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” Kyrkoherdens tankar”
D

et är mars månad när
detta nummer av Liljebladet kommer ut. Mars
som jag tycker är en av
årets finaste månader. Vårljuset har börjat
bryta in, dagarna blir längre och
längre och vintermörkret viker. Snö
börjar smälta och
vi kan börja spana
efter vårblommor
som snödroppar,
tussilago och blåsippor. Min hustru
och jag brukar ha
som tradition att i
slutet av mars spana efter blåsippor
under våra promenader på Kinnekulle. Om mars är en
vinter- eller vårmånad kan
diskuteras men nog är det
en månad som ger oss små
tecken och förhoppningar
om ljus och liv på nytt. En
tid som kan få oss att känna
hopp och tillförsikt igen.

K

anske kan därför månaden mars få vara en tid
som väcker och stärker vår
tro? Ibland kan det kännas

SIDINNEHÅLL

4-9 Reportage:
- Susanna Venetvaara
- Konfirmander
- Tornrummet i Husaby
- Andliga förebilder

som det ligger ett tjockt,
ogenomträngligt snötäcke
över oss som förminskar vår
tro och sänker vårt hopp.
Det finns många saker som

Något händer som får vår
tro att börja växa som en
snödroppe eller tussilago
och rent av tränga igenom
snötäcket. Tränga igenom
allt som vill trycka
ned och kväva för
att istället finna
ljus och liv på nytt.

O

kan göra att vi inte orkar,
vill eller förmår hålla fast
vid tron på Jesus. Men andra dagar kan det ske något
som får snötäcket att börja
smälta. Det kan vara en ett
samtal med en god vän, en
vandring i skogen, en resa
eller varför inte ett gudstjänstbesök för att ta några
exempel. Något sker som
påverkar vår inre människa.

10-11 Gudstjänster
12
Fastekampanjen
13
Personal- och
Kyrkogsårdsnytt
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ch jag tänker;
är inte detta
en bild för Påsken?
Påsken där vi firar att Jesus som
var död lever igen.
Påsken där vi påminns om att Jesus dog och lades
i en klippgrav – ett
verkligt hårt snötäcke – men uppstod igen efter tre
dagar. Påsken som vill komma med hälsning om nytt liv
och nya möjligheter för oss
alla.

E

n välsignad vårtid önskar
jag dig!

Claes Björndahl
Kyrkoherde

14
15
16-17
18-19

Musik- o Familjespalt
Resor och Kluring
Mötesplatser
Återblick

Susanna Venetvaaras väg att bli präst
”Vi har haft tålamod med varandra – jag och Gud”

För Susanna Venetvaara har inte vägen
till att bli präst varit helt rak och utstakad.
Detta trots att hon upplevde sin första kallelse redan när hon konfirmerades. Vägen
har innehållit många sidospår, som gett
erfarenhet och kunskap, men Susanna är
övertygad om att hon äntligen har hittat
rätt och hon brinner av iver att få gå in i sin
roll som församlingspräst.
Hon är snart klar med sin fyraåriga prästutbildning och sedan förra sommaren har hon
en deltidstjänst i Götene pastorat där hon
hjälper till att leda gudstjänster och andakter. Varje vecka skriver hon också tänkvärda texter inför helgen på pastoratets hemsida och i veckoannonsen.
-Ofta utgår jag från en bibeltext, men
jag försöker också koppla samman med någon aktuell händelse eller något självupplevt, som finns någonstans där i bakhuvu-

det, säger hon. Jag har märkt att det som
engagerar är nuet och det som är allmänmänskligt.
Susannas efternamn avslöjar hennes finska
ursprung.
-Mina föräldrar är från Finland, men jag är
född och uppvuxen i Skövde, säger hon.
Hela min skoltid har jag bott i trakten av
Skövde och efter högstadiet väntade studier på musikgymnasiet i Skövde.
Susannas längtan att få arbeta med
människor gjorde att hon sökte sig till vården och hon utbildade sig till sjuksköterska.
-Jag arbetade en tid på hjärtsviktsmottagningen i Skövde där jag kom i nära kontakt med människor som många levde med
livshotande sjukdomar. Det innebar att jag
fick ta del av åtskilliga livsberättelser som
starkt kom att påverka mig.
Susanna berättar att hon hörde Guds röst
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rättar episoder ur sitt liv som inneburit såväl påfrestning som personlig prövning.

och kände sin första kallelse att bli präst
redan under konfirmationstiden. Hon hade
djup respekt för sin konfirmationspräst som
delade med sig av sin djupsiktighet och det
allvar som fanns i
hans Gudstro.
-Just då hade jag
svårt att se mig
själv som präst,
men kallelsen har
förföljt mej och jag
upplevde en lättnad
när jag tog steget
och bestämde mig
för att börja läsa
teologi.
Med en blick i backspegeln ångrar hon
ingenting utan ser hur tidigare frågor och
funderingar fått sitt svar.
-Vi har haft ett stort tålamod med varandra, jag och Gud, säger hon och skrattar till
under vårt samtal.
Hon har nära till både skratt och leende
även om ögonen blir tårblanka när hon be-

Sången och musiken har redan från barnaåren haft en
stor plats hos
Susanna, från
den dag hon
gjorde debut
i småskolan.
Hon har varit
anlitad som
sångsolist
i
kyrkliga sammanhang och
har även skrivit egna poetiska texter som tonsatts och getts ut.
-Sången och musiken kommer alltid att
ha en stor plats i mitt hjärta som jag aldrig kommer att överge. Även om jag just nu
mest av allt ser fram emot att blir klar med
min utbildning och få arbeta som präst och
de många nya och personliga möten det
innebär.

”-Sången och musiken
kommer alltid att
ha en stor plats
i mitt hjärta”
Kort om Susanna:
Ålder: 42 år
Bor: I lägenhet i Skara, har två utflugna barn
Kör: Toyota Yaris
Äter helst: Asiatisk biffsallad
Bibelord jag gillar: Psaltaren 23:6
Favoritpsalm: 504, sjungs inte så
ofta i kyrkan, men jag sjunger den
gärna hemma vid pianot.
Text o foto: Göran Gustafsson
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Ungdomar lär sig om kristen tro
Det är torsdagseftermiddag och direkt efter skoldagens slut kommer ett
gäng åttondeklassare till församlingshemmet.
28 ungdomar ingår i årets konfirmandgrupp och sedan i höstas har de
träffats en gång i veckan för att lära
sig mer om kristen tro.
Till en början är det lite stökigt i lokalen
där alla bjuds på fika och ljudnivån är hög.
Några är försjunkna i sina mobiler, medan
andra diskuterar dagens händelser med
sina kompisar.
-Vi brukar börja så här, för att ungdomarna
ska få varva ner lite efter skoldagen, säger Oscar Lindstrand som är en i gänget av
konfirmandledare.
Efter en stund flyttar man över till en annan
lokal där mjuka soffor är placerade utmed
väggarna. Mitt på golvet står ett lågt bord
som är dukat med olika symboler som vart
och ett har olika betydelser inom den kristna tron. Bland symbolerna finns hjärtat för
kärlek och förlåtelse och det brutna brödet
för nattvarden. Där finns också symboler
för skapelsen, frälsningen och för framtiden.

Vid varje tillfälle avslutar man med mässa i
kyrkan

han inte främmande för några frågor.
-Vi som är vuxna kan ibland skämmas över
vår okunskap när det gäller frågor kring
bibeln, men när man är med ungdomar
kommer de raka och ärliga frågorna. Det
är inte alltid som vi har svaren, men det
öppnar dörrar till samtal och diskussion.
Som avslutning på varje eftermiddagspass samlas hela gruppen i kyrkan för
mässa. Varje gång får några ungdomar
gå med till kyrkan i förväg för att ställa i
ordning. Några förbereder läsning av en
bibeltext medan andra dukar fram för
nattvard eller
ordnar med
nummertavlan
för de psalmer som ska
sjungas.
Kantorn låter
kyrkorgelns
mäktiga toner
ljuda och dagens undervisningspass går
mot sitt slut.

I konfirmationen följer man en handledningsbok ”Via Mystica” som tar upp de olika
teman man jobbar med och som inbjuder
till fördjupning vid de olika träffarna.
-Ungdomarna har fått sina egna biblar och
i dag har vi haft ett bibelquiz där svaret på
frågorna finns i de bibelord som står vid
frågorna, säger Oscar Lindstrand. Det ger
både färdighet i att slå i bibeln och kunskap
om Gud och Jesus som vi hoppas att ungdomarna ska bära med sig genom livet.
Han menar att det är i de mindre samtalsgrupperna som resonemanget kommer
igång och efter tio år med konfirmander är
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”Vi gillar läger och dramatiseringar”
Elsa, Natalie, Fredrik och Melker är
några av ungdomarna som ingår i årets
konfirmandgrupp och för dem har det
varit naturligt att konfirmera sig.
-När vi var små sjöng vi med i olika
barnkörer och
i scouterna,
säger Elsa och
Natalie. Efter
att vi slutade
där har vi inte
varit så mycket
i kyrkan, det
har mest varit
med familjen vid
dop, bröllop och
begravningar.
-Vi har våra
kompisar med här och ser det som naturligt att vara med, säger de och berättar att
de har en god gemenskap i gruppen.

Vi var rätt dåliga på bibelfrågorna, men på
de praktiska tävlingarna var vi riktigt bra,
säger han.
Att dramatisera olika bibliska händelser är
något som alla verkar gilla.
-Jag var Josef när vi hade julspel och när
man gör något som teater, kommer man
ihåg det bättre och lär sig mer än det man
läser i en bok.

Att se på livet med andra ögon var också
ett populärt pyssel tidigare i år.
-Vi gjorde glasögon av piprensare och
genom dem fick vi till uppgift att se på
livet på ett annat sätt, det var också en kul
grej, säger Elsa.

Vid några tillfällen har de varit på läger
och Melker menar att det varit riktigt
roligt.
-När vi var i Ulricehamn hade vi nattkamp
tillsammans med andra konfirmandgrupper.

Text o foto: Göran Gustafsson
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Tusenårig tidsresa i ny tornutställning
Tornrummen i Husaby kyrka kommer att göras mer tillgängliga i och
med en permanent utställning som håller på att ställas iordning. Där kommer att visas kyrkliga föremål från en
svunnen epok och uråldriga inventarier
från kyrkans mer än tusenåriga historia.
Satsningen i Husaby har gjorts möjlig tack vare leaderprojektet Epokresan, som har till syfte att knyta samman olika besöksmål på Kinnekulle.
Malin Johansson Fahlström är destinationsutvecklare för Läckö-Kinnekulleområdet och
hon förklarar att man kommer att skapa en
tidsresa genom de sju tematiska epokerna.
-Det finns otroligt mycket som vi är stolta
över och som vi vill visa, vi har satsat på geologin som ett övergripande tema, säger hon.

Malin Johansson Fahlström och Kjell Gustafsson provsitter straffstocken.

Utställningen och Epokresan
invigs vid en ceremoni under
Vårrundan, lördag 4 maj kl 11.00
Då medverkar sakkunniga från Västergötlands museum och det ordnas visningar för alla som vågar ta sig den smala
och ringlande stentrappan upp i tornet.
En upplevelse för alla åldrar.

Gamla brandsprutor som
minner om en
svunnen epok.

Möblemang i det övre tornrummet. Från fönstren har man en vidunderlig utsikt.

Kjell Gustafsson är ordförande i kyrkorådet och han hoppas att fler ska få upp ögonen för kyrkans tidigare ”undangömda” föremål när de två tornrummen ställs iordning.
Bland föremålen i tornrummen hör en så kallad straffstock, flera gamla kyrkdörrar, gamla gravstenar och bokskåp med lagböcker
från slutet av 1700-talet och framåt. Där
finns också föremål, där tidigare användningssätt inte är självklart, men som i stället
kan sätta fart på spekulationer och fantasin.

Troligen kommer
denna rest från den
tidigare stavkyrkan
i Husaby
Text o foto: Göran Gustafsson
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Studiegrupp om andliga förebilder
”Personer som lämnat
avtryck med sin kristna tro
har mycket att dela med
sig av till nutidsmänniskan”
Det är något som tidigare prästen i Götene, Håkan Brattgård, tagit fasta på. Sedan i
höstas leder han en föreläsningsserie i såväl Götene som Skara som handlar om just
”Andliga förebilder”.
Vid varje tillfälle har han valt ut en man eller
kvinna, som har ett intressant förflutet och
som genom sitt levnadssätt kommit att
påverka andra även efter sin död.
-Det finns en stor ytlighet bland oss i dag
och särskilt bland yngre finns det en drivkraft att bli en kändis, någon som märks,
säger Håkan Brattgård.
Han menar att de andliga förebilder han
plockat fram ur historien, inte blev stora
på grund av sina egna förtjänster, utan
genom sitt sätt att vara och hur de levde
ut sin kristna tro och övertygelse.

Samlingarna som ordnas i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan, brukar locka mellan 20 och 30 personer.
Kommande träffar i vår hålls måndagarna
4 mars och 1 april. Det planeras även för
en fortsättning till hösten.
Ing-Marie Lindberg:
-Många av de personer vi
pratar om har jag hört talas
om, dock utan att ha någon
djupare kunskap om deras
liv. Här får man veta mer
vad de gjort och vad deras
gärningar har betytt, vilket jag tycker är
mycket intressant. Jag har tidigare deltagit
i en studiegrupp om bibliska orter, som
gjorde att jag fortsatte för att lära mig
mer

Dessa förebilder är såväl trosvissa munkar
från 1100-talet som personer med en stark
tro, som levt en bra bit in på 1900-talet.
- En person jag berättat om och som fängslat mig, är skomakaren Hjalmar Ekström
från Helsingborg som i sin ungdom fick en
uppenbarelse och som hade en vision att bli
diakon. Efter sig lämnade han ett stort antal brev från sina själavårdande samtal och
dessa har resulterat i flera böcker.
En kvinnlig förebild han också valt att lyfta
fram är Hildegard av Bingen som levde
på 1100-talet. - Hon levde som nunna i
Tyskland, var mycket mångkunnig, men
hade svårt att bli erkänd i en mansdominerad tid, säger Brattgård.

Ingvar Svensson
-Håkan Brattgård är en
duktig berättare som även
väver in det humoristiska
i sina föredrag som ofta
lockar till skratt. När jag
kommer hem efter en
föreläsning händer det att jag fördjupar
mig ännu lite mer och söker på nätet efter
information om de andliga förebilder vi
pratat om.
Text o foto: Göran Gustafsson
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Gudstjänster
MARS
3/3 Sön Fastlagssöndagen

10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
11.00 Forshem Mässa, Ekumeniska kören,
Invigning av dopdroppeträd, Kyrkkaffe
11.00 Götene Mässa, Våghalsarna
11.00 Husaby Gudstjänst med musik från
Tanzania. Välkomnande av komminister
Ellinor Carlberg Mehrén. Efteråt serveras
sopplunch

10/3 Sön 1 i fastan

10.00 Källby Mässa
11.00 Fullösa Gudstjänst
16.00 Församl.hem Sil Musik och föredrag
”Nu snackar vi” - om psykisk ohälsa. Fika
18.00 Holmestad Musikgudstjänst Sång och
dragspelsglädje, Götene kyrkokör m.fl.

17/3 Sön 2 i fastan

10.00 Götene Mässa
10.00 Skeby Gudstjänst
11.00 Equmeniakyrkan Götene Ekum. gudstj.
tillsammans med Kinnekulle församling
18.00 Ova Gudstjänst
18.00 Vättlösa Gudstjänst

24/3 Sön Jungfru Marie bebåd.dag

10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
Barnkör, Utdeln. av Bibel för barn, 		
kyrkkaffe med våfflor
11.00 Götene Gudstjänst Utdeln. av Bibel för barn
Efteråt våffelservering i församl.hemmet
11.00 Skälvum Mässa, Husaby/Ledsjö kyrkokör
Kyrkkaffe
16.00 Forshem Gudstjänst. Efteråt våffelservering i församl.hemmet
18.00 Kinne-Vedum Mariamässa

31/3 Sön Midfastosöndagen

APRIL
7/4 Sön 5 i fastan
11.00
11.00
18.00
18.00

Fullösa Gudstjänst
Skälvum Gudstjänst
Götene Mässa
Skeby Gudstjänst

14/4 Sön Palmsöndagen

11.00 Götene Temamässa, frälsarkransen i ord
och ton, Våghalsarna
11.00 Husaby Mässa
18.00 Hönsäters kapell Gudstjänst
18.00 Källby Gudstjänst

Passionsandakter
må-tis-ons 15-17/4

19.00 Forshem Orgel/piano Lars Hernqvist

18/4 Skärtorsdagen
18.30
19.00
19.00
19.00

Götene Mässa (obs! tiden)
Ova el-fri Mässa
Skeby Mässa, Torbjörn Möller -gitarr
Västerplana Mässa

19/4 Långfredagen
11.00
11.00
11.00
18.00
18.00

Broby kapell Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Skälvum Gudstj. Husaby/Ledsjö kyrkokör
Forshem Gudstjänst, Ekumeniska kören
Kinne-Vedum Gudstjänst, damkör

20/4 Påskafton

23.30 Husaby Påsknattsmässa, A Torén-trumpet

21/4 Påskdagen
11.00
11.00
11.00
18.00

Hangelösa Mässa, Källby sångkör
Holmestad Mässa, Götene kyrkokör
Ledsjö Gudstj. Husaby/Ledsjö kyrkokör
Medelplana Ekum.gudstj. Ekum.kören

22/4 Annandag påsk

10.00
10.00
11.00
18.00

Broby kapell Mässa
Vättlösa Gudstjänst
Ledsjö Mässa
Götene Musikgudstjänst, Dikter av
Stellan Sunhede, Fredrik Sjöblom -sång
18.00 Kestad Mässa

16.00 Kinne-Kleva Musikgudstjänst, körer
17.00 Vättlösa Familjemässa, barnkören Shalom
OBS!
Behöver du kyrktaxi ring
Lidköpings taxibud 0510-220 80
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28/4 Sön 2 i påsktiden

10.00 Ova Gudstjänst, Efteråt Pilgrimsvandring till Sörboleden. Ta med matsäck.
11.00 Holmestad ”Vårfest för alla” Gudstjänst och avslutn. för barngrupper i
Götene församling. Se sidan 14

10.00 Broby kapell Gudstjänst
11.00 Hönsäters kapell Gudstjänst, utdeln.
av Bibel för barn
18.00 Götene Mässa
18.00 Kinne-Kleva Musikgudstj. Brödragruppen

JUNI
2/6 Sönd före pingst

MAJ
5/5 Sön 3 i påsktiden
10.00
10.00
11.00
18.00

10.00
10.00
18.00
19.00

Götene Mässa
Källby Gudstjänst
Husaby Medeltidsinspirerad Gudstjänst
Medelplana Gudstjänst, Körsång		
Vitsippssöndag

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

11/5 Lör
17.00 Kinne-Kleva Musikgudstj. Köravslutn.

12/5 Sön 4 i påsktiden
10.00
11.00
11.00
18.00

Välkommen till en stunds stillhet

Skeby Mässa
Kestad Gudstjänst
Ledsjö Gudstjänst
Holmestad Musikgudstjänst ”Sång &
musik i vårkväll” Götene kyrkokör 		
och Våghalsarna

och andakt mitt i vardagen

MORGONMÄSSA/-BÖN
- Tisdagar kl 8.30 i Forshems kyrka
Morgonbön/mässa med frukost

19/5 Sön 5 i påsktiden
10.00
10.00
18.00
18.00

- Onsdag kl 8.30
Veckomässa 27/3 i Förs.hem Sil
Veckomässa 17/4, 29/5 i Husaby kyrka

Götene Mässa
Källby Gudstjänst
Ova Gudstjänst
Västerplana Gudstjänst

- Onsdag kl 9.00 i Götene kyrka
Morgonmässa 27/3, 10/4 och 8/5

26/5 Sön Bönsöndagen
11.00
11.00
15.00
15.00
18.00
18.00

Götene Mässa
Ledsjö Gudstjänst
Forshem Gudstjänst
Hangelösa Musikgudstj. Vårkonsert
Källby sångkör, Micael Bölin m.fl.

- Onsdagar kl 9.30
Pastoratsgården Källby
Morgonbön/mässa med fika
(dock ej den 20/3, 24/4) Terminsslut 15/5

Hangelösa Mässa
Holmestad Konfirmation m. mässa
Holmestad Konfirmation m. mässa
Kollängens tingshus Friluftsgudstj.
Fullösa Mässa
Kinne-Vedum Mässa

a

a

a

VARDAGSMÄSSA med fika

30/5 Tors Kristi himmelsfärds dag

Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka

08.00 Broby kapell Gökotta,
08.00 L:a Bjurums kyrkoruin Gökotta 		
Ta med fikakorg+stol (vid regn i Vättlösa k:a)
08.00 Munkängarna Gökotta, Biskop em.
Lars-Göran Lönnermark, Lasse Dahlberg-flöjt.
Ta med fikakorg. Vid regn i Medelplana kyrka
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Fastekampanjen 2019

Götene pastoratet bjuder in till årets
fastekampanj...nedan några exempel

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.

3/3 Musik från Tanzania

Husaby kyrka kl 11.00 Gudstjänst Sång och
musik Jonathan Mutakyawa m.fl. Efterföljande sopplunch.

Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.

7/3 Vårsoaré “Tappen i Forshem”
Forshems församlingshem kl 18.00
Nostalgikväll kring bilverkstäder och bensinstationer med mycket sång och musik.
Entré 60 kr inkl servering. Lotterier.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

17/3 Fasteinsamling

Pastoratsgården Källby kl 15.00
Sång och musik av Jimmy Pettersson, dragspel med sonen William, saxofon.
Inga Fransson berättar om Sv. kyrkans internationella arbete. Kaffeservering - lotterier

Sw�sH� d�n g�vA t�lL

90� 12��

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Med fokus på det humanitära arbetet för människor som drabbats av
en konflikt eller katastrof

19/3 Fest i Fastan för alla åldrar
Götene församlingshem kl 17.00
Livsloppet, lotterier, servering m.m.

Bakom varje siffra finns en människa

135 miljoner människor i världen är i akut
behov av humanitärt stöd. En siffra svår att
förstå, men bakom den finns människor som
fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld
och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och
utsatthet. Sv. kyrkans internationella arbete
stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor används där behoven är som
störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

Svenska kyrkans internationella arbete
byter namn 5/5 till act Svenska kyrkan

act - står för Action by Churches Together,
och betyder kyrkor tillsammans i handling,
med över 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer över hela världen. Vi
kan agera snabbare vid katastrofer, arbeta
effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och ha en starkare påverkansröst.
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30/3 Klädbytardag
Forshems församlingshem kl 9-12
Läs mer på sida 17

Internationella gruppen

Vi ses följande onsdagar 27/3, 24/4 & 22/5
kl 16.30 i Götene församlingshem.
Ledare: Veronica Lindström, 0511-28533
Internationella gruppens uppdrag är att
bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för
insamlingsarbete.
Plats finns både för den som vill göra en liten
eller tidsbegränsad insats och för den som vill
lägga ner mycket tid.
Ett stort tack för kollekter och gåvor till

Julkampanjen 2018 - en flicka är född
I Götene pastorat samlades det in
167.572 kr
I Sverige samlades det in 39,4 miljoner kr

KYRKOGÅRDSNYTT

PERSONALNYTT
Välkommen
Ellinor Carlberg Mehrén är

Foto: Anette Lager

ny församlingspräst i Husaby. De senaste
fem åren har hon varit präst
i Lugnås-Ullervad och var
tidigare präst i Norra Billings
pastorat. Hon prästvigdes
2004 och är präst med
teckenspråkskompetens.
Ellinor är bosatt i Öglunda.

Baderskans sten i Skälvum
I Liljebladet för hösten 2018 fanns en text
med titeln ”Vad berättar gravstenar om vår
historia?” Där kunde man läsa om ”Baderskans sten” på Skälvums kyrkogård som
enligt författaren och svar från kyrkogårdsförvaltningen var borttagen. Tyvärr hade
inga efterforskningar om vad som hänt stenen gjorts innan texten publicerades. Vaktmästare Sören Svensson och undertecknad
har i gravbok och på kyrkogården sökt efter stenen och kan bekräfta att stenen står
kvar på sin plats där den stått från början.
Anette Lager, kyrkogårdsadministratör

Lars Hernqvist har tillträtt som vik.

organist i pastoratet. Han är numera pensionär och bosatt i Lidköping.
De senaste 20 åren har han
varit organist och körledare i
Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Efter sin organistexamen arbetade han i Visby och
har även tjänstgjort i olika
församlingar i Göteborg.

Tack till
Inger Lugn för mycket väl utfört arbete

Sommaröppna
KYRKOR

i Götene pastorat. Inger har varit anställd
som kyrkvaktmästare i 20 år.
Hon började sin tjänst i
Holmestad 1999 och har
arbetat de senaste åren på
Ledsjö och Ova kyrkor och
kyrkogårdar. Inger slutar sin
tjänst den 31 mars 2019.
Götene pastorat önskar Dig
allt gott inför framtiden.

APRIL - SEPTEMBER

kl 08.00-20.00 dagligen
Forshem, Götene och Husaby

MAJ - SEPTEMBER

kl. 08.00-20.00 dagligen
Holmestad, Kinne-Vedum, Ledsjö, Ova,
Skälvum och Vättlösa
kl. 09.00-16.00 dagligen
Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana och
Västerplana
Broby, Hangelösa, Kinne-Kleva, Källby, Skeby
och Österplana har öppet enl. ö.k. med
vaktmästare, 0511-285 00
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FAMILJE-spalten

MUSIK-spalten

FAMILJEKVÄLLAR

FREDAXORGEL

Forshems församlingshem
Onsdag 20/3 kl 17.30

Blandad orgelmusik i ett stämningsfullt kyrkorum och samvaro efteråt med enkel förtäring. Fredaxorgel följande dagar, kl 19.30.
1/3 i Husaby kyrka
29/3 i Husaby kyrka

Alla åldrar välkomna på andakt, kvällsmat
och pyssel.

FAMILJEKVÄLLAR
Pastoratsgården Källby
Torsdag 25/4 kl 17.30

LUNCHMUSIK i Götene kyrka

Alla åldrar välkomna på andakt, kvällsmat
och pyssel. Anmälan senast tre dagar innan
till: 0511-28543, 285 66

Sitt ner 15 minuter i Götene kyrka och
lyssna till sång och musik. Efteråt serveras
lunch, 60 kr, i Götene församlingshem.

Välkommen följande torsdagar kl. 12.00
7/3, 11/4 och 9/5

Temaeftermiddag 10/3

Församlingshemmet Sil, kl 16.00

Pst. Missa inte Klädbytardagen
Lördag 30 mars Forshems församlings-

”Nu snackar vi”- om psykisk ohälsa. Föredrag
varvas med sång och musik. Fika.

hem Läs mer på sidan 17

Sång &
dragspelsglädje 10/3

Messy Church - en kväll för alla åldrar

i Holmestads kyrka kl 18.00

Skälvums Missionshus, kl 18.00

Måndag 1/4

Götene kyrkokör, Jens och Else-Britt
m.fl. dragspelare, Simon Klasson-bas.
Andakt Ingrid Linderoth.
Insamling till Rumäniens barn.

Vi pysslar
firar gudstjänst
& äter tillsammans

Jazzkonsert 22/4

Hangelösa kyrka
kl 18.00. Peoria Jazzband från Göteborg
Entré 150:- (Arr. Jazzkatten o Studiefrämjandet)

Vårfest för alla Torsdag 30/5
Holmestads kyrka kl 11.00

Sång & musik i vårkväll 12/5

Vi börjar i kyrkan med en gudstjänst, där
barnkören Shalom medverkar och fortsätter sedan till Holmestads bygdegård, där vi
får korv med bröd och lite annat fika.
Efter fikat blir det familjeunderhållning.
Anmälan senast 24/5 till:
bjorn.carlstedt@svenskakyrkan.se
Ange antal barn och vuxna, samt eventuella matallergier eller specialkost.

i Holmestads kyrka kl 18.00

Götene kyrkokör och Våghalsarna.

“Från spansk medeltid till engelsk
renässans”
2/6 Kinne-Vedums kyrka kl 16.00

Musikaliska krumsprång med Svartälvens
Pijpare och Borduner med vänner.

Vårkonsert 2/6

i Hangelösa kyrka kl 18.00

Källby sångkör, Micael Bölin m.fl.
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Grattis!
Margareta Karlsson, Broby Brunnstorp
vinnare av ”Julkluring”

Rätt lösning: 1.Julvisa, 2.Stilla Natt, 3.Karusellen,
4.Skära havre, 5.Goder afton, 6.Tänd ett ljus,
7.O helga natt, 8.Räven raskar, 9.Se det snöar,
10. Midnatt råder, 11.Sockerbagaren, 12.Tre små gummor, 13.Dagen är kommen, 14.Vi äro musikanter

VårKluring

Följ med till Lüneburg 30/5–2/6
Kören Cantabile reser (Kristi himmelsfärdshelgen) till Tyskland och Lüneburg strax
söder om Hamburg. Staden är en hansastad,
orörd efter kriget och väldigt rik på historia.
Det finns ett fåtal platser kvar i bussen.
Pris: 3.200 :- resa, hotell och frukost.
Info fås av: Kerstin Persson 070-373 66 85
Ewa Svensson 070- 974 80 54

Välkomna - älskade vårblommor!
Klura ut vilka vårblommor som vi söker här
nedan. Varannan bokstav saknas.

Följ med till Taizé

1. Kou __________________________

Taizé är en kristen brödragemenskap i södra Frankrike
som tar emot besök från hela
världen och delar dagarna
tillsammans i enkelhet och bön. Mestadels är
det ungdomar som besöker Taize, men också
vuxna är välkomna.

2. Sölca _________________________
3. ndop _________________________
4. Tsiao _________________________
5. Prhait ________________________
6. Ncrsupn ______________________
7. Pslla ________________________
8. lspa _________________________
9. Vtipa _________________________
10. lsjra _________________________
11. Mgoi ________________________
12. Vrrg ________________________

Vi åker till Taizé tillsammans i Kålland-Kinne
kontrakt 3-12 aug 2019
Ungdomar betalar 900 kr för bussresa, kost
och logi, då deras resa subvensioneras av
sin församling. Övriga får följa med i mån av
plats och betalar då 4.500 kr.
Anmälan senast 26/4
Mer information på hemsidan eller ring
Gittan Brandberg 0511-285 18
Oscar Lindstrand 0511-285 31
Se mer på Taizés hemsida: www.taize.se

13. ulia ________________________
14. ablk ________________________
Skicka/lämna ”Kluringen” före 26/4 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen
Namn: ________________________________
Adress: _______________________________
______________________________________
Tel: ___________________________________
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MÖTESPLATSER
- Andliga förebilder * KYRKANS DAGTRÄFF Götene församlingshem kl. 9-13, Gemenskap, fika och 		
aktiviteter.
* ÖPPET HUS Lundsbrunns bygdegård
Onsdagar kl.16.30-19 För alla åldrar.
Fika, andakt, storkyrkis -barn 4-7 år,
stickcafé och pyssel
* LIVSKRAFT Församlingshemmet Sil,
Öppet hus och café kl. 9-12
* KYRKLUNCH Pastoratsgården Källby
kl. 12.00

Håkan Brattgård presenterar några män och
kvinnor genom den judekristna traditionen
som blivit andliga förebilder. Ingen anmälan
eller avgift. Vuxenskolan bjuder på kaffe.
Götene församlingshem kl 15-17
4/3 - den heliga Birgitta
1/4 - Johannes av korset
samarr: Götene pastorat o Studieförbundet Vuxenskolan

TORSDAGKVÄLL i Forshem
Forshems församlingshem kl 18.00

7/3 Vårsoaré “Tappen i Forshem”

Nostalgikväll kring bilverkstäder och bensinstationer med mycket sång och musik.
Entré 60 kr inkl servering. Lotterier.
All behållning går till Fastekampanjen

* KINNEKULLE KYRKLIGA SYFÖRENING
Vi träffas hemma hos varandra två gånger/
månad. För mer info. ring Inger Lindberg 		
0511-28573
* KÄLLBY KYRKLIGA SYFÖRENING
i Pastoratsgården Källby kl. 18.00
sista torsdagen i månaden

4/4 Besök av Sivans Ost, lotterier m.m.

LIVSLUST - för kropp och själ

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

Ekumenisk DAGLEDIGTRÄFF

följande onsdagar kl 14.00 (med servering)
6/3 Götene församlingshem ”Min själs
språk” Husabys nya präst Ellinor Carlberg Mehrén
3/4 Götene församlingshem, Sång & musik
med Karin och Anders Jaktlund m. vänner
15/5 Utflykt till Ekornavallen, Broddetorp
Mer info om utflykten kommer senare.

ONSDAGSTRÄFFEN kl. 14.00

Pastoratsgården Källby kl. 17.15–18.00
Följande måndagar 4/3, 11/3, 18/3, 25/3
Stanna upp 3 kvart mitt i vardagen med
* fruktfika * Qigong * avslappning
Ledare: Helena Bergstedt, diplomerad
massör och utbildad qigonginstruktör
Ingen anmälan. Ingen kostnad.

Vårlunch Hangelösa bygdegård
Tisdag 12/3, kl. 12.00

Studiegrupp ”Petrus och Rom”
Forshems församlingshem
Följande torsdagar: kl 13.30-15.30
14/3, 11/4, 2/5 och 23/5
Fortsättningskurs, inga förkunskaper krävs.
Ledare Carl-Henrich Falkenberg, fika.
Mer info tel 070-3274344, Samarb.

i Pastoratsgården Källby (med servering)
20/3 ”Jag kom inte hit för att jag tror”
Om Britt G Hallqvist - poet, författare,
psalmdiktare och översättare.
Håkan Brattgård, präst, berättar om
hennes liv och sångskatt.

Fasteinsamling Söndag 17/3
Pastoratsgården Källby kl 15.00

Sång och musik av Jimmy Pettersson, dragspel med sonen William, saxofon.
Inga Fransson berättar om Sv. kyrkans internationella arbete. Kaffeservering, lotterier.

24/4 Tre Vänner Sång & musikgruppen
består av Hans Jadenfäldt, Per-Inge
Jorstig och Sören Eklund.
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Fest i Fastan för alla åldrar
Tisdag 19/3

Götene IFs Tipspromenad
Söndag 28 april, kl 9-11

Götene församlingshem kl 17-19
Livsloppet, “världen”, lotterier, servering

Start från Götene församlingshem, Fika.

Klädbytardag Lördag 30/3

Syföreningsdagar på Flämslätt
14-16/5 Tema: “Etiopiens många ansikten”

Forshems församlingshem kl 9-12
Vill du sälja dina kläder? Vi tar emot barn–
och damkläder, skor och leksaker.
- Anmälningsavgift 20 kr + 20% av din
försäljning går till Svenska kyrkans internationella arbete.
- Max 50 plagg per inlämnare och max 50
inlämnare, först till kvarn gäller.
Anmälan och frågor: (bl.a. hur du märker
kläderna) till församlingsvärdinna
Pernilla Frick, tel. 0511-28574
pernilla.frick@svenskakyrkan.se
Inlämning: Fredag 29/3 kl 16-18 i Forshems församlingshem

Medv. Maria Lundberg, barnmorska,diakon
och fd missionär i Etiopien, nu chef för
regionarbetet inom Sv kyrkans internationella arbete. Alva Eriksson från Ung i den
världsvida kyrkan och Inger Widhja som
berättar om kaffets historia.
Det är samma program under de tre
dagarna och man väljer den dag som
passar bäst. Anmälan direkt till Flämslätt
0511-30440 eller info@flamslatt.se

Vill du veta mer om Pilgrimsvandring
Med start måndag 4 mars träffas vi sju
måndagar kl. 18-19 i Pastoratsgården
Källby för att prata om pilgrimsvandringens
sju olika teman. Alla från 6 år och uppåt är
välkomna på samtal, fika och praktiska övningar. Vi avslutar den 6/5 med att gå en
vandring längs Sörboleden i Lundsbrunn.
Anmälan till Susanne Fredriksson, 0511-28566

Stilla dag

“Livets bröd”
Lördag 30 mars
Götene församlingshem kl 9-17
Avgift: 100 kr, inkl lunch och fika.
Inga förkunskaper behövs.
Anm. senast 22 mars till 0511-28546,
28547 (meddela ev specialkost)
Ledare: Veronica Lindström och
Marianne Enoksson, tel. 070-6893015

Måndagsvandringarna börjar i maj.

Kortare vandringar på 2-6 km.
Ta med matsäck.
Start kl 18 från Dala Kvarn, Lundsbrunn.
6/5, 13/5, 20/5 och 27/5
Kontaktperson Birgitta Brandberg, 0511-28518

Påsklunch Onsdag 11/4
Pastoratsgården Källby kl 12.00
Pris: 100 kr
Anmälan senast 8/4 till
Josefine Klahr 0511-28543
josefine.klahr@svenskakyrkan.se
Meddela ev. specialkost

Kvinnofest med knytkalas Lör 13/4

Församlingsresa Måndag 27 maj
för Kinnekulle och Källby församlingar.
Pris 300 kr inkl. bussresa och mat
Mer info kommmer senare
Anmälan senast 14/5 till
Inger Lindberg, 0511-28573

Trädgårdscafé Källby

Götene församlingshem kl 17.00
Info fås av Veronica Lindström 0511-28533

29 maj

Pastoratsgården Källby kl 15.00 (obs! onsdag)
Tomas Ekelöf spelar och sjunger

Arrangör: Support group, Pastoratet,
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ÅTERBLICK

Det var många frågor och funderingar som togs upp när förskoleklasser från Prästgårdsskolan i
Götene fick vara med på en kyrkogårdsvandring på Götene kyrkogård i början av november.
Foto: Göran Gustafsson

Tävlingar med dominoeffekt vid födelsedagsfest för de som under hösten fyllt 70 och
75 år. Foto: Göran Gustafsson

Barn från Källby Gård fick höra om händelserna vid krubban vid en rundvandring i Pastoratsgården strax innan jul. Personal från kyrkan
agerade och dramatiserade. Foto: Göran Gustafsson

Musikalartisten Gunilla Backman var gäststolist vid den julkonsert som ordnades i Kinne-Kleva
kyrka söndagen innan jul. Församlingens egna körer medverkade och kyrkan var fullsatt vid de
två konserterna som bjöds. Foto: Göran Gustafsson
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Globala veckan
För att sätta
fokus på rättvisefrågor serverades
Fairtrade-fika
till besökare i
Kyrkornas Second
handbutik en vardag i november.
Foto: Göran Gustafsson

Biskop emeritus Erik Aurelius besökte Forshems kyrka i början av året, där han medverkade vid en ekumenisk samling under Bibelns dag.
Han predikade och höll ett anförande om Gamla
testamentets betydelse i kristendomen.
Foto: Göran Gustafsson

Vad gör man i kyrkan? Det fick barn
från Ljungsbackenskolan veta under
sitt kyrkprojekt som
avslutades innan jul.
Vid besöket i Kinne-Kleva kyrka var
det spännande att
själva få pröva på att
döpa ett barn som i
det här fallet var en
docka.
Foto: Ewa Svensson

Återvunna slipsar. Förra årets julklapp
var något återvunnet. Därför blev
personalens julklapp till cheferna Claes
Björndahl och Sten Eriksson, snygga
slipsar från Kyrkornas Second hand.

Foto:Annika Hulth

Foto: Göran Gustafsson

Den nya askgravlunden vid Källby kyrkogård invigdes i
mitten av december med psalmsång, bön och bibelläsning.
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Fastekampanjen 2019
pågår 3/3-14/4
Läs mer på sida 8

Valborg tisdag 30 april
GÖTENE
Kastanjen kl 16.30, Helenagården kl 17
Vårsånger av Götene kyrkorkör
Liden, Kårtorp kl 20, Vårtal

HUSABY Musikandakt kl 19 i Husaby k:a
med Husaby Ledsjö kyrkokör. Fackeltåg till
valborgselden vid Sigfridsliden Vårtal
I samarbete med Husaby hembygdsförening

SIL Silbohof kl 19.30
Församlingens körer medverkar. Vårtal
I samarbete med Sil:s IF och Equmeniakyrkan

KÄLLBY Källby hallar kl 20 Källby sångkör,
A Toren-trumpet, Vårtal Christina Kopperud

MEDELPLANA KYRKA

5-6 maj Lör 10-18, Sön 10-17
(om inget annat anges)

ÖSTERPLANA KYRKA
Öppet och bemannat för samlingsutställningen av alla vårrundans aktörer.

HUSABY KYRKA
Öppet och bemannat för visning
Lördag:
Kl 11.00 Invigning av Epokresan + tornvisning (läs mer på sid. 8)
Tornvisningar även kl 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 och 17.00
Kl 14.30 Pop-up konsert Georg Gulyas,
klassisk gitarr, ”Poeten från Paraguay”
musik av Augustín Barrios.
Söndag:
Kl 11.00 Medeltidsinspirerad gudstjänst.
Medv av ungdomar.
Tornvisningar kl 13.00, 14.00, 15.00 och
16.00

Öppet o bemannat för visning end. lördag
Kl 11.00 Musik med Jens Johansson
Kl 12.00 Guidning
Kl 12.30 Pop-up konsert Duo Wind &
Wood. Marcus Hedenfalk – marimba och
Anna Boman Hald – flöjt.
Kl 14.00 Tornvandring
Kl 18.00 Konsert ”Toner längs vägen” Tio
musiker bjuder på klassiskt, jazz och visa.
Förköp: 150 kr Medborgarkontoret Götene,
www.nortic.se, Medelplana k:a från kl 14.
Söndag kl 18.00 Traditionsenlig Vitsippssöndag. Gudstjänst, Körsång.

VÄSTERPLANA KYRKA
Öppet o bemannat för visning end. lördag
Kl 11.00 Pop-up konsert Boman-Hald:
”Psalmer och andlig folkton på vårt vis”.
Sång, flöjt och gitarr.
Kl 13.00 Guidning
Kl 14.00 Bokrelease med Stiftshistoriska
sällskapet. ”Tron i bilder” av Markus Hagberg. Signering efteråt.
15.00 Guidning
16.00 Musik och Lyrik med Britt Modin
och Ingrid Linderoth.
www.motesplatskinnekulle.se

