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Gemenskap över tid och rum
Vad är det för apparat på framsidan av
församlingsbladet? Jo, en tidsmaskin
från musikalen ”Den stora båten”.
Maskinen tog ﬂickorna tillbaka till
Noas tid, när arken byggdes. Tänk att
inte vara bunden av tid och rum!
Sen tänkte jag vidare: Är det inte så
det är med kyrkans gemenskap, att
den sträcker sig över tid och rum?

Och år 2009 har kyrkan ett glädjebudskap (evangelium) för vår tid. Kyrkan
sträcker sig också in i framtiden, med
förnyelse för nya tider och ett hopp
om evigt liv. Vilken organisation har
ett sådant fantastiskt tidsperspektiv?

Världsvid
Och tänk hur världsomspännande
kyrkan är. Jag har haft förmånen att
få träffa kristna ute i Europa, i Afrika,
Kyrkan då och nu
Kyrkan är fullt levande i vår tid (även Asien, Nordamerika, och Mellanösom somliga påstår att den är så gott tern. Och kyrkan har ”lokalkontor”
som död). Men samtidigt är det en också i Lidköping. När man tillhör
gemenskap som började för ﬂera tu- kyrkan är man med i en stor världsvid
sen år sen med människor som räk- gemenskap.
nade med och trodde på Gud. Vi läser
om dem, t ex Noa och Abraham i en Praktisk handling
gammal men samtidigt alltid aktuell Denna gemenskap är inte bara ord,
bok, Bibeln. Och gemenskapen fort- utan leder också till praktisk handsatte och nystartade med Jesus, som ling. Noas tid drabbades av en kraftig
skickade apostlarna till att bygga kyr- klimatförändring och översvämning,
ka och församlingar på trons och kär- Egypens folk av sju års torka.
lekens grundstenar. I vårt land vittnar I vår tid är detta högaktuella problem
de medeltida kyrkorna om gemenska- för många människor ute i världen.
pen med de första kristna i vårt land. Bibels urgamla uppmaning ”Älska

din medmänniska”, gäller också för
oss idag. Låt oss göra verklighet av
en gemenskap över rum och tid, och
hjälpa människor i hela världen till en
framtid och ett hopp.
Svenska kyrkans motto och uppmaning för hjälpverksamheten är ”Hela
världen!” Vill du vara med och göra
det?
Er Tomas Forsner
kyrkoherde

Ylva Eggehorn till Nicolaigården

Öppen kyrka

Måndagen den 30 mars kl 18.30

Söndag 19 april

Serien med föreläsningar över intressanta och angelägna ämnen
som både rör tro och liv fortsätter.
Måndagen den 30 mars kl 18.30 får
vi möta och lyssna till författaren
Ylva Eggehorn. Utifrån sina böcker
Duvan och Lejonet samt Kryddad
olja kommer hon att ha en föreläsning om ”Kroppens, själens och
Andens befrielse i en kroppsﬁxerad
tid”.
Ylva Eggehorn är en författare
som skrivit romaner, lyrik och ﬂera
psalmtexter. Hon har också skrivit
texter till musik av bl.a. Benny Andersson. Hon ﬁck sitt stora genombrott 1970 med diktsamlingen ”Ska
vi dela?”. Hon har fått ett ﬂertal priser, bl.a. Karl Vennbergs lyrikpris.

Kyrkrundtur i KållandKinne kontrakt
Vi uppmärksammar några av
kontraktets intressanta och vackra kyrkor med bussrundtur den
19/4 mellan 9.00 och 15.00.
En av bussarna startar i Forshem
och går via Götene och S:t Nicolai i Lidköping till Härjevads
och Örslösa kyrkor.
En annan buss utgår från Otterstad via Tolsjö och S:t Nicolai
till Kinne-Vedums och Fullösa
kyrkor.
Mer information kommer genom annons i NLT och en broschyr.
Alla är välkomna!

Omslagsbild: Génesis Leon Garcia och Karen Leon Garcia medverkar i musikalen ”Den stora båten”. Foto: Tomas Forsner
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Musik i S:t Nicolai
Kristi himmelsfärds dag 21 maj
kl. 08.00
Koralblåsning från kyrktornet

Söndag 8 mars kl. 18.00
Trio Stravaganti
Anna Petrini, blockﬂöjt, Tore Eketorp, gamba och Christian Kjos,
cembalo
Samarr. med Lidköpings konsertförening och Musik i Väst. Inträde.

Söndag 31 maj kl. 18.00
Toner från en källa
Genomkomponerad mässa av Susanne Rikner/Jerker Leijon
Församlingens kyrkokörer, solister och blåsensemble. Predikan av
hovpredikant Susanne Rikner.

Lördag 14 mars kl. 17.00
Sånggudstjänst med barnkörer från
Kålland-Kinne kontrakt
under ledning av Karin Runow
Söndag 22 mars kl. 18.00
Sprakande körmusik!
Vivaldis Gloria
S:t Nicolai kyrkokör, solister och
orkester
Christina Hedlund, dirigent
Långfredagen 10 april kl. 18.00
S:t Nicolai Vocalis
Christina Hedlund, dirigent
Peter Enerbäck, orgel

LÖRDAGSORGEL
I S:T NICOLAI
Toner under valven (25 minuter)
Lördagarna 28 mars och 25 april
kl. 11.30 (OBS! tiden)
Peter Enerbäck spelar på kyrkans
båda orglar

Trio Stravaganti

Onsdag 20 maj kl. 19.00
Kören Bel Canto
Sabina Leding, dirigent

MUSIK OCH LYRIK
med sopplunch
Tisdag 5 maj kl. 12.15

Glädjen står högt i tak
När man fyller 80 år, 85, 90, 95 och däröver får man
ett gratulationskort från Lidköpings församling. Snart
därefter kommer en inbjudan till att ﬁra detta tillsammans med andra i ett födelsedagskalas i Nicolaigården. I början av februari hölls det första för året, längre fram kommer ytterligare två kalas. Denna gång var

det drygt 50-tal jubilarer och den äldsta var 99 år!
På programmet, som församlingens personal och diakoniarbeterna står för, ﬁnns musik, allsång och födelsedagstal. Man bjuds på en bit mat och naturligtvis
födelsedagstårta och kaffe. Till sist gratuleras alla jubilarer med en ros att ta med sig hem.
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Fastekampanj för vatten
Årets fastekampanj startar på
Fastlagssöndagen den 22 februari
och pågår till Palmsöndagen den
5 april. Temat är vatten. Vatten är
vårt viktigaste livsmedel. Brunnnar, vattenledningar och vattenrening är viktiga bidrag. Men vatten
kan också vara ett hot, när väder
och klimat förändras. Skydd mot
översvämningar är viktigt för
överlevnaden för många.

”I fjol när vattnet kom ﬁck vi sälja
vår ko till underpris och ﬂytta.”
Det berättar Yunus Miah som bor
med sin familj i Kaunia-området i
Bangladesh. Årliga översvämningarna gör att människor får släppa
allt när översvämningen kommer,
sälja sin boskap till underpris och
ﬂytta. När de sedan återvänder är
husen är förstörda och de får börja
om från början.
Smälter mer nu än förr
Kaunia, som ligger i nordvästra
Bangladesh, är ett av de områden
där frivilligorganisationen Rangpur
Dinajpur Rural Service (RDRS) arbetar sedan 70-talet. Området är ut-

satt för svåra översvämningar som
gör att ﬂodbanken blir skör och
marken eroderar.
– När isen och snön i Himalaya
smälter så kommer översvämningarna. Det är en naturlig del av årstidernas växlingar, men klimatförändringarna har gjort det värre – det
smälter mer nu än förut, berättar
Svenska kyrkans medarbetare Ingrid Bergenholm-England.
Långvarigt samarbete
I över 35 år har RDRS varit en av
Svenska kyrkans samarbetspartners. Genom sitt arbete med mänskliga rättigheter, lokal organisering,
jordbruk, miljö, hälsa, kvinnogrupper, utbildning och förebyggande
katastroﬁnsatser vill de ge den
fattiga landsbygdsbefolkningen i
Bangladesh möjlighet att skapa sig
ett bättre liv. Allt viktigare blir också arbetet med klimatanpassning.
Yunus familj, med hustrun Kulsum

Lidköpings största kakkalas
Lördag 21 mars Kl. 14.00 -17.00
i Nicolaigården
Ett stort bord med många kaksorter, skänkta
av bakglada människor från hela staden.
Stadens konditorier bidrar.
Underhållning och körsång.
Allt till förmån för Hela världen,
Svenska kyrkans internationella arbete
Ps. Vill du baka en kaksort och skänka,
Hör av dig, exp tel 684 00. Ds
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och sönerna Kazem och Abdul Karim, har genom RDRS fått sin husgrund och innergård upphöjd med
1,37 meter i år. Familjens bidrag var
arbetsinsatsen. Tack vare ett mikrolån har de köpt höns och två kor. I
den lilla trädgården har de planterat
några träd som ger frukt och binder
jorden. Familjen har också en egen
kompost som förbättrar den magra,
sandhaltiga jorden, och en liten
köksträdgård som bidrar med mat
till familjen.
– Nästa gång översvämningen kommer väntas man kunna bo kvar med
familj och boskap, berättar Ingrid
Bergenholm-England.
Fasteinsamlingen
Svenska kyrkan har åtagit sig att
samla in 1580 000 kronor till RDRS
under 2009. Lidköpings församling
bidrar med 50.000:- från kyrkokassan. Du kan vara med och bidra
till detta och andra viktiga projekt
jorden runt, genom att stödja Fasteinsamlingen till Svenska kyrkans
internationella arbete. Var med
och hela världen genom ”Hela världen”!
Ge en gåva på plusgiro 90 01 22-3
eller bankgiro 900-1223, eller en
gåva vid någon av aktiviteterna eller kollekten på Palmsöndagen den
5/4. Den 7 mars står vi också på torget och vid Hjertbergs med insamlingsbössor.

”Gäster med gester”
till förmån för kyrkans
internationella arbete
”Hela världen”
Välkommen till Sigfridskyrkan
söndagen den 29 mars kl. 15.00.
Kaffeservering - Lotterier

Varmt välkomna!

Konsert med Lill-Babs skall
bli skola i Colombia/Peru
26 april 2009 kl. 15.00 S:t Nicolai k:a
Lidköpings församling anordnar tillsammans med Ankarstiftelsen och Senäte Fastigheter AB en välgörenhetskonsert i S:t Nicolai kyrka. Lill-Babs ger denna konsert
utan honorar för att bidra till ett skolbygge
i Colombia/Peru.
Välgörenhetskonserten väntas inbringa 120.000 kr. vilket kan ﬁnansiera en skola för 200 barn. 20 företag erbjuds sponsra konserten med 5.000 kr var. Konserten
väntas locka 300 åhörare med entréavgiften 100 kr.
Ankarstiftelsen ägnar sig åt internationellt hjälparbete i
hög grad baserat på frivilligt arbete. Verksamheten omfattar främst skolbyggen, vattenprojekt och mikrolån.
Se hemsidan www.ankarstiftelsen.se . Senäte Fastigheter AB har tidigare ﬁnansierat byggandet av sex skolor
i Colombia i partnerskap med Ankarstiftelsen

Utökat stöd till internationellt hjälparbete år 2009
Lidköpings församling har under en lång rad av år gett
stöd till internationellt hjälparbete. Internationella kommittén har förfogat över 30.000 kr årligen för stöd till
olika projekt. Vid överläggningarna i Kyrkofullmäktige
inför budget 2009 redovisades en uppgift att 80 % av
jordens befolkning får nöja sig med 20% av jordens resurser. Därmed stor fattigdom. Och 1 % av jordens innevånare svälter.
Ytterligare 100.000 kr
Detta föranledde fullmäktige att ställa sig positiv till
ett ökat stöd för internationellt hjälparbete. Ytterligare
100.000 kr anslogs för år 2009.

Skola i Union Familjar i Peru, byggd av bygglinjen på De la
Gardiegymnasiet med hjälp av gåvor från Lidköping.

Det ökade stödet skall komma objekt till godo där mottagaren kan uppvisa ett synbart resultat.
Kyrkorådet har nu beslutat att stödja kyrkans egna hjälporganisation Hela Världen med 50.000 kr. Internationella kommittén har fått i uppdrag att välja ut projekt, där
hjälpen blir synlig för vår församling. Kommittén har
valt ett projekt i Bangladesh där familjer får hjälp att
säkra sina hus mot översvämningar och får mikrolån för
att utveckla sina odlingar.
Hjälporganisationen Ankarstiftelsen får 50.000 kr. Tillsammans med konsertens överskott kan detta, i bästa fall,
ge underlag till byggande av två skolor. Skolprojektens
genomförande kommer att redovisas för församlingen.
Mikrolån
Kyrkorådet, församlingens styrelse, har beslutat
att göra en ideell placering med 1 Mkr i Kyrkornas
U-fond. Fondens syfte är att hjälpa människor i utvecklingsländerna. Hjälpbehövande erbjuds lån, s k
mikrolån, för att starta småföretag som ger dem försörjning.
Placeringen i U-fonden är tvåårig. Avkastningen är
lägre än församlingens övriga placeringar av sparade
medel.
Rune Janbom, kyrkorådets ordf.
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Vem bryr sig? – Det gör
många församlingsbor
Svenska Kyrkan i Lidköpings församling startade
för ca ett år sedan ett kommunikationsprojekt. Detta projekt är tänkt att utifrån olika infallsvinklar
försöka beskriva och kartlägga hur församlingen
ska kommunicera med de människor som bor och
vistas inom dess gränser.
Kyrkorådet har utsett en styrgrupp som består av församlingens tre chefer samt kyrkorådets ordförande och
kyrkogårds- och fastighetsnämndens ordförande. Styrgruppen i sin tur har utsett en projektgrupp som ska
fungera som en ”tankesmedja” för att hitta nya och annorlunda arbetsmetoder och mötesplatser, för att på så
sätt nå ännu ﬂer människor i vår församling än vad som
är fallet idag. Som samarbetspartner har projektgruppen haft Nichlas Hägglund från Morots Annonsbyrå
i Skövde. Detta samarbete ledde till utformningen av
enkätfrågor om församlingens kommunikativa arbete.
Denna enkät skickades i början av september 2008
till samtliga församlingsbor från 16 år, medlemmar
såväl som icke-medlemmar. När inlämningstiden gått
ut hade 1.175 enkätsvar inkommit, eller 7.75 % av det
utskickade materialet – en hög svarsfrekvens för undersökningar av denna typ.

enkätfrågorna.
På
frågorna 4, 9 och 10
gavs tillfälle att ge
kommentarer, på de
övriga frågorna gavs
olika svarsalternativ
för ikryssning.
Fråga 1: Är Svenska
Kyrkan i Lidköping
på något sätt en del
av din vardag?
Svarsalternativen Ja,
en viktig del och Ja,
ibland, är i majoritet:
18 % respektive 43
%. För oss glädjande
och uppmuntrande
siffror!

Fråga 2: Hur brukar du söka information om aktiviteter av olika slag?
Av svaren vi ﬁck kan
De svarande
Av de inkomna svaren är könsfördelningen 58 % kvinnor konstateras att de traoch 34 % män. Gruppen från 61 år och uppåt dominerar ditionella kanalerna
med drygt 60 % av svaren. Likaså dominerar gruppen av fungerar bra – genom
svaranden som uppger att de är medlemmar i Svenska tidningsannonser och
genom utskick i brevlådan (församlingsbladet). DäreKyrkan, vilket naturligtvis inte är förvånande.
mot noterar vi att informationssökandet via församlingNedan redovisar vi kortfattat resultatet av svaren på ens hemsida (internet) är blygsamt.
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Fråga 2
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Utskick
i brevlådan

Tala med
vänner och
bekanta

Affischtavlor
på stan

Internet

Fråga 3: Svenska Kyrkan i Lidköping bedriver en
rad olika verksamheter. Vilka av dessa känner du
till, och vad betyder de för dig?
Verksamheterna som angavs varierade allt från gudstjänster till soppluncher och svarsalternativen på denna
fråga var: känner inte till/känner till/bra att det ﬁnns/är
engagerad i. Här kunde man ange mer än ett svarsalternativ.
Rent generellt kan sägas att de allra ﬂesta verksamheter
som församlingen bedriver känner människor till och
även uttrycker att de är bra att de ﬁnns. Även engagemanget i olika verksamheter hos de svarande är relativt
högt. Eftersom svarsalternativen och delfrågorna var
många så kan den som önskar få mer exakta siffror ta
del av samtliga svar på församlingskansliet.

Fråga 4: Saknar du
någon typ av verksamhet – i så fall
vilken?
59 % av de svarande
har på denna fråga
lämnat kommentarer av vitt skilda slag
– många av dem uttrycker dock att man
är nöjd med nuläget.
Men de vanligaste
förslagen på förbättringar som man ändå
vill se är mer musikverksamhet, mer uppsökande verksamhet,
ﬂer samtalsgrupper,
gudstjänster på andra tider och utökad
verksamhet för äldre.
Fråga 5: Vad tycker
du om vår tillgänglighet – känner du
att du kan nå Svenska Kyrkans personal när du behöver
på tider och platser
som passar dig?
Här kan helt kort konstateras att en överväldigande majoritet
är nöjd med tillgängligheten – endast 7 % uttrycker missnöje i denna fråga.
Av dessa handlar de ﬂesta om önskemål om andra/ﬂer
telefontider.
Fråga 6: Lidköpings församling ger ut ett församlingsblad 4 gånger per år. Brukar du läsa det?
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Här kan vi med glädje notera att kännedomen om församlingsbladet är mycket hög. Andelen som läser det
delvis eller med stort intresse är så hög som 84 %. Av
svaren kan också utläsas att församlingsbladet läses
även av människor som inte uppger att de är engagerade i församlingens verksamhet.
Fråga 7: Vad vet du om Lidköpings församlings/
kyrkogårdsförvaltningens hemsida?
Knappt 9 % av de svarande uppger att de använder
hemsidan ofta eller ibland, medan över 50 % uppger att
de inte ens känner till att den ﬁnns. Vi kan även konstatera att okunskapen om hemsidan är stor oavsett ålder
på de svarande.
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1 = Använder den ganska ofta, 2 = Tittar på den ibland,
3= Känner till men har inte besökt den, 4= Känner inte till, *= Uppgift saknas

Fråga 8: Svenska Kyrkan i Lidköping sköter begravningsverksamheten som ett samhällsuppdrag
från riksdagen. Hur mycket vet du om denna verksamhet?
Noterbart är att kunskaperna om begravningsverksamheten som helhet är tämligen god. Majoriteten svarar att
de vet ”en hel del” eller ”något” när det gäller skötsel
av kyrkogårdar, tillhandahållande av gravplatser, gravöppning och gravsättning och krematorieverksamhet.
Däremot var kunskaperna om ﬁnansieringen av verksamheten sämre.
Fråga 9 och 10: Intresset för andliga frågor är stort
bland dagens människor. Hur tycker du Svenska
Kyrkan i Lidköping ska fånga upp detta på bästa
sätt?
Hur upplever du oss i stort, och vad tycker du vi skulle
kunna göra för att bli en viktigare del av din vardag?
Ca 70 % av de svaranden har valt att lämna kommentarer till dessa frågor. Eftersom frågorna 9 och 10 delvis
är sammanlänkade med varandra har svaren redovisats
gemensamt. En stor del av de tillfrågade upplever församlingens nuvarande verksamhet som varierande och
bra. Det förekommer inte några signiﬁkanta skillnader
mellan de olika åldersgrupperna. De direkta missnöjesyttringarna är mycket få, men givetvis har många förslag till förbättringar och utveckling framkommit.
fortsättning nästa sida
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Vem bryr sig? (fortsättning från föreg. sida)

-

De vanligaste synpunkterna är:
- Lättsammare, kortare gudstjänster på tider som
passar ﬂer.
- Större inslag av lekmannamedverkan.
- Mer sång och musik, som en dörröppnare för
ovana besökare.
- Uppsökande ungdomsverksamhet i deras egna
miljöer.
- Fler samtals-och studiegrupper.
- Mer föredrag om livsåskådning.
- Större synlighet ute i samhället.
- Familjeaktiviteter.
- Vara tydligare med kärnan i evangeliet.
- Hitta nya informationsvägar för att nå nya
grupper.
- Utnyttja hemsidan bättre.
- En öppnare, mer modern verksamhet.
- Satsning på mer diakoni och stöd till människor
i kris.

-

Större ﬂexibilitet beträffande begravningsönskemål.
Mer ﬂexibla öppettider i kyrkorna för t ex ljuständning och meditation.

Slutsats
Enkätsvaren visar att intresset och engagemanget för
församlingens verksamhet är relativt stort och utbrett
bland församlingsborna. Majoriteten av de inkomna
svaren är från äldre människor, men även en icke så
oansenlig del från människor som beﬁnner sig ”mitt i
livet” och som genom sina svar har visat att de funnit
det meningsfullt att ta sig tid till att ge sina synpunkter.
Men självfallet färgas naturligtvis svaren i viss mån av
att medelåldern på de som svarat är relativt hög. Därför
blir utmaningen för församlingen att hitta nya och annorlunda kommunikativa vägar, så att även yngre och
medelålders människor i större utsträckning än vad som
är fallet idag skall ﬁnna det angeläget att få vara en del
av församlingen.
Anita Ingvarsdotter, Projektledare

Festligt i Sigfridskyrkan
Julspel

Basar

Trettondedagens julspel i Sigfridskyrkan sammanfattade julevangeliet
på ett tydligt sätt för alla som hade kommit dit för att dela gudstjänstgemenskapen och festen efteråt. Barn och ungdomar gestaltade det
glada budskapet tillsammans med ﬂera vuxna. Gemenskapen fortsatte
med fest och vidare till
dans kring granen och
besök av tomten som
delade ut godispåsar till
alla barn.

Fredagen den 27 mars inbjuder Palmens syförening till Basar. Kyrkans lokaler fylls då av handarbeten, lotterier, hemgjord sylt, nygjutna
ljus och hembakt bröd. Syföreningen samarbetar med Snickargrupperna och det säljs även slöjdade alster som är tillverkade i kyrkans
snickeri. All behållnining går till hjälpbehövande både nära oss här i
Lidköping och långt bort i andra delar av världen. Varmt välkomna!

Vårfest
Söndagen den 26:e april är det åter dags för Sigfridskyrkans årliga Gudstjänst för stora och små med efterföljande vårfest.
Vi börjar med en gudstjänst i kyrkan då bl.a. kyrkans
barnkörer och ungdomskör kommer att få sina utmärkelser. Därefter fortsätter vi med en vårfest ute om vädret tillåter.
Bilden till vänster är hämtad från vårfesten 2008 då alla
barnen medverkade i kyrkan.
Varmt välkomna till Sigfridskyrkan söndagen den 26
april kl. 11.00!
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Den stora båten
i Mariakyrkan
En tidsmaskin förﬂyttade ett par ﬂickor till
Noas tid. De ﬁck uppleva hur Noa förberedde
sig för översvämningstider och räddade människosläktet och djuren från utrotning. Noa
lydde Gud och räddade människor och är en förebild ur Gamla Testamentet för Jesus som kom
till jorden som världens räddare.
S:ta Maria kyrka var så gott som fullsatt en
söndag i slutet av januari då barnen i Magdalenakören och Mariakören tillsammans med
barn ur barngrupperna framförde en musikal
”Den stora båten”, med text och musik av Ingvar Holmberg.
Ledare för barnen var församlingspedagog IngMarie Leijon, kantor Joseﬁn Creutzer och barnledare Rosanna Curro Curujo.

Syföreningsauktion
I Mariakyrkan blir det syföreningsauktion tisdagen
den 17 mars. Vi inleder med kaffeservering mellan
kl 17-18. Sedan börjar själva auktionen, där det ﬁnns
en mängd alster att ropa in; men även möjlighet att
köpa hembakat bröd och kakor mm. Behållningen
går till hjälparbete både internationellt och på hemmaplan.
Kom och dela gemenskapen. Stämningen brukar alltid vara hög, ja rentav en folkfest.
Erik Zethelius

Terapi på kristen grund
I församlingarna ﬁnns alltid möjlighet att boka samtal med präst eller diakon, för samtal om frågor som
rör livet och tron. Ibland ﬁnns behov av att också få
stöd av samtalsterapeut. För att möta detta behov har
LKS (Lidköpings kristna samarbetsråd) startat ett
projekt med terapeutiska samtal som ett komplement
till församlingarnas själavård. Vill du veta mer om
detta kan du tala med någon av prästerna eller diakonerna eller läsa på www.lksdialogen.se där man också kan beställa en folder. Du kan också ringa direkt
till Eleonora Vernersdotter-Emgård 0766-261873
eller Birgitta Ståhlberg 0766-261874

”Kampen mot ondskan”

Temamässa
i S:t Nicolai kyrka
Söndagen den 15/3 kl 11.00
Lekmannamedverkan, Psalmcirkeln
och Anders Kjellqvist
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Kyrkogårdsnytt
Norra kapellet är ritat av Fredrik
Oppman och uppfördes 1861. Renovering av kapellet påbörjades förra
året och kommer att slutföras under
2009. Fönster och dörrar kommer att
målas med linoljefärg och fasaden
har återställts i sin ursprungliga rödaktiga nyans. Lidköpings församling
arbetar kontinuerligt med vård- och
underhållsplaner föra att säkerställa
det kulturhistoriska arvet.
Foto: Barbro Janbom
Anders Alsterhag

Har du tittat in på våra hemsidor?
www.lidkopingsforsamling.se

www.lidkopingskgf.se

www.sku.lidkoping.nu

Gudstjänster, vardagsverksamhet
och personal i våra tre distrikt
presenteras här och Du kan också
läsa om kommande aktiviteter
och mycket annat.

På Kyrkogårdsförvaltningens hemsida ﬁnner Du information om våra
begravningsplatser och kapell,
gravsättningsalternativ m m. Du
kan också ladda ner broschyrer.

Svenska kyrkans unga har en egen
sida och där hittar Du program för
de olika verksamheterna, adresser
och telefonnummer och annan bra
information.

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: 0730-7474 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

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

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Forsner Redigering: Lidköpings Tryckeri AB
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Mötesplats i kyrkan
S:t Sigfrids kyrka

S:t Nicolai kyrka

S:ta Maria kyrka

Mars

Mars

8/3 11.00
18.00
14/3 17.00
15/3 11.00
22/3 11.00

Gudstjänst
Musik i S:t Nicolai
Sånggudstjänst
Temamässa
Högmässa med
söndagsskola
18.00 Musik i S:t Nicolai
28/3 11.30 Lördagsorgel
29/3 11.00 Gudstjänst

8/3 11.00 Mässa
10/3 17.30 Sigfridskväll med
gudstjänst
15/3 11.00 Gudstjänst
22/3 18.00 Musikgudstjänst

29/3 15.00 ”Hela världen”arrangemang

29/3 18.00 Förbönsgudstjänst

April

April

April

5/4 11.00 Högmässa
6-8/4 19.00 Passionsgudstjänster
med musik

Mars

19.00 Skärtorsdagsmässa
18.00 Musik i S:t Nicolai
23.15 Påsknattsmässa
11.00 Påskdagsgudsjänst
18.00 Mässa

15/3 18.00 Mässa med
Countrymusik
22/3 18.00 Gudstjänst

5/4 11.00 Gudstjänst

Påsk
9/4
10/4
11/4
12/4
13/4

8/3 18.00 Mässa

5/4 18.00 Mässa

Påsk

Påsk

9/4 19.00 Skärtorsdagsmässa,
tal- och teckenspråk
10/4 11.00 Långfredagsgudstj.
12/4 11.00 Påskdagsgudstjänst
för stora och små

9/4 19.00 Skärtorsdagsmässa
10/4 15.00 Korsandakt
12/4 18.00 Tillsammansgudstjänst med barnmöte

Söndag 19/4 kl 18.00 S:ta Maria kyrka
Gemensam Smaka och Se-mässa
25/4 11.30 Lördagsorgel
26/4 11.00 Gudstjänst med
söndagsskola

26/4 11.00 Gudstjänst för stora
och små med efterföljande vårfest

26/4 11.00 Konﬁrmationsmässa
18.00 Tillsammansgudstjänst med barnmöte

Maj

Maj

Maj

2/5
3/5
10/5
17/5
21/5

11.00
11.00
11.00
08.00

24/5 11.00

Konﬁrmationer
Högmässa
Gudstjänst
Högmässa
Koralmässa och
Ottegudstjänst
Gudstjänst

3/5
9/5
10/5
17/5
21/5

11.00
11.00
11.00
18.00
11.00

Mässa
Konﬁrmationsmässa
Konﬁrmationsmässa
Psalmgudstjänst
Högmässa

3/5 18.00 Gudstjänst
10/5 18.00 Mässa
17/5 18.00 Gudstjänst

24/5 18.00 Mässa

Pingstdagen den 31 maj kl 18.00
Gemensam mässa i S:t Nicolai kyrka
”Toner från en källa”
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

Soﬁa Sjödahl

Min hemförsamling betyder
mycket för mig, en plattform
och trygghet i livet. Man kan
träffa andra i både glädje och
svårigheter och ﬁnna värme
och man går varann tillmötes.

J

ag har stämt möte en lördagseftermiddag med Soﬁa Sjödahl,
som är gudstjänstvärd i S:t Nicolai kyrka. Idag är hon ledig från
jobbet och praktiken som barn- och
ungdomsledare i Skara Domkyrkoförsamling, men på söndagen ska
hon vara med i familjegudstjänsten
i Ardala
Soﬁa kom bara två månader gammal som adoptivbarn från Indien till
sin familj i Vara. Den första kontakten med kyrkan, utöver dopet, var
kanske kyrkans barntimmar. ”Det
var roligt och mysigt nere i källaren på församlingshemmet” minns
Soﬁa. Från barnaåren berättar hon
om sin mormor: ”Mormor hade en
tro som smittade av sig på mig, en

Kören blev en inkörsport till att Soﬁa började gå i kyrkan och träffade
kyrkans medarbetere och samtalade
med dem. Sen ett tag är hon nu också gudstjänstvärd, där hon möter besökarna i dörren, läser text, tar upp
kollekt m.m. ”Det roligt att börja
känna igen gudstjänstdeltagarna
Ridning och hästar är ett och med ett leende hälsa besökarna
stort intresse och hon har välkomna”.
ridit sen hon var sju år. Nu
har hon inte haft så mycket Kyrkans grundkurs
tillfälle till detta, men läng- Under hösten har hon gått på Kyrtar efter hästarna igen.
kans grundkurs på Hjo Folkhögskola. Det är en förberedande kurs
När det var dags för kon- för dem som vill söka utbildning för
ﬁrmation bodde Soﬁa i tjänst i Svenska kyrkan. Soﬁa skulFalköping. ”Det var en le vilja arbeta med internationella
traditionell läsning, och frågor. ”Det var många intressanta
vi skulle lära oss mycket. ämnen: etik och tidsströmingar, reMen jag tyckte det var väl- torik, bibelkunskap. Genomgången
digt intressant, så konﬁrmationen av Markusevangeliet var givande.
betydde mycket för mig. Jag minns Bibelorden lämnar öppet för tolkatt jag ﬁck svara på frågan om vilka ning. Även om många ställen kan
alla världsreligionerna är och att jag vara svåra att förstå, är det alltid en
kunde det som ett rinnande vatten.
utmaning att försöka hitta det som
är gott och bra, en konstruktiv me”När jag gick i gymnasiet bodde vi i ning som bygger upp.”
Götene. Jag gick på gymnasiet i Mariestad - en estetisk linje med teater En trygg plattform
och dansinriktning. Och det intres- Vad betyder den kristna tron och
set har jag tagit upp igen och spelar Jesus för dig? ”Tron är för mig en
amatörteater i Esplanadteatern.”
trygghet i livet. Materiella ting försvinner och kontakten med mänSång och musik
niskor skiftar. Men tron är en trygg
Musik har alltid varit en viktig del av plattform att stå på. För många är
Soﬁas liv. I Mariestad var hon med i Gud svårgripbar, men Jesus är tydlimusikskolans kör, och det gjorde att gare. Jesus är en vägledare för mig.
hon när hon kom till Lund för att stu- Han har visat kärlekens väg. Man
dera, började sjunga i en av nations- kan tänka efter: ”Vad skulle Jesus
körerna. Så småningom kom hon till ha gjort och sagt?
Lidköping, och jobbade bl a som undersköterska på sjukhuset, på grupp- ” I arbetet vill man vara en medboende och i hemvården. Efter några människa, men nedskärningar och
år hittade hon en ny kör att sjunga i tidspress gör att man känner sig
och det blev kyrkokören i S:t Nico- otillräcklig ibland. Tron hjälper en
lai. ”Det är jättekul att sjunga i kör, att se hur viktigt det är med mändet ger glädje och gemenskap. Och niskovärdet.”
inte minst energi! Om man är trött
innan en övning, så är man betydligt
piggare efteråt.”
Text och foto: Tomas Forsner

090247 Lidköpings Tryckeri & Emballage AB

trygg personlig tro utan
pekpinnar. Hon läste Barnens Bibel för mig och
berättade ur bibeln. Och
vi bad tillsammans. Hon
har betytt mycket för min
egen tro.”

