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Vi är Guds bygge 
”Ni kommer till honom, den levande stenen som inte dög åt 
människor, men som är utvald av Gud och ärad inför honom. Därför är 
ni nu själva levande byggnadsstenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett 
heligt prästerskap som kan bära fram andliga offer som Gud tar emot 
med glädje på grund av Jesus Kristus.” 1 Pet 2:4-5 

Samlingar i och vid kyrkan 
Vi längtar efter att bjuda in till samlingar i kyrkan, därför var det var så 
gott att få möta alla som kom när vi bjöd in till nattvardsgång i kyrkan i 
påsk. Nu när fler och fler får sina vaccinsprutor i våra lokaler, närmar 
sig att det blir verklighet. Teamet och församlingsledarna lyssnar in de 
riktlinjer som kommer från myndigheter och våra samfund kring vad 
som är möjligt. Som det ser ut nu blir det tidigast i början av maj 
månad som en förändring kan komma ske. Men vi förbereder oss och 
så att när möjligheten ges kommer vi stegvis att öppna upp för 
gudstjänster och samlingar igen, men räknar med att i varje fall under 
maj månad ha huvuddelen av gudstjänstbesökarna via sändningar. 

Nattvardsfirandena planerar vi redan nu att under våren erbjuda på 
plats i kyrkan via nattvardsgång. Vi skall utveckla dessa efter det vi 
lärde oss på långfredagen. Vi bjuder nu även igen in till bönesamlingar 
på torget, läs mer om det nedan. Vi vill även när det blir varmt igen 
kunna bjuda in till fika utomhus efter gudstjänsterna, när man får 
samlas fler än idag. Ett arbete pågår även nu för att göra iordning vår 
tomt för samlingar och aktiviteter utomhus under sommaren. 

Matkassar 
Vårt sociala arbete med att ge mat till barnfamiljer med behov 
fortsätter. Just nu har vi utdelning på torsdagskvällar jämna veckor. 
Eftersom gruppen håller igång arbetet hela året och deltagarna 
naturligt får förhinder så skulle det vara väldigt värdefullt med ett par 
personer till, gärna män. Hör av dig till 073-545 60 92, om du vill vara 
med att visa Guds kärlek i praktisk handling. 

Torpturné 
Både Torpkonferensen och Nyhemsveckan kommer även i år 
arrangeras genom sändningar i midsommarveckan. När man nu fick 
lite mer tid för förberedelse så spelas Torpkonferensens gudstjänster 
under våren in i det man kallar för ”Torpturnén”. Där man på tio platser 
i landet spelar in regionala gudstjänster, i vår region görs detta den 9 
maj i Skogsrokyrkan i Skövde. Vi kommer vara med och sända denna 
gudstjänst den söndagen, då predikar Micael Nilsson från Tabernaklet i 
Göteborg, Johanna Karp leder ett lovsångsteam där bland annat 
Emelie och Jerker Lindblad från oss deltar. 

Bön på torget 
Vi börjar nu bjuda in till bön på torget i Götene igen. Precis som 
tidigare så håller vi avstånd, samlingen pågår 15-20 minuter. Blir vi fler 
än åtta personer så kommer vi dela upp i två grupper, där en grupp 
går till Solbacken och ber där. Vi tror att bön förändrar och förbereder. 
I bönen lyssnar vi också in Herren och ber oss samman. 

Var med och bär församlingens ekonomi 
Som vi berättade vid församlingsmötet så har insamlingarna i början av 
året legat långt efter våra mål. Vi vill därför uppmuntra att vara med att 
bära församlingens ekonomin tillsammans efter förmåga. 

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”
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April 
v 14 - Servicegrupp 6 
11 sön 	10:15 	 Söndagsskolan sänder, Daniel & Amanda 
	 		 10:30 	 Gudstjänst via WebTV 
	 		 	 Jonathan Skarp predikar ”Wait a minute”, 

sång Jasmine och Filippa Johansson, 
	 		 	 mötesledare är Jesper Lundqvist 
	 		 15:00	 Repris på Öppna Kanalen lokal-tv och 

Radio Kinnekulle 102,6MHz 

v 15 - Servicegrupp 7 
14 ons	 12:00	 Bibelstund med Birgitta Matteusson  
15 tor	 12:00	 Bön på torget parken bredvid 

leksaksaffären, vi håller avstånd, om vi blir 
fler än åtta delar vi upp oss och är även på 
solbacken. Be hemma vid symptom. 

18 sön	 10:15 	 Söndagsskolan sänder, Mattias &Jasmine 
	 		 10:30 	 Gudstjänst ”Glädje i Herren är er styrka”	

Mikael Tilly predikar, sång Maria & Mattias 
Johansson, mötesledare är Anders Milton. 

	 		 15:00	 Repris på Öppna Kanalen lokal-tv och 
Radio Kinnekulle 102,6MHz 

v 16 - Servicegrupp 8 
21 ons	 12:00	 Bibelstund med Elisabet Tilly 
22 tor	 12:00	 Bön på torget 
25 sön 	10:15	 Söndagsskolan sänder med Elisabet och 

besök från Give a child a family. 
	 		 10:30	 Gudstjänst via WebTV 
	 		 	 Hugo Svernedahl & Jacob Färdig predikar, 

sång Ida Johansson och Jonathan Skarp, 
mötesledare Oliver Bertilsson. 

	 		 	 Församlingsinfo direkt efter gudstjänst. 
	 		 15:00	 Repris på Öppna Kanalen lokal-tv och 

Radio Kinnekulle 102,6MHz 

v 17 - Servicegrupp 9 
28 ons	 12:00	 Bibelstund med Mikael Tilly 
29 tor	 12:00	 Bön på torget 

Maj 
2 sön 	 10:15 	 Söndagsskolan sänder, Anders & Elisabet 
	 		 10:30 	 Gudstjänst med nattvardsgång 
	 		 	 Birgitta Matteusson predikar, lovsång 

Jacob Färdig och Hugo Svernedahl, 
mötesledare Mikael Tilly. Med avtackning 
av praktikanterna. 

	 		 15:00	 Repris på Öppna Kanalen lokal-tv och 
Radio Kinnekulle 102,6MHz 

v 18 - Servicegrupp 10 
5 ons	 12:00	 Bibelstund med Birgitta Matteusson 
6 tor	 12:00	 Bön på torget 
9 sön 	 10:15	 Söndagsskolans avslutning sändning 

med ledarna, ca 40min. 
	 		 11:00 	 Torpturné-gudstjänst på WebTV från 

Skogsrokyrkan i Skövde. 
	 		  

v 19 - Servicegrupp 1 
13 tor	 	 Familjeaktivitet, se annonsering. 
	 		 12:00	 Bön på torget 
16 sön	 10:30	 Gudstjänst ”Bönen och Andens ledning” 
	 		 	 Kerstin Rosén från Gråbo predikar, 
	 		 	 sång Julia Skarp med team, mötesledare 

Mikael Tilly. 
	 		 15:00	 Repris Öppna Kanalen lokal-tv och Radio 

Kinnekulle 102,6MHz 

v 20 - Servicegrupp 2 
20 tor	 12:00	 Bön på torget 
23 sön	 10:30	 Pingstdagsgudstjänst 
	 		 	 Jonathan Skarp predikar, sång Maria 

Bergsten med team, mötesledare Linus 
Karlsson. 

	 		 	 Församlingsinfo direkt efter gudstjänst. 
	 		 15:00	 Repris Öppna Kanalen lokal-tv och Radio 

Kinnekulle 102,6MHz 

v 21 - Servicegrupp 3 
27 tor	 12:00	 Bön på torget 
30 sön	 11:00	 Konfirmationshögtid via WebTV 
	 		 15:00	 Öppna Kanalen lokal-tv och Radio 

Kinnekulle 102,6MHz 

Juni 
v 22 - Servicegrupp 4 
3 tor	 12:00	 Bön på torget  
6 sön	 10:30	 Gudstjänst med nattvardsgång 
	 		 	 Mikael Tilly predikar, mötesledare Maria 

Nordin	  
	 		 15:00	 Nationaldagsbön tillsammans med 

kyrkorna i Götene vid Husaby kyrka 

v 23 - Servicegrupp 5 
10 tor	 12:00	 Bön på torget  
13 sön	 10:30	 Gudstjänst 
	 		 	 Roger Hellmark predikar, mötesledare 

Birgitta Matteusson 

v 24 - Servicegrupp 6 
17 tor	 12:00	 Bön på torget  
20 sön	 10:30	 Gudstjänst 
	 		 	 Birgitta Söderberg predikar, mötesledare 

Kjell Brohede 
	 		 	 Församlingsmöte efter gudstjänsten 

v 25 - Servicegrupp 7 
24 tor	 12:00	 Bön på torget  
27 sön	 10:30	 Gudstjänst 
	 		 	 Jonathan Skarp med flera. 

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

Sappa 20 och Telenor 299.


