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Det spirar i församlingen
Vårtid. Det spirar av liv. Blåsipporna Syföreningar och församlingskår tar
är snart på väg i backarna. Snödrop- eget ansvar för sin verksamhet inom
parna var först. Andra vårblommor församlingen.
följer efter.
Samtidigt finns behov av flera friDet spirar av liv också i församling- villiga och nya uppgifter. Församen. Detta nummer av församlings- lingen öppnar för att flera ska få
bladet handlar mycket om frivilliga chansen att blomma på sitt sätt med
i församlingen. Det är många som sina gåvor. Du som tycker det skulle
har hittat en uppgift och är medar- vara roligt att bidra med det som du
kan och har tid med är välkommen
betare.
I gudstjänsterna möter vi kyrkvär- att höra av dig till någon av de andar och gudstjänstvärdar, och med- ställda eller till medarbetarna.
verkande av många slag.
I barnarbetet behövs ledare, och Blåsippans blålila färg påminner
många fjolårskonfirmander har blivit oss om fastetidens kyrkoårsfärg.
konfirmandassistenter och fått en Faste-tiden i kyrkan är starkt förledarutbildning. I Samtal pågår på knippad med Lutherhjälpens arbete
sista sidan träffar du en av dem. Dia- för nödställda i världen. Under tekonimedarbetarna har många olika mat ”Utrota hungern” handlar det
uppgifter och inom Alpha-kurserna mycket i år om vatten. Många drabhjälps flera medarbetare åt. Till bas av torka, men på somliga håll
servering vid olika samlingar och där det finns mycket vatten, är det
kyrkkaffen behövs många frivilliga. förgiftat eller nedsmutsat och leder

till sjukdomar.
Lutherhjälpen
har många projekt där man
med enkla medel skapar stor
skillnad
för
människor.
Vårtid. Livet vänder åter. Påsken
handlar om det. Livet vann över
döden, när Jesus uppstod på påskdagens morgon. Inom oss alla finns
ett frö av längtan och sökande sått.
Låt det gro till tro på honom som
ger liv. Gud vill att tron inom oss
ska få blomma ut i kärlekens många
möjligheter att glädja och hjälpa vår
medmänniska.
Låt oss ta emot spirande livet!
Tomas Forsner
kyrkoherde

Föreläsning
av biskopen

Ny församlingspedagog
i Mariakyrkan

Som ett led i församlingens nya
föreläsningsserie har vi inbjudit
Biskop Erik Aurelius
Torsdag den 10 Maj kl. 19.00
Nicolaigården

Reformationens poäng.
Om Martin Luthers och
reformationens budskap och
dess betydelse idag.
Biskop Erik Aurelius är teologie doktor och har tidigare verkat som församlingspräst i Sverige och därefter som professor på tysk mark. Han
har forskat och undervisat studenter i bibelvetenskap vid universitetet i
staden Göttingen. Biskopen har också en förmåga att förklara den kristna
tron på ett vardagligt språk. Denna kväll ställer vi frågan om vad det var
för poäng med Martin Luthers reformation och vad den kan betyda idag.
Välkommen!

Den 1 mars börjar Ing-Marie
Leijon som vikarie för Eva Sahlin, som har en längre tjänstledighet för studier. Ing-Marie
kommer att arbeta mycket med
de yngre barnen och familjearbetet.
Ing-Marie kommer närmast från
Sunnersberg, men har tidigare
tjänstgjort i Skene. Hon har också arbetat som konsulent i Skara
stift och i Bergs församling på
Billingen.
Välkommen Ing-Marie!

Fotograf omslagsbilden: Valborg Gustavsson.
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Frivilliggrupp - en framtidsgrupp
”Frivilligarbete är både roligt
och givande!” Det är några ord
som återkommer när vi samtalar
i idégruppen för frivilligarbete.
Idégruppen består av Birgitta Redelius Källson, Lena Lavin, Rune
Janbom och kyrkoherde Tomas
Forsner.
Gruppen tillkom efter att de tre
förstnämnda varit i Uppsala vid ett
par tillfällen och deltagit i Idédagar
anordnade av Ideellt forum. Vi sätter oss ner och summerar lite intryck
från det senaste året.
Idédagar
”Idédagarna var mycket inspirerande för oss. Man fick se vilket
utbrett nät av frivilliga det finns på
många håll i Svenska kyrkan. Och
så mycket fantasi och glädje i arbetet.” säger Lena.
”Vi fick också höra många föreläsningar, bl a forskare på olika områden”.
”Jag fastnade för K G Hammars
föreläsning”, säger Rune. ”Han betonade hur viktigt frivilligarbetet är
och kommer att bli, bl a mot bakgrund av den ekonomiska situationen i kyrkan. I ett annat föredrag
framhölls att församlingen står på
tre ”ben”: Personal, förtroendevalda
och frivilliga.”
Birgitta berättar att det också var
många unga människor engagerade,
bl a Svenska kyrkans unga. ”Sen
fick man ju se hur många olika uppgifter det kan finnas i kyrkan, inte
bara att koka kaffe, även om det
också är viktigt”
Att det har startats en särskild stiftelse Ideellt forum med egen hemsida www.ideelltforum.se visar hur
kyrkan prioriterar detta med frivilligt arbete just nu. På hemsidan
finns en kunskapsbank kring frivilligfrågorna.

bör ta vara på alla de olika gåvor
som olika personer har.
”Varje församling som inbjuder frivilliga att bli delaktiga lyfter fram
människor som också blir sedda
och får en gemenskap i det gemensamma arbetet. Det är en stor möjlighet”, säger Lena.
”Jag fastnade för detta med individens personliga engagemang, som
togs upp. Församlingen är en basstation och ett tankställe, men sen
får man vara kristen i vardagen. Man
kan få bidra till att ta bort fördomar
om hur det är att vara kristen, när
man berättar att man är med i kyrkan eller inbjuder någon att komma
med.” säger Birgitta.

Framtiden
Vi har ju som idégrupp samtalat
om Lidköpings församling och vi
har konstaterat att det finns ett stort
frivilligarbete i församlingen. Vad
tycker ni att vi bör jobba vidare med
framöver?
Lena svarar först: ”Nya och andra
uppgifter för frivilliga insatser. Det
är många som också har erfarenheter och kunskaper från yrkeslivet,
att organsiera och ansvara för olika
saker, gåvor som man kan bli till
hjälp i församlingen. Många frivilliga skulle kunna ta ett egenansvar
för grupper och verksamheter.”
Vad var det viktigaste ni fick med ”Öppenheten i kyrkan är viktig. På
er från idédagarna?
så sätt att man vågar säga det till
Rune poängterar att församlingen andra som är engagerade eller till

någon av de anställda, att man vill
göra en insats. Det finns både små
och stora insatser. Man ska känna
att man själv får avgöra att ställa
upp med så mycket man för stunden kan och vill”, säger Birgitta.
”Man känner ju att man gör något
meningsfullt när man gör insatser i
församlingen och för andra.”
”Vi har ju våra ledord i församlingen: Glädje och Djup, Gemenskap
och Delaktighet. De uttrycker också
det som frivilligt arbete ger. Det är
roligt, man fördjupas och växer i
sin tro tillsammans med andra”, säger Rune. ”Nu har vi jobbat mycket
med byggnation och renovering av
fastigheter och lokaler. Nu behöver vi jobba vidare med att bygga
församlingen, förnya och fördjupas
i gudstjänstlivet och församlingsverksamheten, de inre sidorna av
församlingens utveckling. Då behövs också många frivilliga krafter.
Utvecklingsgrupp
Idégruppen har jobbat fram en policy för frivilligarbetet som kyrkorådet antagit där ansvaret för utvecklingsarbetet fördelas. Utifrån den
jobbar en utvecklingsgrupp vidare.
I gruppen ingår också tre anställda
i församlingsverksamheten, prästen
Monica Göransson, diakonen AnnChristine Bårström och församlingspedagogen Gunnar Helmerson.
Tomas Forsner
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Gemenskapen betyder så mycket
kl 15.30 på Ågården. Man gör iordning samlingssalen för gudstjänst,
tar fram altare och ljus. Men viktigast av allt, man går runt på avdelningarna och hjälper dem som
vill vara med att komma till gudstjänsten. Många åker i rullstol eller
använder rullator. Präst och kantor
leder gudstjänsten, men gudstjänsvärdarna är också viktiga för sången. Gudstjänstvärdarna har också
själva lett gudstjänsten ibland.
”Det är en särskild glädje att vara
med på gudstjänsterna på Ågården.”
säger Inga.
En tisdag förmiddag träffar jag
Inga Johansson i Sigfridskyrkan.
Det är Tisdagsträff och ett femtiotal personer är samlade till olika
aktiviteter: målarkurs, näverarbete, snickargrupp, samtalscirkel.
En grupp sitter runt ett bord och
har för dagen gjort smycken. Inga
är med i målargruppen, där alla håller på med varsin målning på duk.
Efter middagsbönen i kyrkan, som
denna gång leddes av diakonen Eva
Johansson, drar vi oss tillbaka till
distriktsprästens arbetsrum på andra
våningen för att samtala om Ingas
ideella engagemang i kyrkan.
Inga berättar att hon varit banktjänsteman, men sen fick erbjudande om
att jobba i kyrkans studieförbund,
SKS som det hette då. Numera heter
det Sensus och är studieförbund för
också några andra organisationer.
” Det var mycket lärorikt och jag
lärde känna många i kyrkan, många
medarbetare i församlingarna. Först
arbetade jag i Lidköping, sen blev
det ett gemensamt kontor i Skara.”
Syförening- ideell förening
Inga är medarbetare i många sammanhang i kyrkan. ”Det började med
Palmens syförening som jag kom
med i 1967. Eftersom jag arbetade
på bank, blev jag naturligtvis kassör
så småningom. Det är så skönt i syföringen med det fina kamratskapet
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och sammanhållningen, man får så
många vänner. Sen är det ju roligt
att få dela ut pengar som vi samlat
in till viktiga ändamål. Vi lär oss
mycket om de olika hjälpinsatserna
också. Lutherhjälpen och Missionen är återkommande mottagare av
bidrag, men vi ger också mycket
till olika lokala organisationer och
stödföreningar.”
Syföreningen är exempel på en
verksamhet i kyrkan som står på
egna ben, där alla hjälps åt och har
egen styrelse. Man har också ibland
gäster som berättar om olika saker,
eller har ett program. Och distriktsprästen Monica Göransson är med
då och då.

Café Palmen
En ny träffpunkt i Sigfridskyrkan är
Café Palmen på onsdag och torsdag
eftermiddag. Inga är en av medarbetarna på onsdagarna.
”Vem som helst som vill ha en kopp
kaffe och en stunds gemenskap är
välkommen. Ibland kommer grupper som samlas i kyrkan och fikar
tillsammans i Café Palmen.”
Meningsfulla uppgifter
”Att gå in i en frivillig uppgift ger
så mycket”, tycker Inga. ”Att hjälpa
andra, betyder också mycket för en
själv. Det är viktigt att vi har en gemenskap att gå till. Att vara engagerad i kyrkan är naturligt för mig
eftersom jag har en kristen tro.”

Gudstjänstvärdar på Ågården
Sen i mitten av 90-talet är Inga Johansson kyrkvärd i S:t Sigfrids kyrka. ”Det är så roligt att välkomna
alla som kommer till kyrkan. Kyrkvärdarna läser ju också texter, men
jag är gärna längst ner i kyrkan och
finns till hands att kunna hjälpa till
med olika saker.” Inga är också ansvarig för att det blir ett enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten. Det är olika medarbetare som ställer upp och
hjälper till med det.
En speciell uppgift som Inga åtagit
sig tillsammans med några andra
frivilliga är att vara gudstjänstvärdar
vid gudstjänsterna varannan söndag Inga Johansson

After Work i Sigfridskyrkan
I kaffe-delen serverades både kaffe latte och vanligt
kaffe eller te.
Som programpunkt visade körungdomar och konfirmander ”Modet genom tiderna”. Kläderna med
tillbehör kom från Esplanadteatern och några privatpersoner, som villigt lånade ut sina sparade alster.
Som avslutning var det en stilla stund i kyrkan för
de ca 50 personer som var med denna kväll.

En ny möjlighet kommer nu i vår!
Måndag 19/3 kl. 18.00
Sigfridskyrkan
En novemberkväll inbjöds till” After Work” i Sigfridskyrkan. Utställare från Apoteket, Biblioteket
och Världsbutiken kom och visade sina varor och
tjänster.

After Work
till förmån för Lutherhjälpen

Alla åldrar möts i Sigfridskyrkan
Sigfridskyrkan har många olika
grupper och typer av verksamhet,
allt från öppen förskola för de allra
minsta till kyrkokör och dagträff för
de äldre. Under advents och jultiden
har det funnits många tillfällen för
alla åldrar att träffas, också att mötas över generationsgränserna.
Julpysseleftermiddagen var en sådan mötesplats. Under tre timmar,
en decembermörk torsdag pysslades det för glatta livet. Unga och
gamla umgicks runt både fikabord
och silkespapper. Julmusiken ljöd
ur högtalarna och stämningen var
på topp. Ett 120-tal personer kom
till kyrkan.

och de vuxna satt länge vid borden fungera utan de många frivilliga. Liför att njuta av trevligt sällskap.
kadant är det med ovanstående beskrivna aktiviteter. Varmt välkomna
Trettondedagen bjöd kyrkan in till till en vår i Sigfridskyrkan med
julfest. Alla körerna deltog i det tra- mycket gemenskap och glädje!
ditionella julspelet med både sång
Pernilla Lundström
och drama. Konfirmanderna ställde
Församlingspedagog
glatt upp i julspelet och deltog med
iver.
Efter gudstjänsten var det dags för
tårta och dans runt granen. Extra
stora leenden blev det när tomten
kom på besök. Alla barn fick godispåse och tomten önskade god fortsättning på det nya året.
Under 2007 kommer det fler tillfällen till gemenskap för alla åldrar.
Före påsk anordnas påskpyssel och
en stor vårfest planeras. En gång i
månaden firas gudstjänst för stora
och små och Café Palmen står öppet onsdagar och torsdagar.

En annan av dessa generationsöverskridande verksamheter var juldagsmorgon mellan jul och nyår. Efter en
kort dramatisering av julevangeliet
och andakt var lokalerna öppna för
lek och gemenskap. Ett 30-tal besökare kunde avsmaka glögg, klemen- Caféet är en av många verksamhetin och alladin-ask. Småbarnen lekte ter i Sigfridskyrkan som inte skulle

Basar
16 mars kl 17.00
Sigfridskyrkan
Palmens syförening inbjuder
alla till basar till förmån för
olika hjälpprojekt.
Kaffeservering, lotterier,
dragning av stora lotteriet.
Försäljning av olika sorters
bröd, marmelader, hemgjutna
ljus, snickerialster m.m.
Medv. Monica Göransson.
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Hur mycket vatten äter du?

Visste du att det går åt 250 liter vatten för att odla ett enda kilo potatis? Eller att det behövs 2 400 liter
vatten för att ”göra” en hamburgare
(om vi räknar in foder och vatten till
kon). Vi är beroende av vatten. Man
skulle kunna säga att vi människor
äter vatten.
Samtidigt gör klimatuppvärmningen att torra områden på jorden kan
bli ännu torrare, det blir svårare att
odla mat, det som växer behöver
mer vatten och brunnar riskerar att
sina.
På många håll i världen har människor huggit ned för många träd. Det
gör vattensituationen värre eftersom
vi behöver skogen för att marken
ska kunna behålla fukten från regn.
Det blir en ond cirkel. Människor
som är hungriga har svårare att
göra långsiktiga val, de tvingas ofta
hugga ned mer skog för att sälja

Lutherhjälpe

som bränsle, i stället för att plantera
träd.
Genom Lutherhjälpen arbetar vi i
Svenska kyrkan med just det här!
Genom att ge en gåva bidrar du till
att öka utsatta människors möjligheter att försörja sig där de bor.
I det arbete som Lutherhjälpen stöder ser vi varje dag hur skördarna
ökar och hungern minskar! Men
vårt arbete kan bara fortsätta om vi
får ditt stöd.
Välkommen att vara med och utrota
hungern. Tack för din gåva!
Lutherhjälpens Utrota
hungernkampanj börjar på
fastlagssöndagen och pågår till
palmsöndagen den 1 april.
Plusgiro 90 02 56-9

Också barnen i byn S:ta Katarina i El Salvador hä

Vi tackar Gud fö

I byn Guajavo i El Salv
nytt hopp fö
SMS:a HUNGER till 72900
och bidra med 50 kronor
pg 90 02 56-9, bg 900-2569, www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen

Följ med till El Salvador på en
Lutherhjälpsafton om vatten och bistånd
Måndag 26 februari kl. 18.00
Nicolaigården
Monica Forsner tar med besökarna
på Lutherhjälpsresan i november
2006 till jordbävningsdrabbade El
Salvador i Centralamerika. Här har
Lutherhjälpen flera projekt, inte
minst för att hjälpa människor att få
rent vatten.

– Det är kvinnornas jobb att hämta v
under torrtiden. Vi har ständig värk
Alvarez som bor i byn tillsammans m

Mariakretsen
inbjuder till
Syföreningsauktion
Tisdag 13 mars kl. 17.00
Mariakyrkan
17.00 Servering
18.00 Auktion och lotterier
till förmån för bl.a Lutherhjälpen,
SKM, Göteborgs Stadsmission,
RIA, mfl

Kaffeservering, lotterier m.m.
Monica Forsner tillsammans med kvinnor i byn La Isla som hotas av gruv- och
motorvägsexploatering.
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Arrangör:
Internationella kommittén och
Församlingskåren.

After Work i Sigfridskyrkan
till förmån för Lutherhjälpen
se sidan 5

ens insamling

ämtar vatten i byns naturliga vattenkälla.

Tungt att bära vatten
En vattenkruka i plast väger runt 25
kilo när den är fylld. Den bär kvinnorna på huvudet. Sju av de nitton
husen i byn har egen vattenledning
och kran som förser dem med rinnande vatten. De som har vatten
delar med sig till sina närmaste
grannar. Fem familjer kan få vatten
från en kran. Byns vattenkommitté
har försökt hitta andra vattenkällor
men inte lyckats. Ett alternativ är att
bygga vattentankar.

smidigt att få vattnet från tanken till
plantorna. Två av byborna har lärt
sig tekniken i Honduras. Alla som
vill ha en pump får hjälp av dem att
tillverka sin egen.

Samlar upp regnvatten
– Vi tackar Gud för den goda idén
att vi ska bygga vattentankar, säger
Daisy Alvarez. Det ger oss i alla fall
vatten till våra plantor och för att
tvätta i.
Material och kunskap kommer från
Lutherska världsförbundet, LVF,
och fältarbetaren Marta Magana
besöker byn regelbundet. Tankarna
samlar upp regnvatten och där kan
också återanvänt vatten förvaras.

Ordförande Luis Acensio demonstrerar
flexipumpen. Foto: Irma Rönnbäck

ör vattentanken

Renar använt vatten
Vattnet från bad och tvätt som ska
vador ger vattentankar
återanvändas renas på ett sinnrikt
sätt genom att vattnet rinner iger framtiden.
nom fyra bildäck som fylls med
vatten och det är kämpigt, inte minst olika material. På så sätt kan vattk i rygg och nacke, förklarar Daisy net användas om och om igen. Med
med sin familj.
Läs vidare F hjälp av en enkel flexipump går det

Vattenpump för 300 kronor
– Vi vill att kunskapen ska gå vidare från en person till nästa. Det är
bättre om byborna utbildar varandra
än att det kommer någon utifrån,
menar Marta Magana. Vi köper materialet och byborna gör själva jobbet. Materialet till en pump kostar
knappt 300 kronor.
Livet är hårt på många sätt i byn
Guajavo, men det finns en samhörighet och vilja till förändring.
– Jag är optimist, säger Luis Acensio, ordförande i byn och ler. Genom Guds vilja kommer vår by att
utvecklas mer, framför allt så att
alla får rent vatten.
Text: Eva Berglund

Lidköpings största kakkalas
Lördag 24 mars kl. 14.00 -17.00 i Nicolaigården
Ett stort bord dukas upp med så många kaksorter och
bakverk som möjligt, skänkta av bakglada människor
från hela staden. En kakbiljett och du kan smaka på hur
mycket du vill. Stadens konditorier inbjudes att bidra
med varsin specialitet.
Kaksorter auktioneras ut och försäljs.
Underhållning av bl a Rolf Hörnfeldt,
konditor och revyman,
körsång m.m..
Allt till förmån för Lutherhjälpen
PS. Vill du baka en kaksort och skänka, hör av dig till
församlingskansliet, tel 684 00. DS.
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Jag vill arbeta med människor
Hur kom du med som frivillig
medarbetare?
Jag läste i församlingsbladet att Lidköpings församling önskade fler frivilliga i sin verksamhet, så jag ringde till en diakon i församlingen för
att höra mig för vad det innebar. Vi
träffades och samtalade om vad jag
skulle vilja göra.

Inger Olsson, frivillig medarbetare i Nicolai Centrum på
Solhaga.

Mina önskningar var att få arbeta
med människor. Jag har arbetat i vården tills jag pensionerades. Därför
kändes det naturligt, när det fanns
behov av medarbetare kring Bibelstudiet på Solhaga, att det blev just
där som jag gick in som frivillig.

Vad har du för uppgift?
Jag går varje måndag förmiddag ut
på de olika boendena på Solhaga
och hjälper dem som önskar deltaga
på Bibelstudiet, till samlingssalen.
Det innebär att jag kör rullstolar
och stöder de som går med rullatorer. Jag hjälper våra deltagare att
hitta bland texter och psalmer och
finns till hands för andra behov som
kommer upp under tiden.
Hur upplever du det att vara
frivilligarbetare?
Det känns positivt och meningsfullt!
Jag får respons och en god kontakt
med dem jag hjälper. Det är härligt
när de känner igen mig och blir glada när jag kommer. Att jag gick in
som frivillig har jag aldrig ångrat!
Text och foto Ann-Christine Bårström

Träffpunkt
Centrum

- en mötesplats för
många i Nicolaigården
Tisdagar kl. 15.00 inbjudes till en
gemenskap för alla intresserade
med program och kaffeservering.
På bilden ser vi nåra av de frivilliga
medarbetarna som ordnar träffarna
och välkomnar besökarna.

Tack Daniel och Jakob
Komminister Daniel Westin kom
till församlingen
från Bollnäs 2005
och varit distriktspräst i NicolaiCentrum. Han har
nu fått prästtjänst
i Örslösa pastorat från den 1 mars.
Daniel kommer dock att fortsätta
att leda sina två konfirmandgrupper
fram till konfirmation, Äventyrskonfa och LAN-konfa.
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I Örslösa har också
vår deltidsvaktmästare JakobYttersjö
fått heltidsarbete
som kyrkvaktmästare från mitten av
januari. Jakob har
varit vikarie och
fast anställd på deltid några år i Lidköpings församling, och även hjälp till frivilligt
med konfirmandarbetet.

Vi tackar både Daniel och Jakob för
deras insatser och initiativ i Lidköpings församling och önskar dem
Guds välsignelse i deras nya tjänster.
Ny kyrkvaktmästare
Efter Jakob Yttersjö har Orvar Lager börjat som kyrkvaktmästare,
med särskilt ansvar för S:t Nicolai
kyrka, men också med uppgifter i
övrigt i församlingen.

Lokaler att hyra
Lokalerna är användbara till många
olika samlingar, konferenser eller
sammanträden. I en grundhyra ingår städning. Församlingsmedlemmar och ideella föreningar betalar
halva grundhyran om man själva
vill sköta städningen efter sig. För
samlingar i samband med dop, konfirmation eller begravningar får församlingsmedlemmar låna lokalerna
gratis, om man städar själva. Man
kan också betala en avgift för städningen.
För bokning se nedanstående telefonnumsmer till respektive lokal.
I nya Nicolagiården, i Sigfridskyrkan
och Mariakyrkan har församlingen
fina och användbara lokaler. Men när
de inte används för församlingens
egen verksamhet, finns möjlighet att
hyra eller låna lokaler.Församlingen har nyligen sett över sin uthyrningspolicy.

I Nicolaigården finns en stor sal,
som är delbar, samt ett antal rum i
olika storlekar. I Mariakyrkan finns
en stor och en liten samlingssal att
hyra, och i Sigfridskyrkan två rum
som kan bli en medelstor samlingssal. Köken kan naturligvis också
hyras.

Församlingskansliet

Kyrkogårdsförvaltningen

Sjukhuskyrkan

Norra Kyrkogatan 7

Vävaregatan 2

Expedition mitt emot apoteket
i Lidköpings sjukhus

Månd-onsd och fred kl 8.30 - 12.00

Kansli
Kyrkoherde
Kyrkokamrer

tel: 684 00
tel: 684 01
tel: 684 03

Tel: 684 50

Tisdagar klockan 9.00-10.00

Måndag - fredag
kl 8.30-12.00, 13.00-15.00

Sjukhuspräst
Sjukhusdiakon

tel: 852 99
tel: 852 65

S:t Nicolai kyrka

S:t Sigfrids kyrka

S:ta Maria kyrka

Tel: 684 06

Linjevägen 27
Tel: 684 20

Mariagatan 4
Tel: 684 30

Nicolaigården
Östergatan 22, S. Kyrkogatan 8
Tel: 684 40, 684 45
Präst
tel: 684 41
Diakon
tel: 684 42
Organist
tel: 684 43
Kantor
tel: 684 44
Körpedagog
tel: 684 48

Titta in på vår hemsida:

Präst
Diakon
Kantor
Församlingspedagog
Barnverksamhet

tel: 684 21
tel: 684 22
tel: 684 23
tel: 684 24
tel: 684 25

Präst
Diakon
Kantor
Församlingspedagog
Barnverksamhet

tel: 684 31
tel: 684 32
tel: 684 33
tel: 684 34
tel: 684 35

www.lidkopingsforsamling.se

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Forsner Redigering: Lidköpings Tryckeri AB
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Sång och musik i Lidköpings församling
Välkommen till musiken i våra kyrkor!

MUSIK I S:T NICOLAI
Lördag 10 mars kl. 17.00

Sånggudstjänst med barnkörer
Barnkördag med Kålland-Kinne kontrakt
tillsammans med Edo Bumba.
Dagen avslutas med en sånggudstjänst där barnen
medverkar med sångerna de lärt sig under dagen.
Mer information om Edo Bumba finns på
http://www.edobumba.com/
Söndag 11 mars kl. 18.00

Söndag 13 maj kl. 19.00

Barockmusiken möter folkmusiken

~

Gunnar Idenstam, orgel och Johan Hedin, nyckelharpa
(samarr. med Lidköpings kommun – Linnéjubiléet)
Söndag 15 april kl. 18.00

Con Brio Gospel
medverkar vid Gemensam gudstjänst
Kristi himmelsfärds dag 17 maj kl. 08.00

Koralblåsning

Kammarmusik

från S:t Nicolai kyrktorn

Erika Johansson, viola och Mikael Kjellgren, piano
(samarr. med Lidköpings Konsertförening)

Pingstdagen 27 maj kl. 11.00

Lördag 24 mars kl. 18.00

S:t Nicolai kyrkokör

Gustav Jannert spelar på kyrkans båda orglar.

sjunger tillsammans med instrumentalister
en nykomponerad mässa av den
estniska tonsättaren Piret Rips

Långfredagen 6 april kl. 18.00
Korsets Väg

S:t Sigfrids kyrka

Symfonisk orgelmusik

S:t Nicolai Vocalis
under ledning av Christina Hedlund.
Ulrika Mörner, sopran, Henrik Johannisson, cello,
Peter Enerbäck, orgel.

~

Söndag 25 mars kl. 18.00
Jungfru Marie Bebådelsedag

Musikgudstjänst med Kyrkokören

Söndag 22 april kl. 18.00

Söndag 22 april kl. 18.00

Sång - orgel

Vårsoaré med Angelakören

Christer Solén, tenor och Karin Solén, orgel/piano
(samarr. med Lidköpings Konsertförening)

Lars-Anders Ek trummor
Gunilla Svensson, piano

VÄLKOMMEN TILL RIA SECOND HAND
Solhagsvägen 43 Lidköping
Öppet: Torsdagar-Fredagar 10.00-17.00, Lördagar 10.00-13.00
Inlämning: I butiken Solhagsvägen 43 under våra öppettider.
Alla varor mottages med tacksamhet.
Hämtning: Ring tel 0510-255 90, 623 60.
Du som vill hjälpa oss med Second-handarbetet tag kontakt
med Ewa Claesson, tel 0510-255 90, 623 60
Vad/vilka är RIA? – RIA står för ”Rådgivning i alkoholfrågor”
Det är namnet på kyrkornas gemensamma arbete bland missbrukare,
psykiskt funktionshindrade och anhöriga.

10

Mötesplats i kyrkan
S:t Nicolai kyrka

S:t Sigfrids kyrka

S:ta Maria kyrka

Mässa eller andakt
torsdagar 18.15

Reflexmässa
varannan tisdag 18.30

Veckomässa
onsdagar 19.00

Mars

Mars

4/3 11.00 Högmässa
10/3 17.00 Sånggudstjänst
11/3 11.00 Gudstjänst
18.00 Musik i S:t Nicolai
18/3 11.00 Högmässa
19.00 Lovsångsgudstjänst
24/3 18.00 Musik i S:t Nicolai
25/3 11.00 Gudstjänst

April
1/4 11.00 Högmässa
2–4/4 19.00 Passionsgudstjänster med musik

11/3 11.00 Gudstjänst

19.00
18.00
23.15
11.00
18.00

Skärtorsdagsmässa
Musik i S:t Nicolai
Påsknattsmässa
Påskdagsgudstjänst
Mässa

4/3 15.00 Familjegudstjänst
11/3 18.00 Mässa

18/3 11.00 Mässa för stora och
små
25/3 18.00 Musikgudstjänst

25/3 18.00 Mässa

April

April

1/4 11.00 Gudstjänst

Påsk
5/4
6/4
7/4
8/4
9/4

Mars

4/3 11.00 Högmässa

1/4 15.00 Familjegudstjänst
18.00 Smaka och Semässa

Påsk

Påsk

5/4 19.00 Skärtorsdagsmässa
6/4 11.00 Långfredagsgudstjänst

5/4 19.00 Skärtorsdagsmässa
6/4 15.00 Korsandakt

8/4 11.00 Påskdagsgudstjänst

8/4 18.00 Påskmässa

15/4 kl 18.00 Gemensam sånggudstjänst i S:t Nicolai kyrka
för hela församlingen tillsammans med EFS
22/4 11.00 Högmässa
18.00 Musik i S:t Nicolai
29/4 11.00 Gudstjänst

22/4 11.00 Högmässa

22/4 18.00 Gudstjänst

29/4 18.00 Gudstjänst

29/4 11.00 Konfirmationsmässa

Maj

Maj

Maj

6/5 11.00 Högmässa
13/5 11.00 Konfirmationsmässa
19.00 Musik i S:t Nicolai
17/5 08.00 Koralblåsning och
Ottegudstjänst
20/5 11.00 Gudstjänst

Pingst
27/5 11.00 Högmässa
28/5 19.00 Aftongudstjänst

5/5 11.00 Konfirmationsmässa
6/5 11.00 Konfirmationsmässa
13/5 11.00 Gudstjänst för stora
och små
17/5 11.00 Högmässa

6/5 18.00 Gudstjänst
13/5 18.00 Förbönsgudstjänst

20/5 18.00 Mässa

Pingst
27/5 11.00 Gudstjänst

Pingst
27/5 18.00 Gudstjänst

Med reservation för ändringar. För utförligare information om gudstjänsterna se annons i NLT fredagar
eller besök vår hemsida www.lidkopingsforsamling.se
Mässa - det firas nattvard i gudstjänsten. Gudstjänst - olika gudstjänster då det inte firas nattvard.

Du som behöver skjuts till gudstjänsten, ring taxi 220 80 och uppge kyrktaxi för Lidköpings församling
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Samtal pågår

”Alla konfirmandledare
får en ledarutbildning.
Det började med ett helgläger på Torsö tillsammans med några konfirmandledare från Råda.
Det är församlingspedagogen Gunnar Helmerson som håller i den
utbildningen. Sen träffas man ungefär 1 gång
”Det var framför allt att jag kän- i månaden, på läger eller kvällssamde en speciell gemenskap, som lingar. Vi får lära oss mera om tron,
fick mig att fortsätta efter konfir- gruppedagogik och andaktsmetodik
och liknande. Nu går jag andra årets
mationen och bli ledare.”
utbildning, då handlar det också
jörn Wernersson och jag sit- mycket om att lära känna sig själv
ter och pratar om tiden se- och utvecklas.”
dan konfirmationen, när han
gick och läste 2004-2005 i Sigfrids- Hur känns det att vara ledare för
kyrkan. Björn är nu sexton år, på sitt skolkamrater i nästan ens egen
sjuttonde och går 1:a året på De la ålder?
Gardiegymnasiets samhällsveten- ”Vi tre fortsatte i Sigfridskyrkan där
skapliga program. Hans tre bröder vi kände oss hemma. Konfirmanär äldre och utflugna, men Björn bor derna tycker att det är roligt att en
ännu så länge hemma.
del yngre är med som ledare. Men
ibland är det svårare för oss yngre
”Det var vid återträffen för konfir- att få dem att lyssna och respektera
manderna på sommaren efter kon- oss. Lättare nu när man är ytterligafirmationerna som jag bestämde re ett år äldre och går på gymnasiet.
mig för att fortsätta. En kompis Det var lite nervöst i början, men nu
drog med mig dit. Vi var bjudna är det bara roligt att få pröva på och
på en kvällsutflykt till Stiftsgården hålla i en grupp. Det verkar som vi
Flämslätt, grillade och hade roligt. i vår församling får mer ansvar än i
Då fick vi också information om andra församlingar.
möjligheten att fortsätta i Svenska Det är roligt att de som går och konkyrkans unga (SKU), men också firmeras tycker att läsningen är bra. I
chansen att bli konfirmandassisten- en riksundersökning som vi var med
ter för de nya konfirmanderna.”
i fick vi av konfirmanderna en 4:a av
”Vi var tre stycken från min grupp 5 möjliga på frågan om de var nöjda.

B

I skolan dyker det upp diskussioner
ibland om tron och kyrkan. Många
tror att det är trist i kyrkan, men
tycker det låter coolt och roligt, när
de får reda på vad vi gör i SKU. I
gymnasiet respekterar man varandra mer, att man ser olika på livet
och har olika tro.”
Vad ger det dig att var frivillig i
församlingen?
”Man växer inombords, växer i tron,
när man får uppgifter och ansvar.
Man får starkare självkänsla, vågar
prata inför grupp osv. Kyrkan tar
mycket tid i mitt liv, men är ingen
hobby, utan en naturlig del, en livsstil. Jag är ofta i kyrkan. Är med på
Söndags-SKU:s träffar. Det är filmkvällar, samtalskvällar, gästföreläsare, gudstjänster, träffar med andra
ungdomsgrupper, läger och resor,
som Idre och Polen. Oavsett vilket
program vi har på söndagarna, så
sätter vi alltid Kristus i centrum.
Vi medverkar mycket i mässorna
också. Jag är med i styrelsen och
hjälper till med olika saker i kyrkan.
Just nu håller jag på med film- och
bildredigering på data. Fast skolan
tar ju mycket tid nu också.”
Vad är viktigt i tron för dig?
”Jag trodde på Gud redan innan men
nu har den blivit en personlig tro
och bönen har blivit viktig för mig.
Nattvarden har också stärkt mig i
tron. Man kan se Gud på olika sätt.
Treenigheten hjälper en att se flera
saker hos Gud: Skaparen, Jesus, den
helige Ande.”
Vad tänker du om framtiden för
kyrkan?
”Vi som är med i Svenska kyrkans
unga är en ny generation och det
finns mycket engagemang bland
unga både för kyrkan och tron.”
Text och foto: Tomas Forsner

070316 Lidköpings Tryckeri & Emballage AB

och tillsammans var
det ungefär femton som
ville bli konfirmandledare. Jag tyckte att det
skulle vara roligt att
testa på att fortsätta.
Man kände också att
man var behövd och
välkommen.”

