denna grupp
att ses i kyrkan för en kort andakt varje vardag fram
till juni. Sommar och vackert väder gjorde att vi kunde
fortsätta ses utomhus för andakt och fika. På höstterminen förändrades alla diakonala mötesplatser till
en nystart för ”Kom in”, som innehöll fika, andakt, promenad och gemenskap. Samma koncept gjordes med
alla diakoner tillsammans i alla församlingar.
Födelsedagsfester firades vid ett par tillfällen i början
av året. En fest där de som fyllt 70, 75, 80, 85, 90 +
har bjudits in tillsammans med en vän. På programmet
har stått mat och underhållning och jubilarerna uppvaktades med en blomma. För de personer som inte
fick denna möjlighet under resten av året skickades
ett brev med en gratulation och med erbjudande att
hämta ut en blomma på blomsterhandeln.
Några gånger per år har traditionellt ekumeniska dagledigträffar arrangerats tillsammans med andra samfund. Under 2020 blev det endast en träff som hölls
i Korskyrkan. Roberth och Irene Johansson sjöng och
underhöll med sitt program Humor i helgade hyddor.
Fram till mars pågick måndagsträffarna i Götene församlingshem innan det blev stopp. Herrarna stod för
matlagning och serverade lunch med efterrätt innan
dagen avslutades. Övriga aktiviteter var vävgrupp,
handarbete, sittgympa och promenad. Uppskattad
hjälp fick vi av en ideell medarbetare som fixade kaffe
och smörgås på förmiddagen.
I Källby fanns kvällsaktiviteten ”Livslust” så länge det
var möjligt. Livslust vänder sig till alla åldrar för att
främja kroppens och själens hälsa genom qigong, avslappning och bibelord.
Andra viktiga mötesplatser är äldreboenden i pastoratet. Diakonerna har varit där regelbundet innan besöksförbudet för att erbjuda samtal och medverkat vid
gudstjänsterna.
På Fridebogårdens trygghetsboende i Källby har
diakoniassistenten samtal kring ”så var det förr” Dit
kommer även människor som inte bor på boendet.
Samtal förs om livet, minnena och mycket annat.
I Husaby ordnades en mötesplats utomhus med flera
tillfällen för vandringar för familjer utmed Kungsstigen
i Husaby. Uppdragen har varit att leta efter kyrkmöss,
hjälpa den Gode Herden att leta efter sina får och att
räkna reflexer.
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För de personer som mist sin maka/make, sambo/
särbo erbjöds en grupp som kallas ”Leva vidare” där
man vid några tillfällen får möta andra i samma situation och dela sina tankar kring sorg. Under år 2020
ersattes träffarna med uppringda samtal för att följa
upp hur livet gick vidare och brev skickades för att visa
vår omtanke.
Kyrkornas Second Hand har kunnat ha begränsade
öppettider med hjälp av att anställda i Götene pastorat ställt om arbetsuppgifter och stått i kassan då
flera av de ideella var 70+ och inte hade möjligheten i
pandemins spår. Både församlingsvärdinnor, musiker,
pedagoger och diakoner har varit behjälpliga vilket varit mycket värdefullt enligt föreståndaren på Second
Hand.

Hembesök
Alla kan, orkar eller vill inte ta sig till de mötesplatser
som finns i pastoratet och diakonerna gör ofta hembesök.

Enskild själavård

Gåvor
Götene pastorat har stöttat enskilda med presentkort
till matkasse hos ICA eller presentkort hos Kyrkornas
Second Hand i Götene. Julen 2020 gjordes en ny insats i pastoratet då julfest inte kunde anordnas.
Diakoniassistenterna i Husaby, Källby och Kinnekulle,
samt alla församlingsvärdinnor i pastoratet hjälptes åt
att prata med näringsidkarna i Götene kommun, både
Hällekis, Lundsbrunn och Götene. Dessa sponsrade
med mat till 60 kassar. Många ideella damer sydde
kassar av skänkta tyger och där i lades både skänkt
och av ideella hemlagat i form av julmat och godis samt
små egentillverkade skänkta julklappar, en andakt av
vår kyrkoherde samt lite annat. De flesta kassarna delades ut i Götene utanför församlingshemmet och en
del kördes till Källby, Hällekis, Forshem och Österäng.
Ett stort företag i Götene gick samman bland personal
och skänkte saker från sina hem för att ge vidare som
julklappar till behövande.
Foto: NLT
/Veronica Lindström, diakon

Enskild själavård inom diakonin ökade under 2020. Fler
personer vände sig till kyrkan för samtal både i andlig
vägledning och för att få hjälp i kriser med samtal.

Diakonins månad
Diakonins månad har bytt namn till diakonifokus och
temat för 2020 var ”ensamhet”. Diakonerna i Götene
pastorat uppmärksammade diakonin på en söndagsgudstjänst med temat ”medmänniskan”.

Resor blev till tårtor
För att visa omsorg om våra äldre, som verkligen fått
känna av ensamhet på ett nytt sätt, så ersattes de årliga resorna med midsommartårta till alla äldreboenden i Götene kommun.

Integration
Support Group Götene är en ideell förening som formats av nyanlända med personer från olika nationaliteter. Ändamålet är att skapa aktiviteter för individ och
familj genom delaktighet som bygger på möten mellan
nationaliteter. Integrationen har främjats genom aktiviteter, föreläsningar, kurser, samt utbildningar.
En kvinnofest i anslutning till internationella kvinnodagen arrangerades i Götene församlingshem. Support
Group Götene har under året byggt en ekonomi och
gruppen har blivit självgående gällande arrangemang.

Ideella medarbetare
Ideella medarbetare finns alltid med i samtalen om hur
Götene pastorat ska vara kyrka. Viktigt under året har
varit telefonkontakt istället för att ses vid verksamheter.
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Mission, verksamhet 260
Bokbord
Bokbord finns på flera platser i pastoratet, i kyrkor och
församlingshem. Störst omsättning är det i Forshems
och Husaby kyrka samt i Källby pastoratsgård. Det
finns böcker, smycken och broschyrer och vykort
på pastoratets kyrkor mm.

Fairtrade
Götene pastorat är Fairtradediplomerad. Grundbulten i
arbetet det återkommande tänket kring vad vi använder för produkter i vår verksamhet där kaffe och te är
de största.

GKSR – Götene Kristna Samarbetsråd
GKSR består av företrädare från Equmeniakyrkan,
Korskyrkan, Svenska kyrkan och Kyrkornas Second
Hand. Vid de senaste träffarna har representanter från
Kristet Center deltagit.

det uppdraget sköter Götene kommun på uppdrag.

Podden Husförhöret med Maria och Josef
I podden Husförhöret med Maria och Josef som spelas
in i samarbete med Radio Kinnekulle, poddar kommunikatören Maria Jansson och prästen Josef Ekesryd om
religion, kristendom och teologi på ”ren svenska”. Med
glimten i ögat hålls husförhör likt för 100 år sedan
när prästen besökte gårdarna och hade husförhör. Då
innebar att husförhöret att alla som bodde på gården
förhördes om vad de kunde om Gud, Jesus och den
bibliska historien. Skillnaden är att i podden Husförhöret är det Maria och lyssnarna som ställer frågorna
till Josef. Podden som lanserades i december 2020

Internationellt arbete
Svenska kyrkans internationella arbete, ACT Svenska
kyrkan. ACT betyder agera och kopplingen finns också
till ACT-alliansen (Action by Churches Together), som
är världens största allians av kristna organisationer och
kyrkor som arbetar tillsammans med utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete.
I missionsarbetet ingår julkampanj och fastekampanj.
Kampanjerna syftar till att samla in pengar till ACT.
I Forshem anordnades en soaré vid fastekampanjen,
”Skolan i Forshem” till förmån för ACT. Idéer och
genomförande stod församlingsrådet och församlingens entusiastiska medlemmar för. Lagom
till soarén gjordes en receptbok med olika sopprecept som församlingsborna bidragit med och illustrerad av Sibylle Loebbert.
Till förmån för ACT julkampanj ”Att bryta en tradition”
ordnades ett listlotteri i Forshem. Ideella krafter sålde
lotterna mestadels via telefon och församlingsborna
skänkte 50 vinster.
Varje år får Götene pastorat ett anslag från Kyrkornas
Second. Kyrkorådet beslutar vilka ändamål som ska
främjas och 2020 gick anslaget till ACT samt till skolan
i Emau, Tanzania.

Pilgrim
Under sommarmånaderna erbjöds flera kortare pilgrimsvandringar på måndagskvällar runt om i pastoratet. Det var en stadig skara människor som återkom
nästan varje gång plus några som kom vid enstaka
tillfällen. I år vandrade man inte i tysthet då behovet
av att få prata med andra var mycket stort. Tid för
tystnad och eftertanke har man hemma i år som
någon utryckte det.
”Vandra i Skaraborg” som är vandringsklubbar runt om
Götene samt destination Läckö-Kinnekulle har varit
samverkansparter i planering kring större pilgrimsvandringar. Pastoratet ansvarar för skötsel av pilgrimslederna som finns inom pastoratets gränser och

som ett sätt att nå församlingsborna i Svenska kyrkan Götene pastorat under pandemin, har nått oväntad räckvidd och har nu lyssnare ibland annat Sverige,
Indien, Norge, USA, Finland, Belgien, Danmark, Japan
och Mexiko. Drygt 1000 lyssnare per avsnitt är podden uppe i.

Syförening
Stickcafé och syföreningar finns i Sil, Forshem och
Källby.

Utomhusuställningen Min plats i biosfären
Under hösten visades Vänermuseets kritikerrosade
utomhusutställning ”Min plats i biosfären”vid Husaby
kyrka. Utställningen som lockade många besökare, är
ett forskningsresultat från ett forskarlag vid Göteborgs
universitet och Högskolan i Gävle, som uppmärksammar hur människor känner för sina favoritplatser i
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Världens barn
Götene pastorat är med för att främja insamlingar till
Världens barn. I år hölls en digital konsert från KinneKleva kyrka.
/ Veronica Lindström, diakon
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Barn, verksamhet 150
Götene församling
7 januari hölls julfest med 41 deltagare. Det serverades köttbullar, prinskorv och potatisgratäng.
2 februari hölls dopfest för de som döpts det senaste
året. 34 personer kom från totalt sju dopfamiljer.
2 februari var det gudstjänst med utdelning av Bibel
för barn i Vättlösa kyrka. 34 deltagare, sju barn hämtade Bibeln.

Kinnekulle församling
8 mars hölls dopfest i Forshems församlingshem.
22 mars var det utdelning av Bibel för barn.

Källby församling
6 januari var det julfest i pastoratsgården med 42 deltagare. Dans kring granen, gröt och tomte med present.
26 januari hölls dopfest i Pastoratsgård.
26 februari familjekväll med tio deltagare.

13 april Annandag påsk var det gudstjänst för alla åldrar i Vättlösa kyrka.

22 mars var det utdelning av Bibel för Barn i Pastoratsgården.

21 maj, Kristi Himmelfärdsdag hölls en enklare vårfest,
i och utanför Holmestads kyrka, några familjer kom. Vi
letade kyrkmöss, grillade korv och lekte utomhus.

16 september ordnades familjekväll i Källby kyrka.

Regelbunden verksamhet under året

Regelbunden verksamhet under året
Tisdagsskoj: har ökat i antal deltagare till 17 inskrivna
under våren.

Efter plugget i Götene (9-12 år). Ett flertal gånger
under våren tvingades vi ställa in pga sjukdom och annan frånvaro. Under hösten försökte vi med föranmälan, men det kom inte många barn då heller. Ca 3-4
barn de gånger vi kunde genomföra.

Efter Plugget: fick ligga på is under vårterminen då det
inte dök upp några barn.

Öppet hus (öppen gemenskap 0 år och uppåt). Hösten
började med flera träffar, innan pandemin slog till igen.
Kontakt hölls via sms och telefon och deltagarna bjöds
in att hämta pysselpåsar till jul.

Under vecka 25-26 anordnades pyssel och lek i Fornparken vid fyra tillfällen i samarbete med kommunen.

Miniklubben Holmestad (0-5 med vuxen) Få deltagare
och flera inställda gånger.
Rastaktiviteter på Prästgårdsskolan torsdagar.

Husaby församling
2 februari hölls dopfest i Sils församlingshem, tio föräldrar och barn, fem dopfamiljer.
22 mars var det utdelning av Bibel för barn i Sils församlingshem, sex utdelade biblar, 15 gudstjänstbesökare.
Under året blev det ett tillfälle med Messy Church i
Missionshuset i Skälvum med cirka a 15 deltagare.

Stor och Liten: En-fyra familjer deltog regelbundet.

Gemensamt

Den 15 augusti gjordes en familjeresa till Borås djurpark, cirka 15 familjer deltog.
Till jul delades det ut en tygpåse med julpyssel till
samtliga familjer i verksamheten. Tygpåsarna syddes
av återbrukade tyger och pyssel letades fram ur våra
gömmor.
Julevangeliet i fyra delar. Filmatisering av julevangeliet
i fyra delar med fokus på djuren. En del på FB varje
advent. Ihopklippt och utskickat till skolorna inför julavslutningen. Även en inspelad julhälsning.
/Jenny Persson, församlingspedagog

Regelbunden verksamhet under året
Rastskoj på Ljungsbacken och Lundabyn.
Kompis i Husaby/Skälvum (tio barn, två frivilliga ledare)
Storkyrkis i Lundsbrunn (mellan en till sex barn)
Verksamheterna pågick fram till slutet av november.

Foto: Vicki Hamilton

17

Ungdom,
verksamhet 160

Tonår i Götene pastorat har träffats varannan fredag
med cirka tio deltagare.
Korsdrag i Skälvums missionshus har träffats varannan
fredag med fem deltagare. Gruppen genomförde även
en hajk där man åkte dressin i Gullspång.
Pastoratets ungdomspedagog har bland annat deltagit
i Götene kommuns regelbundna verksamhet för ungdomar med närvaro på fritidsgårdarna och medverkan
i kulturarrangemang för ungdomar.
Varit drivande i arbetet vid Skateparken torsdagar under sommarhalvåret. Vuxna har lånat ut utrustning,
bjudit på fika och spelat musik.
Några veckor under sommarlovet i fältarbete/uppsökande verksamhet med ungdomar i Götene kommun.
Fritidsledare har besökt platser där ungdomar samlas,
pratat och bjudit på fika.
Funnits som stöd för elever på Liljestensskolan 1-2
tillfällen per vecka.
Foto: Pexels
/ Oscar Lindstrand, församlingspedagog

Konfirmander,
verksamhet 170
Våren
Under våren bestod konfirmandgruppen av 19 ungdomar som träffades några torsdagar fram till det att
pandemin bröt ut. Tyvärr blev resten av våren ganska
rörig, med försök till digitala kontakter av varierande
kvalitet. Lägret blev uppskjutet och likaså konfirmationsgudstjänsten. Läger på Flämslätt kunde genomföras först i augusti och själva konfirmationen blev
den 22 augusti. Där delades gruppen upp i tre mindre
grupper, som alla fick ha ett begränsat antal anhöriga
med sig. En konfirmand valde att ha en enskild konfirmation av personliga skäl.
Tre ungdomar konfirmerades också på Skara stifts
sommarläger; ett upplägg som vi valt att betala för, då
vi inte kunnat erbjuda någon annan lösning för de som
inte går i skolan i Götene och därmed kan vara med
på torsdagar. Ytterligare tre ungdomar konfirmerades i
Lidköpings församling.

Hösten
Den nya gruppen startade den 6 september med upptakt i Götene församlingshem. Konfirmander och föräldrar delades in i två grupper för att vi skulle kunna
träffas på ett smittsäkert sätt. Tjugofem ungdomar
var anmälda, men en valde att inte börja alls och fyra
hoppade så småningom av. Gruppen träffades fysiskt
på torsdagarna fram till höstlovet. Höstens planerade
Flämslättsläger, blev istället ett dagläger i Götene för-

samlingshem. Efter lovet träffades vi enbart digitalt.
Denna gång förberedde vi oss bättre och det kändes
relativt bra. Inför jullovet gjorde vi iordning en godispåse som ungdomarna fick hämta i samband med att
de tog hem sina Biblar, böcker och psalmböcker.

Gudstjänster under hösten
Under hösten gjorde vi en lösning som vi kallade
”Gudstjänst vid köksbordet”, där konfirmanderna fick
hem dokument med olika gudstjänster att fira med någon i hemmet och sedan rapportera till sin mentor. Det
fungerade för några, men inte för alla.

Föreläsning och Göteborgsresa
Varken Göteborgsresan, eller den planerade föreläsningen för föräldrar blev av. Den enda aktivitet vi kunde genomföra, var en kyrkrunda med buss i september,
där vi tittade utifrån på några, och besökte andra, av
pastoratets kyrkor. Lunch intogs i Källby pastoratsgård.
Arbetslaget bestod under året av Hans-Olof Martinsson (endast våren), Björn Carlstedt, Oscar Lindstrand,
Jenny Persson, Britt Modin, Susanne Fredrikson, Ellinor
Carlberg Mehrén och Josef Ekesryd. Kantor Jens Johansson fanns också med till viss del.
Vi i arbetslaget samlades den 25-26 augusti i Hjo för
att samtala om och arbeta med, handlingsplanen för
konfirmandarbetet. Planeringar hölls regelbundet under hela året. Ingen ung ledare var aktiv under hösten
och det var fortfarande svårt att rekrytera unga ledare, delvis på grund av tiden för konfirmandträffarna
(torsdag eftermiddag) då gymnasieungdomar inte
hunnit tillbaka till Götene.
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Kommentarer till budget och resultat
Under 2020 konfirmerades 25 ungdomar. Av dessa
var det 3 ungdomar som konfirmerades i andra
pastorat och 3 på Skara stifts sommarläger. Detta motsvarar knappt 25 % av tillhöriga i
pastoratet (jfrt med 37 % 2019).
Kostnaden för aktiviteter uteblev nästan helt pga.
pandemin. Dels pga. inställd Göteborgsresa, dels pga.
inställd föreläsning för föräldrar.
De konfirmander som gick på Flämslätts läger utgjorde en extra kostnad för pastoratet, eftersom
vi betalade såväl deltagaravgift och clearingsavgift för var och en; totalt 46 905 kronor.
Men vi bedömer att det är värt att lägga dessa
pengar på ungdomar som annars kanske inte skulle
konfirmera sig alls. Av de kostnaderna valde jag
att kontera deltagaravgiften på lägerkostnader,
resten på clearingsavgifter. Det gör att lägerkontot
utnyttjades till stor del, trots att det inte blev så dyra
läger för övriga konfirmander.
En stor kostnad på konto 5461 (7 500 kronor) var
gruppfoton till konfirmanderna. Normalt betalar vi inte
för foton, men pga. pandemin togs tre gruppfoton, istället för ett som brukligt och då valde vi att betala för
de som ville ha foton av konfirmander som inte tillhörde den egna gruppen.
Antalet
som
konfirmerades
ort var mindre än budgeterat.

på

annan

Tidigare har det varit svårt att samla arbetslaget till planering. Under 2020 hittade vi dels modeller för regelbunden planering, dels gavs möjlighet till
två heldagar i Hjo.
Samordningsansvarig för konfirmandarbetet 2020
var Björn Carlstedt.
Foto: Alex Giacomini

* Vi betalade 25 500 kronor för mycket för dessa konfirmander, pga. en felfakturering. Detta kommer att
regleras med en återbetalning under 2021.

/Björn Carlstedt, församlingspedagog

Vuxenverksamhet
verksamhet 180 (Undervisning)
Ingen undervisning eller studiecirkel kunde genomföras under 2020, men ett sätt att nå ut istället var
uppstart av podden Husförhöret med Maria och Josef
som beskrivs på sidan 15 .
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Musik, verksamhet 110
Götene församling

Inspelade andakter och gudstjänster. Under de här
inspelningarna har musikerna i pastoratet samarbetat
mer än tidigare.
Spelningar utanför äldreboendena och även inspelningar dit.
Sång och textläsning i pastoratet för församlingsborna
med anställda och frivilliga. (Utomhus)
Lunchmusik med antal åhörare inom restriktionerna.
(Ej med lunch efteråt)
Har kontakt med körsångare via samtal och sms.
Medverkan vid Öppen kyrka med musik samtal.
Fler personalmöten (digitalt) än vanligt på grund av pandemin.
Extra tid har gett utrymme till rensning av notförråd.
Tagit tillvara spontana möten med församlingsbor i samhället.
/Jens Johansson och Maria Lugn, kantorer

Husaby församling

Musikverksamheten i Husaby är uppdelad enligt
den gamla församlingsindelningen. Därför beskrivs
Husaby församlings musikverksamhet i två block,
utifrån muskernas verksamheter.

Verksamhet under Helena Ambertson
Körer
Husaby Ledsjö kyrkokör hade under våren nio ordinarie
körövningar samt medverkade med sång på tre gudstjänster samt sjungit på ett äldreboende.
Under hösten har kören träffats i Ledsjö kyrka sex
gånger och sjungit lite samt gått igenom viss musikteori. Kören har 14 medlemmar.

Fredaxorgel
Under året har fem Fredaxorgelkonserter i Husaby och
Ledsjö kyrkor genomförts. De första två helt enligt
tidigare koncept, under hösten har de genomförts
men utan förtäring efteråt, istället en påse med något
gott utplacerat i bänken till varje besökare.
I samband med Fredaxorgel i Ledsjö den 6 november
fick kyrkan ett nytt konstverk till Gunnar Anderson
minne. Musiken denna kväll var vald med tanke på vad
Gunnar skulle tyckt om.

Sommarmusik
Det anordnades sju sommarmusikkonserter. Det blev
en tyngdpunkt på lokala musiker då långa resor inte
var att rekommendera. Några av programmen blev
flyttade till större kyrkorum och vi fick avnjut flera
fantastik musikprogram.

Övriga arrangemang
Ett fint musikprogram som skulle ingått i höstrundan
genomfördes av gruppen Fyrton från Berg.
/Helena Ambertson, organist

Verksamhet under Ewa Svensson
Körer

Musik & Lek (4 år-åk 1): 22 medlemmar
Övade varje vecka från vecka 4-17 och under hösten
vecka 36-48
Barnkör (åk 2-3): 12 medlemmar
Con Spirito (åk 4-6): 22 medlemmar
Övade varje vecka från vecka 4-17 och under hösten
vecka 36-48
Con Anima (åk 7-och uppåt): 15 medlemmar
Övade varje vecka från vecka 4-11 och under hösten
vecka 36-44
Cantabile (blandad vuxenkör): 49 medlemmar
Övade varje vecka från vecka 4-11 och under hösten
vecka 36-44
Musikgrupp: 6 medlemmar
Elever: 2 stycken
Musikal är något som Con Spirito och Barnkören gillar
att jobba med. Terminen började med att öva in
musikalen ”Festen” skriven av Karin Runow, musiker i
Svenska kyrkan Sollentuna. Karin är flitig kompositör
och omtyckt av barn. Musikalen handlar om dopet i
Svenska kyrkan på ett fantastiskt sätt. Under våren
hann barnen göra färdigt rekvisita, repliker och sången
började sätta sig. En familj anmälde att de ville vara med
och döpa sitt barn (vilket ingår i musikalen), det skulle
bli ett bra avslut på vårterminen. Två veckor innan
fick vi stänga ner pga Corona. Terminen avslutades utanför Kinne-Kleva kyrka med mat och tipspromenad
för hela familjen lördag den 9 maj och då var även
Musik &Lek med familjer med.
Nytt mål blev att genomföra dopmusikalen lördag 7
november men även här föll vi på målsnöret. Nu är siktet inställt på 2021.
Con Spirito har under året haft ett antal ”Må bra kvällar”
där vi ätit lite mat och pysslat om varandra. De var på
utflykt den 2 februari och medverkade i gudstjänsten
i Kestad kyrka.
Con Spirito och Barnkör medverkade på kontraktets
barnkörläger i Sigfridskyrkan i Lidköping den 2829 februari. Sammanlagt deltog 80 barn plus ledare
från kontraktet som sjöng lekte och hade roligt tillsammans, vilket alla ledare också hade.
I Musik & Lek byggdes instrument i början av året som
skulle användas i en liten mini konsert, men även den
frös inne.
Ewa Svensson medverkade fysiskt på skolavslutningen
för Ljungsbackenskolan den 12 juni, med spel till psalmer samt klassernas sånger.
Insamling till Världens barn är återkommande sista
veckan i september och första veckan i oktober. Det
blev ingen fysisk konsert men vi ställde inte in utan
ställde om till en digital konsert. Medverkande var
Barnkören, Con Spirito, delar av Con Anima, Hugo &
Elsa Ljungkvist, Maria Sitte, Birgitta Bergqvist, Odd
Malmberg, Misterbandet samt husbandet bestående
av Erik Bergsten, Ingemar Ros, Ewa Svensson, Linda

20

Ljungkvist och Pernilla Frick. För inspelning och teknik
stod Bo Bergsten och L-G Thåst. Drygt 60 tkr samlades in.
Digital Julkonsert spelades in i Kinne-Kleva kyrka med
Elin Kjellqvist, Klara Svensson ur Con Anima och Johan
Sundström på kontrabas och teknik samt Ewa Svensson.
Den sändes på Youtube den 23 december.
Digital krubbgudstjänst spelades in, medverkande
Thea Grahn, Alice Tiverman ur Con Spirit, samt Josef
Ekesryd och Ewa Svensson. Den sändes på Youtube
den 24 december.
/Ewa Svensson, kantor

Kinnekulle församling
Kinnekullekören, som har 21 medlemmar har övat nio
gånger på våren och åtta gånger med en liten skara
på hösten. Kören medverkade i gudstjänst på fastlagssöndagen i Forshems kyrka och en ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan 2a söndagen i fastan.
På hösten var fyra sångare med på Tacksägelsedagen
och fyra sångare på de två minnesgudstjänsterna.
Som uppmuntran ordnades en körträff i trädgården i
juni med mat och allsång.

Övrig verksamhet
Sommarmusik ordnades vid fyra tillfällen i de större
kyrkorna med begränsat antal besökare. Likaså var det
sommarmusik fyra kvällar med sommarkyrkans program.
På annandag jul spelades julmusik in med andakt i Forshems kyrka som lades ut på pastoratets sociala medier.
Vid fem tillfällen har solist och musiker med trumpet,
harpa och flöjt medverkat i olika gudstjänster.

Foto: Kristin Lidell

Britt Modin har undervisat en elev på piano/orgel åtta
gånger under hösten.
/Britt Modin, kantor

Källby församling
I Källby har körövningar med färre deltagare åt gången
genomförts mellan september till november.
Barnkören har också övat. Deltagande med musik på
kyrkluncherna har gjorts under samma period.
Arbete med att ställa om till digitala gudstjänster för
sociala medier har inneburit inspelningar av sång samt
inlärning att klippa och texta de andakter och gudstjänster som filmats. Inspelning har också gjorts för
äldreboendena.
Pastoratet beslöt om att införa öppen kyrka och där
har musik spelats och möjlighet till samtal med besökare.
För övrigt har tid funnits för rensning i iordningställande
av notförrådet. Notarkivet har lagts in i programmet
Excell. Mer tid har ägnats åt övning på piano och orgel
än vanligt.
Pandemin har också inneburit snabba omställningar för
att vikarierat för kollegor.
/Inger Berzelius, kyrkomusiker
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Verksamhetsberättelse för Cantàbile 2020
Året började med sång- och musikgudstjänst den 6:e januari i Kinne-Kleva kyrka. Ylva Werjefelt och
Pernilla Sahlström samt kören medverkade med sång. Musikgudstjänsten samlade många åhörare.
Den 18:e januari deltog några från kören på en inspirationsdag med Lars Hernqvist i Nicolaikyrkan,
Lidköping.
De ordinarie övningarna började i församlingshemmet tisdagen den 21 januari.
Årsmötet hölls den 4/2, med sedvanliga förhandlingar och semlefika.
16:e februari medverkade kören tillsammans med Källby sångkör på kvällsgudstjänsten i Källby kyrka.
Tisdagen den 3:e mars genomfördes en gemensam körövning tillsammans med Bel Canto från
Lidköping. Detta inför konserten med Tommy Nilsson.
Tills nu var allt som vanligt men sedan kom Corona och allt ställdes in.
Konserterna vi och Bel Canto skulle haft med Tommy Nilsson, alla påskgudstjänster, Valborg, konsert
med Bengt-Åkes kör i Trollhättan, sommarkyrkan med Nils Börge Gårdh.
Den 14:e april hade vi en körkväll i Sil med tipspromenad och kaffe. Utan sång!
1:a maj (8 gårdar vid Götene Äldrecenter+Uppvaktning av Bror) och 2:a juli (2 gårdar) sjöng vi
coronasäkert. De boende och personal uppskattade initiativet mycket.
Våren avslutades den 16:e juni hos Clary Mühlberger på hennes familjs sommarställe i Österäng.
Höstens började den 8/9 med öppet hus för kören i församlingshemmet. Fika men tyvärr ingen sång.
Körövningarna fortsatte sedan i Kinne-Kleva kyrka med några olika varianter, damer och herrar för sej,
hela kören utspridda i kyrkan. Övningarna pågick fram till v44.
Den 10/10 hade vi en intern konsert i Kinne-Kleva kyrka som gästades av Martin Lindqvist. Han
underhåll med sagolikt saxspel och sång. Kören firade 30 år med detta.
För att inte helt tappa kontakten i kören genomfördes under december ”Vem bor här” under ledning av
Lotta Apell. Vi fick skicka in bilder som sedan Lotta skickade ut på supertexten. Många gissade på vems
hem det var. Vinnare blev Hanna Wändal som gissade rätt på alla.
Efter lucia fick de som ville vara med i en virtuell kör. Ett antal nappade på detta och sjöng in Jul, jul,
strålande jul sittandes hemma med sin egen mobil. Johan Sundström mixade sedan ihop detta till en
kör.
Alla i kören fick sedan filmen som en julhälsning.
Tisdagen den 15:e december fick alla i kören komma till församlingshemmet för att hämta en amaryllis
som julhälsning från kören.
Styrelsen
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Bilaga 1
Götene kyrkokör
Verksamhetsberättelse för år 2020
Götene kyrkokör består av 45 medlemmar, 33 damer och 12 herrar.
Körledare är Jens Johansson.
Kören samlades till ett antal övningar innan Covid-19 restriktioner
förändrade förutsättningarna under mars månad. Under tidiga hösten
genomfördes några övningar utomhus på församlingshemmets
parkering och någon i Holmestads kyrka. Kören har under året endast
medverkat vid två gudstjänster.
•
6 januari 2020 medverkade kören tillsammans med Hällekis
musikkår i Holmestads kyrka.
•
Fastlagssöndagen medverkade kören i Götene kyrka.
Inför jul fick körmedlemmarna en julgåva i form av ljuslykta med
inskription ”Älska mig för den jag är” som tagits fram till minne av
Josefine Nilsson. Den blev mycket uppskattad.
Götene den 24 februari 2021
Annemarie Matsson, sekr
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Förs.kollekt nat.org

590

Stiftskollekt

6 794
7 532
4 136
5 575

5 022

Förs.kollekt externa ändamål
Förs.kollekt egen verksamhet
ex. Hospice, Den Gode herd. skola
egna musikverksamheten
Majblomman, Kvinnojouren Linnéan,
Open Doors, Furuboda, Suicid Zero,
Mercy Ships, Operation Smile, Röda
korset, EMAU Tanzania, Föreninen för
Rådgivning, asyl o flyktingfrågor,
Cancerfonden Väst, Göteborgs
Stadsmission, Sveriges Ekumeniska
kvinnoråd, Hospice Gabriel

2 207

24 037

4 432

1 883
3 651
2 705
3 323
4 546

2 339

18 773
8 171
5 101
16 646
11 562

Gåvor/insamlingar
Svk int. Arb/SKUT

1 410

2 966
10 325
190395
205 096

Gåvor/insamlingar
externa ändamål

2 000
200

61 000
63 200

Totalt kollekter o gåvor/insamingar 368
2016:654

48 691

Rikskollekt

Kollekt och insamlingssammanställning 2020

Församling

Götene
Husaby
Källby
Kinnekulle
Pastoratsgem.
SUMMA
I ovan summor ingår nedan specificerade belopp:
Kollekter/gåvor/ insamlingar till Barnen i Constanta uppgick till 3000 kr
Second Hands anslag 2020: Tot 210 tkr: (110 tkr i feb och 100tkr i nov)
Februari 2020: 60 tkr till EMAU i Tanzania, 50 tkr till ACT i Syrien
November 2020: 50 tkr ACT julinsamlingen, 50 tkr till ACT katastrofverksamhet

Gåvor/insamlingar
Diakoni i pastoratet

6500
6 500

32

33

