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Gåvorna och gåvan
Varifrån kommer julklapparna? Barnen frågar när de ser paketen under granen. Tomten
var här, blir kanske svaret. Men om frågan
ställs av nyfikenhet kring seden att ge gåvor
på jul, så skulle nog svaret bli: Från S:t Nicolaus. I många länder heter han Santa Claus.
Biskop på 300-talet i Myra (i nuvarande Turkiet). Han var känd för att vara givmild och
ge gåvor till de fattiga och mat till svältande.
Han räddade tre flickor från att säljas till
sexhandel genom att ge guld till den fattiga
familjen. Hans röda mantel har kanske bidragit till att tomten inte längre är gråklädd. S:t
Nicolaus räknas också som handelsmännens
och sjömännens skyddshelgon och har gett
Lidköpings kyrka dess namn.
Frågan om julklapparna kan också ges en
djupare dimension. Varför ge varandra gåvor på jul? Därför att vi i generositet vill ge
svarsgåvor på den stora gåvan som Gud i sin
stora kärlek gett mänskligheten: ”Så älskade

Gud världen att han
gav den sin ende
Son. (Joh. 3:16)”.
Att ta emot den gåvan i sitt hjärta, ger
en rikedom som är
värd mer än världens alla skatter.
Guds kärleksgåva
förlöser vår kärlek.
Det finns många
sätt att vara generös på. Passa på i jul att ge
en gåva till behövande, t ex i julinsamlingen
mot HIV/AIDS, som börjar i Advent. Ge
varandra tid och gemenskap. Ge dig själv en
välbehövlig gåva, några stunder av stillhet,
eftertanke och bön i några av julens gudstjänster.
Jag vill önska er alla en välsignad Advent, en
god jul och ett gott nytt år!
Er Tomas Forsner, kyrkoherde

Julkampanj mot hiv
En föräldralös trettonårig pojke i Sydafrika blir våldtagen och smittas med hiv.
Men det finns en ljuspunkt: kyrkans dagvårdscenter. Där är han före och efter skolan, äter, ser
på tv, sparkar sin hemmagjorda fotboll. Han får uppmuntran och kramar av personalen, och
de lägger om hans svårläkta sår.
Svenska kyrkans julkampanj handlar om den här trettonåringen och andra som lever med hiv
och aids. Pengarna som samlas in går till kyrkornas arbete mot hiv och aids i många länder.

En förändring
är möjlig
Stöd Svenska kyrkans missions
hiv- och aidsarbete
pg 90 01 22-3, bg 900-1223

www.svenskakyrkan.se/skm

Hemsjukvårdare tvättar och tröstar sjuka. Kliniker och sjukhus har vårdplatser. Ungdomar och
nyckelpersoner utbildas i hur smittan sprids och
hur den förebyggs. Små lån ger hivsmittade en
tryggad försörjning. Föräldralösa barn får hjälp i
vardagen och med att få sin rätt till hus och hem
säkrad.
Stöd kampen mot hiv! Du behövs i den kampen.
Ge din gåva i kollekten i kyrkan, använd plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223 eller sms:a
ordet hiv till 72 900.

Nicolaigården
Södra kyrkogatan 8

Öppen Dörr
Måndagar kl.10-12
Kom gärna in för en stunds gemenskap
och en kopp kaffe på Cafétorget.
Kort middagsbön kl. 11.50.
Träffpunkt Centrum
Tisdagar kl.15.00-17.00
Välkommen till trivsam
gemenskap kring kaffeborden.
Andakt och någon intressant programpunkt
erbjuds också under eftermiddagen,
samt en bussutflykt i april.
Vårens Träffpunkter börjar den 29 januari.

Bön
Måndagar kl.15.00-16.30
i Mariarummet

MUSIK I S:T NICOLAI KYRKA
Toner i Advent
Onsdag 5 december kl. 19.00 och
Torsdag 6 december kl. 19.00
Körer och instrumentalister fr. Musikskolan
Kollekt till Hospice Gabriel.

Det är en ros utsprungen
Söndag 30 december kl. 17.00
S:t Nicolai Vocalis; stråkkvartett; Peter Enerbäck, orgel; Christina Hedlund, dirigent.
Julmusik, bl.a. en julkantat av D Buxtehude.

Luciahögtid
Söndag 9 december kl. 18.00
Lidköpingsbygdens Lucia med tärnor
Frälsningsarméns Musikkår.

Julsångsgudstjänst
Trettondedag jul 6 januari kl. 17.00
S:t Nicolai kyrkokör
Kollekt till Svenska Kyrkans Mission
Därefter inbjuder Torsdagssykretsen till
kyrkkaffe i Nicolaigården.

Julkonsert
Lördag 22 december kl. 15.30 och kl. 18.00
Manskören Harmoni under ledning av
Yvonne Bjerkevik
Solist: Mikael Samuelson
Peter Enerbäck, orgel och piano
Del av entréavgiften går till Svenska
Kyrkans Mission.
”Sjung för livet”
Annandag jul 26 december kl. 17.00
Vi sjunger julens psalmer och sånger tillsammans med kören Cantare.

Musik i S:t Nicolai
Söndag 24 februari kl. 18.00
Pernilla Ingvarsdotter, sopran
Bill Lindwall, klarinett
Håkan Martinsson, orgel och piano.
Lördagsorgel i S:t Nicolai
Toner under valven (25 minuter)
Lördag 26 januari och 1 mars kl. 12.30
Peter Enerbäck, orgel

Jul

31/12 17.00 Nyårsbön
1/1 17.00 Nyårsgudstjänst

Nyår

24/12 10.00 Julgudstjänst vid
krubban
17.00 Julbön
25/12 07.00 Julotta
11.00 Högmässa
26/12 17.00 Sånggudstjänst
30/12 17.00 Musik i S:t Nicolai

31/12 17.00 Nyårsbön

Nyår

30/12 11.00 Gudstjänst

24/12 23.30 Julnattsmässa

Jul

Gudstjänst
Luciagudstjänst
Högmässa
Gudstjänst

31/12 17.00 Nyårsbön

Nyår

24/12 23.30 Julnattsmässa

Jul

2/12 16.00 Tillsammansgudstjänst med barnmöte
9/12 18.00 Smaka och semässa
13/12 17.00 Luciatåg med
terminsavslutning
för grupperna
16/12 18.00 Gudstjänst
19/12 19.00 Julmusik

Advent

11.00
18.00
11.00
11.00

Advent
2/12
9/12
16/12
23/12

Advent

11.00 Högmässa
19.00 Toner i Advent
19.00 Toner i Advent
11.00 Gudstjänst
18.00 Luciahögtid
16/12 11.00 Högmässa
22/12 15.30 och 18.00
Julkonsert med Harmoni

2/12
5/12
6/12
9/12

S:ta Maria kyrka

S:t Sigfrids kyrka

S:t Nicolai kyrka

Välkommen till kyrkan

Reflexmässa
varannan tisdag kl 18.30

Omslagsbild: S:t Nicolaus. Målning i Nicolaikyrkan av Sven Bertil Svensson.
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Årets mest uppskattade julklapp kommer inte från tomten

Lördagsorgel
26/1 och 1/3 kl. 12.30

Högmässa
Gudstjänst
Högmässa
Gudstjänst
Högmässa
Musik i S:t Nicolai

Veckomässa
varje onsdag kl 19.00

27/1 18.00 Tillsammansgudstjänst med barnmöte
3/2 18.00 Mässa
10/2 18.00 Gudstjänst
17/2 18.00 Mässa
24/2 18.00 Gudstjänst

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
18.00

Ljusgudstjänst
Högmässa
Taizémässa
Gudstjänst
Mässa för stora
och små

27/1
3/2
10/2
17/2
24/2

27/1
3/2
10/2
17/2
24/2

18.00
11.00
18.00
11.00
11.00

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen

20/1 11.00 Gudstjänst

13/1 11.00 Högmässa

6/1 16.00 Gudstjänst med
julspel
13/1 18.00 Gudstjänst
20/1 18.00 Smaka och semässa

Offergång till SKM

6/1 15.00 Gudstjänst för
stora och små med
julspel och julfest
13/1 11.00 Gudstjänst
20/1 11.00 Högmässa

Offergång till SKM

Offergång till SKM

6/1 17.00 Julsångsgudstjänst

Trettondedag jul

Trettondedag jul

Trettondedag jul

Idrottskonfirmander i Svenska kyrkan

I somras tog några föräldrar kontakt med oss
och frågade om det var möjligt för HK Linnes
f 93 lag att få samordna sin konfirmationstid
med sitt idrottsutövande. Naturligtvis svarade
vi ja på det. När det sedan anslöt sju stycken
fotbollspelande grabbar från Heimer så blev
det ju ännu bättre. Lektionstid, läger, cuper,
träningstider och matcher läggs nu så att det
inte krockar.
Varje tisdag samlas 20 ungdomar i Mariakyrkan till konfirmationsläsning och sedan
till träning i Östbyskolan. Ledare för gruppen
är församlingspedagog Lars-Anders Ek och
prästen Anders Kjellqvist.
Inför nästa årgång med konfirmander kommer
den här möjligheten att finnas kvar. Är du
med i något lag och ska konfirmeras, förälder,
eller ledare för ett lag med blivande konfirmander? Hör av er så kan vi säkert lösa det
så att idrottande ungdomar också kan konfirmeras.

Ska vi fira julafton
tillsammans?
Välkommen till Julaftonsgemenskap i
Missionskyrkan.
Vi börjar kl. 14.00 och avslutar med
julbön 17.00 då också kollekt upptas.
Anmälan senast den 14/12 kl. 12.00
till Svenska kyrkan 684 00,
RIA-center 623 60, NLT 897 00.
Arr: Församlingarna genom Lidköpings
Kristna Samarbetskommitté (LKS),
Lions och NLT.

Kropp och själ hör ihop. Här ser vi Hanna
Johansson och Hanna Rohlén när de läser en
text i Bibeln och sedan ritar och berättar om
vad den vill säga oss.

Grötfest
Torsdag den 17 januari kl. 15.00
i Mariakyrkan.
Välkomna att sjunga ut julen tillsammans med ”Gråsparvarna från Kinnekulle” under ledning av Egon Österberg.
Det serveras gröt med skink- och
ostsmörgås, kaffe och kaka, allt till en
kostnad av 30 kr.
Anmälan till församlingskansliet senast
fredag den 11 januari på tel 684 00.
Välkomna!

S:t Sigfrids kyrka
Julpyssel i Sigfridskyrkan
Öppet hus Torsdagen den 6 december
kl. 15.00 -18.00
Pyssel för stora och små, servering.
Kostnad 30:- inkl. fika. Max 120:- för familjer.
Ingen anmälan.
Välkomna
Gudstjänst för stora och små
med julspel och julfest.
Trettondedag Jul 6 jan. kl. 15.00
Angelinakören, Angelicakören,
Angelakören och Kyrkokören

Luciagudstjänst.
2:a Söndagen i Advent 9 dec. kl. 18.00
Medverkan av Angelinakören, Angelicakören, Angelakören och Kyrkokören

Gunilla Enggren ny församlingspedagog
I augusti började Gunilla Enggren som församlingspedagog i
Sigfridskyrkan. Hon har tidigare arbetat i skolans värld med
allt ifrån förskolebarn till gymnasieelever, senast i Götene där
hon undervisade i musik på högstadiet. Gunilla är utbildad
musikhandledare med påbyggnadskurser i pedagogik och musikvetenskap. Gunilla sjunger också i ett jazzband som heter
Jazz´t in Case.

S:ta Maria kyrka
Adventsbasar
Torsdag 29 november kl. 17.00
Visst behövs ljus i mörker. I novembermörkret skall adventsbasaren i Mariakyrkan gå av stapeln. Vi startar kl. 17.00. Man
kan dricka kaffe, köpa korv och bröd och
det finns möjligheter att inhandla olika
skänkta prylar. Många brukar komma så
det finns goda möjligheter att mingla och
träffa bekanta eller göra nya bekantskaper.
Alla intäkter kommer att gå till välgörande
ändamål. Stämningen de timmar basaren
pågår brukar vara både trevlig och intensiv. Extra roligt är att det är alla ålderskategorier som är engagerade i basaren.

1:a Söndagen i Advent kl. 18.00
”Sjung in advent”
Medverkande: Magdalenakören, Mariakören, Kyrkokören, Anders Thorén, trumpet
Torsdag 13 december kl. 17.00
Mariakyrkans luciatåg
Trettondedag Jul 6 januari kl. 16.00
Julspelsgudstjänst.
Barnen medverkar med ett julspel.
Barnverksamheten i Mariakyrkan
Barngrupperna startar ny termin vecka 4.
Tisdag kl 17.00
Malodrag
Onsdag kl 15.00
Levande verkstad
Torsdag kl 15.30
TUFF
Tisdag 15.15-16.00
Magdalenakören
Tisdag 16.15 -17.00 Mariakören

En möjlighet att utforska meningen med livet
” Vad är Alpha?! ”
... är en fråga vi ofta får.
Undrar du också över vad Alpha är?
Då är du välkommen på en
”PRÖVA-PÅ- KVÄLL”
Onsdagen den 23 januari kl.18.30
i Nicolaigården.
Vi bjuder på kvällsmat, kaffe och tårta.
Det blir en föreläsning av sjukhuspräst
Anita Ingvarsdotter över temat;
”Den kristna tron-tråkig, osann, irrelevant?”
samt information om Alpha-kursen.
Anmälan senast 18 januari.

Ny ALPHA-kurs
Start: onsdagen
den 6 februari
kl.18.30 i Nicolaigården.
Antal kurskvällar: 11 onsdagskvällar
från kl. 18.30-21.00
samt en Alphahelg (lörd/söndag)
Föreläsare: på kursen blir sjukhuspräst
Anita Ingvarsdotter.
Kursavgift: 30:-/kväll för maten
Därtill kommer en avgift för Alphahelgen.
Anmälan senast 30 januari.

Välkommen med!
Anmälan och förfrågningar till; Ann-Christine Bårström
Telefon: 68442 Mobil: 0730/747424
Mailadress: annchristine.barstrom@lidkopingsforsamling

Samtal pågår
Anita Karlsson berättar hur hon upplevde Alpha-kursen.
Upptäckte Alpha
Jag var intresserad redan när ALPHA startade, men hade då ej
möjlighet att delta. Under tiden har jag hört många positiva röster
av dem som deltagit, så när annons om ny kurs kom, anmälde jag
mig genast.

En resa i tro och kärlek
Detta är min upplevelse av Alpha och om Du känner att Du vill veta mer, följ då med på
en mycket intressant resa in i den kristna tron. Man kan inte få svar på alla frågor, ibland
är Gud ett mysterium, men i den finns en kärlek som vi fått att dela, som gör vårt liv så
mycket rikare.

072986

Både kunskap och frågor
Upplägget av kursen med något för både kropp och själ, hjärta
och hjärna är mycket pedagogiskt. Vad innebär kristen tro i vårt
handlande idag, och vad bygger vi vår tro på t ex vad och var står det i Bibeln. Genom
föreläsning och därefter samtal i små grupper har man möjlighet att prata om ämnet.
Tystnadsplikt i gruppen gör att man vågar ge sig ut på öppet vatten med frågor, funderingar, ifrågasättande - tvivel, men Jesu kärlek och medmänsklighet till oss alla är en
källa till glädje och trygghet.

