
 januari - mars 2021

 

”Ingenting är omöjligt för Gud.”  
Luk 1:37 

I söndagens gudstjänst och årsmöte så lyfte jag upp hälsningen vi fick 
till oss i början av året att ingenting är omöjligt för Gud. Jag talade om 
att även om vi är begränsade, nedstämda, trötta, ensamma och att vi 
kan undra vad som finns kvar när vi är igenom pandemin så är Gud 
den samme.  

Vi får säga som profeten när Gud frågar om de torra benen kan få liv 
igen - ”bara du vet det Herre”. För det hänger inte på vår förmåga att 
vara positiva och peppa varandra. Det hänger på Gud, det är han som 
vill andas på oss, det är den Helige Ande som kan skapa nytt liv, 
öppna nya dörrar, rädda nya människor och bygga sin församling. I 
denna tiden får vi hjälpa varandra att se på Jesus, att lyfta blicken från 
omständigheterna till Honom. Att vända oss till Gud när annat har 
tagits ifrån oss.  

För Gud är densamme, vi har lagt våra liv i hans händer och ingenting 
är omöjligt för Gud. Låt oss söka Hans ansikte, förlita oss mer på 
Honom än på vår egen förmåga och förvänta oss allt gott från Honom. 

Praktikanter 
Vecka sju kommer vårens praktikanter från Götabro 
Bibelskola till oss, det är Hugo Svernedahl 20 år och 
Jacob Färdig 22 år som kommer till oss.  
De medverkar i gudstjänsten den 21 februari då de 
välkomnas. De kommer bo hos familjen Ask under 
tiden i Götene. Ha med de i era böner. 

Vaccination i kyrkan 
Vi har som många vet fått en fråga om Närhälsan kan få använda vår 
kyrka för vaccination av Götenes befolkning, församlingsledarna och 
styrelsen har svarat att vi gärna vill vara med att bidra till att bryta 
smittspridningen i vår kommun på detta sätt. Vi har träffat chefen för 
Närhälsan och några av hennes medarbetare i kyrkan och planerat för 
detta.  

Vaccination kommer ske genom att man kommer tas emot vid 
huvudingången, blir visad till en av stationerna som förberetts i 
församlingsvåningen. När man är klar kommer man gå ut genom 
köksdörren mot baksidan. För de som behöver hissen så släpper de 
ut genom huvudingången igen. 

Närhälsan kommer stå för städning av entré, kyrktorget och 
församlingsvåning under tiden de är där och vaccination i våra lokaler 
kommer att kunna ske måndagar till lördagar, eftersom vi har 
gudstjänstsändningar på söndagar. 

Vaccinationen kommer troligen att komma igång nästa vecka (vecka 
5), det är inte drop-in utan man kommer bli kallad och det sker efter 
den prioritering som myndigheterna gjort och när Närhälsan Götene 
får tillgång till vaccin. Låt oss ha med detta i våra böner! 

Guds rika välsignelse 
Mikael Tilly

Kontakt 
Radiogatan 6, 533 30 Götene 
Telefon vxl	 0511- 799 810 
Epost 	 	 info@korskyrkangotene.se 
Hemsida	 korskyrkangotene.se 

Mikael Tilly 
Pastor och Föreståndare 
0511-799 811 
073-805 30 55 
mikael.tilly@korskyrkangotene.se 

Birgitta Matteusson 
Omsorgspastor 
0511-799 812 
birgitta@korskyrkangotene.se 

Jonathan Skarp 
Ungdomspastor 
0511-799 813 
jonathan.skarp@korskyrkangotene.se 

Elisabet Tilly 
Barn- och Familjepedagog 
073-805 36 55 
elisabet.tilly@korskyrkangotene.se 

Tommy Andersson 
Vice Föreståndare 
070-571 62 56 
matstommy@gmail.com 

Ros-Britt Wiktorsson 
Vice Föreståndare 
070-875 73 81 
rosbritt.wiktorsson@gmail.com 

Mikael Widlund  
Ordförande 
070-384 75 00 
ordforande@korskyrkangotene.se  

Ge en gåva till församlingen 
Bankgiro: 345-6886 
Swish kollekt: 	123 213 47 65 
Swish söndagsskolans insamling  
123 401 01 87 märk ”GIVE” 

ONE Matkassar till barnfamiljer 
Skicka sms till 073-545 60 92 för att få 
hjälp med en matkasse. 
Swish stöd ONE Matkassar  
123 401 01 87 märk ”ONE”



 januari - mars 2021

Januari 
v 3 - Servicegrupp 5 
24 sö 	 10:15	 Söndagsskolan sänder 
	 		 10:30	 Gudstjänst 

Mikael Tilly predikar, mötesledare Linus 
Karlsson, sång Anders och Jonathan 
Skarp. Sänds via hemsidan. 15:00 Repris 
Öppna Kanalen. 

	 		 14:00	 Årsmöte via zoom och hemsidan. 

v 4 - Servicegrupp 6 
	 		 18:30	 Bönesamling via zoom, Tommy A,  
	 		 	 gå in via korskyrkangotene.se/zoom 
26 ti	 18:30	 Bönesamling via zoom, Mikael T, 
27 on	 18:30	 Bönesamling via zoom, Roger H,  
28 to	 18:30	 Bönesamling via zoom, Birgitta S 
31 sö 	 10:15	 Söndagsskolan sänder 
	 		 10:30	 Gudstjänst 

Tigleth Malkey predikar, mötesledare 
Jonathan Skarp, sång Sandra Borneskär. 
Sänds via hemsidan. 

	 		 15:00 	 Repris Öppna Kanalen. 

Februari 
v 5 - Servicegrupp 7 
3 on	 18:30	 Församlingsbibelskola ”Ett liv i tro” 1/3 
7 sö 	 10:15	 Söndagsskolan sänder 
	 		 10:30	 Nattvardsgudstjänst  
	 		 	 Mikael Tilly predikar, mötesledare Magnus 

Johanssons, sång Anna Johansson.  
	 		 15:00 	 Repris Öppna Kanalen. 

v 6 - Servicegrupp 8 
10 on	 18:30	 Församlingsbibelskola ”Ett liv i tro” 2/3 
14	 sö	 10:15	 Söndagsskolan sänder  
	 		 10:30	 Gudstjänst Jonathan Skarp predikar, 

mötesledare Tommy Andersson, sång Lisa 
Gindemo Lidström, Peo Österberg, Filip 
Sanfridsson och Bernt Andersson 

	 		 15:00 	 Repris Öppna Kanalen. 

v 7 - Servicegrupp 9 
17 on	 18:30	 Församlingsbibelskola ”Ett liv i tro” 3/3 
21 sö	 10:30	 Familjegudstjänst med välkomnande av 

praktikanter. Elisabet Tilly, Hugo 
Svernedahl, Jacob Färdig, Mikael Tilly, 
sång Mikael Widlund. 

	 		 15:00 	 Repris Öppna Kanalen. 

v 8 - Servicegrupp 10 
28 sö	 10:15	 Söndagsskolan sänder  
	 		 10:30	 Gudstjänst  
	 		 	 Birgitta Söderberg predikar, mötesledare 

Mikael Tilly, sång familjen Johansson. 

Mars  
v 9 - Servicegrupp 1 
7 sö	 10:15	 Söndagsskolan sänder  
	 		 10:30	 Nattvardsgudstjänst  
	 		 	 Mikael Tilly predikar, mötesledare Maria 

Nordin, lovsång Jonathan Skarp. 
10 on	 18:30	 Församlingsbibelskola ”Medlem” 1/3  
	 		 	 En ny kurs för den som är gammal eller ny 

medlem i vår församling.  
	 		 	 Denna kursen kommer återkomma regelbundet och vi 

vill uppmuntra alla medlemmar att gå kursen någon 
gång. Anmälan via sms till 073-805 30 55. 

v 10 - Servicegrupp 2 
14 sö	 10:15	 Söndagsskolan sänder  
	 		 10:30	 Gudstjänst  
	 		 	 Jonathan Skarp predikar, Jacob Färdig, 

Hugo Svernedahl medverkar 
17 on	 18:30	 Församlingsbibelskola ”Medlem” 2/3 

v 11 - Servicegrupp 3 
21 sö	 10:15	 Söndagsskolan sänder  
	 		 10:30	 Gudstjänst  
	 		 	 Mikael Tilly predikar, Johan Skarp, sång 

Maria Bergsten med team. 
24 on	 18:30	 Församlingsbibelskola ”Medlem” 3/3 

v 12 - Servicegrupp 4 
28 sö	 10:15	 Söndagsskolan sänder  
	 		 10:30	 Gudstjänst  
	 		 	 Birgitta Matteusson predikar, mötesledare 

Philip Vinensjö, Ann.Charlotte Blom och 
Emelie Lindblad 

April 
v 13 - Servicegrupp 5 
2 fr	10:30	 Långfredag Tommy Andersson predikar, 

sång Jonathan Skarp och Jerker Lindblad. 
Nattvardsfirande via sändning, förbered 
med enkelt bröd och dryck. 

	 	ca. 	12-14	 Nattvardsfirande i kyrkan  
	 		 	 Kom till kyrkan och ta emot nattvarden i 

kyrksalen vid några olika stationer med 
instiftelseorden, bröd, vin och förbön. Mer 
info i annonsering inför påsken.  

4 sö	 10:30	 Påskdagen Mikael Tilly predikar, sång 
Anna Johansson 

Information om sändningar 
Hemsidan	 korskyrkangotene.se 
YouTube	 korskyrkangotene.se/youtube 
Öppna Kanalen Kanalplats för Telia 500, ComHem 450, 

Sappa 20 och Telenor 299.


