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” Kyrkoherdens tankar”
En gång när jag var liten pojke slog influensan till. Av fem
personer i vår familj var det bara min storasyster som stod på
benen. Inget blev förstås som vanligt. Ingen kunde äta julmat,
ingen orkade vara uppe sent eller göra något av allt det där som
brukar höra julen till. Jag minns att vi delade julklappar men det
var också allt vi orkade. Resten av julafton var vi sängliggande.
Och ändå blev det jul! Ändå kom julen både till oss i familjen
och till hela världen. Vi orkade inte fira nämnvärt men julen kom
ändå. Det blev jul även det året – trots allt.

Jag påminner mig den där julen för länge sedan när jag tänker

på 2020 års jul som nu närmar sig. En jul då mycket av våra
invanda traditioner kommer att prövas och utmanas på olika
sätt. Vi kommer inte att kunna träffa familj, släkt och vänner
som vi brukar. Inte bjuda till fester och kalas eller gå på julbord
som vi kanske är vana vid. Däremot är det viktigare än någonsin
att vi håller kontakt med våra nära och kära via t.ex. telefon,
internet och sociala medier. Många kommer att vara fysiskt
ensamma över jul men ingen ska behöva känna sig bortglömd.
I kyrkan kommer det visserligen firas många gudstjänster men
även där blir det annorlunda; ingen körsång, inga luciatåg, inga
stora julkonserter o.s.v. Och ändå; det blir jul även i år – trots
allt. Mitt in i alla inskränkningar och restriktioner kommer ändå
Jesus, Guds son, världens frälsare att födas och vi får ännu ett
år ta emot honom i våra liv och våra hjärtan.

D

et som är julens djupaste innebörd består, det kan inte
ens en Coronapandemi ändra på.
Så vill jag önska dig en god och välsignad jul – trots allt!

Varma hälsningar
Claes Björndahl, Kyrkoherde
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OVA KYRKA

Reportageserie om pastoratets kyrkor
Text och foto: Björn Sjöstedt

Ova kyrka ligger vackert och lite avsides vid en krok av Mariedalsån. Bara
någon kilometer från kyrkan ligger Mariedals slott och sedan Magnus Gabriel De
la Gardie lät uppföra det år 1666 har
kyrkan varit något av en gårdskyrka för
Mariedal.
Ett par år senare reparerades kyrkan på De
la Gardies initiativ och såväl altartavla som
predikstol kom till då, båda troligen utförda
av fransmannen Nicolas Vallari. Ljuskronan
närmast koret antas vara ett ryskt krigsbyte
från Pontus De la Gardies fälttåg 1610 då han
intog Moskva. Den ryska inskriptionen lyder
i översättning: ”Uppsatt blev ljuskronan på
Guds befallning av Ivan Kiklokov från Moskva.”
Till Ova kom den i början av 1700-talet som
en gåva av Hedvig Catharina De la Gardie.

Sakristian torde vara från samma tid. Tjugo
år senare dekorerades tak och läktarbarriär
med målningar utförda av Johan Liedholm,
representant för den yngre Läcköskolan. På
läktaren avbildas de tolv apostlarna och i
taket ser vi skildringar av skapelsen, syndafallet, utdrivandet ur paradiset, Kristus
på korset och den yttersta domen.

Långhusets murar uppfördes på 1100-talet av tuktad sandsten och även dopfunten
är från den tiden. År 1722 byggdes ett vapenhus i väster varvid den ursprungliga porten i sydväggen murades igen och samtidigt
byggdes kyrkan ut åt öster till sin dubbla längd.

På läktaren står orgeln med sin vackra fasad, byggd 1896 av Carl A. Härngren, som
fyra år tidigare grundade sitt orgelbyggeri
i Lidköping. Härngren var en skicklig orgelbyggare. Vi kommer att finna fler orglar
av honom i våra kyrkor. Just den här är
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särskilt värdefull ur historisk synpunkt då den är
helt oförändrad sedan den byggdes.
I vapenhuset står liljestenar och lutade mot
kyrkans norra vägg finns några gamla gravstenar.
Bilden till höger visar kyrkans vackra dörrhandtag.
Se fler bilder och läs mer om Ova kyrka via
svenskakyrkan.se/gotene/ova-kyrkan

Ca 900 år har kyrkorna runt Kinnekulle tagit
emot den gudstjänstfirande församlingen

PERSONALNYTT
TACK

Kyrkan har varit generationers tillflykt i tider av oro och
Inga-Maria Johansson
krig, under fredliga och rofyllda arbetsår då livet flutit
Inga-Maria har arbetat som
lugnt.
assistent i begravningsverkKyrkan har tagit emot de barn, som burits till dopet
samheten i vårt pastorat, men
och i dess andaktfyllda tempelrum har generation
går nu i pension. Vi tackar henne
efter generation vigts till den sista vilan.
för god arbetsinsats under lång
tid och önskar allt gott i fortsättHur än livet och livsförhållandena ändrats och släktled
ningen.
efter släktled levat och dött - så har kyrkan stått
kvar och påmint folket i nejden om Guds
Daniel Gustavsson
oföränderliga nåd och om det som evigt förbliver.
Kyrkogårds- och fastighetschef
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och insåg att via arbetet som församlingspedagog skulle jag få möjlighet att både undervisa och vara pedagog i ämnen jag brinner
för, möta människor men ändå slippa betygsoch kravpressen som finns i skolan.
Vad är det bästa med yrket? Det bästa
med mitt jobb är att jag får möta människor
i alla åldrar. Jag får undervisa, berätta och
samtala om tro, glädjeämnen, svårigheter
och känna att jag kan göra skillnad. Genom
mitt yrke kan jag hjälpa andra att få vattna
sitt trosfrö och vara en del av deras resa. Hit
kommer deltagarna för att de VILL, men till i
gymnasieskolan måste de gå, där måste de
prestera och där utesluts de med svårigheter.
I Götene pastorats barn- och ungdomsverksamhet däremot, får alla en chans att vara
den de är och utan krav på prestation.

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Reportageserie - Pastoratet som
arbetsgivare. Text och foto: Maria Jansson
Skulle du vilja arbeta med barn, unga
och familjer? Gillar du att tala om både
livets mening och skoskav? Känns ungas
situation angelägen för dig och skulle
du vilja vara deras stöd i skolan och
på nätet? Vill du undervisa och förnya
kyrkans lärande? Då kan församlingspedagogyrket vara något för dig.

Hur förbereder du verksamheten, ge ett
exempel på verksamhet och före/efter arbetsuppgifter/moment. Inför varje
termin/läsår bestämmer jag och de andra
församlingspedagogerna vilka tema vi ska
ha. Årets tema är Kyrkoår, gudstjänster och
kyrkans förrättningar. Utifrån det temat gör
vi en planering. Våra träffar kan till exempel
innehålla samtal om gudstjänster, hur går
ett dop till, varför döper vi, varför används
olika färger i kyrkan. Kort och gott, vad, hur
och varför. Vi sjunger olika psalmer, baserat
på temat och ofta använder vi oss av pyssel,
som passar temat. Ett samtal om vigsel kan
mynna ut i att vi skapar vänskapsband.

För drygt sju år sedan började Jenny Persson
arbeta som församlingspedagog efter att ha
arbetat som gymnasielärare tidigare. De senaste fyra åren har Jenny haft sin arbetsplats i
Götene pastorat där hon bland annat ansvarar
för barn- och ungdomsverksamheterna:
Kompis som är ett samarbete med equmenia
i Husaby/Skälvum, Miniklubben i Götene,
Kyrkis i Lundsbrunn, Rastskoj på Ljungsbacken
skola och Lundabyns skola. Som om inte det
vore nog är Jenny en av de som arbetar med
konfirmanderna i pastoratet och hon arrangerar tillsammans med övriga församlingspedagoger aktiviteter under loven – i form
av påskvandring, familjeresor, ungdomsresor,
läger och i samverkan med Götene kommun
arrangerar hon aktiviteter kring jul- och
sommaravslutningar och sommarlovsaktiviteter.

FAKTA För att bli församlingspedagog
behövs fackutbildning från universitet/
högskola eller en fackutbildning från
folkhögskola kompletterad med utbildning
från universitet/högskola eller arbetslivserfarenhet från församling inom barn och
ungdom kompletterad med utbildning från
universitet/högskola. Till detta kommer
några stiftsförlagda utbildningsmoment.
Därefter följer pastoralteologiska studier
vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Läs mer hur du kan utbilda dig via
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Hur kom det sig att du ville arbeta som församlingspedagog? Under flera år arbetade
jag som gymnasielärare, men var en av de
som fick sluta när elevantalet minskade.
När jag såg en platsannons om församlingspedagog, väcktes mitt intresse. Tidigare i livet
hade jag haft tankar på att utbilda mig till präst
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ORGLAR

att ha jobbat åt flera orgelbyggare startade
han den egna firman C A Herngren i Lidköping
1892. Under den första tiden byggdes flera
lite mindre instrument och dit räknas Ova
(1896) Skeby (1895) Hangelösa (1894).
De är alla tre i någorlunda skick och har bara
fått lättare justeringar genom åren. Man kan
se att Herngren inspirerats av Johansson med
flera som han gått i lära hos.

Artikeleserie om pastoratets orglar.
Text: Helena Ambertson, Foto: Lasse Hagström

Orgeln är ett blåsinstrument med pipor
som ljuder med hjälp av lufttryck.
Genom att spela på tangenterna öppnar
man en ventil så att luften kommer till
pipan. Orgeln har flera stämmor som
utifrån hur de är konstruerade låter
olika. Vissa stämmor är tillverkade av trä
andra av olika metallegeringar. För varje
stämma finns en pipa per tangent. Det är
organisten som kombinerar stämmorna
och får fram orgelns olika klanger.

Orgeltramparen
På bilden syns
pedalerna som
trampades manuellt
innan elfläkten
uppfanns.

De orglar som finns i Götene pastorat är helt
mekaniska instrument så det är en direkt
överförening från tangent till pipa. Luften
kommer från en bälg som idag förses med
luft från en elfläkt, så nu för tiden behöver
ingen trampa orgeln manuellt.

Kuriosa: Det finns
en gravsten på
Husaby kyrkogård
med yrkestiteln
"Orgeltramparen..."
Foto: Lasse
Hagström

Varje instrument ritas och konstruerats utifrån det kyrkorum det ska stå i, det finns
ingen serieproduktion. Varje orgel är unik.
Däremot kan orglar från en och samma orgelbyggare vara relativt lika, som syskon.
Orglarna i Ova, Skeby, Hangelösa och Medelplana kyrka är alla i grunden byggda
av en orgelfirma som hette C A Herngren (också stavat Härngren) i Lidköping.
Carl Alfred Herngren föddes 1868 och blev
redan som 17- åring lärling hos orgelbyggaren
Johan Anders Johansson Mösseberg utanför
Falköping (lägg det namnet på minnet för det
återkommer i nästa avsnitt om orgeln). Efter

Orglarna i Ova och Skeby är relativt små
medan Hangelösas orgel är något större. De
är typiska för denna tid med en klang som
är mättad och fyllig och de har bara någon
separat stämma i pedalen, förutom Ova som
bara har så kallad bihängd pedal. Dessa orglar
passar utmärkt att spela psalmer på för deras
klang gör att det går mycket bra att kompa
sång. Som kuriosa kan nämnas att grevinnan
Sophie Sparre på Mariedal skänkte orgeln till
Ova kyrka år 1896.
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Gudstjänster
24/12 Torsd Julafton

10.00 Pastoratsgården Källby 		
Krubbgudstjänst
17.00 Hönsäters kapell Julbön
23.00 Källby k:a Midnattsgudstjänst
23.30 Holmestad Midnattsgudstjänst,
solist Oscar Persson
23.30 Medelplana Midnattsgudstjänst
23.30 Ledsjö Midnattsgudstjänst

- Respektera antal sittplatser i varje lokal.
Sitt glest. Håll avstånd också då du 		
lämnar lokalen
- Handhälsa inte
- Hosta / nys i armvecket
- Stanna hemma vid förkylningssymptom

25/12 Fred Juldagen
07.00 Forshem Julotta
07.00 Husaby Julotta
08.30 Götene Julotta

26/12 Lörd Annandag jul

NOVEMBER
29/11 Sönd 1 i advent

10.00 Källby k:a Gudstjänst
11.00 Kinne-Kleva Gudstjänst
18.00 Forshem Musikgudstjänst ”Julsånger
10.00 Källby k:a Adventsgudstjänst
som ger trygghet” Maria Sitte och
11.00 Forshem Adventsgudstj. för små & stora
Johan Sundström
11.00 Holmestad Adventsgudstjänst
18.00
Vättlösa Musikgudstjänst,
11.00 Kinne-Kleva Adventsgudstjänst
solist Veronika Andersson
17.00 Holmestad Adventsgudstjänst
18.00 Ledsjö Adventsgudstjänst
27/12 Sönd e. jul
18.00 Medelplana Adventsgudstjänst
10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
10.00 Götene Gudstjänst
18.00 Husaby Gudstjänst
DECEMBER

6/12 Sönd 2 i advent
10.00
10.00
18.00
18.00

31/12 Torsd Nyårsafton

Hangelösa Gudstjänst
Husaby el-fri Gudstjänst
Hönsäters kapell Gudstjänst
Vättlösa Gudstjänst

15.00 Kinne-Kleva Nyårsbön
17.00 Götene Nyårsbön
18.00 Västerplana Nyårsbön

13/12 Sönd 3 i advent

JANUARI
1/1 Fred Nyårsdagen

10.00 Götene Gudstjänst
10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
16.00 Hönsäters kapell Krubbgudstjänst
för små och stora
18.00 Kinne-Kleva Musikgudstjänst

18.00 Holmestad Gudstjänst gemensamt
för pastoratet

3/1 Sönd e. nyår

10.00 Götene Gudstjänst
10.00 Källby k:a Gudstjänst
18.00 Kinne-Kleva Musikgudstjänst
”Julens psalmer och sånger

20/12 Sönd 4 i advent

10.00 Götene Mariagudstjänst
11.00 Ledsjö Gudstjänst på kyrkans årsdag
18.00 Hangelösa Musikgudstjänst Gruppen
Fornfela sång och musik
18.00 Västerplana Gudstjänst
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Foto: Unsplash/Pixabay

6/1 Onsd Trettondedag jul
07.00
10.00
10.00
18.00

14/2 Sönd Fastlagssöndagen

10.00 Missionshuset Skälvum 		
Ekumenisk gudstjänst
11.00 Holmestad Gudstjänst
18.00 Forshem Gudstjänst
18.00 Källby Gudstjänst

Västerplana Trettondagsotta
Hangelösa Gudstjänst
Ledsjö Gudstjänst		
Holmestad Gudstjänst

10/1 Sönd 1 e. trettondedagen

21/2 Sönd 1 i fastan

10.00 Götene Gudstjänst
11.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
18.00 Hönsäters kapell Gudstjänst ”Julens
sånger och psalmer”
18.00 Kinne-Kleva Gudstjänst ”Musik i 		
vinterkväll”

10.00
10.00
11.00
18.00
18.00

28/2 Sönd 2 i fastan

17/1 Sönd 2 e. trettondedagen
10.00
11.00
18.00
18.00

11.00
11.00
11.00
18.00

Götene Gudstjänst
Forshem Gudstjänst
Ledsjö Gudstjänst
Källby k:a Gudstjänst

24/1 Sönd 3 e. trettondedagen

Forshem Gudstjänst
Holmestad Gudstjänst
Husaby Gudstjänst
Källby k:a Gudstjänst

Välkommen till en stunds stillhet

10.00 Götene Gudstjänst
10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
11.00 Forshem Gudstjänst Gästpredikant
ärkebiskop emeritus Anders Wejryd. Efteråt
smörgåslunch utomhus, därpå föredrag i kyrkan
”Bli kvar i min kärlek”. Ekumeniskt samarbete.
18.00 Husaby Gudstjänst
18.00 Vättlösa Gudstjänst

och andakt mitt i vardagen

MORGONMÄSSA/-BÖN
- Tisdagar kl 08.30 i Forshems kyrka
t.o.m. 22 dec. - Juluppehåll - Start 12 jan.
- Onsdagar kl 09.30
Pastoratsgården Källby,
t.o.m. 9 dec. - Juluppehåll - Start 20 jan.

31/1 Sönd Septuagesima
10.00
10.00
18.00
18.00

Kinne-Vedum Gudstjänst
Pastoratsgården Källby Gudstjänst
Hönsäters kapell Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Ledsjö Gudstjänst

Götene Gudstjänst
Källby k:a Gudstjänst
Forshem Gudstjänst
Husaby Gudstjänst

a

a

a

Förbönsgudstjänst

Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka
t.o.m. 16 dec. - Juluppehåll - Start 13 jan.

FEBRUARI
7/2 Sönd Kyndelsmässodagen

Med reservation för ändringar

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

10.00 Götene Gudstjänst
10.00 Pastoratsgården Källby 		
Familjegudstjänst
11.00 Husaby Gudstjänst
18.00 Medelplana Ljusgudstjänst

Tips! Använd Google Chrome om du brukar titta
på kalendern på pastoratets hemsida. Internet Explorer visar ej alla kalenderhändelser. Webbläsare
som Firefox, Edge och Opera fungerar också bra.
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med hela din kraft och med hela ditt förstånd,
och din nästa som dig själv” (Luk 10:27).
Så som jag älskat er, säger Jesus. Det handlar
om att vara med och påminna om och konkret
arbeta för en bättre värld och ge människor
möjlighet att samtala om detta.

B

iskop Åke menar att missionsbefallningen handlar om omvändelse på
mer än ett sätt, att omvändelsen handlar
om att bli ännu mera människa och att våga
vara den en i Kristus är. Lärjungaskapet
handlar om att leva kärleken och också
veta att en är älskad.

Text (kortad version): Josefin Roos

Varför skriver biskopen ett brev om mission?

B

iskopens brev som brukar komma ut
i samband med första advent är ett
avstamp inför det nya kyrkoåret och bjuder
in till fördjupning och reflektion.

S

å här säger biskop Åke Bonnier om det nya
brevets tema:
-Mission är viktigt och det är en del av kyrkans
grundläggande uppgift. Genom kyrkans
historia är mission ett ord som levts ut på
delvis förskräckliga sätt och i det avseendet
är det viktigt med en omstart, säger biskop
Åke. Vidare berättar han att mission inte
handlar om att nå ”onådda” människor utan
att varje människa redan är sedd och oändligt
älskad av Gud.
-Vår uppgift är att påminna om detta. Gud
tar oss i anspråk för att vi ska berätta om
Guds gränslösa kärlek och omsorg, betonar
biskop Åke.

T

ill skillnad från andra religioner förstår
kristna Gud på ett annat sätt. Det sker
genom dopet och uppdraget att undervisa
om Guds kärlek enligt det som Jesus säger i
missionsbefallningen.
-Vi har fått en uppmaning att förhålla oss till:
Lär dem att hålla de bud jag gett dem (Matt
28:20). Och det mest centrala är det dubbla
kärleksbudet som det står om i bland annat
Lukasevangeliet – ”Du ska älska Herren, din
Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och
10

Brevet är även skrivet till den som inte går
i kyrkans så ofta och genom brevet vill han
utmana synen på en själv bortom strävan
efter att vara duktig och hela tiden prestera.
-Vi är inte ”human doings”, vi är ”human
beings”. Hur kan detta komma i uttryck?,
undrar biskop Åke.
När mission översätts till engelska är
”uppdrag” ett av orden som används. I detta
avseende kan engelskans ord vara tydligare,
menar biskopen.
- Mission som begrepp vill säga mig att
Gud vill mig. Att Gud älskar mig. Att Gud
sänder mig. Utifrån detta har jag fått
ett uppdrag. Gud vill att jag ska berätta,
men inte tvinga människor. Det handlar
om att jag ska räta på min rygg och
sedan berätta för andra. Berätta om det
som är du och lev det också.
-Min förhoppning är att detta brev ska kunna
bidra till att vara en röst. Inte i monolog utan
förhoppningsvis i dialog eller trialog, eller
i multisammanhang där många samtalar
tillsammans, säger biskop Åke och fortsätter:
- jag vill vara med och påverka. Inte för min
skull, utan för livets skull!
Brevet kommer ut i advent och finns att ladda
ner på Skara stifts hemsida.
www.svenskakyrkan.se/skarastift

Grattis!
Elisa Persson, Anderstorpsg. Götene

Anneli´s smarriga

SAFFRANSDRÖMMAR

vinnare av ”Höstkluring”

ca 50 st

Vinst-En mugg med unikt Liljestensmotiv från Husaby k:a.
Rätt lösning: 1.Morot, 2.Rädisa, 3.Kålrot, 4.Kålrabbi,
5.Potatis, 6.Rotselleri, 7.Rödbeta, 8.Sockerbeta,
9.Svartrot, 10.Sötpotatis, 11.Persiljerot, 12.Pepparrot,
13.Palsternacka, 14.Jordärtskocka.

JulKluring
Johannes Frandsen/Ikon

Vilket julgodis söker vi nedan?
Varannan bokstav saknas.

Ingredienser
100 g
2 1/2 dl
1 msk
1 dl
1/2 tsk
1/2 g
4 dl

smör
socker
vaniljsocker
solrosolja
hjorthornssalt
saffran
vetemjöl

1. Käk ______________________________
2. rfe ______________________________
3. Sökl _____________________________
4. Icold ____________________________
5. rligö _____________________________

Gör så här

6. Jlsu ______________________________

1. Sätt ugnen på 150 grader.
2. Vispa smöret luftigt tillsammans med
socker och vaniljsocker.
Tillsätt oljan, lite i taget.
3. Blanda hjorthornssalt och saffran med
mjöl och arbeta försiktigt ihop allt till en
deg.
4 Rulla degen till fyra längder, skär varje
längd i 15 små bitar som rullas till bollar.
Lägg bollarna på en plåt med bakplåtspapper (ej för tätt) och grädda mitt i
ugnen i 15 minuter.

7. Göa uo ___________________________
8. Mnksa ___________________________
9. Söolr ____________________________
10. Mriagi ____________________________
11. Mreartr __________________________
12. inrogt ____________________________
13. oatuo ____________________________
14. Fknolr ___________________________
Skicka/lämna ”Kluringen” före 29/1 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen

Tips på Änglahyss!

Namn:

________________________________________

Baka och stoppa ner några Saffransdrömmar
i en fin påse och häng på grannens dörr.

Adress:

_______________________________________

Änglahyss –små saker som man gör för att någon
ska bli glad –utan att man själv tar åt sig äran.
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________________________________________________
Tel: ____________________________________________

Samtalsgrupp om sorg
Götene pastorat arrangerar med jämna
mellanrum samtalsgrupp för anhöriga som
drabbats av sorg. Att få dela sina tankar och
känslor med människor som haft liknande
upplevelser av sorg och saknad, upplevs av
många som en hjälp i sorgearbetet.
På grund av Coronapandemin har samtalsgrupperna pausats tillfälligt, men vi har för
avsikt att starta samtalsgrupperna våren
2021.
En inbjudan till samtalsgrupperna kommer
att sändas via post till anhörig som förlorat
en närstående (make, maka eller sambo) under år 2020.

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Vill du hellre träffa en präst eller diakon enskilt finns förstås möjlighet till det.
Kanske föredrar du att tala med en jourhavande präst, en medmänniska via Kyrkans SOS
eller via Instagram tala med pedagoger.
Du kan läsa mer om dessa tjänster via www.svenskakyrkan.se/samtalsstod
Du har dessutom möjlighet att skriva en bön eller tända ett digitalt ljus via www.be.svenskakyrkan.se
/ Claes Björndahl, Kyrkoherde

KYRKOGÅRDSNYTT The brochure About funerals,
Broschyr om "Hur går begravning
till i Sverige?" finns på flera språk
också svenska, se länk nedan för
att läsa mer.

cremations and burials has the
answers! For all, regardless of belief.

• Arabic
• BCS (Bosnian/Croatian/Serbian)
• English
• Farsi NEW!
• Finnish
• North Sami NEW!
• Polish
• Somali NEW!
• Swedish
Download from www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
12

Enkätundersökning - Tyck till om Liljebladet
Nu har du som läsare chans att tycka till om Liljebladet som delas ut till
samtliga hushåll 4 gånger/år. Tack för din åsikt.
Du kan själv välja att:
Klippa ur denna sida och lämna i brevlådan vid Götene församligshem.
Sända med post till Götene pastorat, Skolgatan 1, 533 31 Götene.
Delta via svenskakyrkan.se/gotene/tycktill.

1. Brukar du få Götene pastorats församlingstidning Liljebladet?
Ja

Nej

2. Om du svarat nej, har du ”Nej tack till reklam” på din brevlåda?
Ja

Nej

3. Hur läser du Liljebladet? Kryssa för det alternativ som stämmer bäst.
Ögnar igenom

Läser rubriker, ser på bilder

Läser utvalda delar

Läser allt

4. Vad fångar ditt intresse i Liljebladet? Nämn gärna fler saker.

5. Vad skulle du vilja läsa om i Liljebladet? Nämn gärna fler saker.

6. Har du förslag på andra sätt för Götene pastorat att nå ut med
information om våra verksamheter, aktiviteter, evenemang,
gudstjänster och mässor?
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MÖTESPLATSER 2020

JULSÅNGER Onsdag 9 dec, kl 15-17

Fira en hållbar jul

Vi ses vid Coop Hällekis, kom och lyssna!

Foto: Kristin Lidell/Ikon

Längtar du efter att fira en lugn och klimatsmart jul, som inte kostar mer än du har råd
med?

LUNCHMUSIK i Götene kyrka
Torsd 10 dec. kl. 12.00 Lyssna en kvart till
sång och musik. (obs! ej lunch efteråt)
Anmälan till BOKCIRKEL - Start 26/1

Välkommen till Kura skymning
i Husabygården kl 18-20.
Vi träffas 8 gånger och läser och samtalar
om boken BIBELNS KVINNOR av Charlotte
Frycklund. Vid första träffen lär vi känna
boken och läser om första kvinnan
tillsammans. Boken införskaffas gemensamt
till självkostnadspris.
Max 10 deltagare–först till kvarn. Anmälan
senast 28/12 2020 till ledare: Ellinor Carlberg
Mehrén, telefon 0511-285 12, 285 00
Kaffe och te finns. Fikabröd får man ta med
sig själv. I samarr. med Sensus.

MÖTESPLATSER 2021
På grund av den pågående pandemin
kommer vårens startdatum för vuxenverksamhet och vuxenkörer att hittas
framöver via hemsidan, våra sociala
medier och Götene tidning.

Barn- och ungdomsverksamheten
startar vecka 4
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Det går faktiskt att minska sitt klimatavtryck
under årets mest kommersiella period. Och
samtidigt få tid för vila och reflektion och
kanske för att umgås med sina närmaste.
Ett första steg kan vara att ge bort en tjänst
som julklapp, istället för en pryl. Kanske ett
löfte om att hjälpa någon att röja i källarförrådet eller att storstäda. Eller ge bort ett
bidrag till en organisation som du litar på.

Lyssna på julens budskap

Välkommen att fira gudsjänst, se sida 8.
Läs julevangeliet i Lukasevangeliet 2:1-10.

Be för en hållbar jul

där julens budskap står i centrum

Gud, vårt samhälle krånglar till allt så
mycket. Jag tror att du bjuder in mig
att stanna upp inför enkelheten
inför barn som föds i nöd
inför hoppets röst i den stilla natten
inför det största underverket
på den torftigaste platsen.
Hjälp mig att se det enkla, det som
inte lockar till konsumtion eller överdåd
det som bor i det avskalade.
Öppna mina ögon för det enkla i livet
de underverk som inte syns från början
det som jag själv inte kan förtjäna.
Amen

ÅTERBLICK

Utomhusutställningen Min plats i biosfären
som visades under september månad i Husaby
var välbesökt och uppskattad.

Körövning utomhus
En del körer har provat nya vägar att sjunga
tillsammans, t.ex. utomhus, i mindre grupper.

Reflexvandring arrangerades i Husaby längs
Kungsstigen - en välbesökt och spännande
familjeaktivitet.

Jag har hittat spindeln! När elever hade Rastskoj och lekte "spindelnätet" av rep så hittade ett
barn av en slump en riktig jättespindel. Spindeln
slapp vara med och leka men hamnade på foto.

Allhelgonahelgen firades med gravsmyckning,
orgelmusik, andakt och minnesgudstjänster i flera
av pastoratets kyrkor.

Den nya askgravplatsen i Skeby invigdes den
21 oktober.
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Bryt en tradition!
Julinsamlingen 2020
Det är hög tid att bryta skadliga
traditioner. Tillsammans kan vi stoppa
tvångsäktenskap, könsstympning och
andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel och
har samma rättigheter. Men beroende
på var vi föds, eller vilket kön vi har,
ser verkligheten olika ut.
Insamlingen pågår 29 november 2020 till 6 januari 2021

Du behövs
Kom som du är.
För att dela
din historia,
för att du saknas
när du inte är här,
för att du är unik.
PinClipart
Här finns många möjligheter.
Du kan bli volontär i din församling
eller åka på utbyte. Du kan också
ge en gåva.
Och du - välkommen som medlem
i Svenska kyrkan om du inte redan
är det.
Tillsammans är vi alla bärare av kyrkans
gemensamma uppdrag i världen.

Var med i kampen för alla
flickors rätt till ett värdigt
liv. Swisha din gåva till
julinsamlingen: 900 1223

Tala tro dela liv
Fundera själv, ring någon,
eller ta en promenad tillsammans och prata lite kring följande frågor:
Finns det någon du saknar, som du inte fått
träffa på ett tag? Nämn eller tänk på, de
människor eller djur du gärna skulle vilja
träffa. Hur kan du, i dessa tider, leva ut den
längtan och kärleken du känner till dem?
Guds kärlek känner inga gränser, hur tror du
att den visar sig i oss? Hur kan de du saknar
känna din och Guds kärlek?
Jenny Persson - församlingspedagog

Som ideellt engagerad får du bidra med
meningsfulla uppgifter som en del i ett
större sammanhang. Du får också mycket
tillbaka, som till exempel social gemenskap
och utlopp för dina intressen.
I Svenska kyrkan vill vi främja att du som
medlem engagerar dig ideellt i det lokala
församlingslivet. Och det finns många sätt
att engagera sig! Du kan till exempel delta
i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd,
engagera dig i ett språkkafé, bli ung ledare
i en konfirmandgrupp, sjunga i kören eller
delta i det internationella arbetet.
Läs mer om vad du kan göra via
svenskakyrkan.se/du-behovs

ÖPPETTIDER under jul-trettonhelgen
Vecka 53 och Vecka 1
Pastorsexpedition:
Mån 28/12, Tis 29/12
Mån 4/1, Tis 5/1, Tors 7/1

Kl 9-12, 13-15
Kl 9-12, 13-15

Kyrkogårdsexpedition
Mån 28/12, Tis 29/12, Ons 30/12
Mån 4/1, Tis 5/1, Tors 7/1, Fre 8/1

Kl 9-12
Kl 9-12

