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Öppnade ögon
”Kyrkan var bättre än vi hade trott”.
Så löd rubriken på en debattartikel i
Svenska Dagbladet på julafton. Det
var ett tiotal personer som i vuxen
ålder hade kommit till tro och kommit med i kyrkan, som skrev artikeln. De menade att det ofta skrevs
negativt och fördomsfullt om kyrkan, men det var inte alls den bild
de fått när de själva kom med.
Vi vill med församlingsbladet säga
ett välkommen att upptäcka den
kristna tron och kyrkan med nya
öppna ögon. Vi hoppas att du ska
finna att också du har en plats i
gemenskapen i kyrka och församlingshem.
Öppna ögon behöver vi också ha
för den verklighet som finns omkring oss i världen. Även om teknikutvecklingen går rasande fort,
så lever en stor del av världens be-

Våren kommer med ljuset. Fastetiden talar om det godas seger över
det onda, och påsktiden om att ljuset besegrar döden i Jesu död och
uppståndelse. Lärjungar fick se den
öppna graven och deras ögon öppnades för en tro som håller att leva
och dö på. Välkommen att i gudstjänsterna fira livets, det godas och
ljusets seger.
Jesus för världen givit sitt liv
Öppnade ögon Herre mig giv.
folkning i fattigdom och svält och Mig att förlossa offrar han sig.
drabbas av svåra sjukdomar. En av Då han på korset dör ock för mig
förutsättningarna för ett bättre liv är
något så enkelt som rent vatten. Nu Lär mig att leva, leva för dig
har Svenska kyrkans fasteinsamling Glad i din kärlek, offrande mig.
”Vatten för livet” startat. Låt oss
Sv. Ps 45
inte blunda, utan med öppna ögon
för vår medmänniska vara med och
Er Tomas Forsner
ge en gåva till rent vatten.
kyrkoherde

Församlingens grötfest
Den 17 januari gick församlingens årliga grötfest av
stapeln. I år var det Mariakyrkan som ansvarade för
arrangemanget. Det var knôkafullt i lokalen och stämningen var mycket god. För det musikaliska inslaget
stod gruppen ”Gråsparvarna” som spelade på ett lättsamt och engagerande sätt. Gråsparvarna består av
mogna män från Kinnekulle som visar stor och smittsam sångarglädje. Sparvarnas ledare är Egon Österberg
som hade många roliga anekdoter att berätta. Risgrynsgröten fick mycket beröm för att den smakade så gott.

Ny altarduk i S:t Nicolai
På första söndagen i Advent togs en ny altarduk med
knypplad spets i bruk. I en knyppelgrupp som Inger
Strömberg lett, knypplades spetsen av Marianne Andersson. Spetsens mönster som härrör från början av
seklet och knyppelskolan i Vadstena, är i form av sädesax som påminner om Guds ord som sås ut och om
nattvarden, livets bröd. Knyppling är tidsödande arbete
som kräver tålamod och noggrannhet. Lidköpings församling tackar för gåvan av detta arbete.
Omslagsbild: Öppen dörr i Nicolaigården.
2

Fasteinsamlingen
Rent vatten första steget
Att säga att det inte blir något liv
utan vatten låter som en klyscha.
Men på landsbygden i Moçambique
är det verklighet. I Maponela har
byborna de senaste 16 åren hämtat
sitt vatten ur en grop i marken.
Vattenhålet är litet, vattnet lerigt
och många blir sjuka på grund av
smutsen. Men inget har kunnat göras åt det sedan den gamla brunnen
sinade, mitt under brinnande inbördeskrig.
– Vi har försökt gräva en ny brunn
flera gånger, men ingen har hjälpt
oss. Eftersom vi inte har haft några
andra alternativ har vi varit tvungna
att använda det där vattnet, berättar
42-årige John Sargen.
Männen gräver
Han är ordförande för den grupp
som med stöd av fältarbetare gräver
en ny brunn. När fältarbetarna kom
till byn för ett drygt år sedan var
vattenproblemet det första som byborna tog upp. Nu deltar alla i byn i
arbetet med den nya vattenkällan.
– Eftersom jobbet är tungt är det vi
män som gräver och gjuter rör till
brunnen. Kvinnorna bär det material som behövs och lagar mat till
oss när vi arbetar, förklarar John
Sargen.
Han är pappa till sex barn och, precis som alla andra i byn, väldigt

Foto: Eva Berglund/IKON

glad över att barnen kan växa upp
friska eftersom vattnet de kommer
att dricka är rent.

Barnen och framtiden
23-åriga Anastacia Moises i byn
Masambililo delar hans tankar. Hon
är ordförande för vattengruppen
där.
– Det lilla vatten vi har här räcker

Lidköpings största
kakkalas
Lördagen den 15 mars kl 14.00 – 17.00
Nicolaigården
Bakglada människor från hela staden bjuder på mycket mer än sju sorters kakor och bakverk till förmån för
fasteinsamlingen för rent vatten. Stadens konditorier
inbjudes att bidra med varsin specialitet. Kom och
smaka på! Om något blir över blir det kakauktion.
Underhållning av Cantare och S:t Nicolai kyrkokör.
Göran Fristorp bjuder på smakprov inför konserten.

inte och det som finns är inte rent.
Det innehåller insekter och virus
och ger oss diarré och andra sjukdomar.
Anastacia Moises är mamma till ett
tvillingpar på två år, och hon tror att
det rena dricksvattnet kommer att
göra dem friskare.
Hon berättar att byborna planerar
att bygga en ny skola med hjälp av
fältarbetarna. Hennes dröm är att
barnen ska gå i skolan i hopp om att
de ska få en bra framtid.
Och då är det första steget rent vatten.
Petter Söderbäck

Konsert med
Göran Fristorp
Lördagen den 15 mars
Kl 18.00
S:t Nicolai kyrka
Entréavgift.
Överskottet går till
fasteinsamlingen
”Vatten för livet”
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Och hur står det till här då?
alla sorter och den festliga högmässan för hela kontraktet som avslutar
visitationen.

”Biskopen skall visitera stiftets församlingar”, står det i vår kyrkoordning. Det är den enda av biskopens
uppgifter som har fått en egen paragraf. Det är nog också den äldsta
uppgiften, något som biskopar sysslat med så länge de funnits, i drygt
1900 år.

”Predikar prästen evangelium för
er?” Den frågan skulle biskopen förr
i tiden ställa till församlingen vid
visitation. Det brukar man inte göra
nu. Men det kvarstår att biskopen
har ett särskilt ansvar för kyrkans
bekännelse, för att evangeliet om
Kristus förmedlas rent, det vill säga
utan en droppe villkor, och klart,
det vill säga begripligt, i stiftets församlingar. Hur det tas emot råder
däremot inga präster eller biskopar
eller andra medarbetare över. Det är
en sak mellan dig och Gud.

Det hänger ihop med att stiftets
uppgift alltid har varit att ”främja
och ha tillsyn över församlingslivet”, som det heter i kyrkoordningen. Man kan ju sitta i Skara och ha
tankar om församlingslivet i stiftet.
Men några realistiska tankar lär det
inte bli om man aldrig själv har sett
hur det står till i församlingarna.
Den 8-20 april är det dags för visitation i Kålland-Kinne kontrakt med
de tio pastoraten Lidköping, Sunnersberg, Örslösa, Kållands-Råda,
Sävare, Järpås, Götene, Kinnekulle,
Källby och Husaby. Allt som ökar
min kunskap om detta kontrakt är
värdefullt: arbetsmarknad, sociala
frågor, barns och ungdomars situa-

tion, hur de tio pastoratens arbetslag lägger upp sin verksamhet, vilka
möjligheter de ser, vad som oroar
dem.
Visitationen förbereds grundligt för
att jag ska få ut desto mer av visitationsveckorna. Men det är inte bara
arbete utan mycket roligt också.
Särskilt mötena med människor av

Biskopsvisitation i
Kålland-Kinne kontrakt
Välkomna till
Tisdag 8 april
18.30 Kvällsmässa S:t Nicolai kyrka
19.30 ”Människans värde”. Föreläsning av biskopen
Nicolaigården
Torsdag 10 april
Pastoratsgården i Källby
18.30 ”Kyrkans framtid”. En kväll för kyrkoråden och alla
intresserade
Söndag 20 april
11.00 Festhögmässa i S:t Nicolai kyrka med biskopen,
kontraktets präster, diakoner, kyrkomusiker, körer m fl.
Kyrkkaffe
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Men det djupaste syftet med visitationen är detsamma som med allt
annat kyrkan gör: att bidra till att
evangeliet når ut – och når in. Nu
ser jag fram emot att lära känna
Kålland-Kinne kontrakt och personligen få träffa så många som möjligt
av er.
Erik Aurelius

Öppen kyrka
Söndag 13 april
Kyrkrundtur i
Kålland-Kinne kontrakt
I samband med visitationen
uppmärksammar vi våra många
vackra kyrkor med bussrundtur söndagen den 13/4 mellan
kl. 9.00 och 15.00.
Sex olika bussar från olika delar
av kontraktet besöker vardera
några kyrkor. Deltagarna får
vara med om visningsgudstjänster och guidning. Öppen kyrka
är ett samarrangemang mellan
kontraktet, Sparbanksstiftelsen
i Lidköping och NLT. Mer information kommer genom annonser och en broschyr. Alla är
välkomna med.

Nicolaigården ett centrum i centrum
Nicolaigården nyrenoverad och fin
Efter renoveringen har Nicolaigården varit i bruk i snart
två års tid. Vi som arbetar i den och många som har besökt den tycker att den är en ljus och fin miljö att vara
i och att den är funktionell. Efter återinvigningen så är
det tusentals personer som kommit och varit med i de
olika samlingar och träffar som varit.
Mycket verksamhet
På måndagar är det på förmiddagen öppen verksamhet.
Då kan man komma för att läsa tidningar, samtala, vara
tillsammans och dricka en kopp kaffe i cafeterian.
På eftermiddagen finns det möjlighet att samlas till bön
och på kvällen har församlingskåren sina träffar med Detta, plus sådant som inte är så regelbundet återkomstudium och föredrag. Då övar även kören Cantare.
mande som församlingsaftnar, ”födelsedagsfester”, för
de som fyllt 80, 85, 90, 95 och varje år där över, kyrkPå tisdagar mellan kl 15 och 17 är det ”Träffpunkt Cen- kaffe m.m. är sådant som händer. En viktig sak är också
trum” som är tänkt för dem som är lediga på dagen och möjligheten till att ha enskilt samtal med präst eller diasom vill komma samman över en kopp kaffe och kring kon.
ett tema. På kvällen är det körövning.
I samband med dop och begravning kan församlingsbor
ha dopkaffe och minnesstund i Nicolaigården.
På onsdagar är Det finns också möjlighet till att hyra den. För taxor
det Alpha- och och uthyrningsvillkor se församlingens hemsida:
fortsättningskur- www.lidkopingsforsamling.se
ser i kristen tro.
Anders Kjellqvist, distriktspräst
Då äter vi god
mat och samta- Tag gärna kontakt med
lar om livet och Vaktmästare Anna-Lena Labecker 684 40, 684 45
Orvar Lager
0730-74 74 20
tron. Då övar
684 43
också kören S:t Kyrkomusiker Peter Enerbäck
Christina
Hedlund
684
48
Nicolai Vocalis.
Anna-Lena Åstrand
684 44
Diakon
Ann-Christine
Bårström
684
42
På torsdagar träffas syföreningen och då det är konfirPräst
Anders Kjellqvist
684 41
mander, Psalmcirkeln sjunger och då övar kyrkokören

MUSIK I S:T NICOLAI
Lördag 15 mars kl. 18.00
Göran Fristorp

Kristi himmelsfärds dag 1 maj kl. 08.00
Koralblåsning från kyrktornet

Långfredagen 21 mars kl. 18.00
Stabat mater av G B Pergolesi
S:t Nicolai Vocalis, solister,
Peter Enerbäck, orgel, Henrik Johannisson, cello,
Christina Hedlund, dirigent

LÖRDAGSORGEL I S:T NICOLAI
Toner under valven (25 minuter)
Lördagarna 1 mars, 29 mars, 26 april och 24 maj
kl. 12.30
Peter Enerbäck, orgel

Söndag 6 april kl. 18.00
Ralph Gustafsson, Stockholm, orgel

MUSIK OCH LYRIK med sopplunch
Tisdag 6 maj kl. 12.15.
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Maria - som gav vår kyrka sitt namn
Varifrån kommer namnet Mariakyrkan? Inspiratören är ingen mindre än Jesu
moder. I sin lovsång, som Maria utbrast hos sin släkting Elisabet, säger Maria
”Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla
släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, Hans namn
är heligt”.
I Mariakyrkan vill vi också vara med och prisa Maria salig. Vid jul tänker vi
på hur Maria fick möta herdarna som prisade Jesusbarnet. På Jungfru Marie
bebådelsedag får vi höra hur Maria fick budskapet att hon skulle föda Guds
son. På långfredagen fick hon se sin son genomgå alla helvetes kval och
korsfästas som en ogärningsman. På påskdagen får vi jubla med Maria över
att Jesus inte är död utan uppstånden.
Maria är en verklig förebild för oss när hon säger till ängeln vid bebådelsen:
”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du sagt”.
Erik Zethelius, distriktspräst

Tillsammansgudstjänst på Jungfru Marie kyrkogångsdag − Kyndelsmässodagen.
Ringdans - Malodrag dansade till ”tänd
ett ljus”.

Intervjuer Mariakyrkan i samband med
Tillsammansgudstjänst i januari
Varför är det roligt på Mariakyrkan?
Tania: För att det är mysigt.
Vad är det bästa med Mariakyrkan?
Shewit: Man kan göra många saker.
Hur länge har du varit med i Mariakyrkan?
Maria: Sedan jag var 7 år, nu är jag 12 år gammal?

Barnen och kyrkokören sjunger tillsammans.

Vilken aktivitet tycker du är bäst?
Jennifer: Levande Verkstad.

Mariakretsen inbjuder till

Varför ville du börja i Mariakyrkan?
Beatrice: Det lät som en kul grej!

Syföreningsauktion
Hur fick du reda på att det fanns
aktiviteter i Mariakyrkan?
Merhawi: För att min stora syster
hade med sig en lapp om allt som
man kan göra där.

Vi sprider världens ljus till varandra.

Vad är det roligaste med Mariakyrkan?
Att man får lära sig saker, och
leka.

i Mariakyrkan
Tisdag 11 mars kl 17.00
17.00 Servering
18.00 Auktion och lotterier
till förmån för
Fasteinsamlingen ”Vatten för livet”
Lutherhjälpen/Svenskakyrkan,
samt andra ändamål.

Tack Eva, välkommen Rosanna!
Eva Sahlin, som arbetat som förskollärare i Mariakyrkan och Mariaskolan sedan 1989, har lämnat
sin tjänst. Hon har den senaste
tiden varit tjänstledig för studier
och fortsätter nu med forskning. Vi
tackar Eva för hennes stora insatser för många generationer barn i
Mariakyrkan. Tack Eva!
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Ing-Marie Leijon arbetar i hennes
ställe som församlingspedagog med
barnen i Mariakyrkan.
Som ytterligare barn- och ungdomsledare har församlingen anställt Rosanna Curra Corujo. Hon
kommer att hjälpa till med både
barn och ungdomsarbetet, framför
allt i Mariakyrkan. Välkommen Rosanna!

Ungdomsforum
Attityder, språkbruk och alkoholvanor. Det är några
saker som Svenska kyrkan i Lidköping vill vara med
och påverka hos högstadieungdomar. Nyckelordet är
samverkan, i det här fallet med skolor, fritidsgård och
studieförbund.
Senaste studieresultatet för en av skolorna som är med i
projektet, Östbyskolan, låg över förväntan. Eleverna har
överträffat sina tidigare resultat kraftigt och är nu bäst i
Lidköping. Det berättar skolchefen Hans Mårtensson.
Och han tror att projektet för bättre språk och attityder
bland ungdomarna som initierades av Svenska kyrkan
är en bidragande orsak.
– Det är klart att det måste bero på något. Jag tror att
de aktiviteter som genomförts gett en entydig vuxenbild till ungdomarna i området. Vi vuxna ger i princip
samma budskap om vad vi vill åstadkomma och vad vi
står för, och då blir det bättre.

Om språkets makt. Gotlandsteaterns föreställning Rockpojken
spelas för högstadiets ungdomar.

– På fritidsgården har vi absolut märkt effekter av projektet. Det har varit många diskussioner om vilket språk
man använder och att man någon gång måste välja väg
i livet. Och även vi vuxna funderar på det, annars är det
lätt att bli hemmablind och tänka att det är väl inte så
farligt. Helt plötsligt inser man att det faktiskt låter illa
och tar tag i det, säger Gullvi Wikström.
– Ja det utvecklar alla, vi vuxna har också ett värdelöst
språk ibland, så vi får också något att prata om, säger
Projektet som hållit på under året har sin grund i en Mario Melani.
motion i Lidköpings kyrkofullmäktige. Roland Larsson
tyckte att Svenska kyrkan aktivt skulle arbeta mot miss- De 50 000 kronorna är slut nu, men pengar från kombruk av droger hos ungdomar. Församlingen satsade 50 munen och folkhälsorådet gör att projektet fortsätter
000 kronor som framför allt gått till föreläsare och tea- under våren. Kyrkan håller med lokaler.
terföreställningar kring temat attityder, språkbruk och Men alla är överens om att på något sätt måste samarbedroger.
tet fortsätta och att man kanske borde ta upp frågor om
Det är Mariakyrkan i stadsdelen Margretelund som attityder och språkbruk tidigare än i årskurs 8.
är pionjärer. Här fanns redan ett bra samarbete mel- – Från kyrkans sida vill vi fortsätta samarbetet och även
lan Svenska kyrkan, de två skolorna och fritidsgården. sprida det till andra stadsdelar. Församlingsbidraget rikBland annat samarrangerar kyrkan och fritidsgården se- tat mot barn och ungdomar som kyrkomötet beslutade
dan fyra år tillbaka sportlovsresa till Idre för ungdomar. om kan vara en väg att gå för att få ytterligare pengar,
Församlingspedagogen Gunnar Helmerson är projekt- säger kyrkorådets Rune Janbom.
ledare.
Text och foto: Catharina Sundqvist, Skara stift
– Just att många jobbar tillsammans för ungdomarnas
skull och sänder ut samma signaler tror jag är oerhört
viktigt, säger han.
Mario Melani från barn- och skolnämnden håller med.
För honom är samverkan a och o.
– Det är livsviktigt att vi samlar ihop all kunskap och
drar åt samma håll. Det tycker jag det här projektet gör
klockrent.
Det handlar om att förändra ungdomars dåliga attityder
och inställningar. Värdegrundsarbete med andra ord.
Och även om en del ord som tycks stötande för många
inte är laddade för ungdomarna så är det inte bra att
lämna skolan med det vokabuläret.
– Som en av föreläsarna, Dogge Doggelito från Latin
Kings sa, kommer man ut i samhället efter skolan med
dåliga vanor så blir man inte bra bemött.
Även skol- och fritidspersonal har genom projektet fått
sig en och annan tankeställare vad gäller språket.

Svenska kyrkan, skolorna och fritidsgården i stadsdelen Margretelund i Lidköping samarbetar för att få ungdomar att tänka till
kring språk, attityder, människosyn, droger med mera. Fv Kenneth Ek, Fredriksdalskolan, Åke Stjernqvist, Östbyskolan, Gullvi
Wikström, fritidsgården, Mario Melani, barn- och skolnämnden,
Tomas Forsner, kyrkoherde, Rune Janbom, kyrkorådet, Hans Mårtensson, skolchef och Gunnar Helmerson, projektledare och församlingspedagog.
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Våren i Sigfridskyrkan
Påsken
Påskens drama utspelar sig under tre dagar i vår kyrka.
På Skärtorsdagen firas skärtorsdagsmässa kl. 19.00 på
kvällen. Vi samlas då kring nattvarden och får påminnas om hur Jesus samlade sina närmsta vänner omkring sig för att fira den allra första nattvarden. Efter
mässan kläs altaret av och vi förbereder oss för Jesu
död på Långfredagen.
På Långfredagen är det sorgen kring att Jesus dog
och lämnade sina vänner som präglar vår gudstjänst.
Långfredagsgudstjänstens musik leds av kyrkokören
då både kyrkans klocka och orgeln är tysta. Detta är
en meditativ och stillsam gudstjänst då vi minns att
Gud själv dog på ett kors och att det har betydelse för
oss som lever idag. Långfredagens gudstjänst börjar
kl. 11.00.
På Påskdagen kl. 11.00 vänds mörkret till ljus och
Jesu uppståndelse från det döda firas. Det är glädje
och fest i kyrkan och alla fyra körerna och trumpeter
förgyller denna glädjedag.
Annandagen firas det gudstjänst i Nicolaikyrkan för
alla i församlingen.
Alla påskens gudstjänster leds av pastorsadjunkt Ingrid Dahlström och musiken ansvarar, som vanligt,
kantor Gunilla Svensson för.

Sånggudstjänst
Söndagen den 13 april kl. 18.00
Mycket sång och musik i kyrkan. Kyrkokören sjunger
många sånger och läser dikter däremellan. Vi får njuta
av en kväll då musiken och orden får samspela.
Gudstjänst för stora och små med vårfest
Söndagen den 27 april kl. 11.00.
Många barn och ungdomar medverkar, bl.a. Angelica- och Angelinakören. Körmedlemmarna får ta emot
diplom och andra utmärkelser efter hur lång tid som
de har varit med och sjungit. Gemenskapen fortsätter
med en vårfest som är utomhus vid bra väder.

Basar
Fredagen den 4 april kl 17.00
Sigfridskyrkan
Palmens syförening inbjuder alla till basar till
förmån för Lutherhjälpen/SKM
och lokala organisationer.
Kaffeservering, lotterier, dragning av
stora lotteriet. Bröddisk.
Försäljning av olika sorters marmelader,
snickerialster m.m.

Torsdagskonfirmander i Sigfridskyrkan Lördax
Varje torsdag kommer det 13 glada ungdomar till Sigfridskyrkan. I samarbete
med Stenportsskolan bedrivs konfirmandarbete för de ungdomar som går på särskolan och träningsskolan.
Det är en härlig grupp där det kristna budskapet fångas genom sång och musik,
berättande, flanobilder, drama och lek. Det är viktigt att det finns ett fast mönster som återkommer varje gång och att inte varje pass blir alltför långt. Vi byter
också lokaler för att det ska bli en variation i undervisningen. Varje gång fikar
vi tillsammans.
Det är fantastiskt att få möta dessa ungdomar och deras ljuvliga assistenter varje
vecka. I slutet av februari kommer vi att åka till Flämslätt på läger. Det är bra för
där är det handikappanpassat och vi hoppas
på gott väder så vi kan
vara både ute och inne.
Vid konfirmationsmässan kommer det att
framföras någon form
av drama där var och
en får bidra på det sätt
som fungerar för henne
eller honom.
Monica Göransson,
präst i Sigfridskyrkan
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Kära föräldrar!
Gå och handla....
äta lunch...
rå om varandra utan barnen...
Vi i Sigfridskyrkan erbjuder
oss att ta hand om era barn
en lördag i månaden.
Mellan kl. 10.00 och 14.00
sjunger och leker och pysslar vi. En liten berättarstund
kommer det också att bli.
Barnen kommer att få en
enkel lunch t.ex korv och
bröd, juice och en frukt utan
kostnad. Begränsat antal
deltagare.
Planerade lördagar:
1/3, 29/3, 19/4 och 24/5.
Anmälan till:
Gunilla Enggren
Tel. 684 25, 0730-74 74 07

Dags för en ny fas i livet
Sven-Erik Svanberg som arbetat
som krematorievaktmästare sedan
början av 80-talet gör sin sista arbetsdag den 1 februari. Efter 27 år
vill han gå vidare med nya utmaningar de sista åren innan pensionen.

ningen. Nuvarande ugn känner av
allt sådant och sköter sig själv, så
det blir mest övervakning vilket ger
utrymme för andra arbetsuppgifter.
Jag kan ju faktiskt säga att jag varit
delaktig i byggandet och driften av
alla tre ugnarna.”

”Jag tycker att det är dags för en
ny fas i livet och vill ägna tiden åt
min släktgård i Norra Kedum,” säger Sven-Erik som köpte sin farfars
gård för några år sedan. Sedan dess
har han byggt upp en verksamhet
med en nostalgipub och tar där emot
olika sällskap. Det kan vara allt ifrån
födelsedagar, släktträffar och personalfester.
”Jag har trivts väldigt bra på Kyrkogårdsförvaltningen men nu känner jag att det är dags för en ny fas
i livet. Jag vill också få lite mer tid
över till mina barn och barnbarn.”

”Miljökraven har också ändrats och
i dag har vi miljötillstånd för verksamheten. På 80-talet var det däremot väldigt lite tal om miljön. Utsläpp diskuterades inte och kistorna
hade ofta lacker som antändes för
snabbt och det kunde komma farlig rök i lokalerna. Det gjorde att
det kom krav på kisttillverkarna så
att dessa lacker försvann. Idag skall
alla kistor vara typgodkända. Det är
ju tillåtet att tillverka sin kista själv
men jag har bara varit med om det
en gång.”

Sven-Erik började redan 1978 som
kyrkogårdsarbetare innan han 1981
började på krematoriet, först på deltid och sedan på heltid. Det ger ett
30-årigt perspektiv på verksamheten.
”Jag arbetade faktiskt en säsong redan 1966 då jag körde traktor. En av
uppgifterna var att köra delar och
material, till den nya kremationsugnen, från järnvägen till krematoriet.
Den ugnen höll sedan i 20 år då den
1986 byttes mot en ny ugn. Då var
jag med under hela byggnadstiden
och lärde mig från grunden hur den
fungerade. Jag gjorde också egna
utvecklingar och förbättringar av
den ugnen.”
Denna kremationsugn höll till 2004
då den byttes mot en helt ny datastyrd ugn. ”Jag var även involverad
i byggandet av denna ugn. Utvecklingen har varit enorm där den första
ugnen var helt manuell och där den
senaste är helt datastyrd. Förr var
det ett hantverk där man fick följa
processen och själv avgöra styr-

Sven-Erik berättar också att avskedet av den avlidne också har förändrats under dessa år. Det har blivit mer
individuellt där den döde ofta kläs i
egna kläder och att begravningsakterna har färre blommor och pengar
i stället skänks till något ändamål
som den döde önskat. Klädnormen
vid begravningar har också ändrats
och lättats upp.
” Förr fick man ofta frågan om vad
som var brukligt men idag är folk
inte så rädda att skilja sig från mängden. Det märks både i mer varierad
musik och symboler på gravstenar.
Jag upplever också att människor
har lättare att prata om döden än
förr. Det har också blivit vanligare
med begravningar med andra trosinriktningar. Jag upplever det som en
stor utmaning och det har lärt mig
att vara lyhörd.”
Sven-Erik har genom åren mött
många människor genom de studiebesök som gjorts på krematoriet och
kapellen. Det började redan på 80talet med studiecirklar som Kommunal anordnade för vårdpersonal.

Sedan har även skolor och studieförbund följt efter. ”Jag tycker att det är
så viktigt att verksamheten kan visas
som den är. Många har nog haft uppfattningen att kremationslokalerna
varit mer som ett pannrum men vi
har alltid varit noga med städning
och haft ordning och reda.”
Till sist frågar jag vad som varit det
bästa under de här åren. ”Det är arbetskamraterna och kontakten med
anhöriga och det goda samarbetet
med präster, musiker och begravningsentreprenörer.”
Anders Alsterhag

Ny Krematorievaktmästare
Sven-Erik Svanberg slutar sin
tjänst som Krematorievaktmästare och satsar på eget företag.
Vi tackar Sven-Erik för hans insatser och önskar honom lycka
till i sin nya verksamhet.
Ny Krematorievaktmästare från
årsskiftet är Lars Skoglund. Lars
har i många år arbetat till och
från som Krematorievaktmästare så han är inget nytt ansikte
i den rollen. Vi hälsar Lars välkommen.
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Sjukhuskyrkan, mer än
präst och diakon!
Sjukhuskyrkan finns till för patienter som vill tala
med någon om det som känns angeläget. I Lidköping har sjukhuskyrkan något unikt. Vi är det enda
sjukhuset som har volontärer-frivilliga medarbetare.
En förmiddag i veckan går de runt på några avdelningar och står till tjänst för den som vill samtala.
De vill vara en vanlig medmänniska för andra, och
har tystnadsplikt. Idag finns fyra volontärer, Anita
Danielson, Irene Lowborn, Maj-Britt Jansson och Marjatta Vaskelainen.
Om du är på sjukhuset och önskar träffa präst eller diakon är du välkommen att ringa efter oss. Vi finns till för dig!
Ewy Hagberg, sjukhusdiakon
Tel. 852 99 eller 0730-74 74 25
Anita Ingvarsdotter, sjukhuspräst
Tel. 852 65 eller 0730-74 74 05

Frivillig i Svenska kyrkan?

Jourhavande
präst
Varje natt mellan
21.00 och 06.00
finns det någon att tala med!

Ring 112

MORGONBÖN I
NÄRRADION
Varje fredag
06.15, 07.15 samt 08.15
93,8 mHz

Om du funderar på att du skulle vilja göra en insats på något område i församlingen, så är du varmt välkommen att ta kontakt. Det finns många och
olika uppgifter att gå in i. Välkommen att höra av dig till församlingskansliet eller till någon av de anställda. Telefonnummer se nedan.

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
Kyrkokamrer

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

Måndag - fredag
kl 8.30-12.00, 13.00-15.00

Sjukhuspräst tel: 0730-74 74 05
Sjukhusdiakon tel: 0730-74 74 25

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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Mötesplats i kyrkan
S:t Nicolai kyrka
Mars

S:t Sigfrids kyrka
Mars

1/3 12.30 Lördagsorgel
2/3 11.00 Högmässa
9/3 11.00 Gudstjänst
15/3 18.00 Musik i S:t Nicolai
16/3 11.00 Högmässa
17-19/3 19.00 Passionsgudstjänster med musik

Mars

2/3 11.00 Gudstjänst
9/3 18.00 Musikgudstjänst
16/3 11.00 Gudstjänst

Påsk
20/3
21/3
22/3
23/3
24/3
29/3
30/3

19.00
18.00
23.15
11.00
18.00
12.30
11.00

Skärtorsdagsmässa
Musik i S:t Nicolai
Påsknattsmässa
Påskdagsgudsjänst
Mässa
Lördagsorgel
Gudstjänst

April
6/4 11.00 Högmässa
18.00 Musik i S:t Nicolai
13/4 9-15.00 Kyrkrundtur

S:ta Maria kyrka
2/3 18.00 Gudstjänst
9/3 18.00 Smaka och Semässa
16/3 18.00 Gudstjänst

Påsk

Påsk

20/3 19.00 Skärtorsdagsmässa
21/3 11.00 Långfredagsgudstjänst
23/3 11.00 Påskdagsgudsjänst

20/3 19.00 Skärtorsdagsmässa
21/3 15.00 Korsandakt

30/3 11.00 Högmässa

23/3 18.00 Tillsammansgudsjänst
30/3 18.00 Gudstjänst

April

April

6/4 11.00 Gudstjänst
13/4 18.00 Sånggudstjänst

6/4 18.00 Smaka och Semässa
13/4 18.00 Gudstjänst

Biskopsvisitation
Söndag 20/4 kl 11.00 Festhögmässa med Biskop Erik Aurelius.
26/4 12.30 Lördagsorgel
27/4 18.00 Temagudstjänst

27/4 11.00 Gudstjänst för
stora och små

Maj

Maj

1/5 8.00

Koralblåsning och
Ottegudstjänst
4/5 11.00 Högmässa

Pingst
11/5
12/5
18/5
24/5
25/5

11.00
19.00
11.00
12.30
11.00

Gudstjänst
Mässa
Högmässa
Lördagsorgel
Gudstjänst

27/4 11.00 Konfirmationsmässa

Maj
4/5 18.00 Gudstjänst

Pingst

1/5 11.00 Högmässa

Pingst
10/5
11/5
18/5
25/5

11.00
11.00
11.00
11.00

Konfirmationsmässa
Konfirmationsmässa
Gudstjänst
Högmässa

11/5 18.00 Tillsammansgudsjänst
17/5 14.00 Konfirmationsmässa
18/5 18.00 Smaka och Semässa
25/5 18.00 Musikgudstjänst

Reflexmässa
varannan tisdag 18.30

Veckomässa
onsdagar 19.00

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

Förslagslåda
Idéer eller tankar om gudstjänsterna eller verksamheten?
Lägg ditt förslag i någon av förslagslådorna i våra kyrkor.
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Samtal pågår

Cecilie Karlsson

”Tron är en trygghet i vardagen, man är aldrig ensam,
man vet att man har någon att
vända sig till. Kristen tro är en
stor gemenskap, som sträcker
sig ut i hela världen.”

S

å säger Cecilie Karlsson när
jag frågar henne vad tron betyder för henne nu, när hon
snart ska fylla 20 år. Men tron på
Gud har inte alltid varit självklar.
Cecilie föddes i Århus i Danmark,
mamma är danska och pappa svensk,
så hon behärskar båda språken. När
hon var 6 år flyttade familjen till
Sverige, och hamnade i Råda, så
hela skolgången har hon gjort i Lidköping: Råda skola, Dalängsskolan
och sen De la Gardie-gymnasiet.
”Jag var med lite i Kyrkans Barntimmar, och en grupp som kallades
Kul i dur. Sen lite grann i Pingstkyrkans barngrupper”.

gret i Auschwitz-Birkenau. Det var
svårt först att ta till sig det hemska,
men tredje gången kom det så nära,
att jag inte orkade gå in, utan satt
utanför på en bänk och grät.

I gymnasiet gick Cecilie två kurser
som handlade om internationella
relationer, globaliseringen och kulturmöten. Detta resulterade att hon
tillsammans med tio andra deltagare
fick åka till Tamilnadu i södra Indien
under tre veckor, och besöka skolor, barnhem, aids-projekt, hem för
”Det var roligt med läsningen, ensamma kvinnor osv. De besökte
att få många nya kompisar också det barnhem som makarna
och lägren, på stiftsgården Norrman från Råda har initierat och
Flämslätt och sen skidresan till träffade familjer som har fadderfaIdre. I samband med den kom miljer i Lidköping.
jag med i Svenska kyrkans Unga. Vi ”Det starkaste intrycket var nog
träffades en grupp på söndagskväl- att det trots fattigdomen fanns så
lar i Mariakyrkan och hade kul och mycket glädje hos människorna!”
en härlig gemenskap.”
Det hela resulterade i att hennes
projektarbete i gymnasiet handlade
”Jag har varit med i Svenska kyr- om Indien.
kans Unga sen dess. Det är mötesplats för oss unga, där vi både kan Efter gymnasiet har hon också varit
ha roligt och växa i oss själva och i tre månader i Valencia i Spanien och
vår tro. Sen har jag varit med i sty- förbättrat sina kunskaper i spanska.
relsen i fyra år, den senaste tiden Nu funderar hon på framtiden, om
som ordförande. Det är både kul och det ska bli universitetsstudier eller
lärorikt, man lär sig mycket av dis- volontärarbete utomlands genom
kussioner och hur man ska fatta de- Svenska kyrkans Ungas utbyte.
mokratiska beslut och skriva protokoll. Jag kommer nog att ha mycket Svenska kyrkans Unga har betytt
nytta av de kunskaperna längre fram mycket för Cecilie. Både gemeni livet.”
skapen, tron och gudstjänsterna.
”Jag tycker om gudstjänster där
Cecilie har ett särskilt intresse man både får varva ner i stillhet och
för internationella frågor. Genom få känna frid, men också när det är
Svenska kyrkans Unga har hon va- lite fart, och man får var aktiv. Murit med på tre resor till Krakow och siken är viktig också.”
hjälpverksamheten till barnhemmen
där. Ungdomarna samlade in pengar Jag frågar till sist vem Jesus är för
med hjälp av basarer. ”En gång gick henne. Cecilie svarar: ”För mig är
vi Luciatåg till förmån för barnhem- han Gud själv i mänsklig gestalt.
men. Besöken i Krakow gav insikter Han gjorde det mänskligt att tro, och
om livet och hur värdefulla vårt so- jag vet att Gud vet precis hur det är
ciala skyddsnät i Sverige är.”
för oss på jorden genom Jesus.”

När det började närma sig konfirmationsläsning tyckte Cecilie inte
att det lät särskilt intressant och
tänkte inte alls att anmäla sig. Det ”Vi besökte också koncentrationslä-

Text och foto: Tomas Forsner

080333 Lidköpings Tryckeri & Emballage AB

enda skulle vara om hon kunde läsa i England. ”Men det
blev inte av. Och i Råda var
det bara killar just då. Men till
slut kollade jag med Sigfridskyrkan, som inte är så långt
från Dalängen. I Sigfridskyrkan ledde prästen Monica Göransson och församlingspedagogen Gunnar Helmerson en
konfirmandgrupp. Jag kom
med i sista stund, när de redan
hade börjat.”

