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” Kyrkoherdens tankar”
T

Om julkrubban

ill Sverige kom julkrubban
långt senare. Det första
kända svenska exemplet
är från 1803 men först
på 1870-80 talen
började den förekomma i människors hem. Den första
julkrubban i en kyrka sattes upp 1886 i
Händene kyrka utanför Skara. Men idén hade
svårt att slå igenom och det
dröjde långt in på 1900-talet innan det blev allmänt att ställa i ordning julkrubbor i våra kyrkor. Det är något som är
svårt att tro idag, när praktiskt taget varje
kyrka har en krubba.

V

i skaffade en julkrubba
för några år sedan,
min hustru och jag.
Den är mycket enkel
både i utförande och
komposition. Inte alls
prålig eller utsmyckad, den kan knappast
kallas vacker. Ändå
känner vi att den numera är ett måste när vi pyntar
vårt hem inför julen. Kanske för
att den för oss blir en daglig påminnelse om
vad julen i grund och botten handlar om:
att Jesus, Guds son föds till världen?

A

nnars började det i Italien. År 1223
byggde Fransiskus av Assisi upp den
allra första julkrubban. Med inspiration från
bibelns berättelser om Jesu födelse byggde han upp den scen som blivit så välbekant. Maria och Josef med Jesusbarnet i en
krubba i ett stall och en stjärna som lyser
över dem. Med dem är herdarna, vilka var
de första som fick höra om Jesu födelse
och där är änglarna som sjunger Guds lov i
natten. Runt omkring står oxar, får, kameler och andra djur. I bibelberättelserna om
Jesus födelse nämns inte några djur, men
Fransiskus som var en stor djurvän tyckte att de också skulle vara med. Ett stycke
bort är de tre vise männen, österländska
stjärntydarna, på väg. Först på trettondedag jul når de fram till Jesusbarnet och får
hylla honom.

SIDINNEHÅLL

4-7 Reportage:
- Krigsbarn

- Medlemsskap
- Kyrkvärdar
- Kyrkoinventarier

8
9
10-11
12-13

I

Götene pastorat kommer julkrubbor att
byggas upp vid flera gudstjänster under
adventstid och på tredje advent 15/12 blir
det s.k. levande julkrubba på torget i Götene då julens händelser dramatiseras. Så får
våra olika julkrubbor i kyrkor, på torget och
kanske hemma påminna oss om julens stora under: att Jesus, Guds Son föds till oss.
En riktigt god jul önskas dig av
Claes Björndahl
Kyrkoherde
Foto: Julkrubban i Forshems kyrka

Biskopsbrev 		
Personalnytt m.m.
Gudstjänster
Musiksidan
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14-15
16-17
18-19
20

Familjesidan
Mötesplatser/Kluring
Återblick
Julkampanj, Julfirande

Finska krigsbarn träffades efter 75 år
”Mamma håller mig i den ena handen, i den andra bär jag en liten väska. Vi går
till en tågstation där trängseln av mammor och barn är enorm. Jag ser att alla
barnen har adresslappar om halsen. Jag frågar mamma: –Varför. Hon svarar
att det är nog talat om den saken. Heikki, du måste gå in i vagnen nu. Mamma
ser på mig med tårblanka ögon och säger: -Glöm inte att uppföra dig och var
artig. Mitt älskade barn, du kommer snart hem igen när vi fått ett egen hem.
Hon kramar mig länge. Tåget sätter sig i rörelse och alla barnen försöker få en
sista skymt av sina mammor, som vinkar med vita näsdukar…”.
en. Efter ett år kom även min två år yngre
bror till min familj, givetvis blev det ett kärt
återseende.
Situationen för de finska krigsbarnen har
säkert sett olika ut, men för femton år
sedan sökte Henrik och Aila kontakt med
andra ur gruppen som kom till Lundsbrunn
hösten 1944.
-Vi är sex personer som har träffats varje
år sedan dess. Eftersom det i år var 75 år
sedan vi kom till Sverige, kom vi gemensamt överens om att ordna den årliga träffen på nyöppnade kurorten i Lundsbrunn.
Som en del i programmet ordnade prästen Else-Britt Broberg och kantor Maria
Lugn en informell andakt med musik i Ledsjö kyrka för gruppen.
-Det blev en fin stund som vi alla uppskattade och jag hade gjort små presenter
som jag gav till mina nyfunna vänner, säger
Henrik.

Orden ovan är Heikkis egna, och en inledning på en berättelse han själv skrivit
om sitt liv när han
som ett av 70.000
finska
krigsbarn
som kom till Sverige
under andra världskriget.
Henrik Andersson

Heikki, som senare adopterades av sin
svenska familj från Skälvum, tog sig namnet Henrik Andersson. Även om det som
hände honom som fyraåring, ligger långt
tillbaka i tiden, minns han detaljer och kan
berätta hur det
kändes att komma från Karelen
till ett nytt land,
till en ny familj
där han fick lära
sig ett nytt språk.
Adresslappen som Henrik
bar runt halsen

Den lokala uppsamlingsplatsen i Götene för krigsbarnen var på Lundsbrunns
kurort.
-Familjerna som skulle ta emot oss valde
ut sina barn och jag hade turen att komma till Arthur och Margit Andersson som
drev lanthandeln i Skälvum. De hade inga
egna barn och jag blev kärleksfullt mottag-

Kaarina Borg, Kajsa Gustavsson, Ritva Garre,
Aila Karlsson, Pentti Hulkkonen och Henrik
Andersson tillsammans med Else-Britt Broberg
och Maria Lugn vid gudstjänsten i Ledsjö kyrka
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I Svenska kyrkan finns det plats
för dig som tror – eller tvivlar.
Du har säkert någon gång träffat på
Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets
stora händelser, som dop, konfirmation,
bröllop eller begravning.
Eller i din vardag, som när vi hälsar på din
gamla mormor eller genom vår verksamhet för barn och ungdom.

Medlemskap –
mer än du tror

Tycker du att kyrkan står för
något gott?

Som medlem hjälper du Svenska kyrkan
att jobba för:
- de unga och de äldre
- flyktingar och fred i världen
- en bättre planet.
Vi gör det tolv månader om året, både i
Sverige och världen.

Då är du välkommen som medlem, för
att ta del av allt det som kyrkan erbjuder
och för att stötta kyrkan i dess uppdrag.
Ring pastorsexp. 0511-28500 så skickar vi inträdesblankett. Blanketter finns
också på pastoratets hemsida under fliken
’om Götene pastorat’. Skriv ut, fyll i och
skicka/lämna till Götene pastorat,
Skolgatan 1, 533 31 Götene.

Är du redan medlem?
Tack för att du är med.

Saffranskladdkaka med
mandelmassa och vit choklad
125 g smör
100 g vit choklad
1 påse saffran
2,5 dl socker
2 dl vetemjöl
1 dl riven mandelmassa
¼ tsk salt
2 tsk vaniljsocker
3 ägg

•
•
•
•
•
•
•

Smält smöret på svag värme och låt
chokladen smälta i smöret.
Häll i saffranet
Blanda alla torra ingredienser, tillsätt
smörblandningen och rör till sist ner
äggen
Häll smeten i en smörad/bröad form
med avtagbar kant .
Grädda i varmluft 180 grader
ca 15-20 min.
Kakan ska vara kladdig/saftig och
stelnar när den kallnat.
Serveras med grädde och
hallon eller lingongrädde

Lycka till med baket!
En julig smak att bjuda på
till helgernas fikastunder!!
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Kyrkvärden fixar och hälsar välkommen
När besökare kommer till kyrkan är det kyrkvärdens uppgift att se till
så alla känner sig sedda och välkomna. I varje kyrka i Götene pastorat
finns en eller flera kyrkvärdar och även om de lokala förutsättningarna
kan variera, är kyrkvärdens uppgift alltid densamma. Att sträcka fram en
välkomnande hand och dela ut en psalmbok eller ett programblad.
Lisbeth Andersson är den som hälsar
besökare välkomna till Kestads kyrka. Det
har hon gjort sedan 25 år tillbaka och att
vara kyrkvärd ser hon som ett hedersuppdrag.
-Jag har varit bosatt här länge och känner
de flesta som kommer till kyrkan, säger
hon. Därför brukar jag också ha något personligt att säga när jag lämnar över psalmboken och hälsar välkommen.
Lisbeth har ingen tradition att falla tillbaka
på, men redan när hon flyttade till Kestad
för snart 45 år sedan, engagerade hon sig i
kyrkans olika verksamheter.
-Då fanns en aktiv kyrkokör här som jag var
med i och jag hjälpte även till i den kyrkliga
syföreningen och var med i kyrkorådet.
Hon trivs med att vara kyrkvärd och vid
gudstjänster läser hon gärna bibeltexter
och ska det serveras kyrkkaffe händer det
att hon bakar en kaka och tar med och fixar
kaffe eller glögg vid jultid.
-Vår bostad ligger bara ett par stenkast
från kyrkan och det är en fördel när man
hjälper till så här som jag gör.

Tore Aronsson är kyrkvärd i Broby kapell

Tore Aronsson är kyrkvärd i Broby kapell som är en av pastoratets minsta kyrkor
och där har han hälsat besökare välkomna
i snart 40 år.
-Jag började som kyrkvärd på nyårsdagen
1980 och med det tog jag över efter min
far, Sven Aronsson.
Tore har sin bostad på promenadavstånd
från kyrkan och därmed är han bekant med
de flesta som brukar komma.
-Kapellet är litet och vi har bara 35 fasta
sittplatser. Skulle det krävas kan vi ställa
fram extrastolar till 50 personer, men kyrkorummet ger ändå en närhet som stärker
samhörigheten och gemenskapen.
-Att behöva plocka fram extrastolar är ett
trevligt uppdrag och vi som bor här är stolta över vårt kapell. Vad vi särskilt ser fram
emot är sommarens Brobykvällar.

Lisbeth Andersson är kyrkvärd i Kestads kyrka
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Kyrkliga inventarier
De kyrkliga inventarierna fyller en viktig funktion i gudstjänstlivet.
De har skapats och anskaffats för att bära fram budskapet om den kristna
tron. De ska vårdas så de kan tjäna sitt ändamål. Vissa inventarier används inte
längre i gudstjänsterna men vittnar om hur tron förkunnats genom seklerna.
Inventarieförteckningen är ett sätt att stärka den lokala historien för framtiden.

E

tt digert arbete har under hösten
påbörjats av administrativ personal,
kyrkvaktmästare, kyrkvärdar m.fl.
Varje kyrka ska ha sina egna inventarieförteckningar. Allt från kormattor till
ljuskronorna i taket har gåtts igenom, för
att inte tala om allt som förvaras i sakristior
och tornrum.
Saker som ska K-märkas, benämnas som
övrig inventarie eller är fast inredning ska
ha sin rätta plats i listorna, fotograferas,
mätas och vägas.
Pastoratet har dock fått god hjälp av
Inga-Kajsa Christensson, kyrkoantikvarie på Skara stift, som har koll på riktlinjer och råd angående kyrkliga inventarier,
samt vilka saker som inte bör stå med i
förteckningarna över huvud taget. Att
föra upp ett föremål som kulturhistoriskt
värdefullt innebär att det ska bevaras till
kommande generationer.

Kyrkvaktmästare Tage Lugn och kyrkoantikvarie Inga-Kajsa Christensson går igenom
inventarierna i Holmestads kyrka. Fotot visar
del av en altaruppsats från 1600-talet.

M

ycket, för oss kuriosa, har påträffats.
Bland annat gamla texter, som inskriptionen på lillklockan i Broby kapell som blev
omstöpt efter att den fallit ner vid själaringningen för kung Fredrik I (död 1751)
"Min socken nu mig uppsatt har
I så gott stånd som förr jag var
Min kristen när du hör mitt ljud
Så lär och bed och prisa Gud
Då jag i Skara omstöpt blev.
Prost Jacob Scherping detta skrev."
Åhr MDCCLIII
1753
Gjuten av Klockgjutare Nils Billsten Skara 1752

I Källby kyrka finns denna sanddosa, där botten
användes som läskpapper för att suga upp flödigt bläck från dåtidens pennor.
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”I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord.”
Gud, öppna våra öron
så att vi hör ropen från
dem som drabbas av
klimatförändringarna.
Väck oss till solidaritet med
kommande generationer.

Biskop Åke Bonniers julhälsning

Klimatkrisen är både en existentiell
och andlig kris. Många känner oro,
skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut?

För sjätte året i rad ger biskop Åke Bonnier
ut ett brev till församlingarna i Skara stift.
Denna gång handlar det om Ordet, det vill
säga Bibeln.
– Jag hoppas att 2020 ska vara ett år där
vi kan samlas om Bibeln och lyfta fram vad
den betyder, inte bara för kyrkan utan också
för kultur och samhälle, skriver biskopen.

”Vi behöver förändra, men också
förändras – för livets skull”
Svenska kyrkans biskopar gav hösten 2019
ut ”Ett biskopsbrev om klimatet”som förenar klimatfakta med kyrkans erfarenhet.

B

ibeln och dess berättelser ger
ett meningssammanhang där
våra liv får sättas in och den får
därmed forma vår tro och vår
livshållning. Det handlar om mig och
mitt förhållande till Gud, mig själv,
mina medmänniskor och skapelsen.

Brevet, en reviderad utgåva från 2014,
visar hur vi utifrån en realistisk helhetssyn
kan skapa ett meningsfullt engagemang
hos beslutsfattare, företag, organisationer
och hos varje enskild människa?
Ur förordet: ”Jag är själv inte av troende natur, men är fascinerad över hur detta griper
tag i mig ändå. Texten talar om klimatfrågan
på ett sätt som inte gjorts innan, och den
gör det med en precision och ett anslag som
är imponerande”, skriver en 37-årig it-entrepenör och småbarnsfar om biskopsbrevet.

I vår evangelisk lutherska tradition har
Bibeln en stor tyngd. Genom att Bibeln
är tillgänglig för alla kan både du och jag
läsa, tolka och förstå Bibelns texter och
berättelse och därigenom kan tron födas
och växa. Det gör inte att Bibeln kan tolkas
hur som helst, eller att allt i Bibeln är lika
centralt.
Brevet kommer delas ut första advent i
kyrkornas gudstjänster.
Du kan också ladda ner brevet från stiftets
hemsida, www.skarastift.se. Sök på: Inte
bara i begynnelsen.		
			

Biskopsbrevet innehåller:
- Vad vet vi? Hur blev det så här?
- Saklighet, hot och hopp.
- Jorden, hoppet o framtiden–hur kan vi tro?
- Vad gör vi nu? Vägar framåt. Uppmaningar.
Biskopsbrevet finns som blädderex. i församlingshemmen och på svenskakyrkan.se.
Sök på: Ett biskopsbrev om klimatet.
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PERSONALNYTT

Bibelns dag Sön 19 januari
Högmässa och ekumenisk samling
Forshems kyrka kl 11.00

Välkommen
- Anna Forssander Bogren,
från Timmersdala, har anställts som assistent till
begravningsverksamheten.

Predikan Lennart Thörn
Därefter kyrklunch och föredrag i församlingshemmet: "Ordets tillblivelse, tillväxt
och omadressering i Lukas-Apostla-gärningar" med Lennart Thörn pastor
och pensionerad universitetslärare i Nya
testamentet, Göteborgs universitet.

Tack
- Annika Hulth som arbetat
som kyrkvaktmästare under
en lång följd av år, främst i
Källby församling, slutar sin
tjänst vid årsskiftet.

Samarr: med Equmeniakyrkan Götene, Pingstkyrkan Forshem, Ringsbackens baptistförsamling

- Ingrid Abelsson Wallroth som arbetat som
kyrkomusiker, främst i Källby församling, i drygt
tre år slutar sin tjänst hos oss i mitten av januari
för att istället övergå till frilansverksamhet.
- Tito Marin som går i pension i slutet på
januari, efter 20 år som kyrkogårdsarbetare
och som proffs med fotbollskonfirmander.
Vi tackar Er för mycket goda och engagerade
arbetsinsatser och önskar allt gott framöver.
/ Claes Björndahl, kyrkoherde
Foto från Ledsjö kyrka

KYRKOGÅRDSNYTT

Ledsjö kyrka 10 år

Kyrkogårdsmästare Emelie
Karlsson Landen presenterades i förra Liljebladet, dock
utan foto.
Emelie skickar med ett exempel på hur utsmyckning
vid en askgravplats kan se
ut. Enkelt och stilrent.

Fjärde advent 2009 invigdes Ledsjö kyrka
efter det omfattande uppbyggnadsarbetet
Det var i advent 2004 som kyrkan eldhärjades och prospektering och byggarbetet tog precis 5 år att genomföra.
Det är 10 år sedan kyrkan invigdes och nu
ska vi fira ”Ledsjö kyrka 10 år”.

Söndagen den 22 december 2019
Kyrkmässa kl 11.00 då bl.a. kantaten
som beställdes till invigningen kommer
att framföras. Medverkan av Husaby
Ledsjö kyrkokör, Lena Öberg, flöjt, Anders
Torén, trumpet Helena Ambertson, orgel
och Ellinor Carlberg Mehrén, präst. Efter
mässan bjuds födelsedagsfika och då finns
möjlighet att höra lite om byggprocessen.
Välkommen!
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Gudstjänster
DECEMBER
1/12 Sön 1 i advent

11.00 Forshem Adventsgudstjänst, kör
Efteråt Jullunch, 75 kr. Anm. senast
25/11, tel. 0510-540 478
11.00 Holmestad Adventsgudstjänst
Avtackning av Tage Lugn,Välkom- 		
nande av Maria Lugn. Kyrkkaffe
11.00 Kinne-Kleva Adventsgudstjänst, körer
11.00 Källby Adventsgudstjänst, körer, 		
avtackning av Annika Hulth. Kyrkkaffe
17.00 Götene Adventsgudstjänst, kör
18.00 Husaby Adventsgudstjänst, kör
18.00 Medelplana Adventsgudstjänst, kör

8/12 Sön 2 i advent

10.00 Broby kapell Mässa
11.00 Skälvum el-fri Gudstjänst
11.00 Vättlösa Gudstjänst, Våghalsarna,
Avtackning av Sten Eriksson, välkomnande av Emelie Karlsson Landén.
15.00 Kinne-Kleva Luciahögtid
17.00 Götene Luciahögtid Kröning av 		
Götene Lions lucia
17.00 Hönsäters kapell Tomtegröt 		
serveras i kyrkan före Gudstjänsten
18.00 Hönsäters kapell Gudstjänst i 		
adventstid för liten och stor
18.00 Husaby Konsert, Kören Ljudhållningssällskapet, ledare Rebecka Westin
19.00 Holmestad Musikgudstjänst, Manskören Harmoni, ledare Lars Hernqvist

15/12 Sön 3 i advent
11.00
15.00
16.00
18.00
18.00

Ova Mässa
Torget Götene Levande julspel
Västerplana Gudstjänst
Forshem Luciahögtid med scouterna
Hangelösa Musikgudstjänst ”Fröjda dig!”
Källby Sångkör, Ingemar Anderson: solist

22/12 Sön 4 i advent

11.00 Ledsjö Kyrkmässa, Ledsjö kyrka 10 år,
Husaby/Ledsjö kyrkokör. AndersTorentrumpet,Lena Öberg-flöjt.Födelsedagsfika
11.00 Källby Krubbgudstj. J Göransson -sång
18.00 Forshem Musikgudstjänst, Eva o Roy
18.00 Kinne-Vedum Mariagudstjänst
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Med reservation för ändringar
Se annons i Götene Tidning, predikotur i NLT,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/gotene

24/12 Tis Julafton
10.30
11.15
17.00
16.00
23.00

Kastanjen Julbön
Helenagården Julbön
Kestad Julbön
Skeby Julbön, Maria o Mikael Fransson, sång
Källby Midnattsgudstjänst, Källby sångkör
Rebecka Wallroth -sång
23.30 Holmestad Midnattsmässa, kör
23.30 Hönsäter Midnattsgudstjänst
23.30 Kinne-Kleva Midnattsgudstjänst

25/12 Ons Juldagen

07.00 Husaby Julotta, Husaby/Ledsjö kyrkokör
07.00 Medelplana Julotta, Sång: Veronika
Andersson, delar av Gudstj. teckentolkas
07.00 Vättlösa Julotta

26/12 Tors Annandag jul

11.00 Broby kapell Mässa
18.00 Fullösa Musikgudstjänst ”Julens sånger
och psalmer”, Radbandet, Klara 		
Andersson -flöjt
18.00 Kinne-Vedum Musikgudstjänst
Våghalsarna

29/12 Sön e jul

10.00 Götene Mässa
10.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst
18.00 Ova Musikgudstjänst

31/12 Tis Nyårsafton

15.00 Källby Ekumenisk nyårsbön
17.00 Götene Nyårsbön
17.00 Ledsjö Nyårsbön ”Vandringar i vardagen”,
Sånger av och med Eva Ekhagen
18.00 Västerplana Nyårsbön

JANUARI 2020
1/1 Ons Nyårsdagen

15.30 Lundagården Nyårsbön
18.00 Husaby Gemensam pastoratsmässa

5/1 Sön e nyår

10.00 Kinne-Vedum Mässa
10.00 Skeby Gudstjänst
18.00 Ova Gudstjänst

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

6/1 Mån Trettondedag jul

16/2 Sön Sexagesima

07.00 Västerplana Trettondedagsotta
Lena Öberg -flöjt
15.00 Pastoratsgården Källby Gudstjänst för
små och stora med julfest
18.00 Holmestad Musikgudstjänst
Trettondedagskonsert med Hällekis
musikkår och Götene kyrkokör
18.00 Kinne-Kleva Musikgudstjänst ”Musik i
Vinterkväll”

10.00
10.00
11.00
18.00
18.00

23/2 Fastlagssöndagen

10.00
10.00
11.00
11.00

12/1 Sön 1 e trett.d.
10.00
10.00
18.00
18.00

Götene Gudstjänst
Skälvum Mässa
Kestad Gudstjänst ”Vi sjunger ut julen”
Pastoratsgården Källby Mässa

och andakt mitt i vardagen

MORGONMÄSSA/-BÖN

10.00 Götene Mässa
10.00 Ledsjö Gudstjänst
11.00 Forshem Högmässa och ekumenisk
samling ”Bibelns dag”, Lennart Thörn
predikar. Därefter kyrklunch och 		
föredrag i församlingshemmet.
18.00 Källby Gudstjänst

- Tisdagar kl 8.30 i Forshems kyrka
Morgonbön/mässa med frukost
Juluppehåll v 52 och 1
- Onsdag kl 8.30 Veckomässa
22/1, 26/2 i Församl.hem Sil
25/3 i Husaby kyrka

26/1 Sön 3 e trett.d.

- Onsdag kl 9.00 i Götene kyrka
Morgonmässa 4/12, 29/1, 26/2, 25/3

Götene Mässa
Pastoratsgården Källby Mässa
Fullösa Mässa
Ova Gudstjänst
Vättlösa Gudstjänst

- Onsdagar kl 9.30 Juluppehåll v 52, 1, 2, 3
Pastoratsgården Källby
Morgonmässa med kyrksmörgås
(dock ej den 11/12, 15/1,19/2, 18/3)
a

FEBRUARI

Vid mässa i Götene pastorat används alltid
glutenfritt bröd och alkoholfritt vin

Götene Gudstjänst
Pastoratsgården Källby Mässa
Skälvum Mässa
Forshem Mässa

Musik i samarr. med

a

- Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka
Juluppehåll v 52 och 1

Ledsjö Gudstjänst, utdeln. Bibel för barn
Källby Gudstjänst
Vättlösa Gudstj. utdeln. Bibel för barn
Kestad Ljusgudstjänst, kör

9/2 Sön Septuagesima

10.00
10.00
10.00
18.00

a

VARDAGSMÄSSA med kvällsfika

2/2 Sön Kyndelsmässodagen
10.00
10.00
10.00
18.00

Pastoratsgården Källby Mässa
Husaby Mässa
Forshem Mässa, kör, kyrklunch
Götene Gudstjänst

Välkommen till en stunds stillhet

19/1 Sön 2 e trett.d.

10.00
10.00
11.00
18.00
18.00

Ledsjö Gudstjänst
Kinne-Vedum Mässa
Fullösa Gudstjänst
Götene Gudstjänst
Källby Gudstjänst
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MUSIK-sidan
forts.
Hans Kennemark-fiol, Stefan Wingefors -piano.
och kören Ljudhållningssällskapet under ledning av Rebecka Westin kommer att bjuda på
både nya och traditionella julvisor med rötterna
i vår svenska folkmusiktradition.
Fri entré - Kollekt.

Luciahögtider i pastoratet

Söndag 15 dec kl 16.00 och kl 19.30
Kinne-Kleva kyrka, Solala. SLUTSÅLT

Söndag 8 dec kl 15.00
Kinne-Kleva kyrka Luciahögtid.

Söndag 15 dec kl 18.00
Hangelösa kyrka, ”Fröjda dig!”
Källby sångkör, Ingemar Andersson -solist.

Söndag 8 dec kl 17.00
Götene kyrka Kröning av Götene Lions lucia.
Fredag 13 dec kl 17.00
Forshems kyrka. Luciafest Kinnekulle PRO.
Lördag 14 dec kl 16.00
Missionshuset Skälvum. Julavslutning för
Kompis, luciatåg. Fika och liten andakt.
Söndag 15 dec kl 18.00
Forshems kyrka. Lucia med Scouterna.

Kusinkören

Lördag 21 dec kl 18.00
Hangelösa kyrka, ”Miljoner drömmar” med
Kusinkören som bjuder på en blandning av
traditionella och moderna julsånger, instrumentala låtar, solo-och duettsång
Entré: 12-17 år 50 kr. Från 18 år 100 kr.
Inget förköp. Behållningen går till Svenska
kyrkans julkampanj.

Julkonserter i pastoratet

Lördag 30 nov kl 15.00 och kl 19.00
Medelplana kyrka, ”När det lider mot jul”
Hällekis musikkår. SLUTSÅLT
Söndag 8 dec kl 18.00
Holmestads kyrka, Manskören Harmoni,
Ledare Lars Hernqvist.

Trettondedagskonsert

Söndag 8 dec kl 18.00
Husaby kyrka, ”Den signade dag - Jul i folkton” Måndag 6 jan
Holmestads kyrka kl 18.00
Hällekis musikkår och Götene kyrkokör.

Kören Ljudhållningssällskapet

"Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella,
för alla klasser, genrer, nationaliteter.
Kyrkan står för den breda, allmänna
relationen till musik av olika slag."
12

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

* Kinnekullekören Blandad kör (start v. 4)
Forshems församlingshem, kl. 18.30

Åk. F-2

Körledare: BRITT MODIN

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

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

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON

* Shalom

ONSDAGAR

Från 6 år och uppåt (start v.4)

* Radbandet våga-sjunga-kör (start v. 4)

Götene församlingshem, kl.16.30-17.30

Forshems församlingshem, kl. 18.30
(övar ojämna veckor)				

Körledare: BRITT MODIN

ONSDAGAR

Körledare: BRITT MODIN

* Barnkör Åk. 2-3 (start v. 4)

* Våghalsarna våga-sjunga-kör (start v. 5)

Församlingshemmet Sil, kl. 15.00-16.00

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

Körledare: EWA SVENSSON

Körledare: JENS JOHANSSON

* Diskantkören Åk. 3-6 (start v. 4)
Pastoratsgården Källby, kl.16.00-16.45

TORSDAGAR

Körledare:

*

* Musik & lek 4 år-Åk.1 (start v. 4)

Församlingshemmet Sil, kl. 17.30-18.15

Götene församlingshem, kl.19-21
Körledare: JENS JOHANSSON

Körledare: EWA SVENSSON

* Husaby/Ledsjö kyrkokör Blandad kör (start v. 4)
Övar kl. 19.00-21.00 jämna veckor i Pilgrimsgården Husaby och ojämna veckor i Ledsjö
kyrka.

* Con Anima Åk. 7 -, (start v. 4)

Församlingshemmet Sil, kl. 19.00-20.30
Körledare: EWA SVENSSON

Körledare: HELENA AMBERTSON

TORSDAGAR
* Musiklek 4-6 år (start v. 4)

OBS! P.g.a. av skifte på kantorstjänsten i
Källby församling är datumen för körstarter
osäkra vid detta blads tryckning. Se pastoratets hemsida i januari för mer informnation

Pastoratsgården Källby, kl.17.00-17.45
Sång-rörelse-dans-spel
Körledare

LUNCHMUSIK i Götene kyrka
Lyssna en kvart till sång och musik. Efteråt
serveras lunch, 60 kr, i Götene församl.hem.
Välkommen följande torsdagar kl. 12.00
12 dec, 23 jan, 13 feb, 19 mars

Götene kyrkokör Blandad kör (start v. 4)

FREDAXORGEL
Blandad orgelmusik i ett stämningsfullt kyrkorum och samvaro efteråt med enkel förtäring. Under våren blir det fredaxorgel följande
datum, alltid kl 19.30.
31/1 i Ledsjö kyrka, 21/2 i Husaby kyrka
27/3 i Husaby kyrka
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FAMILJE-sidan

SPORTLOVSAKTIVITETER
Tisdag 11 februari, kl 10-13.
Utflykt till Kinnekulle
För vuxna med barn 0 år och uppåt,
barn från 8 år kan åka med utan vuxen.
Vi åker pulka (om det finns snö), grillar korv,
fikar och leker tillsammans. Gemensam avfärd
kl 10.00 från Götene församlingshem, tillbaka
igen kl 13.00.

Julfester för små & stora

Andakt, fika och dans kring granen.

• Måndag 6 januari kl 15.00

Pastoratsgården Källby Ingen anmälan.
Vi börjar med Gudstjänst för små & stora

• Tisdag 7 januari kl 17.00

Götene församlingshem Ingen anmälan.

Anmälan senast 6 februari till:
bjorn.carlstedt@svenskakyrkan.se
Glöm inte ange specialkost och om ni behöver
skjuts!

• Söndag 12 januari kl 15.30
Julgransröste Ingen anmälan.
Forshems församlingshem

DOPFEST
Alla som döptes under 2019 och tillhör
Götene pastorat kommer få en personlig
inbjudan till dopfest. Då delas också
dopdroppen ut, glasdroppen som
hängt i kyrkorna sedan dopet.
Dopfesterna kommer hållas:

FAMILJEKVÄLLAR Pastoratsgården Källby
Alla åldrar är välkomna på andakt, kvällsmat
och pyssel. Anm. senast två dagar före till:
0511-28543, 28566
Onsdag 26 febr. kl 17.30
Onsdag 6 maj kl 17.30

26/1
2/2
2/2
8/3

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

Pastoratsgården Källby
Församlingshemmet Sil
Götene församlingshem
Forshems församlingshem

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.
2/2 i Ledsjö kyrka, kl 10.00
2/2 i Vättlösa kyrka kl 10.00
22/3 i Forshems kyrka, kl 16.00
19/4 i Pastoratsgården Källby, kl 10.00

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

Måndag 17 febr och 20 april
Vi pysslar
firar gudstjänst
& äter tillsammans
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Barn- och ungdomsverksamheten
startar vecka 4 2020
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
17.30 Stickcafé, fika och pyssel för alla åldrar
19.00 Slut

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

Ledare: JENNY PERSSON OCH BIRGITTA BRANDBERG

TORSDAGAR
Miniklubben För barn 0-5 med vuxen

Ledare: SUSANNE FREDRIKSSON

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”.

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.
Ledare: BJÖRN CARLSTEDT, OSCAR LINDSTRAND

Kontaktperson: BJÖRN CARLSTEDT

Öppet hus För alla åldrar

Götene församlingshem, kl. 16.00-19.00
16.00 Drop-in, fika, pyssel, lek
17.15 Samling i Ungdomsrummet för ALLA
19.00 Slut
Samlingen kl. 17.15 är för alla och då har vi
ingen lek, pyssel eller fika, utan har en andaktsfull stund tillsammans på 15 min. Under andakten tar vi upp en frivillig kollekt.

Ledare: BJÖRN CARLSTEDT, VERONICA LINDSTRÖM, BRITT MODIN

Stor och liten

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

FREDAGAR

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

Nu sparkar vi igång igen du är också välkommen!

Ledare: BIRGITTA BRANDBERG

Klarar du denna rebus? Rätt svar nederst på sid. 18
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MÖTESPLATSER
Internationella gruppen

Gruppens uppdrag är att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera,
påverka och ansvara för insamlingsarbete.

Vi träffas i Götene församlingshem
följande onsdagar kl 16.30-18.30
22/1, 19/2, 18/3, 15/4 och 13/5

GLÖGG & JULSÅNGER

Tisdag 17 dec, kl 15.00
Kinnekulles diakonigrupp bjuder på glögg &
sång tillsammans med och vid Coop Hällekis.

ONSDAGSTRÄFFEN kl. 14.00
i Pastoratsgården Källby (med servering)
22/1, 19/2, 18/3 och 29/4

programinnehåll ej klart

LUCIAHÖGTIDER I PASTORATET
plats och datum på sida 12

Ekumenisk DAGLEDIGTRÄFF

JULLUNCH m. andakt 12 dec

följande onsdagar kl 14.00 (med servering)
5/2 Equmeniakyrkan
4/3 Korskyrkan
1/4 Götene församlingshem
programinnehåll ej klart

Pastoratsgården Källby kl 13.00
150 kr/pers
Anmälan senast 9/12, till:
Josefine Klahr, tel 0511-28543
(meddela ev specialkost)

ÖPPET HUS Forshems församlingshem

TERMINSSTARTER
* KYRKANS DAGTRÄFF Götene församlingshem. Start måndag 20 jan. kl. 9.00
* LIVSKRAFT Församlingshemmet Sil
Start torsdag 23 jan kl. 9.00
* KYRKLUNCH Pastoratsgården Källby
Start torsdag 16 jan. kl. 12.00

Alla åldrar är välkomna på bibelsamtal, stickcafé, kvällsmat och pyssel följande onsdagar:
5 febr. kl 17.30
4 mars kl 17.30
15 april kl 17.30

LIVSLUST - för kropp och själ
45 minuter fruktfika * qigong * avslappning

* KINNEKULLE KYRKLIGA SYFÖRENING 		
Vi träffas hemma hos varandra
kl. 14.00 två ggr/månad. För mer info ring
Inger Lindberg, 0511-28573

Pastoratsgården Källby
Måndagar kl. 17.15–18.00
17/2, 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3
Helena Bergstedt, dipl.massör o utb. qigonginstruktör. Ingen anmälan. Ingen kostnad.

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

TORSDAGKVÄLL i Forshem

* STICKCAFÉ i Församlingshemmet Sil
kl. 14.00 varannan torsdag, ojämna
veckor. Start 30 jan.

kl. 18 i församlingshemmet (med servering)
20/2 ,12/3, 23/4 och 14/5

programinnehåll ej klart
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Grattis!
Åke Sundstedt, Fullösa

vinnare av ”Höstkluring”

Är du nyfiken på kristen tro?

Rätt lösning: 1.Batik, 2.Sömnad, 3.Virkning, 4.Stickning, 5.Brodering, 6.Makrame, 7.Korgflätning,
8.Luffarslöjd, 9.Krokning, 10. Frivolitet, 11.Lappteknik,
12.Kviltning, 13.Applikation, 14.Smartphone

JulKluring

1. Vilken adventspsalm anspelar på Jesu intåg
i Jerusalem? __________________________
2. Vilken ö kom Lucia ifrån? ________________

Är du nyfiken på kristen tro eller vill återupptäcka trons liv. Välkommen till en kort mässa,
föreläsning, samtal och fika. Ingen anmälan.
Ledare: Josef Ekesryd
Pastoratsgården Källby, kl 18.30
följande torsdagar:
27/2 Kan man tro på Gud? Josef berättar
om sin egen väg till kristen tro.
12/3 Kan bibeln säga mig något idag?
26/3 Vem är Jesus Kristus?
9/4 Varför firar vi påsk?
23/4 Händer det något när man ber?
7/5 Vem är den Helige Ande?

3. Vilket stort djur lever farligt i Gävle under
december? ___________________________
4. Vilken naturgran säljs det flest av? _______
5. Vad skickade svensken 16,5 miljoner st. av
i dec 2018? __________________________
6. Vilken tecknad pojke säger varje julafton "Kör
till slumkvarteren!" ____________________
7. Vad betyder (spanska) Feliz navidad? _______
8. På julafton sänds Midnattsmässan i Rom.
Från vilken kyrka? _____________________
9. På vilken dag firas julotta? ______________

- ANDLIGA FÖREBILDER - -

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

10. Vad hette Sv kyrkans julkampanj 2018-19
som samlade in 39.4 miljoner kr?
______________________________________
11. Från vilken Europeisk stad direktsänds en
nyårskonsert med klassisk musik? ________

Götene församl. hem kl 15-17, måndagar
3 febr, 2 mars, 6 april och 4 maj

programinnehåll ej klart
samarr: Götene pastorat o Studieförbundet Vuxenskolan

”I kyrkans sammanhang möts
människor som inte skulle ha mötts
annars, det skapas vänskapsband som
till det yttre verkar mer eller mindre
ologiska men som ändå fungerar.
Här gör ordspråket: »Främlingar är
vänner du ännu inte känner«
sig gällande.”

12. Vilken brittisk långfilm visas i TV varje nyår
om en ädel riddare? ____________________
13. Vad gömmer en del i julgröten? __________
14. Vilket djur raskar över isen i visan? _______
Skicka/lämna ”Kluringen” före 31/1 till: Götene pastorat,
Skolg.1, 533 31 Götene Vinnaren kontaktas personligen
Namn:

_____________________________________

Adress:

____________________________________

_____________________________________________
Tel: _________________________________________
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ÅTERBLICK

Träffpunkten Fridebogården gjorde en fikaresa
till Skogshyddan med gruppen ”Så var det förr”.

Seniordagen i Göteneparken Bland alla
utställare fanns GKSR. Årets tema ”Låt
livet blomma” inbjöd till många samtal.

I Källby kyrka välkomnades komminister Josef
Ekesryd och Susanna Venetvaara avtackades för
tiden hon arbetat i pastoratet.
Vid Höstrundan
i Husaby medverkade
ungdomar
med olika uppgifter. De framförde
bl.a. ett historiskt
spel och guidade
på tornvisningar.
Några av gestalterna var t.v Inga
och Lasse i Berget.

Från Svenska kyrkan var också Kyrkans dagträff på plats och visade sina handarbeten och
konstverk.
18

Rätt svar på rebusen (sida 15) Pepparkaksform

På Tacksägelsedagen besökte ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” Elise Lindqvist Medelplana kyrka och berättade om sitt händelsrika liv. Kinnekullekören och Radbandet medverkade med sång.

Odd Malmberg medverkade
vid ett av höstens program med
Lunchmusik i Götene kyrka.

Konfirmandresan till Göteborg innehöll flera studiebesök.
Hos Stadsmissionen fick ungdomarna inblick i arbetet bland
hemlösa i staden. På ”Emigranternas hus” fick de leva sig in i
att emigrera till Amerika vid förra sekelskiftet, vilket var 4:e
svensk gjorde då. På bilden beundrar de utsikten
från kyrktornet vid besöket i Gustavi domkyrka.

Glada kören Con Spirito övar i Sils förs.hem

Allhelgona - då är kyrkor och kyrkogårdar välbesökta, gravar smyckas, ljus tänds och vi minns
dem som lämnat oss. Söndagens text är då ”Vårt
eviga hopp”, som visar på en kraft som är starkare än allt annat, t.o.m. starkare än döden.
19

Förskoleklasser besökte kyrkogården i Götene
och fick titta på olika gravstenar och dess symboler. Här vid askgravplatserna. För en del var det
första besöket på en kyrkogård. Det blev många
frågor om döden, hur och varför. Några barn berättade om sina husdjur som dött och begravts
hemma och någon ville visa sin farfars grav.

JULKAMPANJEN 2019-2020

Mer än…780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa, 2/3 av dem är flickor o kvinnor.
30 000 flickor under arton år blir bortgifta. 10 000 flickor könsstympas …varje dag.

Årets julinsamling har temat - För alla flickors rätt till ett värdigt liv.

Det handlar om de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att
hon är flicka. Det kan vi aldrig acceptera.
I julinsamlingen (som pågår 1/12-6/1) kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att
kunna påverka sin framtid. Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

Gemensamt julfirande
Söndag 15 dec kl 15.00
Välkomna att se julevangeliet spelas upp
och sjung med i de välkända
julpsalmerna tillsammans
med en änglaskara
i alla åldrar!

ÖPPETTIDER under jul-trettonhelgen
Pastorsexpedition & Kyrkogårdsexpedition
Vecka 52		
Mån 23/12 kl 9-12
Fre 27/12 kl 9-12
			

Vecka 1
Mån 30/12 kl 9-12
Tors 2/1
kl 9-15
Fre 3/1
kl 9-12

Tisdag 24 december kl. 11-15
Equmeniakyrkan, Borgaregatan 2

Julbord och gemenskap
Kostnad: Frivilligt, gåva efter förmåga
Meddela om du behöver skjuts, har någon
matallergi/specialkost och om det är barn
under 12 år
Anmälan senast mån 16 dec till:
Marianne Enoksson, 070-689 30 15
Korskyrkan, 0511-799 810
Veronica Lindström, 0511-28533
Arrangör: GKSR - Götenes kristna samarbetsråd

Som medlem möjliggör du
Svenska kyrkans arbete.
Tack!

