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” Kyrkoherdens tankar”
Ä

Vardag igen!

ven i kyrkans år är det mycket vardag
under hösten. Högtiderna är få men
några finns där. I oktober infaller Tacksägelsedagen då vi av tradition får tacka Gud för
årets skörd. Men framför allt är det en dag
då vi får tacka Gud för hela skapelsens under och sjunga Guds lov tillsammans med allt
som finns. ”Lovsång” är Tacksägelsedagens
rubrik – ett tema som säger något om kyrkans uppgift i alla tider – att sjunga Guds lov!
Så i början av november kommer Allhelgona
helgen. En dubbelhelg då vi dels får tänka på
människor som varit föredömen i tron och
dels får hedra våra döda. En vacker helg då
många besöker våra kyrkogårdar och då det
firas minnesgudstjänster för de som avlidit
under året i ett flertal av våra kyrkor.

När du får detta nummer av Liljebladet i
din hand är det vardag igen. Sommaren
med semester och sommarlov, vila och
ledighet får vi lägga bakom oss och ta
sats mot hösten och vardagen igen.

S

jälvklart behöver vi perioder av vila och
rekreation men det finns också något
positivt med att vardagen kommer tillbaka.
Vardagens alla rutiner och vanliga lunk skapar
en ram som ger struktur och frihet för livet.
Det hjälper oss att finna en rytm för arbete,
fritid och vila. Och som en ledsagare också i
vardagen finns vår tro på Kristus. Ty även i
vardagen går han med oss, även i vardagen,
ja framför allt där, är vi kallade och sända
att leva som kristna, våra medmänniskor till
tjänst och glädje. Kraft och uppmuntran få vi
hämta inte minst i kyrkans gudstjänster.

T

ill sist några verser ur en psalm om vardagen. (Sv.ps 182 v 1-3)

1. Det ljusnar sakta igenom dimma
och skorstensrök. Nu börjar dagen
sin första timma med plikt och stök
2. En dag som andra då klockar tickar
om knog och jäkt. En dag att leva,
en nådegåva som Gud oss räckt.

I

kyrkan börjar också vardagen igen. För nu
startar körer, konfirmander, barn och ungdomsgrupper, syföreningar, studiegrupper,
ja, allt som finns i vårt pastorat en ny verksamhetstermin. Somligt har fungerat i många
år – annat är nytt. På annan plats i Liljebladet
kan du läsa om detta. Jag hoppas att du finner något som du känner intressant och inbjudande.

SIDINNEHÅLL

4-7 Reportage:
- Församlingsråd
- Idellt arbete
- Familjekvällar

3. På väg till verkstad, fabrik och skola
vi får ett bud att vi skall tjäna
varann och dela vårt bröd från Gud.

En välsignad höst önskar dig
Claes Björndahl
Kyrkoherde

8-9
Personalnytt
10-11 Gudstjänster
12-13 Musiksidan/Kluring

- Jourhavande präst
3

14-15
16-17
18-19
20

Familjesidan/Ideella
Mötesplatser
Återblick
Allhelgona Fredag 1/11

Församlingsråden vill vara visionärer
Sedan Götene blev ett storpastorat för fem år sedan finns församlingsråd i de
fyra församlingarna Götene, Källby, Husaby och Kinnekulle. Dessa grupper är
tillsatta på förslag av medlemmarna och utsedda av kyrkorådet.
De uppgifter som församlingsråden har är att
vara visionärer och blicka
framåt, men också att
vara församlingsbornas
förlängda arm till den
beslutande skaran i kyrkorådet.
Josefin Ingsén är ordförande för församlingsrådet i Götene och hon
menar att det är viktigt
att vara lyhörd för alla
frågor och synpunkter
Hild-Sophie Gustafsson och Josefin Ingsén leder två av församsom kommer upp.
-Det gäller att vrida, lingsråden i Götene pastorat, Husaby och Götene.
vända och diskutera innnat sommaraktiviteten med vägkyrka och i
an vi går vidare och kanske går till kyrkorådet Götene har rådet ordnat frukostsamtal två
med ett förslag som vi tycker är bra, säger gånger om året. Att ordna träffar och utbildhon. Jag tycker att församlingsråden har en ning för kyrkvärdar hör också till deras uppviktig uppgift som tas på största allvar av de gifter.
som beslutar högre upp inom kyrkopolitiken. När församlingsråd tillsätts värnar man om
Hild-Sophie Gustafsson är ordförande för att få personer som speglar den geografiska
församlingsrådet i Husaby och hon förklarar spridningen i en bygd liksom erfarenhet och
att församlingsråden kom till när fyra tidigare kompetens.
pastorat blev ett gemensamt med en större Josefins väg in i kyrkan inleddes när hon som
organisation.
sexåring fick barnens bibel.
-En farhåga inför sammanslagningen var att -Jag började i kyrkans miniminiorer och fortman såg en risk att tappa det lokala engage- satte i de olika barn- och ungdomsgruppermanget men det är just delaktigheten som vi na, där jag sedan gick vidare som hjälpledare.
värnar om, säger hon.
Som 17-åring blev hon kyrkvärd och har
Församlingsråden har en liten budget att röra även varit med i kyrkofullmäktige.
sig med, som främst rör det lokala arbetet. Hild-Sophie har sin bakgrund inom MissionsIdéer man vill ha genomförda och som kräver förbundet där hon började som scout och
mer pengar måste därför beslutas av kyr- fortsatte som ledare.
korådet.
-Jag utbildade mej till fritidsledare och har
-De beslutsuppdrag vi har är att utse kyrk- sedan arbetat som församlingsassistent i
värdar och bestämma ändamål för kyrkans Husaby med ansvar för barn- och ungdomsförsamlingskollekter, säger Hild-Sophie.
arbetet fram till min pensionering för tre år
I Husaby stöttar församlingsrådet bland an- sedan.
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Carola finner glädje i det ideella arbetet

Carola Kjellén gillar att vara med
som frivillig i kyrkans arbete och
dottern Elvira tycker det är kul
att ha med mamma.
Text o foto detta uppslag:
Göran Gustafsson

För Carola Kjellén från
Källby har det ideella arbetet funnit sig naturligt och hon ser en glädje
i att hjälpa till.
-Jag var själv med i kyrkans
barn- och ungdomsgrupper
när jag var liten och när jag
fick egna barn har jag fortsatt och ställer upp när det
behövs hjälp, säger hon.
Det började med att hon
hjälpte till i kyrkans öppna
förskola och sedan har det
fortsatt med bl.a barnkör
och miniorer.
-På förskolan lär jag känna
andra föräldrar och blir kompis med barnen. Det ger en

trygghet för både mej och
barnen.
-När vi pysslar känner jag att
jag gör en viktig insats och
jag får också gehör för egna
förslag och idéer.
Carola menar att det finns
plats för fler vuxna i kyrkans arbete, som kan vara
till stöd för personalen.
-Jag försöker uppmuntra
andra vuxna att hjälpa till,
men på något sätt verkar
det finnas en osäkerhet när
det är kyrkan som står bakom.
-Barnen gillar verkligen att
vara med och jag får ha roligt
tillsamans med dem.

Pyssel och samvaro på Familjekvällar
En aktivitet som är anpassad för att såväl yngre som äldre ska kunna göra något
trevligt tillsammans, är de familjekvällar som ordnas i Källby och Forshem.
Pyssel förenas här med samvaro för mat
och en kort andakt.
I Källby håller man till i pastoratsgården och
i Forshem är det församlingshemmet som
gäller och pedagog Susanne Fredriksson
förklarar att upplägget för kvällarna i stort
sett är desamma på båda platserna.
Familjekvällarna i Källby har pågått sedan
flera år tillbaka, medan kvällarna i Forshem
startade förra hösten.
-Vi brukar alltid inleda med en kort andakt
och vi sjunger något och därefter äter vi
Josefine Klahr o Susanne Fredriksson i pysslartagen
kvällsmat tillsammans som våra församlingsvärdinnor fixar, säger Susanne. Sedan
gör vi något roligt pyssel. Varje gång finns
Här varierar vi från gång till gång. Ett tema
alltid olika saker att välja bland och det kan
som Susanne planerat inför kvällarna i advent
handla om att dekorera ljus, göra fågelär att tillverka eget julpyssel.
matare, bygga insektshotell eller något
Se sid 15 för höstterminens familjekvällar
enklare handarbete som fingerstickning.
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Jourhavande präst

Eva Månsson Carleheden
är samordnare för Jourhavande präst i Skara stift.
Hur det organiseras ser
olika ut, men alla Svenska
kyrkans 13 stift har
präster som arbetar med
jourtjänsten.

Varje natt, året om sitter ett antal
präster runtom i landet och svarar
när människor ringer Jourhavande
präst. Både den som ringer och
den som svarar är anonyma. Den
jourverksamhet som funnits sedan
1950-talet finns än idag och
behovet av att få prata med någon
som lyssnar har inte minskat.

Text: Anna Theander
Skara stift

handlar det om psykisk ohälsa, existentiella
frågor eller om sorg och ensamhet. Att
den psykiska ohälsan ökat märks på antalet
människor som kontaktar jouren.
- Men när det gäller telefonsamtal har det
faktiskt legat ganska konstant på en hög nivå.
Det som ökar markant är chattfunktionen och
det digitala brevet. Tanken med det var att nå
yngre människor och så har det också blivit.
Chattfunktionen innebär att man, via Svenska
kyrkans webbplats, får kontakt med en
jourhavande präst och kan föra ett samtal
genom att skriva meddelanden. Det digitala
brevet har en annan karaktär.
- Där fungerar det så att man skriver ner
sitt ärende eller sin fundering mer som ett
”brev”, ungefär som epost, fast även det är
helt anonymt. Och sedan får man ett svar från
någon av de präster som är i tjänst. Men det
blir inte en pågående dialog som det blir vid ett
telefonsamtal eller en chatt.

1956 satte en pastor in en annons med ett
telefonnummer i en lokaltidning i Skåne,
för att människor med självmordstankar
skulle ha någon att prata med. Än idag är
det suicidprevention och själavård som är
verksamhetens huvudsyften.
- Den som vill kontakta Jourhavande
präst via telefon ringer 112 och blir
då kopplad vidare. Svenska kyrkan erbjuder
det som en samhällstjänst via larmnumret,
en tjänst som samhället inte kan täcka upp
för på annat sätt under nätterna, säger Eva
Månsson Carleheden som är samordnare för
Jourhavande präst i Skara stift.
I hela landet sitter präster och svarar varje
natt mellan klockan nio på kvällen och
klockan sex på morgonen. Den som ringer vet
inte vem som kommer att svara. Det är också
helt oväsentligt. En bärande idé är nämligen
anonymiteten.
- Det samtal som sker, det sker just där och
då. Både den som ringer och den som svarar
är anonyma för varandra, fortsätter Eva.
Ibland resulterar samtalen i att den präst
som svarar hänvisar vidare till exempelvis en
lokal församling eller annan instans. Andra
gånger räcker det med ett samtal. Många
återkommer också till jourtjänsten.
Eva betonar att det handlar om absolut
tystnadsplikt och menar att många också
ringer ”i skydd av mörkret” eftersom
jourtelefonen bara är öppen på nätterna. Ofta

Att vända sig till Jourhavande präst är
kostnadsfritt. Jourtjänsten finansieras av den
kyrkoavgift som medlemmar i Svenska kyrkan
betalar och är således en av de verksamheter
som kyrkans medlemmar är med och stöttar.
Men för att kontakta Jourhavande präst
behöver man inte vara medlem. Tjänsten är
till för alla. Det finns också regler för prästerna
om att de under sin jourtjänst inte får försöka
värva medlemmar eller evangelisera. De ber
inte heller för den som kontaktar tjänsten, om
inte personen själv önskar det.
- Samtalet sker på konfidentens villkor.
Och det kan handla om allt som rör livet.
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Boktips
Författare
Markus
Hagberg
Foto
Helena
Långström
Schön

Altarbrun, broderad altarduk, tillhör Götene k:a
Gjord av Agda Österberg 1942

Agda Österbergs textilier
visas på utställning i Vara

Boken

Bilder av tron
handlar till största del om och utlägger två
av kyrkans trosbekännelser, den apostoliska
och den nicenska, från 100-talet respektive
300-talet.
Illustrationerna är hämtade från kyrkor
på Kinnekulle, och syftet är just att
dessa kyrkor och föremål ska få belysa
trosbekännelsernas ord och bli bilder av
tron. Pris: 100 kr. Kan köpas på pastorsexp.

En mässhake och ett altarbrun från Götene
kyrka, kommer att visas på den utställning
som ordnas på Galleri Skarliden i Vara i höst.
Det handlar om den skatt som Svenska kyrkans textilier representerar och sammanlagt
visas ca 15 olika alster av Agda Österberg.
Merparten av det som visas är tillverkat
under 1930 och 1940-talen.

Utställningen pågår 9-24 november

SÖK MEDEL-ur Kinnekulle församlings fonder

Mässhake
gjord i vitt
siden med
broderier
gjord av
A Österberg
1941
Mässhaken
tillhör Götene
kyrka

Varje år utdelas medel ur två av församlingens
fonder. Om du är kyrkotillhörig i Kinnekulle församling och i övrigt uppfyller ansökningskriterierna kan du söka bidrag ur följande fonder:
* GERDA OCH ERIC JONSSONS MINNESFOND utdelas årligen till församlingsbor 		
som på grund av sjukdom eller handikapp
är i behov av vila och rekreation.
* JOHAN SVENSSON I MYRBACKENS 		
MINNESFOND utdelar årligen ett stipendium till kvinnlig ungdom i församlingen
”vilka önska yrkesutbildning”.

Faktaruta: Agda Österberg (1891-1987)
•

Efter sin utbildning arbetade Agda på
Handarbetets vänner i Stockholm.

•

1924 började hon på textilateljén Libraria
som föreståndare och konstnärlig ledare.

•

1933 startade Österberg Tre Bäckar
i Varnhem där hon skapade många
kyrkotextilier och mattor, ofta i starka
färgtoner, för offentlig miljö

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA:
* Ändamål och motivering
* Sökandes namn och personnummer
* Adress och telefonnummer
* Bankkontonummer
Ansökan skickas till pastoratets kyrkoherde
Claes Björndahl, Skolgatan 1, 533 31 Götene
Ansökan ska vara inkommen senast 8/11 2019
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PERSONALNYTT
Trotjänare i pension
Under hösten slutar både Tage Lugn och
Sten Eriksson.

Sten tackar för sig
Efter 17 år som anställd inom Svenska kyrkan tackar jag nu för mig och lämnar över stafettpinnen till nya förmågor.
Många förändringar har skett sedan jag började år 2002. Inte alltid så välkomna, men
nödvändiga för pastoratet.
Jag vill passa på att tacka för gott samarbete
under de här åren och önskar mina efterträdare samt Götene pastorat lycka till i framtiden. För mig stundar livet som pensionär.
Tack / Sten Eriksson

Efter 41 år som kyrkvaktmästare
är det nu dags för Tage Lugn att dra sig tillbaka.
- Jag har haft ett intressant arbete och under
mina år har jag träffat mycket folk och knutit
många kontakter, säger han.
Det var den 1 juni 1978 han började som
vaktmästare i Holmestads kyrka som han hade
ensamt ansvar för till början av 2000-talet.
Därefter kom han att ingå i arbetslaget för
hela Götene församling och det blev arbete
även i de övriga församlingskyrkorna.
Som Holmestadsbo är det ändå den sockenkyrkan som legat honom varmast om hjärtat. Under åren har han varit med vid flera
större renoveringar, där han särskilt nämner
reparationen av tornet.

TACK TILL
Frida Gustafsson som
arbetat i vårt pastorat i
ca sju år med information
och administration bl.a.
som redaktör för Liljebladet vigdes i juni till diakon
i Skara Domkyrka. Hon slutade i samband med det
sin anställning hos oss för
att gå vidare till en tjänst som diakon i Ulricehamns pastorat. Vi tackar Frida för en mycket
god och engagerad arbetsinsats och önskar
henne allt gott i hennes nya tjänst.

Tage fyller 67 år i höst och sedan drygt ett år
tillbaka har han arbetat deltid och då främst
med inre tjänst vid gudstjänster och olika förrättningar.
- Som jag kan minnas har jag arbetat varje
julhelg sedan jag började och jag har heller
inte missat vare sig någon konfirmation eller
skolavslutning, säger han.

Anette Lager har arbetat
som administratör inom
begravningsverksamheten
i vårt pastorat.
Vi tackar Anette för en
mycket god och engagerad arbetsinsats och
önskar henne allt gott i
fortsättningen.

Text o foto: Göran Gustafsson
8

TACK TILL

VÄLKOMMEN

Susanna Venetvaara
som vikarierat som tjänstebiträde i Götene pastorat i ca ett år avslutade sin tjänst i
slutet av augusti. Susanna kommer nu att
fortsätta sina studier till präst med målet att
prästvigas i januari 2021. Vi tackar Susanna
för hennes tid hos oss och önskar allt gott
framöver.

Komminister
Josef Ekesryd
har tillträtt som ny församlingspräst i Källby. Han
började den 1 augusti och
kommer närmast från en
tjänst i Södra Kållands pastorat där han varit församlingspräst i Örslösa.

Lars Hernqvist som vikarierat som
kyrkomusiker under våren avslutade sin
tjänst hos oss i somras. Tack Lars för den tid
du var hos oss!

VÄLKOMMEN
Maria Lugn är ny kantor på deltid i
pastoratet från den 12 augusti. Maria är
välkänd för många då hon tidigare arbetat
som kyrkomusiker i våra bygder på olika
sätt. Maria kommer att ha sin utgångspunkt i
Götene församling.

Efter prästvigning i Strängnäs 2011 har han
haft prästtjänster i Strängnäs och Örebro. De
senast åren har han även varit militärpräst vid
F7 i Såtenäs och en kortare period var han militärpräst vid jägarbataljonen i Mali.
Han är född och uppvuxen i Stockholm men är
sedan fem år tillbaka bosatt i Källby.
/ Claes Björndahl, kyrkoherde

Herre, Du min klippa

Ung psalm 190

Linda Ljungkvist är ny barnledare i
pastoratet från höstterminen. Hon kommer
huvudsakligen att arbeta med barnkörer och
barngrupper i Husaby och Källby församlingar.

1. Herre Du min klippa min eviga ro,
Endast på Dig vill jag bygga mitt bo.
Allting jag uppgav och allting jag vann,
när jag min frälsning i Gudsordet fann.

Under hösten kommer Carola Kjellén att
vara vik. församlingsvärdinna i Kinnekulle
församling för Pernilla Frick som är
tjänstledig.

2. Hoppet jag nu äger det fann jag i Dig,
kraften och nåden som räddade mig.
Jesus, Du min Herre, är sanning och ljus,
öppnade vägen till himmelens hus.

Daniel Gustavsson, som hittills varit
Kyrkogårdsmästare, har utsetts till ny
Kyrkogårds-fastighetschef
efter
Sten
Eriksson som avgår med pension under
hösten.

3. Livet som jag lever är format av Dig,
Skaparens händer som omsluter mig.
Öppna Du mina ögon och tag så min hand,
led mig, o Jesus, till evighetsland.
4. Längtan som jag känner har fäste i Dig,
kom, Herre kom, ja allt närmare mig.
Du som är källan kom släck all min törst,
mätta min hunger Du som älskat mig först.

Till ny Kyrkogårdsmästare efter Daniel har
Emelie Karlsson Landén utsetts. Hon
kommer närmast från en tjänst på Skövde
kommun som arbetsledare inom park/
gata. Emelie tillträder sin nya tjänst den 9
september.
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Gudstjänster
SEPTEMBER

OKTOBER

1/9 Sönd 11 e. trefaldighet

6/10 Sönd 16 e. trefaldighet

10.00 Götene Gudstjänst Sammanlyst

10.00
11.00
18.00
18.00

8/9 Sönd 12 e. trefaldighet

10.00 Götene Mässa
10.00 Skeby Ekumenisk Gudstjänst
16.00 Husaby Gaude Birgitta - en berättarkonsert om den heliga Birgitta och
sången i hennes kloster.
Sång av Karin Lagergren
18.00 Kinne-Vedum Gudstjänst
18.00 Västerplana Mässa

13/10 Sönd Tacksägelsedagen

15/9 Sönd 13 e. trefaldighet

10.00 Hangelösa Mässa
10.30 Församlingshemmet Sil Gudstjänst m.
terminsupptakt. Efteråt serveras lunch:
75 kr/vuxen, upp till 18 år gratis
Anm. senast 6/9 till 0511-28544
11.00 Hönsäter Gudstjänst
17.00 Holmestad Ekumenisk sånggudstjänst
”Minns du sången” Körsångare från
Götenes kyrkor, Musiker, Anders 		
Jaktlund och Bengt Kindbom.

22/9 Sönd 14 e. trefaldighet

10.00 Götene Mässa
11.00 Hangelösa Skördegudstjänst, 		
medverkan av stor och liten, körer
11.00 Husaby Gudstjänst
16.00 Medelplana Ekumenisk musikgudstjänst
Predikan av Elise Lindqvist, Ekumeniska
kören, Radbandet. Efteråt mingel och
bokförsäljning.Ta gärna med en korg
med skördealster att smycka kyrkan
med.
18.00 Vättlösa Gudstjänst

20/10 Sönd 18 e. trefaldighet

10.00 Källby Mässa
11.00 Fullösa Mässa
17.00 Götene Godnattgudstj. för små & stora.
På med pyjamas o ta med ditt gosedjur.
18.00 Ova Gudstjänst

27/10 Sönd 19 e. trefaldighet

10.00 Götene Gudstjänst
10.00 Källby Mässa
16.00 Ringsbackens baptistförsamling
Ekum. gudstjänst, Ekumeniska kören
18.00 Ova Mässa

10.00
11.00
11.00
18.00

Götene Mässa
Forshem Gudstjänst m. sopplunch
Skälvum Mässa
Holmestad Sånggudstjänst
Manskören Harmoni från Lidköping
18.00 Skeby Gudstjänst

29/9 Sönd D. helige Mikaels dag
11.00
11.00
18.00
18.00

Holmestad Musikgudstjänst Sockendag
Ledsjö Mässa
Kestad Gudstjänst
Källby Musikgudstj. Världens barn

Forshem Gudstjänst m. sopplunch
Skälvum Gudstjänst för små o stora
Götene Mässa
Skeby Gudstjänst

OBS!
Behöver du kyrktaxi ring
Lidköpings taxibud 0510-220 80
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NOVEMBER

DECEMBER

2/11 Lörd Alla helgons dag

1/12 Sönd 1 i advent

10.00
10.00
17.00
18.00
18.00

Broby kapell Mässa
Götene Mässa
Holmestad Minnesgudstjänst
Forshem Minnesgudstjänst
Husaby Minnesgudstjänst

11.00 Forshem Adventsgudstjänst.
Efteråt Jullunch, 75 kr. Anm. senast
25/11, tel. 0510-540 478
11.00 Holmestad Adventsgudstjänst
11.00 Kinne-Kleva Adventsgudstjänst
11.00 Källby Adventsgudstjänst
17.00 Götene Adventsgudstjänst
18.00 Husaby Adventsgudstjänst
18.00 Medelplana Adventsgudstjänst

3/11 Sönd e. alla helgons dag
11.00
11.00
17.00
18.00
19.00

Ledsjö Gudstjänst
Hönsäter Mässa
Götene Minnesgudstjänst
Källby Minnesgudstjänst
Götene Minnesgudstjänst

Välkommen till en stunds stillhet
och andakt mitt i vardagen

10/11 Sönd 21 e. trefaldighet

10.00
11.00
18.00
18.00

Hangelösa Mässa
Skälvum Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Kestad Gudstjänst

MORGONMÄSSA/-BÖN
- Tisdagar kl 8.30 i Forshems kyrka
Morgonbön/mässa med frukost
- Onsdag kl 8.30 Veckomässa
18/9 i Husaby kyrka
9/10, 6/11, 4/12 i Församl.hem Sil

17/11 Sönd f. domssöndagen

10.00 Kinne-Vedum Mässa
10.00 Skeby Mässa
18.00 Forshem Gudstjänst (Kakbuffé 50 kr
serveras från kl 16.00 i förs.hem)
18.00 Holmestad Musikgudstjänst
Våghalsarna firar 15 år
18.00 Ova Gudstjänst

- Onsdag kl 9.00 i Götene kyrka
Morgonmässa 4/9, 9/10, 30/10, 4/12
- Onsdagar kl 9.30
Pastoratsgården Källby
Morgonbön/mässa med kyrksmörgås
(dock ej den 25/9,16/10, 20/11, 11/12)

24/11 Domssöndagen

10.00
11.00
18.00
18.00

Götene Mässa
Skälvum Mässa
Broby kapell Gudstjänst
Fullösa Gudstjänst

a

a

a

VARDAGSMÄSSA med kvällsfika
Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka

Vid mässa i Götene pastorat används alltid
glutenfritt bröd och alkoholfritt vin
Med reservation för ändringar
Se annons i Götene Tidning, predikotur i NLT,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/gotene
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MUSIK-sidan
Barn- och ungdomskörer

Vuxenkörer

MÅNDAGAR

TISDAGAR

* Con Spirito Åk. 4-6 (start v. 36)

* Cantabile Blandad kör (start v. 36)

Församlingshemmet Sil, kl. 15.00-16.00

Församlingshemmet Sil, kl. 19-21

Körledare: EWA SVENSSON

Körledare: EWA SVENSSON

TISDAGAR
* Tisdagsskoj och Barnkör

* Ekumeniska kören Blandad kör (start v.36)
Forshems församlingshem, kl. 18.30

Åk. F-2

Körledare: BRITT MODIN

Pastoratsgården Källby, kl.15.00-16.45
Vi sjunger, spelar, pysslar m.m. (start v. 36)
Vi hämtar barnen vid skolan. 		

* Källby Sångkör Blandad kör (start v. 36)
Pastoratsgården Källby, kl. 19-21
Körledare: INGRID ABELSON WALLROTH

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON, INGRID ABELSSON WALLROTH

* Shalom

ONSDAGAR

Från 6 år och uppåt (start v.36)

* Radbandet våga-sjunga-kör (start v. 37)

Götene församlingshem, kl.17.00-18.00

Forshems församlingshem, kl. 18.30
(övar ojämna veckor)				

Körledare: BRITT MODIN

ONSDAGAR

Körledare: BRITT MODIN

* Barnkör Åk. 2-3 (start v. 36)

* Våghalsarna våga-sjunga-kör (start v. 37)

Församlingshemmet Sil, kl. 15.00-16.00

Götene församlingshem, kl.19-20
(övar ojämna veckor)

Körledare: EWA SVENSSON

Köreledare: JENS JOHANSSON

* Diskantkören Åk. 3-6 (start v. 36)
Pastoratsgården Källby, kl.16.00-16.45

TORSDAGAR

Anmälan till körledare INGRID ABELSON WALLROTH, tel: 0511- 28523

*

* Musik & lek 4 år-Åk.1 (start v. 36)

Götene kyrkokör Blandad kör (start v. 37)
Götene församlingshem, kl.19-21
Köreledare: JENS JOHANSSON

Församlingshemmet Sil, kl. 17.30-18.15

* Husaby/Ledsjö kyrkokör Blandad kör (start v. 36)
Övar kl. 19.00-21.00 jämna veckor i Pilgrimsgården Husaby och ojämna veckor i Ledsjö
kyrka.

Körledare: EWA SVENSSON

* Con Anima Åk. 7 -, (start v. 36)

Församlingshemmet Sil, kl. 19.00-20.30

Köreledare: HELENA AMBERTSON

Körledare: EWA SVENSSON

TORSDAGAR
* Musiklek 4-6 år (start v. 36)
Pastoratsgården Källby, kl.17.00-17.45
Sång-rörelse-dans-spel
Anmälan till körledare INGRID ABELSON WALLROTH, tel: 0511- 28523

FREDAXORGEL
Blandad orgelmusik i ett stämningsfullt kyrkorum och samvaro efteråt med enkel förtäring. Under hösten blir det fredaxorgel följande dagar, alltid kl 19.30.
20 september i Husaby kyrka
25 oktober i Husaby kyrka
22 november i Ledsjö kyrka

LUNCHMUSIK i Götene kyrka

Lyssna en kvart till sång och musik. Efteråt
serveras lunch, 60 kr, i Götene församl.hem.
Välkommen följande torsdagar kl. 12.00
12 sept. 3 okt. 14 nov. och 12 dec.
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Grattis!
Gullvi Andersson, Valhallag. Götene

vinnare av ”Sommarkluring”

GAUDE BIRGITTA Sönd 8 sept.
Husaby kyrka kl 16.00

Rätt lösning: 1.Elin, 2.Anna-Lisa, 3.Birgit, 4.Annika,
5.Julia, 6.Monica, 7.Carina, 8.Cecilia, 9.Lina,
10. Ylva, 11.Sarah, 12.Mahalia, 13.Alice, 14.Carola

Gaude Birgitta - en berättarkonsert om den heliga Birgitta
och sången i hennes kloster.
Sång: Karin Lagergren

HöstKluring

Handarbete - ett avkopplande nöje för
alla som inte har tummen mitt i handen.
Vilka handarbeten söker vi nedan? Kasta
om bokstäverna och få fram rätt ord.
Nr 14 är lite långsökt och klurig, men
en populär och nutida företeelse som handarbete.

MINNS DU SÅNGEN Sönd 15 sept.
Holmestads kyrka, kl 17.00

Ekumenisk sånggudstjänst med körsångare
från alla kyrkorna i Götene, musiker.
Anders Jaktlund, från TVs Minns du sången,
leder sånggudstjänsten. Bengt Kindbom, fd
pastor i Götene, kommer att tala.

1. Bikta __________________________

GOSPELKVÄLL
med andakt

2. Ands mö ________________________

Lördag 12 okt

3. Kring vin ________________________

Kinne-Kleva kyrka

4. Gick stinn ______________________

kl 17.00

5. Inred borg ______________________

Körer från bygden medverkar
under ledning av Lasse Axelsson, Stockholm,
en av Sveriges största gospelledare.
Vill du vara med och sjunga? kontakta Ewa
Svensson 070-974 80 54

6. Kammare ______________________
7. Färgtolkning ____________________
8. Fröjdas full _____________________

MANSKÖREN HARMONI

9. Kring kon _______________________

Sönd 27 okt.
Holmestads kyrka, kl 18.00
Sånggudstjänst, Harmoni - en fyrstämmig
manskör från Lidköping under ledning av
Lars Hernqvist

10. Violett fri _______________________
11. Klippte kan ____________________
12. Kvinnligt ______________________
13. Litania kopp ____________________

Våghalsarna firar 15 år

14. Ropets hamn ___________________

Sönd 17 nov.
Holmestads kyrka, kl 18.00
Sånggudstjänst med kören under ledning av
kantor Jens Johansson.

Skicka/lämna ”Kluringen” före 31/10 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen

100-års jubilerande Hällekis musikkår

Namn:

_____________________________________

Konsert ”När det lider mot jul”

Adress:

____________________________________

Medelplana kyrka Lör 30 nov. kl. 15 o kl. 19
Endast förköp! Biljetter släpps 20 september,
köps via nortic.se eller på Medborgarkontoret

_____________________________________________
Tel: _________________________________________
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FAMILJE-sidan
Barn- och ungdomsverksamheten
startar vecka 36
MÅNDAGAR

ONSDAGAR

Kompis Barn 6-11 år

Efter plugget Åk. 3-6
Pastoratsgården Källby kl.14.30-16.
Vi fikar, har en andakt och sedan finns pyssel,
pingis, lek och läxläsning.

(ojämna veckor) i Pilgrimsgården Husaby
(jämna veckor) i Skälvums Missionshus
kl. 18-19.15
Vi är ute mycket, pysslar, sjunger, bakar och
har andakt. Gruppen är ett samarbete med 		
equmenia. Ledare: JENNY PERSSON

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON

Öppet hus För alla åldrar
Lundsbrunns bygdegård kl.16.30-19.00
16.30 Drop-in, fika
17.15 Samling med gemensam andakt
17.15-18.15 Storkyrkis, barn 4-7 år
17.30 Stickcafé, fika och pyssel för alla åldrar
19.00 Slut

TISDAGAR
Tisdagsskoj och Barnkör Åk. F-2
Pastoratsgården Källby kl.15.00-16.45
Vi sjunger, spelar, pysslar, bakar, leker, fikar
och får lyssna på berättelser ur Bibeln.
Vi hämtar barnen vid skolan.

Ledare: JENNY PERSSON OCH BIRGITTA BRANDBERG

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON o INGRID ABELSSON WALLROTH

TORSDAGAR

Efter plugget Åk. 3-4 / Åk. 5-6
Götene församlingshem, kl. 13.40-15.20
Varannan gång för åk. 3-4, varannan gång för
åk. 5-6. Vi fikar, har en andakt och sen finns
pyssel, pingis, innebandy, lek och läxläsning.

Miniklubben För barn 0-5 med vuxen

Sockenstugan, Holmestad, kl. 09.30-11.30
Vi börjar med en sångstund, sedan fikar vi och
leker. Vi bjuder på saft och kaffe, men du får
själv ta med fikabröd. Varje gång avslutas med
en kort andakt som innehåller ljuständning,
några sånger och bönen ”Gud som haver”.

Ledare: BJÖRN CARLSTEDT, OSCAR LINDSTRAND

Öppet hus För alla åldrar

Ledare: BJÖRN CARLSTEDT

Götene församlingshem, kl. 16.00-19.00
16.00 Drop-in, fika, pyssel, lek
17.00 Samling i Ungdomsrummet för ALLA
17.15 Barnkören Shalom övar. Pyssel och lek
för övriga
19.00 Slut
Samlingen kl. 17 är för alla. Under de 15 minuterna har vi ingen lek, pyssel eller fika,
utan gör en andaktsfull stund tillsammans.
Under andakten tar vi upp en frivillig kollekt.

Stor och liten

Pastoratsgården Källby, kl. 10.00-12.00
Både stor och liten får plats i denna samling.
Samlingen bygger på lek, gemenskap och
baby/barnsång och rytmik. Ett enkelt mellanmål serveras.
Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON

FREDAGAR

Ledare: BJÖRN CARLSTEDT, VERONICA LINDSTRÖM, BRITT MODIN

Korsdrag Åk 6 och uppåt
Skälvums Missionshus (jämna veckor)
kl. 16.00–18.00
Vi planerar tillsammans, fikar och har andakt.
Gruppen är ett samarbete med equmenia.
Ledare: BIRGITTA BRANDBERG

Kika gärna in - du är också välkommen!
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IDEELL i Svenska kyrkan

Messy Church - en kväll för alla åldrar !

Inte kan väl jag? Jo...välkommen
att prova! Vi är ingenting utan dig!
Kontakta någon av diakonerna om du är
intresserad av att bidra.

Skälvums Missionshus, kl 18.00

Måndag 16 sept och 25 nov
Vi pysslar
firar gudstjänst
& äter tillsammans

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

FAMILJEKVÄLLAR Pastoratsgården Källby
Alla åldrar är välkomna på andakt, kvällsmat
och pyssel. Anm. senast två dagar före till:
0511-28543, 28566
25 sept. kl 17.30
27 nov. kl 17.30

FAMILJEKVÄLLAR Forshems församl.hem
Alla åldrar är välkomna på andakt, kvällsmat
och pyssel.
18 sept. kl 17.30
23 okt. kl 17.30
20 nov. kl 17.30

Vara kyrkvärd
Vardagstala på gudstjänster o andakter
Kyrkskjuts
Sjunga i kör
Vårrundan/returrundan
Leda pilgrimsvandringar
Guida i kyrkorna
Baka till olika sammankomster
Servera/laga mat
Internationella gruppen (se nedan)
Kyrkornas Second Hand var 4e vecka
Besöka äldre/köra rullstol/läsa tidning
Vara med i väntjänsten
Barn- och ungdomsarbetet
Kom med eget förslag!

Internationella gruppen

Välkommen till ACT Svenska kyrkan och
det arbete som utförs i Götene pastorat.
Tillsammans kämpar vi för varje människas
rätt till ett värdigt liv.
Gruppens uppdrag är att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera,
påverka och ansvara för insamlingsarbete.
Alla som känner engagemang för och aktivt
vill stödja ACT Svenska kyrkan bör känna sig
välkomna. Plats finns både för den som vill
göra en liten eller tidsbegränsad insats och
för den som vill lägga ner mycket tid.

Godnattgudstjänst - för små & stora
Söndag 20 okt Götene kyrka kl 17.00

Götene församlingshem kl 16.30-18.30
Gruppen träffas föjlande onsdagar:
4/9, 2/10, 6/11 och 27/11

Barn och vuxna samlas till en stilla stund i
kvällningen. På med pyjamas och ta med ditt
gosedjur.

Vill du veta mer? kontakta diakon Veronica Lindström
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MÖTESPLATSER
Husaby kyrka 7-8 september
Öppet och bemannat lörd och sönd 10-16
Utställningstema:
”Historiska kvinnor i Husaby med omnejd”
Lörd 14 Historiespel i kyrkan. Vandring och
barnaktiviteter hela dagen längs Kungsstigen.
Sönd 11 och 14 Tornvisningar
Sönd 16 Gaude Birgitta - en berättarkonsert
om den heliga Birgitta och sången i
hennes kloster. Sång: Karin Lagergren

TERMINSSTARTER
* KYRKANS DAGTRÄFF Götene församlingshem. Start måndag 2 sept. kl. 9.00
* LIVSKRAFT Församlingshemmet Sil
Start torsdag 29 aug kl. 9.00
* KYRKLUNCH Pastoratsgården Källby
Start torsdag 5 sept kl. 12.00
* KINNEKULLE KYRKLIGA SYFÖRENING 		
Vi träffas hemma hos varandra
kl. 14.00 varannan måndag

följande onsdagar kl 14.00 (med servering)

* KÄLLBY KYRKLIGA SYFÖRENING
i Pastoratsgården Källby kl. 18.00
sista torsdagen i månaden

11/9 Equmeniakyrkan
9/10 Korsyrkan
13/11 Götene församlingshem

Ekumenisk DAGLEDIGTRÄFF

* STICKCAFÉ i Församlingshemmet Sil
kl. 14.00 varannan torsdag, ojämna veckor
Start 29 augusti

ONSDAGSTRÄFFEN kl. 14.00
i Pastoratsgården Källby (med servering)
11/9 Källbys nya komminister Josef Ekeryd
presenterar sig och berättar om sin tid
som militärpräst i utlandstjänst (Mali).
9/10 Matz Nilsson pratar om sin bok ”Min historia”.
20/11 ”Blommor till advent och jul” Viola från
Mästers blommor visar och inspirerar.
Lotterier och fika.

- ANDLIGA FÖREBILDER - -

Håkan Brattgård presenterar några män och
kvinnor genom den judekristna traditionen som
blivit andliga förebilder. Efteråt samtalar vi om
deras betydelse över en kopp kaffe.
Ingen anmälan eller avgift - SV bjuder på kaffe

TORSDAGKVÄLL i Forshem

Götene församl.hem kl 15-17, måndagar
2/9
7/10
4/11
2/12

kl. 18 i församlingshemmet (med servering)

Träkonstnär Eva Spångberg
Reformator Martin Luther (del 1)
Reformator Martin Luther (del 2)
Jungfru Maria

12/9 Inger Widhja, Etnolog (folklivsforskare)
och fd museipedagog Västergötlands
museum. Hon kåserar om hösttraditioner.
samarr: Götene pastorat o Studieförbundet Vuxenskolan 10/10 SKUT kväll med Taube visor. C-H 		
Falkenberg berättar, Per Skårstedt spelar.
14/11 Anna-Karin Hansson, chokladhantverkkare från Lidköping, visar tillverkning av
Församlingskväll i Forshem 5 sept
praliner. Provsmakning och försäljning.

Forshems Församlingshem kl. 18.00

Uppstart av terminen med höstgenomgång.
Film-återblick från ”Vårsoarén”, mat, musikunderhållning av Kenneth Holmström från Vara.

För Husaby församlings verksamhet o grupper

Gudstjänst med terminsupptakt

Sön 15 sept kl 10.30 i Församl.hem Sil
Efteråt serveras lunch: 75 kr/vuxen, upp till 18 år
gratis. Anm. senast 6/9 till 0511-28544

Anm. gärna 0511-28573 eller kom med ändå.
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Nytt i Forshem

Födelsedagsfest & Höstfest

24 oktober Församlingshemmet Sil kl 12.30
Inbjudan kommer på posten till alla
som fyllt 80, 85, 90 och 90+ under året.
Andra daglediga är också välkomna.
Obligatorisk anmälan för alla senast 17 okt
exp. 0511-285 00, Gittan 0511-285 18

Gudstjänst kl 11 med sopplunch efteråt

Sönd 29 sept. och sönd 27 okt. (6o kr)

HÖSTFEST 1/10 kl. 14.00
Pastoratsgården Källby, för pensionärer i
Broby, Hangelösa, Källby & Skeby
Underhållare: Leif Hendrik & Tiverman
Anm.senast 27/9 (meddela ev. spec.kost)
till Siv 070-6938116, Christina 0510-52036

Temakväll ”Stilla ro och nära”
Tors 31 okt, Kinne-Kleva kyrka kl 19.00
Per Olausson, Anita Klasson med flera

Arr: Källby Kyrkliga syförening och Källby församling

Götene IFs Tipspromenad

Stilla dag Lördag 5 oktober

Söndag 10 november kl 9-11
Start från Götene församlingshem

Götene församlingshem kl 9-17
En dag i tystnad, stillhet och eftertanke
tillsammans med andra, dig själv och Gud.
Du behöver inga förkunskaper.
Pris: 100 kr, inkl fika och lunch
Anmälan senast: måndag 30 sept. 051128546, 28500 (meddela ev specialkost)
Ledare: Veronica Lindström, 0511-28533,
Marianne Enoksson, 070-6893015

Kakbuffé Forshems församlingshem
Söndag 17 nov kl 16.00
(före gudstjänsten) Pris: 50 kr

Till förmån för ACT Svenska kyrkan

Kyrkornas globala vecka

Vi bjuder på FairTrade-fika på
Kyrkornas Second Hand, Götene
Torsdag 21 november kl 10-17

En kväll till förmån för
Världens barn

TEMAKVÄLL Torsdag 21 nov

Söndag 6 okt
Källby kyrka kl 18.00
Sång, musik, enkelt fika m.m.

i Församlingshemmet Sil, kl 18.30

- Vi binder Adventskransar -

Florist Annelie Claesson, ger tips och idéer. Hon
har halm, ståltråd, band m.m. till försäljning.
Ta med eget granris, buxbom, järnek.
Kostnad: material och frivillig fika-peng.
Anmälan senast 14/11 nov. till exp. 051128500 eller Ewa Svensson 0511-28524

LIVSLUST - för kropp och själ
45 minuter fruktfika * qigong * avslappning
Pastoratsgården Källby
Måndagar kl. 17.15–18.00
14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11
Helena Bergstedt, dipl.massör o utb. qigonginstruktör. Ingen anmälan. Ingen kostnad.

SYFÖRENINGSAUKTION
Lördag 23 november kl 14.00
Pastoratsgården Källby
Andakt, kaffeservering, lotterier och försäljning. Gåvor tages tacksamt emot.
Intäkterna går till välgörande ändamål.

HÖSTLUNCH Hangelösa bygdegård
Tisdag 22 okt, kl. 12.00

Arr: Källby Kyrkliga syförening
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ÅTERBLICK

Körresa till Tyskland - Kören Cantabile gav en
konsert i S:t Nicolaikyrkan i Lüneburg
Tidig en torsdagsmorgon i maj lämnade ett fyrtiotal sångare Götene för att rulla söderöver. Fredag
förmiddag ägnades till guidad tur, besök på saltmuseum, körsång på J S Bach platz och på eftermiddagen repetition i St Nicolai kirsche inför konsert på
lördag förmiddag.
Församlingen har en inarbetad musikverksamhet
och kyrkan fylldes. Man åkte sedan söderut mot en
stad Embsen och konsert i en fantastisk landsortskyrka.
Tidig söndagsmorgon var det dags att styra hemåt
via Lübeck och många hade försett sig med kassar
fulla med marsipan från bageriet Niederegger.

Midsommarfirande med barn från fritids, avslutade veckan med Sommarkyrka i Kinne-Kleva.
Födelsedagsfest där Margit Andersson och Gustav Andersson fick blommor av diakon Veronica Lindström.

Sommarkväll i Broby kapell ordnades vid tre
tillfällen. Först ut var Marita B Svensson som
kåserade på västgötadialekt, spelade och sjöng.

Allsång på altanen var en av aktiviteterna som
ordnades under Sommarkyrka i Forshem.
18

Sommarens Vägkyrka i Husaby lockade många besökare. Särskilt populära var tornvandringarna där ungdomar guidat. Ungdomarna har även medverkat i gudstjänster och varit ledare för de
pilgrimsvandringar som odnats under juli månad.
Vägkyrkan avslutades med en allsångskväll i hembygdsföreningens trädgård där ungdomarna
medverkade.

Utflykt till Herrstorps qvarn En härlig eftermiddag vid vattnets sorl, med fika och trevligt
sällskap från Kastanjegården och Helenagården.

Vid fyra eftermiddagar i maj och juni inbjöds
till Trädgårdscafé vid Pastoratsgården Källby.
Det blev välbesökta samlingar med varierade
programinslag. Här bjöds underhållning av
gruppen ”Vännerna”

Varje måndagskväll under juni-augusti ordnades pilgrimsvandringar med start från olika platser i
pastoratet. Det var vandringar på några timmar med korta pauser för andakter, sång och eftertanke.
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Två dagars pilgrimsvandring på Kinnekulle lör o sön 14-15 september
Lugnås – Forshem – Husaby
Start vid Lugnås kyrka kl. 9.00
Övernattning i Forshems församlingshem för den
som vill. Övernattningsgrejer körs med bil.
Matsäck för dag ett fixas av dig och du bär den
med dig under dagen. Dag två fixas mat på plats.
Pris: 150 kr (inkl. kvällsmat, frukost, lunch dag två)
Frågor & anmälan senast mån 9/9 till:
Gittan Brandberg 0511-25818
Ledare: Monica Nilsson, Gittan Brandberg

”Ängeln på
Malmskillnadsgatan”
Elise Lindqvist
1/11

GÖTENE

Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
Kaffeservering kl 14-18 i Holmestad, Vättlösa,
Kinne-Vedum och Götene kyrkogårdsexp.
Orgelmusik i Götene kyrka kl 14 och kl 16

HUSABY

Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
Kaffeservering kl. 14-18 i Husaby, Kinne-Kleva, Ledsjö och Ova.

KINNEKULLE

Församlingens kyrkor är öppna kl 10-18
(förutom Österplana)
Kaffeservering kl. 14-18 i Forshems församlingshem, Medelplana och Fullösa kyrkor.
Stilla orgelmusik kl 17 i Forshems kyrka.

KÄLLBY

Kaffeservering kl. 14-18 i Hangelösa o Källby
16.00 andakt med musik i Hangelösa kyrka
17.00 andakt med musik i Källby kyrka
Minnesgudstjänster i pastoratet se sid. 11

Söndag 13 oktober
Tacksägelsedagen
Medelplana kyrka kl. 16.00
Ekumenisk musikgudstjänst. Predikan av Elise
Lindqvist, Ekumeniska kören och Radbandet.
Efteråt mingel och bokförsäljning.
Ta gärna med en korg med skördealster att
smycka kyrkan med.

