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” Kyrkoherdens tankar”
”Se, jag gör allting nytt”

S

å sade Jesus en gång. Ord som vill säga att
det som är svårt i tillvaron inte varar för
alltid. Inte ens pandemi och samhällsoro. Jag
har kommit på mig själv med att gå och stava
på de där orden den senaste tiden. Ord som
ger mig hopp och framtidstro. För mitt i den
märkliga tid vi lever vi får vi inte glömma att
kristen tro är en tro på framtiden. Den framtid som rent av går bortom tidens gräns här
på jorden. Jesus har genom att dö på korset
men uppstå på tredje dagen i grunden förändrat tillvarons förutsättningar. Det är därför följdriktigt att det är den uppståndne och
levande Jesus Kristus som säger ”Se, jag gör
allting nytt”.

M

en även i dessa märkliga tider fortsätter kyrkans liv om än i lite andra former. Gudstjänster firas, dock utan nattvard.
Kyrkliga handlingar som dop, bröllop och begravning erbjuds. Allt naturligtvis med iakttagande av myndigheternas föreskrifter. Inför varje helg läggs också en filmad andakt
ut på pastoratets sociala medier. Präster och
diakoner finns tillgängliga för samtal och
själavård även om de måste ske per telefon
eller via nätet.

V

i går mot en sommar som kommer att
bli olik alla vi någonsin upplevt. Coronapandemin har tagit hela världen i sitt grepp
och den påverkar naturligtvis också kyrkan i
våra bygder. Många aktiviteter och samlingar
måste ställas in, äga rum i andra former eller skjutas upp till senare tillfällen. Det gäller
så väl vanliga gudstjänster som sommaraktiviteter t.ex. vägkyrka, sommarkyrka, Brobykvällar, m.m. Läget kan dessutom
snabbt förändras på olika sätt. Det är orsaken till att du i detta nummer av Liljebladet
inte finner tider för gudstjänster eller andra
aktiviteter. Istället hänvisar vi till lokalpress
och pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/gotene eller affischer vid kyrkor och
församlingshem.

SIDINNEHÅLL

4-7 Pastoratssidor:
- Helgonkyrkor
- Om dopet

- Dopdroppar

S

å får vi också i denna märkliga tid och
under den egendomliga sommar som nu
väntar bära varandra i bön och tankar. Och vi
får bära med oss i våra hjärtan löftet att allt
svårt har ett slut, också Coronapandemin för
Jesus lovar ”Se, jag gör allting nytt”.
En god sommar tillönskas dig av
Claes Björndahl
Kyrkoherde

8-9
Hemestra
10-11 Act, Personalnytt
12
Tala tro-dela liv,
Tårtrecept
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Fem helgonkyrkor i Götene pastorat
I den katolska kyrkan spelar tron på helgon och dyrkan av dem en stor roll
medan reformationen avskaffade dyrkan av helgon, medan tron på deras
existens erkändes. Ursprungligen var helgon martyrer som dött för sin
tro men då de kända martyrerna var relativt få kom även människor som
levt ett liv särskilt nära Gud att betraktas som helgon. I Götene pastorat
räknar man med att fem kyrkor är särskilt knutna till ett helgon.
För några år sedan uppmärksammades Elin
av kyrkan i Götene. Särskilda Helena-guider
utbildades. En grupp kvinnor tillverkade en
väggprydnad i textil till S:ta Elins minne. Utanför kyrkan restes ett monument skapat av
smeden Therese Engdahl.

Götene kyrka torde vara mest känd för
sin relation till S:ta Elin (eller Helena som
hon också kallades). Hon var en högt uppsatt kvinna som bodde i Våmb och då hon
blev änka ägnade hon sig åt välgörenhet och
gjorde även en pilgrimsfärd till Jerusalem.
Elins dotter hade gift sig med en man som
misshandlade henne och då denne mördades, troligen av en tjänare i hushållet, blev
Elin misstänkt för att ha anstiftat mordet.
Då hon strax efter hemkomsten från Jerusalem reste till Götene för att närvara vid
kyrkans invigning på 1130-talet blev hon
mördad av svärsonens släktingar. Det ska
ha skett där Arlas ingdustriområde ligger
och en källa sprang upp på mordplatsen.
S:ta Elin-källor finns på flera platser i landet, i
Skövde förstås – hon finns i stadens vapen –
och en ska finnas i Österplana.

St:a Elins källa i Götene

Vid Husaby finns flera källor. Sankta Brigidamässa firades tidigare i år för åttonde gången
vid en källa väster om Husaby kyrka. Vi förknippar Olof Skötkonungs dop med Sigfridskällan (se omslagsfotot) öster om kyrkan
men enligt äldre Västgötalagen från 1225
skall dopet ha skett i Brigidas källa vilket kan
vara källan nära ruinen av biskopsborgen. Brigida, eller Bridget, är ett av Irlands tre mest
kända helgon men helt okänd hos oss. Hon är
bland annat smedernas skyddshelgon.

I Götene kyrka finns en medeltida muralmålning (se foto ovanför) som föreställer Elin,
tillsammans med Heliga Birgitta och hennes
dotter Katarina. I altaret finns en relik av Elin,
hennes lillfinger som höggs av vid mordet.

St:a Brigidas källa i Husaby
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Hangelösa kyrka är en så kallad S:t Olofskyrka. Dagens kyrka byggdes visserligen
1873 men i den finns flera föremål från den
medeltida kyrkan, byggd på 1100-talet.

I Medelplana kyrka råder motsatta förhållanden. Då 1100-talskyrkan revs 1821 försvann mycket av inventarierna, bland annat
dopfunten.
Utanför kyrkan har stått två stenblock, en
gång kyrkans sidoaltare. Det ena av dem finns
nu åter i kyrkan som ett dopaltare. Barbro
Westrin säger i sin utmärkta beskrivning av
Medelplana kyrka att det ena enligt traditionen är Elins altare, det andra Apollonias. Inte
långt från kyrkan finns S:ta Elins källa medan
Apollonias källa ligger vid Bestorp. Apollonia
var kristen och lynchades vid ett upplopp
i Alexandria år 269 varvid hennes tänder
slogs ut innan hon brändes. Hon har sedan
blivit tandläkarnas skyddshelgon och hennes
symbol är en tång. Hon blev omtyckt då hon
troddes kunna bota eller lindra tandvärk.

Dopfunten av sandsten är cylindrisk, troligen
tillverkad 1100 men med nygjord fot. Enligt
inskrift på funten är den gjord av Johannes
och helgad åt Olaf den helige.
I
kyrkan
finns
även en skulptur
av sandsten föreställande S:t Olof
men huvudet saknas. Trots allt får
man vara tacksam att så mycket
från den medeltida
kyrkan
bevarades då den revs.
”Olof den helige”
var kung av Norge 1015 – 1028
under
namnet
Olav II Haraldsson
och som är Norges nationalhelgon. Han var
gift med Astrid Olofsdotter av Sverige och
hade med henne dottern Ulfhild. Ende sonen,
Magnus den gode, var utomäktenskaplig.
Olof blev ett av de populäraste helgonen i
Norden och tillsammans med Jungfru Maria
den mest avbildade. Mängder av kyrkor helgades åt honom, till exempel Sigtunas äldsta
kyrka och i Uppsala domkyrka blev han huvudhelgon vid sidan av S:t Erik. I Tallinn finns
en kyrka helgad åt Sankt Olof, för att nämna
några.

Apollonias källa ligger i trädgården/parken till gården Bestorp
mitt emellan Medelplana och Västerplana. Om man går från källan
österut så kommer man till Österplana vall efter någon km.

forts. nästa sida
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forts. helgonkyrkor
Lilla Bjurums kyrkoruin
I Lilla Bjurum (6 km öster om Vättlösa
kyrka) finns ruinen av en kyrka, byggd på
1100-talet. Den övergavs på 1500-talet
då socknen slogs ihop med Vättlösa. Fram
till 1964 låg ruinen gömd under en jordkulle
omgiven av skog. Då grävdes ruinen ut,
konserverades och täcktes med torv och de
en meter höga murarna ger en utmärkt bild
av kyrkans plan. Några hundra meter norr
om kyrkan ligger Torstens källa. Den helige
Torsten nämns i en förteckning över svenska
helgon. Han skall ha levat på 1100-talet och
arbetade som kristen dräng hos en hednisk
ägare till Lilla Bjurum. Denne hatade Torsten
och såg till att han blev dräpt. Då började
det gå illa för boskapen på gården. En källa
bröt fram där Torsten dräpts och ett kapell
byggdes vid källan. Dit vallfärdade man under
många århundranden för att offra och särskilt då man sökte bot för sjuka djur.
Därefter skall Lilla Bjurums kyrka ha byggts
och helgats åt Torsten.

Mellan kor och långhus syns en nisch (ambo) en
medeltida föregångaren till dagens predikstol.

Text o foto: Björn Sjöstedt

OM DOPET
Vad är dopet?

Vad händer när man döps?

Dopet tillsammans med nattvarden kallas i
kyrkan för sakrament, vilket ordagrant betyder helig handling. Dessa handlingar är instiftade av Jesus för att på olika sätt hjälpa oss
människor i livet och styrka vår tro på Gud.

När man döps får man del av Påskens händelser: att Jesus dog, begravdes och lämnade
graven levande på Påskdagens morgon. Allt
det blir närvarande varje gång en präst öser
vatten över den som ska döpas, för det har
Jesus lovat. Vi kallar det att man blir ”född på
nytt”.

När ska man döpas?
Det vanligaste i Svenska kyrkan är att man
döps när man är nyfödd. Men man kan döpas
när man är tonåring, när man är ”mitt i livet”
eller när man är gammal – det spelar ingen
roll. Dopet är alltid detsamma och det behöver inte upprepas, utan varar hela livet – och
längre än så…

Vart vänder jag mig?
Om du vill bli döpt eller om du vill låta döpa
ditt barn eller om du undrar om och när du
är döpt, kan du vända dig till:
Pastorsexp. 0511-28500
Kontakta någon av våra präster om du har
fler frågor om dopets innebörd.

Varför döper kyrkan?
Jesus gav apostlarna befallningen att ”göra
alla folk till lärjungar” genom att döpa och undervisa. Därför döper och undervisar kyrkan
fortfarande.
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DOPDROPPEN

Varje dopdroppe är unik, precis som varje
barn är unikt, och de ska förstås föra tankarna
till dopets vatten. Dropparna är genomskinliga och fångar ljuset, precis som det är varje
döpt människas uppdrag att låta Guds kärlek
lysa genom ens liv och handlingar. Vid våra
dopgudstjänster hänger vi en droppe i kyrkan för varje barn som döps. Alla som döpts
under året bjuds sedan in till en dopfest året
därpå. Då får man ta med sig sin dopdroppe
hem som en gåva från församlingen.

Glasdroppar fotograferade vid Husaby källa.

Anns dopdroppar är unika konstverk
Det är en droppe av glas som skimrar i olika toner och mönster av blått
och som är tillverkad av glaskonstnär Ann Lönn från Västerplana.
Även om dropparna vid en första blick kan se
lika ut, är de små unika konstverk, där ingen
är exakt den andra lik.
-Så blir det när man arbetar på ett hantverksmässigt sätt och jag är stolt över att få
leverera dropparna, vilket jag gjort sedan flera år tillbaka, säger Ann Lönn.
Hon bor ett stenkast från Västerplana kyrka.
I det som förr var byns bilverkstad har hon
inrett sin egen verkstad och ateljé.
-Förr höll jag till i Mariestad, men flytten till
Västerplana passade mej perfekt, då jag har
nära till min ateljé dit jag kan gå när jag får
arbetslust.
Ann Lönn är tandläkaren som sadlade om
för att satsa på glaskonsten och i början på
90-talen utbildade hon sig i Orrefors.
-Tanken var att jag skulle arbeta med att blåsa glas, men när jag kom i kontakt med en
teknik som kallas ”Slumping fusing”, kom det
att bli min grej, säger hon.
Dopdropparna som hon tillverkar består av
fyra eller fem olika lager av mycket tunt glas
som smälts samman under hög värme. De
yttre skikten är klarglas, men det är mellanskikten som ger dropparna deras mönster
och färgskiftningar.

Anns droppar blir gåvor till alla barn som döps.

-Det är glasplattor som jag tidigare färgat
in med glaspulver och det är det momentet som ger variationen och även dekorativa
luftbubblor.
Hon beskriver arbetsmomenten där det mest
tidskrävande är att skära ut glaset till sina
droppmönster. Att bränna tar ett dygn och
ugnen får inte öppnas förrän dropparna svalnat från den högsta ugnstemperaturen på
830 grader.
Till Götene pastorat har hon hittills levererat
några hundratal droppar men hon tillverkar
även hjärtan och änglar som blir dopgåvor till
andra pastorat i Svenska kyrkan.
-Jag tycker det är roligt att min
glaskonst uppskattas och jag hoppas den även blir till glädje och ett minne
till alla barn som får dem i gåva, säger hon.
Text o foto: Göran Gustafsson
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Hemestra i Götene pastorat

- LILLA BJURUMS KYRKORUIN

Ruinen, från 1100-talet, består av en meter
höga grundmurar. (läs mer på sidan 6)

Nedan visas ett axplock. Ta med en picknickkorg och gör en utflykt.

- FORSHEM

- PASTORATETS 20 KYRKOR

Stenmuseum Här finns gravkonst från sju
århundraden samlad. Museet ligger mitt emot
Forshems kyrka i ett litet vitrappat hus.
Frälsarkransvandring i Forshems gammelskog. Ca 2 km lång.

Vilka har du kvar att besöka?

- HUSABY

Kungsstigen Vandring runt Husaby kyrkby.
Öster om kyrkan finns Sankt Sigfrids källa,
där enligt legenden Olof Skötkonung som
rikets förste kristne kung döptes av den
engelske missionären Sigfrid kring år 1000.
Biskopsborgen Under medeltiden var Husaby ett viktigt biskopssäte och borgen har
byggts till i etapper, från ca1480 av Brynolf
Gerlaksson, biskop i Skara.
Tusenårsaltaret Till minne och tacksamhet
av 1000 år av kristen tro i Sverige restes
detta altare av stenar från 300 församlingar
och invigdes vid tusenårsfesten 14/6 2000.
Alla stenarterna på Kinnekulle finns med.

- KRISTNINGAMARKEN KÄLLBY

Stranden mellan Källby och Truve har fått
detta namn då enl. traditionen dalslänningar
i gamla tider kom med båt dit och vandrade
upp till Skeby kyrka för att döpa sina barn.
Detta var innan det fanns kyrkor i Dalsland.

- PILGRIMSLEDER

Vilken del har du kvar att vandra?
Se pilgrimsleden i Götene på kartan intill.
En pilgrimsvandring är en längtan efter andligt
växande och närhet till Gud. Kroppens lugna
andning kan bli som en befrielse under en
långsam vandring. Naturupplevelsen och
ryggsäcken med fika, tillsammans med en
fundering eller ett samtal om något viktigt,
kan bli det bästa du gjort på länge.

- HASTINGS KYRKPLATS

Vid klevkanten vid Västerplana storäng med
utsikt över Kinneviken, Kållandsö och Ekens
skärgård. Här restes i juni 1999 ett minneskors för att uppmärksamma tusen år av tro
och årligen hålls här gudstjänst. Linné var här
på sin Västgötaresa 1746

Sök på Pilgrimsleden Skaraborg eller
www.pilgrimisverige.se för mer info.

- LILJESTENAR

Dessa tillverkades på 11- 1200-talen.
Det är oklart om de var gravhällar eller
kyrkokonst. Liljestenar finns bl a att se i
Kinne-Kleva kyrka, Skälvums kyrka, Götene
kyrka, Kinne-Vedums kyrka, Fullösa kyrka.

- KÄLLBY HALLAR

Den norra stenen visar en mansliknande figur
med något slags bälte/ring runt midjan. Stenen anses hednisk. Den är huggen i sandsten
och ditflyttad på 1600-talet. Den södra
stenen har ett stort kors. Runtexten lyder ”Ulf
och Ragnar, de båda reste denna sten efter
sin fader ... kristen man han hade god tro till
Gud”. Några ser det som att stenarna symboliserar kampen mellan hedendomen och
kristendomen på 1000-talet.

Har du laddat
ned Kyrkguiden?
Med appen Kyrkguiden kan du se vad som händer i kyrkan
och få hjälp att hitta till kyrkor runt om i Sverige och världen.
Kyrkguiden är gratis och finns där appar finns.
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Pilgrimens sju nyckelord bygger på traditionen från
århundraden av pilgrimsvandringar.
• Långsamhet
• Frihet
• Enkelhet
• Bekymmerslöshet
• Tystnaden
• Delande
• Andlighet
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Under maj-aug lyfter Act Svenska kyrkan
coronavirusets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer.
Vi måste i alla lägen tänka både kort- och
långsiktigt, både lokalt och globalt.
Act Svenska kyrkan är med och räddar
liv på platser där handtvätt och social
distansering överhuvudtaget inte är möjliga.

Foto: Paul Jeffrey/IKON

Nedan visas exempel på det arbete som Act Svenska kyrkan gör tillsammans
med partner runtom i världen och uppmanar nu till gåvor för insatser som:
• I det stora flyktinglägren i Kenya ökas insatserna för de mest utsatta barnen, när nu 		
skolor och förskolor stängts.
• I Myanmar stöttar vi informationskampanjer på lokala språk bland Rohingyaflyktingar för 		
att minska smittspridning i de överbefolkade lägren.
• I Irak identifierar vår partner de mest utsatta familjerna och delar ut ett ekonomiskt stöd		
till dem. Då kan de själva köpa det som de är i störst behov av.
• I Palestina bidrar vi bl.a. till matpaket för familjer i Betlehem som förlorat sina inkomst-		
möjligheter, och till den lokala kyrkans olika verksamheter.
• I det syriska flyktinglägret Zaatari i norra Jordanien är vi med och distribuerar hygien-		
artiklar till 12 000 hushåll.

Ge en gåva: Plusgiro: 90 01 22-3, Bankgiro: 900-1223, Swish: 9001223

BOKTIPS
Böner när livet utmanar
- en bönbok i Psaltarens anda.

Boken tar fasta på människans rätt att vända
sig till Gud med allt vad livet rymmer. Livet kan
drabba hårt ibland och förluster är något vi alla
får uppleva. Dessa böner ger ord till människor
i olika livssituationer, ord av förtröstan lika väl
som rop på hjälp. Men som en röd tråd genom
boken finns tillit till att Gud är med längs vägen
och, trots allt, är den djupa grundtonen från
början till slut.
Boken finns att köpa på Argument Förlag
Författare: Ragnhild Bakke Waale
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PERSONALNYTT
VÄLKOMMEN
Maria Jansson började sin

tjänst som kommunikatör
i Götene pastorat den 4 maj.
Maria har tidigare arbetat som
kommunikatör i Lidköpings
kommun och inom näringslivet.

Filip Södervall

Kantorselev. Vi är glada att ännu en sommar
få ha Filip som stärker upp som musiker.
Götene pastorat har anställt två stycken nya
kyrkvaktmästare i Kinnekulle och Källby församling med inre tjänst i församlingsarbete.
Den 23 mars började Karin Claesson
sin tjänst i Kinnekulle församling. Karin har
tidigare arbetet inom handeln.

Kyrktuppen i Skälvum
Den här kyrktuppen finns i tornrummet i
Skälvums kyrka.
Den har suttit på tornspiran och man vet inte
när den tagits ner. Den är daterad 1783.
Men det mest anmärkningsvärda med den är
att den har blivit skjuten. Den har två skotthål i sig! Ingen vet vad som har hänt med
tuppen.
Är det någon av våra läsare som vet eller har
hört historien om kyrktuppen i Skälvum?
Kontakta Hild Sophie Gustafsson
Husaby församlingsråd

Annelie Classon började den 20 april sin
tjänst som kyrkvaktmästare
i Källby församling. Annelie är
utbildad florist och har tidigare arbetat inom blomsterhandeln.

Anders Johansson börjar

som vikarierande kyrkogårdsmästare den
18 maj. Daniel har tidigare erfarenhet av
jobb inom svenska kyrkan i Västerås. Närmast har han haft sin anställning hos Dafgårds i Källby.

TACK
Göran Gustafsson - han har arbetat

som kommunikatör i ca två år och går, i och
med maj månad, i pension och slutar därmed
sin tjänst i Götene pastorat. Vi tackar Göran
för hans tid hos oss och önskar honom allt
gott i hans nya tillvaro som pensionär.

11

Tala tro - dela liv
Att samtala med varandra om livet och sin tro
är en viktig del av livet. Mångas erfarenhet är
att tron växer när man får tillfälle att sätta ord
på det man upplevt och känner. Förhoppningen
är att berättelserna ska ge mod åt fler att våga
dela med sig av sin tro på Gud.

”

			
			

Bjud med någon ut! Ta en två-meters-fika,
eller en promenad tillsammans.

Dela små tankar och funderingar om livet med andra. Det kan vara frågor som:
- Vad är människans roll bland allt skapat? - Nämn människor och djur som du tycker om?
- Hur kan du ta ansvar för andra arter?
- Hur kan du leva ut den kärleken?
- Var kan vi ana Gud i skapelsen?
- Hur visar sig Guds kärlek i oss?
Välj en psalm du tycker mycket om, läs den och fundera över vad den betyder just för dig,
just nu. Dela dina tankar med någon.
Med vänlig hälsning, Jenny Persson - Församlingspedagog

Sommartårta
Chokladtårta med färska bär
Mandelbotten (2st)
5 äggvitor
150 g socker
75 g hackade mandlar
3 msk kakao
Vispa äggvitorna hårt och tillsätt socker,
mandel och kakao.
Rita upp två rundlar efter en mattallrik på
två bakplåtspapper.
Smöra rundlarna med smör eller olja.
Bred ut hälften av smeten i varje rundel och
grädda i 175 grader tills bottnarna fått en
aning färg, ca 15 min.
Lossa de tunna bottnarna från pappret och
låt svalna.

Blanda äggulor, socker och grädde i en
kastrull och sjud under vispning tills krämen
tjocknat.
Ta kastrullen från värmen och vispa klickvis i
smöret och till sist den hackade chokladen.
Låt krämen svalna lite i kylen och bred sedan
ut hälften av krämen på första botten täck
med andra botten och resten av krämen på
översta botten.
Garnera tårtan med spritsad grädde, färska
bär, tex jordgubbar, vinbär, blåbär.

Kräm
5 äggulor
125 g socker
1 1/4 dl vispgrädde
150 g smör
100 gram hackad mörk choklad
12

Grattis!
Elsie Jonsson, Årnäs Stavrabacken

MÖTESPLATSER

vinnare av ”Vårkluring”

- max 50 besökare/tillfälle eller enligt 		
rådande direktiv för dagen
- Håll 2 meters avstånd till andra
- Vi handhälsar inte

vinst: en mugg med unikt Liljestensmotiv från Husaby k:a.
Rätt lösning: 1.Luta, 2.Piano, 3.Gitarr, 4.Trummor, 5.Harpa,
6.Trumpet, 7.Basun, 8.Bongo, 9.Fagott, 10.Oboe,
11.Mungiga, 12.Banjo

SommarKluring

PILGRIMSVANDRA
Måndagsvandringar kl 18-20.30
Kortare vandringar på 2-6 km.
se sista sidan om startplats.

Pilgrimsvandring & Pilgrimsfest Läckö

20-24/6
Temat är ”På Helig Mark”. I år endast som
dagsetapper (ej övernattning). Ta med egen
matsäck. Anmälan/Kontakt: Anders Blom.
Tel: 0511-262 30, Sms: 070-525 94 78

- Vägkyrka i Husaby 6 juli-26 juli

Vilka sällskapspel söker vi nedan?
Kasta om bokstäverna och
få fram rätt
ord

1. Ifa ______________
2. Gnobi _________________
3. Jagen ___________________________

Bemannat vardagar kl 10-18
Andakter, guidningar, pilgrimsvandringar, gudstjänster m.m.

4. Loopmon ___________________________
5. Delcou _____________________________
6. Olle hot _____________________________

“VÅRRUNDAN”
11-12 juli Lörd 10-18, Sönd 10-17

7. Fat apel ____________________________

Öppet och bemannat för visning.

8. Slev pär ____________________________

Husaby: Sönd: kl 11 Temagudstjänst.
Forshem: Lörd o Sönd: kl 11, 13, 15 Guidning,
reliefer. Sönd: kl 12 Orgelmusik.
Medelplana:
Lörd: kl 11 o 16 Guidning. Sönd: 14 Guidning.
Västerplana: Lörd: kl 12 Orgelmusik, kl 14
Guidning. Sönd: kl 11, 13 o 15 Guidning.
För mer info se motesplatskinnekulle.se

9. Pajala karp __________________________

I sommar blir det inga planerade bussuflykter Ser läget annorlunda ut framöver

Skicka/lämna ”Kluringen” före 31/7 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen

kommer vi annonsera ev. resor.

MUSIK-notis
Sommarens musikutbud i kyrkorna

10. Snack hicka __________________________
11. Magman bock _______________________
12. Nick loppen _________________________
13. Vips coolt huj ________________________
14. Annan plage _________________________

Namn:

________________________________________

Adress:

_______________________________________

________________________________________________

Se hemsidans kalender, annons i Götene
Tidning, under juli i NLT

Tel: ____________________________________________

13

KÅSERI
av Göran Gustafsson

I

nte nog med att jag har spelat rollen som
bekymrad värdshusvärd i Betlehem. Jag har
varit Olof Skötkonung i Husaby också och jag
vet egentligen inte vilken av figurerna som
var mest spännande att gestalta.
Det har gått ett och halvt år sedan jag började min tjänst som kommunikatör i Götene
pastorat. Vikariatet på ett halvår kom att förlängas till en fast tjänst, men nu har jag snart
uppnått den aktningsvärda ålder som gör att
jag drar mig tillbaka som pensionär.
Jag måste säga att det har varit en både rolig
och spännande tid i kyrkans tjänst där jag fått
ta till mig mycket ny kunskap och erfarenhet.

N

är jag bara var några veckor ung i min nya
tjänst, kåserade jag här i Liljebladet och
uttryckte då min allmänna förvirring över alla
nya intryck och över vad jag trodde skulle
förväntas av mig.
Mina mardrömmar om dubbelbokade kyrkor
där bröllop och begravningar skulle kollidera
på grund av mina misstag, stannade vad jag
vet, lyckligtvis vid en dröm.
När jag tänker tillbaka, måste jag medge att
jag nog var lite modig som vågade bryta upp
från ett livslångt yrkesliv som journalist och
kasta mig in i något för mig helt nytt.
I bibeln kan vi läsa om hur Jesus gick på vattnet.
Något som hans lärjungar förvånades över
då. Utan några som helst jämförelser i övrigt
var det för mig ett nästan lika stort under att
jag lyckats lära mig nya bokningsprogram och
andra teknikaliteter på relativt kort tid. Jag
vet att jag har mina tålmodiga och uthålliga
kolleger att tacka för det, även om jag kan
misstänka att de ibland knutit näven i fickan
i frustration över mina tillkortakommanden.

O

m någon undrar hur tungt ett ordinärt
nattvardskärl är, eller vad det är för diameter på en patén, kan ni fråga mig. Lite
uppkäftigt kan jag säga att jag blivit lite av en
14

Göran filmades i Götene kyrka när han spelade
”Härlig är jorden” på sin såg, en äkta Sandviken
Stradivarius. Filmen blev viral och Göran fick
sin största publik, 13.600 personer. Han fyllde
även Broby kapell med sitt sågande. Reds.anm.

självutnämnd kännare på att inventera i kyrkor. Efter att ha plöjt mig igenom de flesta av
pastoratets helgedomar upphör jag dock aldrig att förvånas över den mängd prylar som
ryms i en kyrka. Jag har med risk för eget liv
klättrar på vingliga och smala stegar upp i
kyrktorn för att räkna kyrkklockor och noterat deras inskription. Jag har stått på huvudet
i kassavalv, i iver över att finna den där ljusstaken av malm som skänkts av någon salig
sockenbo eller kyrklig syförening.
Men utan pastoratets duktiga vaktmästare
hade jag stått mig slätt. De besitter en otrolig
kunskap över ”sina” kyrkor. Att jag sedan fått
bokstavlig smäll på fingrarna med tumstocken, för att jag satt tumavtryck på en och annan silvervas, är lite skämmigt och det tänker
jag inte berätta.
Tårtkalas på äldrefester, trevliga fikastunder
med kollegorna och möten med församlingsbor är minnen som jag alltid kommer att bära
med mig.
När detta kåseri kan läsas i Liljebladet, har
jag redan slutat. Min efterträdare Maria Jansson är redan på plats och jag är övertygad om
att hon kommer att få det minst lika trevligt
som jag har haft.
Jag avslutar nu med samma bibelvers ur Predikaren som jag citerade i min platsansökan.
”Allting har sin tid och vart företag under
himmelen har sin stund”. Tack för mig!

ÅTERBLICK

Vårsoaré ”Skolan i Forshem” Minnen från skolan blandades med sång och musik. Personal
och församlingsbor gjorde en minnesvärd och
rolig insats med fnitter och bus under överinseende av ”lärarinnan” Britt Modin som förhörde
allas kunskaper. Denna kväll hölls till förmån för
fastekampanjen - ACT Svenska kyrkan. I hela
Sverige samlades det in 24,5 miljoner kr.

Digitala andakter för sociala medier En annorlunda vår gjorde att många begränsades att
besöka gudstjänster. Pastoratets präster höll
därför andakter som lades ut på facebook och
hemsida.
HOPPFULLT Rast-skoj vid Hällekis skola där
barnen vid ett tillfälle ritade hagar, bl a en
rekord-hage på 126 hopp.

Hjälp med matinköp När personer på 70+
eller andra riskgrupper ombads hålla sig hemma
i karantän ordnade kyrkans personal, tillsammans med kommunen, hjälp med att handla åt
de som behövde.

En sommarhälsning från delar av Barnkören i
Sil som visar sin tillverkning av sommarkasse.
15

Pilgrimsvandra!
Måndagsvandringar kl 18-20.30

Kortare vandringar på 2-6 km.
I naturen är det lätt att hålla avstånd - och
frisk luft gör gott för både kropp och själ.
Tag med matsäck för fikastopp.

JUNI

Start Hönsäters kapell
1/6, 8/6 rullstolsvänlig, 15/6, 22/6, 29/6
Kontakt: (1 juni Pernilla Frick, 0511-28574)
Ingrid Linderoth, 0511-28519

JULI
Start Husaby kyrka
6/7, 13/7 rullstolsvänlig, 20/7, 27/7

Viktig info !
Götene pastorat följer myndigheternas rekommendationer angående gemensamma
samlingar.

- Då det kan bli ändringar med kort
varsel tar vi inte med tre månader
av sommarmusik och sommarens
gudstjänster i detta blad.
Säkrast info finns på vår hemsidas kalender om plats och tid för gudstjänster m.m.
Därefter se annons i Götene Tidning,
under juli annonserar vi i NLT.

Kontakt: Pernilla Frick, 0511-28574
Kontakt: Mikael Kjell, 0708-32 82 26

AUGUSTI
Start Pastoratsgården Källby
3/8, 10/8 rullstolsvänlig, 17/8, 24/8, 31/8
Kontakt: Monica Nilsson 073-9034523,
Pernilla Frick 0511-28574

Sommaröppet

Sommaröppna
KYRKOR
MAJ - SEPTEMBER

PASTORSEXPEDITIONEN
vecka 26-32
måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

kl. 08.00-20.00 dagligen
Forshem, Götene, Holmestad, Husaby, KinneVedum, Ledsjö, Ova, Skälvum och Vättlösa
kl. 09.00-16.00 dagligen
Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana och
Västerplana

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
vecka 26-32
tisdag, onsdag, torsdag kl 9-12

Broby, Hangelösa, Kinne-Kleva, Källby, Skeby
och Österplana har öppet enl. ö.k. med
vaktmästare, 0511-285 00

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap.

Är du redan medlem? Tack för att du är med!
Om inte – tycker du att kyrkan står för något gott? Då är du välkommen som medlem, för att ta
del av allt det som kyrkan erbjuder och för att stötta kyrkan i dess uppdrag.
Kontakta pastorsexp. 0511-28500 eller hämta inträdesblankett på www.svenskakyrkan.se/
gotene/medlemskap. Ladda ner, skriv ut, fyll i, skicka till: Götene pastorat, Skolgatan 1, 533 31 Götene

