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Gud - långt borta eller nära?
Vi står under stjärnhimlen, ser vin- Närmare än så kan Gud inte komtergatans oändliga rymd. Bilden av ma. Gud är nära, mitt i livet.
Gud i himlen dröjer kvar i oss sen
barndomen. Och vi undrar, finns
Barn och stjärnor föds i mörkret
Gud nånstans därute, i fjärran?
Utan skydd av våld och vapen
Mitt i mörkret bjuder livet
Vi drabbas av livet andra sida, med
Oss att växa som en låga.
förfäran över olyckan, sorg efter en
älskad, förtvivlan över sjukdomen,
Ljuset bär oss. Gud är nära
oro för framtiden. Och vi undrar,
I ett litet barn som bär oss
var är Gud nu? Har Gud lämnat oss
Ljuset bär oss. Gud är nära
i sticket? Han känns så långt borta.
I ett litet barn som ser oss.
Då kommer Gud till oss. Julens
Bär vi barnet i vårt hjärta
budskap ekar fortfarande: Gud är
Blir vi bot för världens plåga
kommen till vår jord. Nära. Under
Gud är hos oss, ljus i natten
fastetiden som nu inleds, visar Gud
För att hjälpa oss att våga.
genom Jesus att han går in i vår nöd
Ylva Eggehorn
och svaghet. Nära oss, med oss. Under påsken delar han vår dödsång- Så vill också kyrkan gestalta tron på
est, dör vår död, och besegrar den på Guds uppdrag. Nära livet och mitt
påskdagens morgon. För vår skull. ibland människor.

Kyrkan mitt i byn,
sa man förr.
S:ta Maria kyrka,
som nu firar 30 år,
är ett exempel
på hur Guds närhet kan gestaltas
i arkitektur och verksamhet. Mitt i
Margretelundsområdets bostäder,
skolor, fritidsgårdar och äldreboende ligger kyrkan som en tillflyktsort
och en levande gemenskap för ung
och gammal.
Samma mål gäller också i kyrkans
hela verksamhet och våra andra
kyrkor S:t Nicolai och S.t Sigfrid.
I Lidköpings församling är kyrkan
inte långt borta. Välkommen!
Tomas Forsner
kyrkoherde

Nya Nicolaigården snart färdig

Från innergården ser
man den nya gallerian
och gårdsentrén.

U

nder hösten och vintern har församlingshemmet Nicolaigården genomgått den av kyrkofullmäktige beslutade ombyggnaden. Renoveringen inomhus kommer att bli klar under
våren. När tjälen gått ur marken och värmen återkommit återstår så utearbetena på trottoaren
utanför entrén och innegården. I slutet av maj kan inflyttning ske. Invigningen planeras till
i början av juni.

Omslagsbilden: Gud kom till oss. Jesus förenar himmel och jord. Korset sträcker sig från Mariakyrkans mitt, upp mot himlen. Foto. Tomas Forsner
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Lutherhjälpens fasteaktion
På Fastlagssöndagen den 26 februari startar Lutherhjälpens stora
fastekampanj ”Utrota hungern”. Den pågår fram till Palmsöndagen
den 9 april.
Fastetiden är sedan gammalt en tid då man avstår av sitt eget för att
hjälpa andra som har det sämre.
Fem miljoner barn dör varje år för att de inte har tillräckligt att äta. Över
en miljard människor är ständigt hungriga. Samtidigt finns tillräckligt
med mat. Svenska kyrkan arbetar genom Lutherhjälpen för att jordens
tillgångar ska fördelas rättvist.
Lutherhjälpens mål är att samla in 50 miljoner kronor.
tillsammans med engagerade människor i församlingarna och generösa
givare Du kan vara med och ge på många sätt. I kollekterna eller genom
postgiro 90 02 56 -9. En ny väg är genom att ringa in sin gåva per tel nr
0900-100 90 90. Samtalet kostar 50:- kr som då går till Lutherhjälpen.
I Lidköpings församling och på många andra platser kan man delta i
Livsloppet. Läs mer här nedan.

Kom och var med i

Livsloppet en dag mot hungern
Lördag 1 April 2006
13.30 - 16.00 Start i kyrkorna.
Välj på tre promenadvägar. Från S:t Nicolai går
promenaden utmed Lidan, från S:t Sigfrid och från
S:ta Maria på gator och genom parker till målet. Utmed vandringsvägen löser man tipsfrågorna själv
eller tillsammans med andra. Målgång för alla promenader blir i Wennerbergsgården, där det serveras
kaffe och bröd. För den som inte vill vandra kan
man komma direkt till kaffet och lösa frågorna på
plats.

Var med och utrota hungern!
Din gåva gör skillnad!
Under kampanjen Utrota hungern vill Lutherhjälpen
uppmärksamma hungersituationen i världen, skapa
engagemang och samla in pengar till arbetet med att
rädda liv och ge människor en värdig tillvaro.
Genom att du väljer Rättvisemärkt kaffe slipper Ertilia
Mardi sälja sina kaffebönor till underpris.

Startkort
Starkort kan lösas i förväg eller samma dag. Det
kostar 50:- som går till Lutherhjälpen. Tipsfrågorna
finns också på starkorten. Vare sig man går eller inte
kan man stödja arrangemanget genom att lösa startkort och där svara på tipsfrågorna, lämna in svaren och delta i utlottningen tillsammans med alla
andra. Dels finns lokala
vinster, dels deltar man i
en utlottning om en resa
till ett av Lutherhjälpens
projekt och många andra
priser.
Välkomna!
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Kyrkorådet i Lidköpings församling
Förvaltning
Kyrkorådet leder och samordnar
församlingens förvaltning med avseende på ekonomi, organisation
och administration vilket bl a inneKyrkorådets uppgifter framgår av fattar att upprätta budgetförslag, års”Kyrkoordning för Svenska kyrkan”. redovisning och verksamhetsuppföljning. Dessa handlingar förelägKyrkorådet har som församlingens
ges Kyrkofullmäktige för slutligt
styrelse ansvar för att Svenska kyrbeslut. Vidare bereder eller yttrar sig
kans grundläggande uppgifter blir
Kyrkorådet i alla ärenden som skall
Kyrkofullmäktige har valt följande utförda.
handläggas av Kyrkofullmäktige.
ledamöter och ersättare i Kyrkorå- Dessa är:
det för mandatperioden 2006-2009.
¤ Fira gudstjänst
Församlingens styrelse, Kyrkorådet,
¤ Bedriva undervisning
Ledamöter:
företräder rättsligt den ”Juridiska
¤ Utöva diakoni och mission
Rune Janbom Ordf.
personen” församlingen. Kyrkorådet
Sten-Ove Hoff Vice ordf.
Därmed har Kyrkorådet ett ansvar skall också ha tillsyn över verksamJan Hemberg
för församlingens andliga liv - vil- heten inom Kyrkogårds- och fastigGun-Iris Broberg
ket i sin tur förutsätter att kyrkoher- hetsnämnden och Valnämnden.
Marianne Olsson
den är given ledamot.
Birgitta Redelius Källsson
Arbetsgivare
Marianne Höög
Kyrkorådet är formell arbetsgiFörsamlingsinstruktion
Inghar Främberg
Ambitionsnivån och genomföran- vare för alla anställda inom förKyrkoherde Tomas Forsner är
det av kyrkans grundläggande samlingen, och har som personalsjälvskriven ledamot.
uppgifter avgöres av var och en för- organ det övergripande ansvaret
samling. Vår församling har upp- för församlingens personalpolitik.
Ersättare:
rättat en församlingsinstruktion Kyrkorådet är även församlingens
Lena Lavin
genom kyrkoherden och Kyrko- löne- och pensionsmyndighet.
Håkan Johansson
rådet i samråd med DomkapitHans Reuter
Rune Janbom,
let (stiftet). Där framgår hur församBirgitta Funke
kyrkorådets ordf
lingsarbetet skall bedrivas.
Lars-Åke Paulsson
Församlingens styrelse
Inom varje församling skall finnas
ett Kyrkoråd som är församlingens
styrelse.

Organisation
KYRKOFULLMÄKTIGE

REVISORER

KYRKORÅD

ARBETSUTSKOTT
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VALBEREDNING

KYRKOHERDE

KYRKOGÅRDS- OCH
FASTIGHETSNÄMND
ARBETSUTSKOTT

VALNÄMND

Kyrkogårds-

NYTT
Frågor och svar i
samband med dödsfall
När någon dör ställs man som anhörig inför en rad frågor.
Ing-Britt Andersson och Eva Kronmarker arbetar på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.

För att få reda på det har jag frågat
Ing-Britt Andersson och Eva Kronmarker som arbetar med dessa frågor på kyrkogårdsexpeditionen.
Var beställer man begravningen?
När någon gått bort så tar de anhöriga som regel kontakt med en begravningsbyrå som sköter det som
har med begravningen att göra. Begravningsbyrån har bra information
om begravningstider och vilka begravningslokaler som är lediga. De
vet också vilka präster och musiker
som är tillgängliga. När dödsboet
bestämt hur och var begravningen
skall äga rum så gör begravningsbyrån en beställning hos oss.

Ordinarie
Karl-Ingvar Krantz ordförande
Marianne Olsson vice ordförande
Bengt A Klang
Jan Hemberg
Kyrkofullmäktige har tillsatt en Roland Larsson
Kyrkogårds- och fastighetsnämnd
för mandatperioden 2006 – 2009. Ersättare
Nämnden ansvarar för drift, under- Gunilla Hjällström
håll och nybyggnad av församling- Maj-Britt Essgren
ens samtliga fastigheter och begrav- Ruben Ljungkvist
ningsplatser.
Sigvard Funke

Kyrkogårds- och
fastighetsnämnd
2006–2009

med särskilda bestämmelser som
kallas askgravar. På Norra begravningsplatsen kan man också få äldre
kulturhistoriska gravplatser. En förutsättning är att den befintliga gravanordningen behålls.

begravningen. I vissa fall väljer anhöriga att ta avsked i kapellet eller
i kyrkan. Kyrkogårdens personal
gravsätter då kistan vid ett senare
Hur går det till att ta ut
tillfälle utan de anhörigas närvaro.
gravplats?
När det är kremation så kan gravDe anhöriga tar kontakt med oss för
sättningen ske först efter krematiovisning av de alternativ som finns. Gravrätt vad är det?
nen som äger rum inom några veckFör att vår personal skall vara till- Alla gravplatser upplåts med en s.k. or efter begravningen.
gänglig så ringer anhöriga eller be- gravrätt på 25 år. Dödsboet utser en
gravningsbyrån och bokar tid. När eller flera gravrättsinnehavare som Vad händer när gravrätten gått ut?
den döde skall kistbegravas så tar då både har rättigheter och skyldig- Gravrätten går ut 25 år efter uppanhöriga som regel ut gravplatsen i heter. När gravrättsinnehavaren dör låtelsen såvida inte gravrätten föranslutning till att man varit hos be- så skall dödsboet utse en ny grav- längts i samband med någon ny
gravningsbyrån. Vid kremation så rättsinnehavare annars utgår grav- gravsättning. När t.ex. efterlevande
kan gravplatsen tas ut vid ett senare rätten och gravplatsen återgår till maka/make gravsätts så förlängs
tillfälle.
Kyrkogårdsförvaltningen.
gravrätten så att den alltid är 25 år
Minneslunden är en gemensam efter den sista gravsättningen. När
Vilka olika alternativ finns?
gravsättningsplats och har ingen gravrättstiden gått ut så kan anhöPå Södra begravningsplatsen så gravrätt.
riga förnya gravrätten ytterligare i
finns både kistgravar, urngravar och
25 år.
minneslund. Norra begravningsplat- När kan gravsättning äga rum?
Anders Alsterhag
sen har enbart urngravar. Där finns Vid kistbegravning så sker som reockså en form av mindre urngravar gel gravsättningen som en del av
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Mariakyrkan fyller 30 år
Den 26 mars, som är Jungfru Marie bebådelsedag, fyller Mariakyrkan 30 år. Jag har själv upplevt 29 av dessa 30 år och sett hur en
nybyggd kyrka alltmer uppfattats som en slags självklar institution
för Margretelundsborna. Under denna period så har många kullar
av barngrupper konfirmander
och Kyrkans Ungdom besökt
kyrkan och gjort den levande.
Vidare har syföreningen, onsdagsträffar, gudstjänster och
bibelstudier varit en viktig del
av kyrkans liv. Även vigslar
och jordfästningar har då och
då förekommit om än inte så
ofta. Allt detta visar att kyrkan
är mycket mer än själva byggnaden. Det vill vi levandegöra med ett jubileumsfirande.
Vi börjar kl 14.00 med en familjemässa och kl 18.00 firas
I Mariakyrkan hölls nyligen en av de årliga
jubileumsmässa. Mellan dessa
födelsedagsgfesterna för äldre. På bilden upp- mässor har vi tänkt erbjuda fika,
vaktas Ebba Svederberg av diakon Pehr-Håkan
skärmutställningar och olika
Johnson.
andra aktiviteter. Vi vill visa
stolthet över vår Mariakyrka som är uppkallad efter Herrens moder.
Visst är det då lämpligt att jubileet äger rum just på Marie bebådelsedag!
EZ

6

Mariakyrkan - en v

Man brukar tala om kyrkan mitt i byn och så upp
och servicehuset för de äldre är alldeles inpå os
mer på vardagarna. Vissa tittar in utan att det ä
samtal. På söndagkvällarna samlas både vuxna
slag. Det är just det vi vill att Mariakyrkan ska
filen också är tydlig.
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En vecka i Maria

Måndagar Förskolegru
Fritidsgrup
Tisdagar Syförening
2 Barnköre
Kyrkokör
Onsdagar Förskolegru
Bibelsamta
Konfirmand
Studiecirkl
Veckomäss
Torsdagar Medarbetar
Miniorer
Juniorer
Träff för sp
Fredag
Förskolegru
Lördagar Syrianska g
Vigslar
Söndagar Konfirmand
18.00 Gud
Familjegud
per termin
Dop sker i
dopgudstjä
Svenska ky

Onsdagsmässa
I Mariakyrkan firas regelbundet
en enkel mässa onsdagar klockan
19. Ibland sker mässan i samband
med något speciellt evenemang
som t ex konfirmandföräldraträff
men oftast kommer det helt enkelt
människor som vill fira mässa. Det
finns en trogen skara som oftast
återkommer onsdag efter onsdag,
och ibland kommer de som vill få
en avskild stund eller bara pröva
på hur det känns. Ibland får vi extra draghjälp av ungdomar som
sjunger och spelar. Onsdagsmässan har genom åren blivit lite av en
ryggrad i Mariakyrkans andliga liv .
EZ

välkomnande miljö

pfattar vi Mariakyrkan. Skolan, ungdomsgården
s. Barn, ungdomar, medelålders och äldre komär någon speciell aktivitet bara för kontakt och
a, ungdomar och barn till gudstjänster av olika
vara, en öppen kyrka, men där den kristna proErik Zethelius, distriktspräst
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Det bästa man har vill man visa
I Mariakyrkan finns ett ”skyltfönster”. I det presenteras en ny berättelse från Bibeln varje vecka under läsåret. Berättelsen åskådliggörs
med bilder och föremål till en vacker och engagerande bibelscen.
Förutom berättelser ur Bibeln, ger också fönstret kunskap om kyrkoåret och berättar om varför vi firar de olika helgerna. Fönstret riktar
sig i första hand till barn och därför är berättelsens text, som finns
bredvid, både kortfattad och lättläst.
Det syns att fönstret drar till sig besökare när snön på marken nedanför är alldeles full av fotspår. Lärare från Östbyskolan, som ligger
granne med Mariakyrkan, har också berättat om att de yngre barnen
hämtar dem på raster för att få hjälp att läsa texten.
Så det bästa vi har vill vi visa och i Mariakyrkan har vi hittat en ny
form för att visa på Jesus.
Eva Sahlin, förskollärare
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En församlingspedagogs vecka
Av Gunnar Helmersson

• Förbereder sammanträde med församlingens kon• 12.00 Träffade konfirmandledarna för profilgruppen firmandkollegium där riktlinjer, inbjudan till läger,
i Konfirmander Mariakyrkan, Cecilie, Birgitta och skolbesök m.m. skall hanteras.
prästen Erik för detaljplaneringen fram till lägret i
början av mars. Spännande, utmanande och roligt att • En del telefonsamtal till ungdomarna som skall medverka i terminens olika program och studiecirklar.
jobba med konfirmander. Känns meningsfullt

Söndag 22/1

• 16.00 Anders och Cecilie som är ledare i Söndags Onsdag 25/1
SKU ( för 14 år och uppåt ), vi går igenom det förslag • Till kansliet för tryckning och utskick av SKUtill program för Söndags SKU som skall presenteras tonårsverksamheten.
ikväll, vid upptaktsträffen. Många ideér och projekt
väntar…
• Konfirmander kl 16.00 – 18.30. Fixa material m.m
.
• 18.00 Vi firar gudstjänst i Mariakyrkan som inleder • Inläsning enkät ”Kvalitetssäkring av konfirmandarSöndags SKU-kvällen. Kristoffer och Rebecka, två betet”. Del av ett nationellt projekt som Lidköpings
av ungdomarna i SKU:s Husband, medverkar. Vi gör församling erbjudits delta i. Skall behandlas vid moregna varma mackor innan vi tillsammans bestämmer gondagens konfirmandkollegium.
programmet för våren. Kvällen slutar vid 22.00 tiden.
Torsdag 26/1

Måndag 23/1

• 08.30 Möte med Konfirmandkollegiet i församlingen.

• Sportlovsläger i IDRE vecka 7/2006 detaljplaneras • 09.30 Mässa med medarbetarlagen i församlingen
och förbereds ytterligare. Totalt åker ca 100 ungdomar inkl ledare. Svenska kyrkan och Fritidsgården • Stor Medarbetarsamling för all församlingsvårdande
Margretelund samarbetar i detta projekt där även personal.
Kållands-Råda och Örslösa församlingar är med.
• 13.00 Möte med prästen Peter Håkansson för plane• Utbildning för Konfirmandassistenter för våren sam- ring av IDRE och en ordning för Kvällsmässa.
manställs och medverkan och utbildningsplatser fixeras.
Fredag och lördag ledigt
• ”Mysterieprojektet” (en ny UngdomsMässa som ska- Söndag 29/1
pas av ungdomar) sker i samverkan med Gärdhem / • 16.00 Möte med Konfirmandföräldrar inför IDRE.
Velanda ungdomsgrupp detaljjusteras.
• 17.00 Ledarsamling inför SKU-kvällen och förberedelse av ”Smaka och Se – Mässan”. Ikväll gästas
• Sammanställningen av Ungdomsarbetet, Ledarvårds- gruppen av Jan Sköld som är sjukhuspräst.som också
gruppen, Husbandet samt 2 st studiecirklar stäms av arbetar med Alpha / Beta-grupper.
och justeras inför tryckning och utskick.
• 18.00 Smaka och Se-Mässan
• Detaljplanering av Konfirmandträff på onsdag i
• 19.00 SKU – Ungdomsgruppen träffas.
Mariakyrkan.

Tisdag 24/1

8

S:t Sigfrids kyrka 40 år
Den tredje söndagen i Advent firade
vi att Sigfridskyrkan fyllde 40 år. En
starkt levande kyrka mitt i dagens
Lidköping var viktigt att lyfta fram
denna dag. Längst fram i kyrkan
fanns ett träd med många grenar.
I gudstjänsten fick representanter
för alla de grupper som möts under
kyrkans tak komma fram och hänga
upp ett löv i trädet. 33 vackert
gjorda löv smyckade det tidigare så
kala trädet. Symboliken att vi alla
hör samman med varandra och att
Jesus själv är stammen som allting
kretsar kring blev tydlig. Närmare
300 personer deltog i firandet
däribland kyrkans fyra körer liksom
barn, unga, vuxna och äldre. Efter

gudstjänsten fortsatte festligheterna kunde man gå tillbaka till kyrkan
med smörgåstårta och biskvier på där ett bildspel med smakprov på
både entréplan och i källaren samt det som händer i kyrkan visades.
korvgrillning på innergården. När
Monica Göransson, distriktspräst
gemenskapen kring borden var slut

Pilgrimsresa till Assisi och Rom
I höstas blev jag erbjuden att följa däribland flera stora kyrkor, som vi
med på en bussresa till Assisi och fick bese. Den mest dominerande är
Rom av goda vänner i Vänersborg. Den ordnades av
Vänersborgs församling tillsammans med Resemakar´ns
resebyrå i Vänersborg. Vi blev
52 förväntansfulla resenärer,
som fick kliva på en två-våningsbuss tidigt på morgonen den 29 oktober för att
färdas 250 mil ner till Assisi
och Rom. Första dagen åkte
vi genom Danmark och Tyskland ill Würzburg i Tyskland, Franciscusdomen.
där vi övernattade. Nästa dag
passerade vi Alperna i strålande sol Franciscus-basilikan, där den helige
efter en dimmig morgon. De vackra Franciscus är begravd. Den byggdes
höstfärgerna, som belystes av sol, 1228-53. Vi fick rejält med promegjorde färden genom Alperna till ett nader, då bussen inte fick köra eller
stanna var som helst, men tack vare
härligt minne.
Vi var framme i Assisi kl 22.30. vackert väder kunde vi bese en del
Detta är hemstaden för den helige av den vackra staden till fots.
Franciscus, som levde 1181-1226 Efter 2 dagar i Assisi var det dags
och blev helgonförklarad redan att resa vidare till Rom. Här är ju
år 1228. I den svenska kyrkan är utbudet av sevärdheter enormt, men
han mest känd för Solsången, som vi hann med katakomberna, Panthefinns i vår svenska psalmbok som on, Forum Romanum, Colosseum,
nr 23. Staden Assisi ligger 452 m Spanska trappan och S:t Peterskyröver havet och ca 18 mil nordöst kan på de två heldagarna vi hade på
om Rom. Det är en ålderdomlig oss. Givetvis fick vi också se en del
stad med många byggnadsminnen, av gatulivet och den täta trafiken vid

rundtur och transporter med bussen.
Vi hade två guider, svenska flickor,
bosatta i Rom, som kunde berätta mycket om allt det intressanta vi såg. En fantastisk
hjälp var den högtalare de använde och de ”hörapparater”,
som alla deltagare blev utrustade med och som gjorde, att
vi hörde allt de berättade, var
vi än stod. Hoppas den hjälpen
kommit för att stanna! Givetvis hade vi också glädje av
deltagande präster, Jan Kenneth Johansson och Yngve
Levenskog, som både ledde
andaktsstunder och delade med sig
av sina kyrkohistoriska kunskaper.
Hemresan gick ungefär som nedresan med övernattning i Würzburg, och även nu kunde vi njuta
av vackra färger och solsken på vägen genom Alperna. Vi var tillbaka
i Vänersborg sent på kvällen den
5 november och kunde bara känna
glädje och tacksamhet över vad vi
fått uppleva. Nu har vi en återträff
att se fram emot, då vi ska titta på
varandras kort och filmer och därigenom uppleva resan på nytt.
Margareta Eriksson
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Sång och musik i Lidköpings församling
S:t Nicolai kyrka
Lördag 11 mars kl 17.00
Kammarkören Pro Musica (Göteborg)
- en stark röst i det svenska och internationella körlivet
sjunger ett av musikhistoriens största och vackraste verk
för kör à cappella, ”kronan” i rysk-ortodox körmusik:
Sergej Rachmaninov Vigilia (midnattsmässa).
Dirigent: Jan Yngwe.
Onsdag 5 april kl 19.00
Lysellkvartetten
- en av Sveriges absolut främsta stråkkvartetter spelar
musik av bl.a. Beethoven och Stenhammar.
(i samarbete med Lidköpings Konsertförening)
14 april kl 18.00
Långfredagsmusik
S:t Nicolai Vocalis
Ulrika Mörner, sång, Nils Fahl, flöjt
Peter Enerbäck, orgel, Christina Hedlund, dirigent.
Söndag 14 maj kl 18.00
Anders Bondeman, orgel
- svensk orgelimprovisations mästare.

Söndag 21 maj kl 11.00
Göteborgs Gosskör sjunger i gudstjänsten
Kristi himmelsfärds dag 25 maj kl 08.00
Koralblåsning från S:t Nicolai kyrktorn.

S:t Sigfrids kyrka
Fastlagssöndagen 26 februari kl 18.00
Sånggudstjänst med önskedikter, lästa och valda av
körmedlemmar.
Sång av Kyrkokören och Ungdomskören.
Jungfru Marie bebådelsedag 26 mars kl 18.00
Musikgudstjänst med sång av Kyrkokören.
Söndagen 7 maj kl 18.00
Ungdomskören inbjuder till Musikcafé med Melodikryss.

S:ta Maria kyrka
Söndagen 7 maj kl 18.00
Sång- och musikgudstjänst med Mariakören

Församlingskansliet

Kyrkogårdsförvaltningen

Sjukhuskyrkan

Norra Kyrkogatan 7

Vävaregatan 2

Månd-onsd och fred kl 8.30 - 12.00

Tel: 684 50

Expedition mitt emot apoteket
i Lidköpings sjukhus

Tisdagar klockan 9.00-10.00
Kansli
Kyrkoherde
Diakon
Kyrkokamrer

tel: 684 00
tel: 684 01
tel: 684 02
tel: 684 03

Måndag - fredag
kl 8.30-12.00, 13.00-15.00

Sjukhuspräst
Sjukhusdiakon

tel: 852 99
tel: 852 65

S:t Sigfrids kyrka

S:ta Maria kyrka

S:t Nicolai kyrka

Linjevägen 27
Tel: 684 20

Mariagatan 4
Tel: 684 30

Hamngatan 7
Tel: 684 06

Präst
Diakon
Kantor
Församlingspedagog
Barnverksamhet

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

Titta in på vår hemsida:

Präst
Diakon
Kantor
Församlingspedagog
Förskollärare

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

Präst
Organist
Kantor
Körpedagog
Wennerbergsgården

tel: 684 41
tel: 684 43
tel: 684 44
tel: 684 48
tel: 684 40

www.lidkopingsforsamling.se

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Forsner Redigering: Lidköpings Tryckeri AB
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Välkommen till kyrkan
S:t Nicolai kyrka

S:t Sigfrids kyrka

Vardagsmässa
torsdagar 18.15

Reflexmässa
varannan tisdag 18.30

S:ta Maria kyrka
Veckomässa
onsdagar 19.00

Februari

Februari

Februari

26/2 11.00 Högmässa

26/2 18.00 Sånggudstjänst

26/2 18.00 Mässa

Mars

Mars

Mars

5/3
11/3
12/3
19/3
26/3

5/3 11.00 Högmässa
12/3 11.00 Gudstjänst
19/3 11.00 Mässa för stora
och små
26/3 18.00 Musikgudstjänst

5/3 18.00 Gudstjänst
12/3 18.00 ”Smaka och se”mässa
19/3 18.00 Gudstjänst
26/3 14.00 Familjemässa
18.00 Mässa

April

April

April

2/4 11.00 Gudstjänst
5/4 19.00 Musik i S:t Nicolai
9/4 11.00 Högmässa
10/4-12/4 19.00 Passionsgudstjänster med musik

2/4
9/4

2/4

11.00 Gudstjänst
17.00 Musik i S:t Nicolai
11.00 Högmässa
11.00 Gudstjänst
11.00 Högmässa

11.00 Högmässa
11.00 Gudstjänst för
stora och små

9/4

18.00 ”Smaka och se”mässa
18.00 Gudstjänst

Påsk
13/4
14/4
15/4
16/4
17/4

19.00 Skärtorsdagsmässa
18.00 Musikgudstjänst
23.15 Påsknattsmässa
11.00 Påskdagsgudstjänst
11.00 Högmässa

13/4 19.00 Skärtorsdagsmässa
14/4 11.00 Långfredagsgudstjänst
16/4 11.00 Påskdagsgudstjänst

13/4 19.00 Skärtorsdagsmässa
14/4 15.00 Korsandakt
16/4 11.00 Familjegudstjänst

23/4 kl 18.00 Gemensam mässa för hela församlingen i S:ta Maria kyrka
30/4 11.00 Högmässa

30/4 11.00 Gudstjänst

30/4 18.00 Gudstjänst

Maj

Maj

Maj

6/5 11.00 Konfirmationsmässa
7/5 11.00 Konfirmationsmässa
14/5 11.00 Gudstjänst för stora
och små, vårfest
21/5 11.00 Gudstjänst
25/5 11.00 Högmässa
28/5 11.00 Gudstjänst

7/5

7/5

11.00 Gudstjänst

14/5 18.00 Musik i S:t Nicolai
21/5 11.00 Gudstjänst
25/5 08.00 Ottegudstjänst
Kyrkfrukost
28/5 11.00 Högmässa

18.00 Musikgudstjänst

14/5 11.00 Konfirmationsmässa
20/5 14.00 Konfirmationsmässa
21/5 18.00 ”Smaka och se”mässa
28/5 18.00 Familjegudstjänst

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
”Det är ett nytt skede i mitt liv just nu. Ungefär
som skiftet mellan Gamla och Nya testamentet. Man har med sig det som var, men det är
en nystart med ny mening.”
Så säger Sven-Åke Berg, när vi träffas och pratar
om hur livet har gestaltat sig. Han har fyllt 50 för
ett par år sen och är på upptäcktsfärd i delvis nya
landskap.

H

an har annars bott i Lidköping hela tiden och prövat
på både ”gamlestan” och
”nyestan”. Mamma husmor i skolor och pappa frisör, och tre syskon.
Håret blir ofrånkomligen ett samtalsämne, eftersom vi båda prövat
olika längder. Sven-Åke var tidigare byggnadsarbetare, och jobbar nu
sen många år med park- och anläggningsarbete i kommunen.

täcka att hon också gått Alpha och
var inne på samma väg som jag. ”
Vad ger dig tron?
”Ett lugn i mitt inre och min vardag,
jag har blivit mer trygg i mig själv.
Man ser att andra har liknande behov av gemenskap och kärlek som
en själv. Och man får uppleva ett annat bemötande från andra när man
bjuder på sig själv. I gudstjänsterna
blir mötet med Jesus särskilt personligt när det är nattvardsgång.
Sven-Åke och Annelie är nya gudstjänstvärdar i S:ta Maria. Han ser
gärna mer variation och medverkan i gudstjänsterna. ”Det var ett
genombrott för mig, när du frågade
om jag ville medverka i ett drama i
gudstjänsten. Att jag vågade. Inför
en hel kyrka!”
Intervju och foto:
Tomas Forsner

060295 Lidköpings Tryckeri & Emballage AB

för en allvarlig
bilolycka i 30årsåldern
och
var några millimeter från att
mista livet, när
han kastades ur
bilen där han
var passagerare.
”Då började jag
fundera.
Vem
hjälpte mig? Det
Skolgången började i ”Östra” och kan inte varit
skulle fortsätta i ”Västra”, men där någon slump att
var ej plats nog, så det blev ”Flick- jag klarade mig.
skolan”, öppnad för både pojkar och Guds änglar, var det svar jag kom
flickor. En lärarinna där betydde fram till. Och att livet är bra skört
mycket för Sven-Åke. ”Berta Sahl- och att man ska ta det försiktigt.”
ström brydde sig om mig, och hon
gav mig mycket på vägen kring rätt I samband med detta vaknade den tro
och fel och viktiga värderingar att som funnits i bakgrunden återigen
ha med sig i livet. Vi höll kontakten till liv. ”Gammelmormor var djupt
tills hon dog för några år sen.”
religiös på ett bra och mjukt sätt och
minnena av henne blev mer levande
”Från konfirmationen minns jag för mig som vuxen. För några år sen
främst prästen. Han var som vem började jag gå till veckomässorna
som helst, ingen pekfingerpräst, och söndagskvällsgudstjänsterna i
utan enkel och förstående. Man be- Mariakyrkan. I mitt sökande efter
hövde inte ens vara rädd inför för- djupare skikt i livet samspelade tihöret. Genom honom fick jag en digare tankar med nya.
positiv bild av kyrkan.”
På nåt sätt kom jag med på Alpha”Annars var det mest idrott som och Beta-kurserna. Det har gett
gällde, fotboll och bandy, Råda BK mycket att få både kunskap om tron
och LAIK. Jag höll på länge och till och få del av andra erfarenheter av
för bara några år sen var jag mål- livet och tron. Det har också varit
vaktstränare. 40 år av idrott!”
fantastiskt att få var med och hjälpa
till med matlagningen. Sen var det
En händelse har präglat Sven- ju fantastiskt att träffa Anneli, som
Åke mer än annat. Han råkade ut jag nu är tillsammans med och upp-

