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”Kyrkoherdens tankar”
Ett litet barn

E

gentligen är det väldigt
underligt och sällsamt
att allt som händer under
advent och jultiden beror på
ett litet barn. Det är märkligt att det är ett litet barns
födelse som är upphovet till
årets kanske mest intensiva
period. Och ändå är det så
lätt att glömma det! Det är
lätt att i julklappsjakt, fester
och avslutningar, bak och
matlagning, städning och
planering, tappa bort vad
allt egentligen handlar om.

A

tt ett litet barn en gång
föddes av några enkla
föräldrar i ett stall i en liten stad långt borta från
oss. Ett litet barn som fick
namnet Jesus, vilket betyder ”Herren räddar” eller
”Herren frälser”. Ett namn
som vill berätta att barnet
kommer från Gud för att
rädda oss människor undan
ondska och död.

SIDINNEHÅLL

4-5 Präster
6-7 Reportage
Bokrecension

D

et är kring detta lilla barn vi samlas i våra
kyrkor nu i advent och jultid. Om honom sjunger vi
i julens alla psalmer och
sånger. Om honom talar
de fyra adventsljusen som
vi tänder ett efter ett. Om
honom berättar julkrubborna som vi sätter fram i
kyrkorna och ibland kanske
därhemma.

8-9

Personalnytt
Kyrkogårdsnytt
10-11 Gudstjänster
12-13 Musiksidan
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L

åt oss mötas i våra
kyrkor i advent och jultid
så att vi tillsammans kan fira
barnets födelse. Det barn
som allting handlar om.
En glad adventstid och en
God jul önskas dig av
Claes Björndahl
Kyrkoherde

14-15
16
17
18-19

Familjesidan
Mötesplatser
Tack, Kluring
Återblick

ATT VARA präst vid juletid
När många av oss redan
har börjat njuta av julledigheten jobbar personalen
i Svenska kyrkan hårdare
än någonsin. Här berättar
prästerna Erik Zethelius och
Else-Britt Broberg om hur
det är att arbeta som präst
i juletid

Jag var ung och grön och förberedde mig
inför min första jul som präst. Mina tankar
gick till krubban och det lilla Jesusbarnet. I
den vevan, och i den stämningen, hade jag
en andakt för barntimmarna i Sigfridskyrkan,
varvid jag ställde frågan;” vem väntar vi på?”.
Alla barnen svarade unisont ”jultomten”. Det
var bara att snabbt plocka upp de tappade
koncepterna. Man lär sig av misstagen.

Min mest dramatiska julafton var 2010.
Jag var med en vän på väg till Tranums kyrka, när jag vid bygdegården blev påkörd. Bilen
blev så demolerad att den blev obrukbar. Men
människor kom till undsättning och vi kunde
ha vår gudstjänst endast en kvart försenade.
Under alla åren har jag försökt peka på Jesusbarnet och Hans betydelse för världshistorien. Visst är det fint med Kalle Anka,
julgran, julskinka och alla trevliga traditioner,
men får Jesus vara med, får firandet en helt
annan dimension.

Jag har tjänstgjort alla julaftnar sedan
1977 och visst är midnattsgudstjänsten, som
alltid inleds 23:30, något av årets höjdpunkt.
De levande ljusen, körsången, sjungandet av
julens älskade psalmer, allt bidrar till en alldeles särskild stämning. Till mitt julfirande i de
många åren i Lidköping hörde att besöka det
ekumeniska julfirandet. Ett av de finaste minnena från detta firande är när gitarristen Leif
Gustavsson spelade med sina ungdomar, alla
klädda i tomteluvor.
Att så många jular predika över julbudskapet är inte så lätt. Jag har försökt se det hela
ur Jesusbarnets synvinkel, Josef och Marias
upplevelse, hur åsnan såg det hela och även
från herdarnas berättelse.
En gång lät jag Jesus födas i en gummiverkstad i Vinninga.

Text: Erik Zethelius
Foto: Ikon &
Frida Gustafsson
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Hemlöshetens EVANGELIUM
- ett julminne -

Biskopen skriver brev
om dopet

Väl framme gick det inte att ta miste på barnens iver och
glädje över dessa enkla små paket. Om det inte passade
bytte de med varandra. Sista dagen samlades vi alla för att
ta avsked. Jag blev djupt berörd av att dessa smutsiga barn
i sina solkiga kläder, böjde sig i bön för oss, som skulle återvända till tryggheten i Sverige. Själva återvände de till det
kyliga, ensamma gatulivet igen.
Flyget hem blev rejält försenat på grund av dimma. Vi
landade på själva julafton och därför fick jag omtumlad av
upplevelser gå direkt till julnattens gudstjänst för att predika. Inom mig bar jag med mig dessa barn utan hem. Aldrig
förut har jag så klart känt att julens budskap är hemlöshetens evangelium.
”Det fanns inte plats för dem inne i härbärget.” Jesus vet
mycket om hemlöshet. ”Han följer oss dit ingen annan når”
står det i en av våra psalmer. Han ser också vår egen hemlöshet som ofta är svårast på insidan. Man kan vara ensam
och vilsen i sitt eget hem. När vi ger rum för honom kan han
märkligt nog fylla vårt tomrum med ljus och mening mitt i
hopplösheten.
Vår bön idag får bli:
”I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid, en
stråle av Guds kärlek ljus i signad juletid."
Text: Else-Britt Broberg Foto: Privat
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Foto: Carla Karlsson

På en av mina resor till Constanta i Rumänien packade vi ner c:a 50 julklappar till gatubarnen där.
Jag övertalade flygbolaget att godkänna en rejäl
övervikt utan kostnad.

För femte året i rad ger biskop
Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. Denna
gång handlar det om dopet.
– Jag hoppas att 2019 ska vara
ett år där vi kan samtala om dopet
och vad det betyder. Vi är oändligt
älskade av Gud och det understryks av dopet, skriver biskopen.
Han konstaterar att det är aldrig
är för sent att döpas. Från att en
människa är född tills dess att hon
dör finns dopet som en möjlighet.
Dopet uttrycker också en samhörighet, där den döpte tas upp i en
gemenskap som sträcker sig tillbaka till de första kristna.
När vi döper i Svenska kyrkan gör vi
det för att det är så viktigt att dela
med oss av Guds frikostighet. Att
visa på Guds kärlek och omsorg, att
visa på den Gud som aldrig överger
och som bär även då allting annat
sviker och bedrar.

REPORTAGE
När LIVET vänder
Under fem somrar, från
2014 till 2018 arbetade Gustav Karlqvist som
kyrkogårdsvaktmästare
i Götene pastorat, först i
Källby, sedan i Kinnekulle församling. Ingenting
märkvärdigt med det, kan
tyckas. Det är ett arbete
som många ungdomar före
honom skött med den äran.
Men när Gustav började sommaren 2014
hade han nyss drabbats av en stroke, gått
igenom en hjärtoperation och hade saknat
talförmåga och inte kunnat gå. Ett underverk?

På frågan om han har några men efter stroken säger han att han har en tendens till att
stamma och att han inte har full kontroll över
vänsterhanden.
Hur har då hans sjukdom påverkat honom?
Efter studenten vikarierade han som lärare
i Lidköpings grundskolor i de flesta ämnen.
Samtidigt kompletterade han i ämnen han
behövde för att söka in på läkarlinjen. Tanken
på att liksom klasskamraterna börja på Chalmers för att bli ingenjör var borta. De nya
erfarenheterna har gett honom en annan syn
på livet och han kände att det var som läkare
han ville göra en insats. Nu går han sedan ett
år på läkarlinjen vid Umeå universitet.

Låt oss ta det från början. Sista vinterlovsdagen i februari 2014 och med drygt tre månader till studenten på teknikprogrammet vid
De la Gardiegymnasiet, small det till i huvudet
på Gustav. På Lidköpings sjukhus hittade man
en propp i lilla hjärnan och han fördes i ilfart
till Sahlgrenska i Göteborg. Där låg han, som
han själv säger, som en grönsak bland äldre
män och han tänkte: ”Ska det här bli mitt liv?”.
Han kunde inte tala, inte gå. Det blev rehab.
Bland annat fick han hjälp av en talpedagog. I
april genomgick han en hjärtoperation eftersom det var ett medfött hjärtfel som orsakat
den propp som ledde till stroken. I juni tog
han studenten. Därefter mönstrade han och
fick högsta poäng i fysisk prestationsförmåga! Hur är det möjligt?

Gustav har trivts mycket bra med arbetet
och med arbetskamraterna i pastoratet, men
nästa sommar blir det säkert arbete inom
vården. Vi tackar för intervjun och önskar
Gustav lycka till med hans nya livsinriktning.
Han kommer säkert att ha stor nytta av sina
erfarenheter.

Man kan tala om underverk. Det handlar
också om fantastisk sjukvård och inte minst
om Gustav själv. Han hade mycket god fysik
som fotbollsspelare och med träning på gym.
Vi som intervjuade honom kan tillägga: hans
goda humör och hans uppenbara livsglädje!
Anden har stor makt över kroppen!

För Frida och mig känns detta reportage lite
vemodigt. Det är det sista vi gör tillsammans
efter sju års samarbete med församlingsblad.
Text: Björn Sjöstedt
Foto: Frida Gustafsson
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BOKRECENSION
En intressant FÖRFATTARE - Jon Ortberg
John Ortberg, född 5 maj 1957, är en svenskättad pastor i Menlo Park Presbyterian Church, med drygt 4 000 medlemmar, i Menlo Park i Kalifornien. Han var tidigare pastor i Willow Creek Community Church i South Barrington utanför Chicago. Flera av hans böcker har givits ut på svenska, bland andra Alla är normala tills
man lär känna dem (2004), Kärleken jag längtar efter, Livet jag längtar efter, Om
du vill gå på vatten måste du ta dig ur båten, Gud är närmare än du tror (2006).

”

Hur fungerar det kristna
livet i praktiken, är den
fråga som Ortberg
försöker förklara och
belysa.”
Av en vän fick jag rekommendationen att läsa boken “ Heliga vanor för vanliga människor “.
Först var jag skeptisk till boken, men blev verkligen positivt överraskad när jag började läsa
den. Sedan dess har jag läst en hel rad av författarens böcker – författaren är amerikan med
svenska förfäder och heter John Ortberg. Det jag slogs av var att författaren skrev på en
praktisk och vardaglig nivå, där jag som läsare kunde känna igen mig.
Att Ortberg skriver med mycken humor gör det hela än bättre. I nämnda bok så talar han
om hur vi stressar, om vardaglig småoärlighet, vår vilja att briljera m.m. Hur fungerar det
kristna livet i praktiken, är den fråga som Ortberg försöker förklara och belysa. Han nämner
till exempel “bråttomsamhället” och vår stressbenägenhet- tänk dig att du befinner på ett
snabbköp och är på väg mot kassorna för att betala för dina varor. Är du då en sådan person
som försöker, genom en slags kalkyl, titta på antal kundvagnar och hur mycket som är i dem,
för att se i vilken kö du kommer snabbast fram. När jag läste detta exempel kände jag mig
träffad. Så mycket onödig stress som det finns i mitt liv. För det är ju i vardagen som det
mesta av vårt (kristna) liv levs.
Ortberg har även skrivit ”Kärleken jag längtar efter ” och ”För att gå på vatten måste du gå
ur båten”. Den senare boken tar upp att vi ibland måste gå ur det invanda och bekväma, för
att få uppleva Guds nåd och ledning. Det var ju som bekant endast Petrus som steg ur båten
för att gå på vattnet för att där möta Jesus. De övriga lärjungarna satt kvar i båten och tittade endast på. Efter detta så drar Ortberg paralleller till vår egen livssituation där vi måste
våga något för Kristus.
Ortbergs böcker är så bra att man gärna läser om dem för att få uppbyggelse och inspiration. Ett högt betyg för en författare.
Text: Erik Zethelius
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PERSONALNYTT
Tack till

Första veckan på nya jobbet

Carina Hallén har blivit utsedd till kyrkoherde i Norra
Mo pastorat med tillträde den
1 februari 2019 varför hon
kommer att lämna sin tjänst
hos oss i Götene. Carina har
framför allt arbetat som församlingspräst i Husaby församling sedan hösten 2015. Vi tackar Carina
för en gedigen och engagerad insats under
tiden som komminister i vårt pastorat och
önskar allt gott inför det nya som väntar.
/ Claes Björndahl Kyrkoherde

Kåseri av Göran Gustafsson,
kommunikatör i Götene pastorat
Där, utanför kyrkan stod två olika bröllopspar
med uppvaktande och högtidsklädda gäster.
På plats var också två unga föräldrar som
skulle döpa sitt lilla barn. Om inte det skulle
räcka såg jag även ett följe med svartklädda personer, även de med sina blickar riktade
mot kyrkporten.
Någon präst eller kantor fanns inte på plats,
däremot tre vaktmästare, varav en just höll
på att putsa fönster medan en annan var i
färd med att bona kyrkgolvet.
Vilket skräckscenario och vilken tur att det
jag just beskrev bara var en dröm. En riktig
mardröm efter min första arbetsdag som ”ny
i klassen”.

Tack Mikael! för de 27 år du
varit anställd som kyrkvaktmästare i pastoratet. Under
dessa år har Du gett bevis
på dina kunskaper i kyrkogårdskötsel och maskinvård.
Du har varit kreativ och
uppfinningsrik i ditt arbete.
Med stort engagemang hjälpte du till med
återuppbyggnaden av Ledsjö Kyrka efter
branden 2004. Vi vill tacka dig för dessa år
och önska dig all lycka i framtiden.
/ Daniel Gustavsson Kyrkogårdsmästare.
Sten Eriksson Kyrkogårds- och fastighetschef

I slutet av oktober gjorde jag min första arbetsvecka som nyanställd kommunikatör i
Götene pastorat. Riktigt vad som väntade
hade jag ingen aning om, men redan efter
första dagen stod det klart för mej att här
gällde det att kunna hålla så många bollar i
luften samtidigt, att en cirkusjonglör kunde
slänga sig i väggen.
Jag blev innerligt och hjärtligt välkomnad
av alla nya arbetskamrater och en vacker
blomsterbukett var nedstucken i en glasvas,
prydligt placerad på det välstädade skrivbordet.
Knappt hade jag hängt av mej jackan förrän
en av mina nya kollegor skulle lära mej pastoratets bokningssystem.
”Trycker du här ser du alla kyrkor och med
ett klick på den här pilen ser du alla präster
och tryck här ser du alla kantorer och här är
vaktmästarna och i den här rullisten ser du
alla kyrkans lokaler och värdinnor och ska det
kaffedukas måste du klicka här och skriva in
hur många som kommer och här måste du

Välkommen
Den 1 november började
Susanne Fredriksson som församlingspedagog i pastoratet.
Hon tjänstgör huvudsakligen i
Källby och Kinnekulle församlingar och har tidigare vikarierat en tid på samma tjänst.
Susanne är utbildad gymnasielärare men har också arbetat i byggbranschen. Vi välkomnar Susanne och önskar
henne lycka till i sin nya tjänst.
/ Claes Björndahl Kyrkoherde
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KYRKOGÅRDSNYTT
Vi söker GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Församlingen har satt upp skyltar på vissa
gravplatser med uppmaningen ”Släktingar eller bekanta till gravsatta – vänligen
kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet
med de administrativa rutiner som finns för
att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Och för guds skull
”ALLT måste kollas,
det får INTE bli fel”

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla
sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för
begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar
att anteckna sig som gravrättsinnehavare
till gravplatsen vill huvudmannen komma i
kontakt med dessa.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt
med någon intressent kan gravplatsen
komma att betraktas som återlämnad till
huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

ange vilka som ska ha socker i kaffet och här
är alla koder och förkortningar för personer
och lokaler. Och för guds skull ALLT måste
kollas, det får INTE bli fel”.
Ge mej luft! Det bara snurrade till i huvudet
på en gammal tidningsredaktör, som är van
att ha en pålitlig penna och ett anteckningsblock som sina viktigaste arbetsredskap. Befann jag mej på en pastorsexpedition eller på
ett center för nästa månlandning?
Jag gick baklänges till köket och hällde upp en
kopp svart kaffe som jag svepte i två klunkar.

Kontakta expeditionen
Växel			0511-285 50
gotene.kgf@svenskakyrkan.se

Till förmiddagsfikats rutiner hör högläsning
av dagens horoskop. Mina förutspådda ord
berättade att jag hade utmaningar att vänta,
men att jag för den skulle inte skulle hysa någon oro för framtiden…
Fyra dagar senare hade jag lagt mina första
bokningar och jag sätter nu mitt hopp till att
den allsmäktige har behörighet att logga in
för att slänga ett getöga och att kolla så jag
verkligen gjorde rätt.

Kinnekulle och Götene församlingars
kyrkogårdar
Inga-Maria Johansson
0511-285 54
ingamaria.johansson@svenskakyrkan.se
Husaby och Källby församlingars kyrkogårdar
Anette Lager		
0511-285 53
anette.lager@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsmästare
Daniel Gustavsson
0511-285 52
daniel.gustavsson@svenskakyrkan.se
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Gudstjänster
DECEMBER
2/12 Sön 1 i advent
11.00
11.00
11.00
11.00
17.00
18.00
18.00

24/12 Mån Julafton
11.00

Forshem Adventsgudstjänst.Efteråt
jullunch, 75 kr. Anm tel. 0511-28574
Holmestad Adventsgudstjänst
Kinne-Kleva Adventsgudstjänst, kör
Källby Adventsgudstj. för små & stora.
Källby sångkör, barnkör, Jens Johansson sång
Götene Musikgudstj. Götene kyrkokör
Ledsjö Adventsgudstjänst
Husaby Ledsjö kyrkokör
Medelplana Musikgudstjänst, Pingstkyrkans kör från Lidköping, Marthin
Pettersson trumpet

11.15
16.00
17.00
17.00
23.30
23.30
23.30
23.30

25/12 Tis Juldagen

8/12 Lör

07.00
07.00
07.00

9/12 Sön 2 i advent

08.30

16.00 Husaby Luciahögtid,
Husaby/Skälvum barngrupper.grötfest.

10.00
11.00
11.00
15.00
16.00
17.00

Skeby Mässa
Skälvum el-fri Gudstjänst
Vättlösa Mässa, Våghalsarna
Kinne-Kleva Luciahögtid, församlingens
barn o ungdomar, efteråt Lussefika i Sil
Pingstkyrkan Forshem Ekum.gudstjänst
Ekumeniska kören
Götene Luciakröning Götene Lions Lucia

16/12 Sön 3 i advent
11.00
11.00
16.00
18.00
18.00

Götene Mässa, Medv. av konfirmander
Ova Mässa
Fullösa Gudstjänst, sång L A Johansson
Forshem Luciahögtid, scouterna
Hangelösa Julkonsert med andakt
”Julen är på väg”, Lars Martinsson, solist
Källby sångkör

23/12 Sön 4 i advent
11.00
18.00

Ledsjö Kyrkmässa Husaby/Ledsjö kyrkokör
Kinne-Vedum Mariagudstjänst

OBS!
Behöver du kyrktaxi ring
Lidköpings taxibud 0510-220 80
Med reservation för ändringar
Se annons i Götene Tidning, predikotur i NLT,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/gotene
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Götene Gudstjänst vid krubban, sång
Veronica Andersson
Helenagården Julbön
Skeby Julbön, sång Hanna Andersson
Kestad Julbön
Skälvum Julbön
Holmestad Midnattsmässa, Götene kyrkokör
Hönsäter Midnattsgudstjänst
Kinne-Kleva Midnattsgudstjänst
Källby Midnattsgudstjänst
Källby sångkör, Rebecka Wallroth -sång
Forshem Julotta
Husaby Julotta, Julottekören
Medelplana Julotta, Vokalensemble, Thomas 		
Jennesjö trumpet, Lasse Dahlberg flöjt
Kinne-Vedum Julotta
Anna Inghammar Vendelholt, sång

26/12 Ons Annandag jul
11.00
18.00
18.00

Broby kapell Mässa, Emily Andersson,sång
Fullösa Musikgudstjänst, Julens sånger 		
och psalmer, Radbandet, 4xJohansson
Vättlösa Gudstjänst, Våghalsarna

30/12 Sön Sön e efter jul
10.00
18.00

Götene Mässa
Ova Gudstjänst

31/12 Mån Nyårsafton
15.00

17.00
17.00
18.00

Pingstkapellet Källby Ekumenisk 		
nyårsbön
Götene Nyårsbön
Ledsjö Nyårsbön
Västerplana Nyårsbön, L-A Johansson sång

JANUARI
1/1 Tis Nyårsdagen
18.00

Husaby Sammanlyst Mässa

6/1

Sön Trettondedag jul

07.00
11.00
11.00
18.00
18.00

Västerplana Trettondagsotta
Ledsjö Mässa
Skeby Gudstjänst, Maria Mikael Fransson sång
Götene Musikgudstjänst
Kinne-Kleva Musikgudstjänst

MARS
3/3 Sön Fastlagssöndagen

13/1 Sön 1 e trettondedagen
10.00
11.00
18.00
18.00

Götene Mässa, edv. av konfirmander
Skälvum Gudstjänst
Broby kapell Gudstjänst
Kestad Musikgudstjänst

10.00
11.00
11.00
11.00

20/1 Sön 2 e trettondedagen
11.00

Forshem Sammanlyst Mässa
”Bibelns dag” Biskop em. Erik Aurelius
Sopplunch, anmälan se sista sidan

10/3 Sön 1 i fastan
10.00
11.00
16.00

27/1 Sön 3 e trettondedagen
10.00
10.00
18.00
18.00

Götene Mässa
Pastoratsgården Källby Gudstjänst
Fullösa Gudstjänst
Ova Musikgudstjänst

18.00

FEBRUARI
2/2 Lör 17.00

Ledsjö Musikgudstjänst
Ungdomskörer-Kålland/Kinne kontrat

3/2

11.00
18.00
18.00
18.00

och andakt mitt i vardagen

Sön Kyndelsmässodagen

Ledsjö Gudstjänst, Bibel för barn
Götene Godnattgudstj. Våghalsarna

MORGONMÄSSA/-BÖN
- Tisdagar kl 8.30 i Forshems kyrka
Morgonbön/mässa med frukost
t.o.m. 18/12, start 8/1 Mässa

Kestad Gudstjänst, Ljusgudstjänst
Radbandet
Skeby Ljusmässa, Källby sångkör

- Onsdag kl 8.30 i Församl.hemmet Sil
Morgonbön 30/1, 27/2, 27/3
- Onsdag kl 9.00 i Götene kyrka
Morgonmässa 19/12, 30/1, 27/2

Källby Mässa
Skälvums Missionshus Ekum.gudstj.
Forshem Mässa
Kinne-Vedum Mässa

- Onsdagar kl 9.30
Pastoratsgården Källby
Morgonbön/mässa med kyrksmörgås
(dock ej den 16/1, 20/2, 20/3)

17/2 Sön Septuagesima
10.00
10.00
11.00
18.00
18.00

Götene Mässa
Pastoratsgården Källby Gudstjänst
Ledsjö Gudstjänst
Fullösa Gudstjänst
Vättlösa Mässa

a

a

a

VARDAGSMÄSSA med kvällsfika
Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka
t.o.m. 19/12, start 9/1

24/2 Sön Sexagesima
10.00
10.00
11.00
18.00

Källby Mässa
Fullösa Gudstjänst
Församlingshemmet Sil 		
Temagudstjänst
Holmestad Musikgudstjänst i		
dragspelston, Götene kyrkokör

Välkommen till en stunds stillhet

10/2 Sön 5 e trett.d
10.00
10.00
11.00
18.00

Pastoratsgården Källby Gudstjänst
Götene Mässa
Forshem Mässa
Husaby Gudstjänst med musik från
Tanzania och efterföljande sopplunch

Broby kapell Mässa
Götene Gudstjänst
Kestad Gudstjänst
Ova Mässa
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MUSIK-sidan

Luciafirande i pastoratet

Söndag 9 dec kl 15.00 Kinne-Kleva

Lördag 8 dec kl 16.00 Husaby kyrka

kyrka, Luciahögtid, Kleva/Sils barn och ungdomskörer. Efteråt lussekaffe och lotterier i
församlingshemmet Sil.

Luciahögtid, Husaby/Skälvums barngrupper
Efteråt grötfest.

Söndag 9 dec kl 17.00 Götene kyrka
Luciakröning Götene Lions Lucia.

Tisdag 11 dec. kl 8.30

Götene Lions Lucia i Forshems kyrka, med
efterföljande frukost i församlingshemmet.

Söndag 16 dec kl 18.00 Forshems kyrka, Luciahögtid Scouterna. Efteråt lussefika i
församlingshemmet.

Julkonsert ”En stilla natt” med Kusinkören
Lördagen den 22/12, Hangelösa kyrka kl 16.00
Kusinkören består av en storfamilj där alla har intresse av musik och en lång erfarenhet av
körsång. Kören utlovar en finstämd konsert med en blandning av traditionella julsånger, en
och annan modern version, instrumentala låtar, solo- och duettsång.
Entré 12-17 år 50 kr. Från 18 år 100 kr. Inget förköp.
Pengarna från inträdet går i år till Svenska kyrkans julkampanj - En flicka är född.

Lördag 2 februari

17.00 Ledsjö
Musikgudstjänst Medv. ungdomskörer
från Kålland Kinne kontrakt.

KörWorkShop Lördag 2 mars

I Husaby kyrka får vi sjunga tillsammans med
Jonathan Mutakyawa, som är musiker i sin
hemförsamling i Tanzania. Mer info på sista sidan
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Barn- och ungdomskörer

Vuxenkörer

MÅNDAGAR

TISDAGAR

* Con Spirito Åk. 4-6 (start v. 4)

* Cantabile Blandad kör (start v. 4)

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. 4)
Forshems församlingshem, kl. 18.30
Körledare:

Åk. 0-2

Pastoratsgården Källby, kl.15.00-16.45
Vi sjunger, spelar, pysslar m.m. (start v. 4)
Vi hämtar barnen vid skolan. 		

* Källby Sångkör Blandad kör (start v. 4)
Pastoratsgården Källby, kl. 19-21
Körledare: INGRID ABELSON WALLROTH

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON, INGRID ABELSSON WALLROTH

* Shalom

ONSDAGAR

Från 6 år och uppåt (start v. 4)

* Radbandet våga-sjunga-kör (start v. 3)

Götene församlingshem, kl.17.00-18.00

Forshems församlingshem, kl. 18.30		

Körledare: BRITT MODIN

Körledare:

ONSDAGAR

* Våghalsarna våga-sjunga-kör (start v.5)
Götene församlingshem, kl.19-20
(övar ojämna veckor)

* Barnkör Åk. 2-3 (start v. 4)

Församlingshemmet Sil, kl. 15.00-16.00

Köreledare: JENS JOHANSSON

Körledare: EWA SVENSSON

* Musik & lek 4 år-Åk.1 (start v. 4)

TORSDAGAR

Församlingshemmet Sil, kl. 17.30-18.15

*

Körledare: EWA SVENSSON

* Con Anima Åk. 7 -, (start v. 4)

Götene kyrkokör Blandad kör (start v. 5)
Götene församlingshem, kl.19-21
Köreledare: JENS JOHANSSON

Församlingshemmet Sil, kl. 18.45-20.30

* Husaby/Ledsjö kyrkokör Blandad kör (start v. 3)
Övar kl. 19.00-21.00 jämna veckor i Pilgrimsgården Husaby och ojämna veckor i Ledsjö
kyrka.

Körledare: EWA SVENSSON

TORSDAGAR
* Diskantkören Åk. 3-6 (start v. 4)

Köreledare: HELENA AMBERTSON

Pastoratsgården Källby, kl.15.00-16.15
Anmälan till körledare INGRID ABELSON WALLROTH, tel: 0511- 28523

LUNCHMUSIK i Götene kyrka

FREDAXORGEL

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

Blandad orgelmusik i ett stämningsfullt
kyrkorum och samvaro efteråt med enkel förtäring. Fredaxorgel följande dagar,
alltid kl 19.30.
18/1 i Ledsjö kyrka, 1/3 i Husaby kyrka
29/3 i Husaby kyrka

Välkommen följande torsdagar kl. 12.00
24/1, 14/2, 7/3, 11/4 och 9/5
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FAMILJE-sidan
Sportlovsaktiviteter vecka 7

Julfester för små & stora

Tisdag 12 februari: Utflykt till Kullaberg på
Kinnekulle. För vuxna med barn 0 år och uppåt.
Barn över 8 år kan åka med utan vuxen. Vi åker
pulka, grillar korv och leker tillsammans.
Gemensam avfärd 10.00 från Götene församlingshem eller Pastoratsgården i Källby, tillbaka
igen 14.00. Anmälan senast 8 februari till
bjorn.carlstedt@svenskakyrkan.se.
Glöm inte ange spec.kost o var ni vill åka ifrån.

Andakt, fika och dans kring granen.

Tisdag 8 januari Ingen anmälan!
kl 17.00
Götene församlingshem
kl 17.30
Pastoratsgården Källby

Onsdag 13 februari: Pyssel & bak i Källby
för barn 6-12 år kl.13-17 i Pastoratsgården
Källby. Avslutas kl 16 med fika för hela familjen.
Anmälan senast 8 februari. till
susanne.h.fredriksson@svenskakyrkan.se
Glöm inte ange spec.kost.

FAMILJEKVÄLLAR Forshems församlinsghem

Onsdag 23/1, 20/2 och 20/3 kl 17.30
Alla åldrar välkomna på andakt, kvällsmat och
pyssel. Anmälan senast tre dagar innan till:
0511-28574, 285 66

FAMILJEKVÄLLAR Pastoratsgården Källby
Tordag 27/2 kl 17.30
Alla åldrar välkomna på andakt, kvällsmat och
pyssel. Anmälan senast tre dagar innan till:
0511-28543, 285 66

Dopfest
Alla som döptes under 2018
kommer få en personlig inbjudan till dopfest. Då delas också
dopdroppen ut, glasdroppen som
hängt i kyrkorna sedan dopet.
Dopfesterna kommer hållas:
3/2
3/2
10/3
24/3

kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 15.00

Källby kyrka
Götene församl.hem
Forshems kyrka
Kinne-Kleva kyrka

Godnattgudstjänst
3 februari
Götene kyrka kl 18.00
En stilla stund innan kvällningen.
Ta på pyjamas och ta med ditt gosedjur

Bibel för barn - delas ut till

församlingens 6-åringar i samband med en gudstjänst. Gudstjänsten är anpassad för
små och stora och är full av liv och rörelse.
En personlig inbjudan kommer med posten
om datum, tid och plats.

Messy Church - en kväll för alla åldrar !
Skälvums Missionshus, kl 18.00

Måndag 18/2 och 1/4
Vi pysslar
firar gudstjänst
& äter tillsammans

3/2 i Ledsjö, 24/3 i Källby, 24/3 i Götene,
28/4 i Hönsäters kapell
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Barn- och ungdomsverksamheten 2019
start vecka 4

MÅNDAGAR

ONSDAGAR

Kompis Barn 6-11 år
(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

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

Efter plugget Åk. 3-6

Backlyckev. 2 Hällekis. (Trygghetsboendets
samlingssal) kl. 14.20-16.00
Vi fikar, har en andakt, sedan finns pyssel, lek
och läxläsning. Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON

Ledare: JENNY PERSSON OCH BIRGITTA BRANDBERG

TISDAGAR
Tisdagsskoj och Barnkör Åk. 0-2

TORSDAGAR

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.

Miniklubben För barn 0-5 med vuxen

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON o INGRID ABELSSON WALLROTH

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.

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

Stor och liten

Ledare: BJÖRN CARLSTEDT

Öppet hus För alla åldrar

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.
Ledare: BJÖRN CARLSTEDT, VERONICA LINDSTRÖM, BRITT MODIN

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
Korsdrag Åk 6 och uppåt

Skälvums Missionshus (jämna veckor)
kl. 16.00–17.30.
Vi planerar tillsammans, fikar och har andakt.
Gruppen är ett samarbete med Equmenia.
Ledare: BIRGITTA BRANDBERG

Vecka 4 sparkar vi i gång igen
Du är också välkommen!
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MÖTESPLATSER
TERMINSSTARTER 2019
* KYRKANS DAGTRÄFF Götene församlingshem Start måndag 21/1 kl. 9.00
* LIVSKRAFT Församlingshemmet Sil
Start torsdag 17/1 kl. 9.00
* KYRKLUNCH Pastoratsgården Källby
Start torsdag 17/1 kl. 12.00

GLÖGG & JULSÅNGER
Tisdag 11 december kl. 15.00 bjuder
Kinnekulles diakonigrupp tillsammans med
Coop på glögg utanför Coop i Hällekis

Luciafirande

i pastoratet

plats och datum på sid. 12

* 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
* STICKCAFÉ i Församlingshemmet Sil
kl. 14.00 varannan torsdag, ojämna veckor
Start 31/1

Jullunch med andakt
Torsdag13 dec

LIVSLUST - för kropp och själ

Pastoratsgården Källby
kl 13.00

Pastoratsgården Källby
Måndagar kl. 17.15–18.00
18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3
Stanna upp 3 kvart mitt i vardagen med

Anmälan senast
10 dec.
0511-28543
Pris: 150kr

* fruktfika * Qigong * avslappning

Ledare: Helena Bergstedt, diplomerad
massör och utbildad qigonginstruktör
Ingen anmälan. Ingen kostnad.

I december gör pastoratets
verksamheter julupphåll, men vi börjar i
januari/februari igen. Välkommen!

OBS! Programinnehåll ej klart vid tryckningen
av Liljebladet. Notera gärna datum nedan.
Mer info kommer längre fram.

ONSDAGSTRÄFFEN kl. 14.00

Den Ekumeniska böneveckan

i Pastoratsgården Källby (med servering)

Böneveckan för kristen enhet är världens
största ekumeniska manifestation som
genomförs samtidigt i cirka 75 länder.
Den infaller varje år i januari.

23/1, 20/2, 20/3 & 24/4

Ekumenisk DAGLEDIGTRÄFF

följande onsdagar kl 14.00 (med servering)
6/2 Equmeniakyrkan, 6/3 Korskyrkan
3/4 Götene församlingshem ,15/5 Utflykt

I Götene blir det samlingar i våra kyrkor
14-20/1. Det kommer mer information
om var och när vi samlas. Ett välkomnande tillfälle att besöka våra olika syskonkyrkor i Götene.

TORSDAGKVÄLL i Forshem

kl. 18 i församlinghemmet (med servering)
7/2, 7/3 & 4/4
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Grattis!
Lisbeth och Paul Gilvad, Hällekis

TACK

vinnare av ”Höstkluring”

Många församlingar i Skara stift jobbade med
insamlingskampanjen ”När fotbollen blir livsviktig” i somras - i vägkyrkor och på andra
sätt. Och det gav ett bra resultat! Totalt i
landet samlades 9 miljoner kronor in till
Svenska kyrkans internationella arbete.

Rätt lösning: 1.John Bauer, 2.Lars Lerin, 3.Nils Dardel,
4.Elsa Beskow, 5.Lasse Åberg, 6.Anders Zorn, 7.Prins
Eugen, 8.Carl Larsson, 9.Ilon Wikland, 10.Sigrig Hjertén, 11.Jenny Nyström, 12.Cecilia Edefalk, 13. Bruno
Liljefors, 14.August Malmström

JulKluring

Satsningen Livsviktig fotboll drog igång i
anslutning till sommarens fotbolls-VM och
fokuserade på människors lika värde, jämställdhet, och fotbollens betydelse för att ge
ungdomar på flykt en meningsfull tillvaro.

Nu är det dags för julpsalmer, julsånger
och ringlekar.
Kasta om bokstäverna nedan
och få fram
rätt ord.

1. Livas ju _________________________
2. Latin slatt _______________________
3. Ekans rulle ______________________
4. Vakares här _____________________
5. Fotogen rad _____________________
6. Täljdes tunt ____________________
7. Netto hagla ____________________
8. Rensa kärvar ____________________

TACK

9. Stares öden _____________________

till taxichaufför Kjell Johansson, från Husaby.
Kjell började köra taxi i advent 1991. I Början på 2000-talet blev han tillfrågad av kyrkoherde Lennart Börjeson att också köra
kyrktaxi. Man kan förstå varför. Kjell tillhör
det gamla släktet vad gäller service, som inte
bara skjutsade till/från gudstjänster, utan han
stannade ofta kvar under tiden. Nu är det
färdigskjutsat, taxilicensen återlämnad och
pensionärslivet ägnas åt familjen och skogsmarken.

10. Riddaren mått ___________________
11. Ankeborg races _________________
12. Gro smårummet ________________
13. Kommer ägande ________________
14. Inuiters omak räv _______________
_______________________________
Skicka/lämna ”Kluringen” före 11/1 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen
Namn: ________________________________
Adress: _______________________________
______________________________________
Tel: ___________________________________
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ÅTERBLICK

Höstrundan i Husaby med historiespel och bröllopstema
Vägkyrkoungdomarna i Husaby kyrka välkomnade besökarna. De gav historiespel där vi fick
möta flera av de personligheter som satt avtryck i Husaby, såsom Sankt Sigrid, Olof Skötkonung,
Sankta Anna och biskop Brynolf och sist men inte minst Lasse i BergeI. I kyrkan fanns en utställning med bröllopsklänningar från flera olika tidsepoker samt brudbuketter. Det berättades om
olika bröllopsseder genom tiden och det bjöds sång och musik på bröllopstema.
Foto: Helena

Kakdrottningen Birgitta Rasmusson gästade i oktober Onsdagsträffen i Källby. Efter en intressant föreläsning om kakkalas, mjuka och hårda kakor och dess historia, fick gästerna provsmaka en kakbuffé. Birgitta flankeras på fotot av Siv Karlsson och Josefine Klahr. Foto: Anette Lager

Tacksägelsedagen i Medelplana kyrka firades med Musikgudstjänst, allsång och körsång av Pingstkyrkans kör från Lidköping, Ekumeniska kören och Radbandet. Kyrkan smyckades
med skördealster.
Foto: Margareta Johansson
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Kyrklunch i Hangelösa bygdegård
En välbesökt tradition som sker höst
och vår, med god mat och gemenskap.
Foto: Inger Lindberg

Foto: Thelma Frick

Klädbytardag i Forshem Ett hundratal
personer besökte klädbytardagen. På bild ses
Sirkka och Johanna som både sålde och köpte
kläder. Dagen gav ca 2.000 kr till Svenska
kyrkans internationella arbete.

Församlingshemmet i Sil fyllde 30 år
Det firades i oktober med festgudstjänst för
stora och små, och med tårtbuffe efteråt.
Samtidigt invigdes ett altarkors i glas och ljusstakar tillverkade av glaskonstnären Ann Lönn,
Västerplana. 		
Foto: Göran Gustafsson

Herre, tack för vatten, luft och jord
”Himlafest” - ett litet musikspel av Per Harling om fest, himmel, jord och ansvar. Personal,
förtroendevalda, barnkören Shalom, föräldrar
och syskon deltog i spelet i Holmestads kyrka.

Foto: Göran Gustafsson

Födelsedags- och höstfest i församlingshemmet Sil. På menyn stod mat, kaffe och tårta . Lennart Friman spelade durspel. Träffens
äldsta besökare var 93-åriga Sigrid Johansson
från Ova. 		
Foto: Göran Gustafsson

Nattkampen hölls i år vid Tvärred utanför
Ulricehamn. Ett 25 tal konfirmander från pastoratet var med och kämpade i tävlingar och
strapatser under en regnig och kall natt, med
övernattning i tält.
Foto: Oscar Lindstrand

Allhelgona En stämningsfull helg med gravsmyckning på kyrkogårdarna och i kyrkorna
tändes ljus. Foto från Husaby kyrka fredag 2 nov.
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EN FLICKA
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

SwIshA

Varje dag föds flickor in i
förtryck och orättvisor. Det
kan vi inte acceptera. Flickor
ska aldrig nekas, kränkas,
hotas, utnyttjas eller tvingas
– bara för att de är flickor. Ge
en gåva och ta ställning för
varje människas lika värde
och makt över sitt eget liv.

dIn gåva tIll

900 12 23
TACK!

Foto: Helena Goldon/Ikon

I årets julkampanj kämpar vi tillsammans för att ingen flicka ska hotas,
utnyttjas eller kränkas. Vi lyfter de orättvisor och övergrepp som en flicka
drabbas av bara för att hon är flicka. För varje barn är skapad till Guds avbild och
har samma värde – oavsett kön. Kampanjen startar 2 december och pågår till 6 januari

Sitt inte ensam på julafton välkommen gammal som ung till

Gemensamt julfirande
24 december
kl 11 Gudstjänst vid krubban i Götene kyrka
kl 12-15 Julbord & gemenskap i Götene församlingshem (för anmälda)
Ingen kostnad, den som vill kan ge ett bidrag
till Svenska kyrkans internationella arbete.
Meddela om du behöver bilskjuts.
Sista anmälningsdag måndag 17 dec.
Anmälan till: 0511-285 46, 285 00
Arrangör: Kyrkorna i Götene

Öppettider
under jul-trettonhelgen
Pastorsexpeditionen & Kyrkogårdsexpeditionen

vecka 52		
Tor 27/12 kl 9-12
Fre 28/12 kl 9-12

vecka 1
Ons 2/1 kl 9-12
Tor 3/1 kl 9-12

Söndag 20 januari
Vi firar Bibelns dag med sammanlyst
högmässa i Forshems kyrka kl 11.00
Biskop em Erik Aurelius predikar.
Efteråt serveras lunch, 60 kr, i Forshems
församlingshem med efterföljande föredrag
"Framåt mot Jesus. Om Gamla testamentets
betydelse i kristendomen" av Aurelius. Lunchanmälan senast 14/1, tel. 0511-28574
Arr: Ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna på Kinnekulle

KörWorkShop Lördag 2 mars

kl. 14-18 i Husaby kyrka. Vi får sjunga
tillsammans med Jonathan Mutakyawa från
Tanzania. De sånger vi lärt oss, sjunger vi på
gudstjänsten i Husaby k:a söndag 3/3 kl 11.
Vill du vara med? Anmäl dig till Helena tfn
0511-285 22.
Fastlagssöndagen 3 mars, Musikgudstjänst
kl 11.00 i Husaby kyrka. Besök av Jonathan
Mutakyawa, som är musiker i sin hemförsamling i Tanzania. Körsång. Efter gudstjänsten blir det sopplunch till självkostnadspris.

