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Kaos eller frid på jorden?
Finanskris och lågkonjunktur, arbetslöshet
och skattediskussioner. Klimatförändringar
med risk för både torka och översvämningar. Har ni tänkt på att situationen för människorna vid tiden för Jesu födelse inte var
så annorlunda. Makthavarnas spel, ockupation och skattskrivning, oro och oroligheter.
Löpsedlarna idag ropar ut: ”Kaos i världen!”.
Borde inte änglarna på herdarnas äng sjungit
detsamma: ”Kaos på jorden!”?
Men mot alla odds sjöng de ut visionen om
möjligheten till ett bättre liv: ”Ära åt Gud i
höjden och på jorden fred”.
Vi människor söker en mening och balans i
våra liv. Den ligger dold i änglasångens ord,
den dubbla inriktningen: att älska och ära
Gud, som han älskat oss, och att älska vår
medmänniska och leva med varandra i fred.
I spåren av denna vision kan en ny människa
och en ny värld skapas. Därför sände Gud
sin son Jesus Kristus till vår värld, för att vi

Julafton 2008
Vill du fira julafton med oss?
I år hälsar kyrkorna i Lidköping dig
välkommen till Pingstkyrkan.
Vi börjar kl 14.00 och slutar
med Julbön kl 17.00.
Ur programmet:
Sång och musik, julmat, kaffe mm
Anmälan sker till exp i någon av
kyrkorna: Svenska kyrkan
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skulle kunna förstå
och ta emot kärleken
på mänskligt vis och
ha en både gudomlig
och mänsklig förebild att se på.
Låt oss mötas i kyrkan i advent och jul
och ta emot det ljus
som lyser i mörkret,
som ljuset strålar ut från krubban på
omslagsbilden. Låt oss ta emot den glädje,
frid och kärlek som flödar från Jesusbarnet,
som blev vår och hela världens Frälsare.
Och låt oss sjunga om frid på jorden och
vara med och förverkliga visionen. Man
kan t ex ge en gåva till Svenska kyrkans
internationella julkampanj för klimatarbete
och rättvisa på jorden.
Er Tomas Forsner, kyrkoherde

Årets julkampanj
Svenska kyrkans Mission och Lutherhjälpen
arbetar nu tillsammans under namnet Svenska kyrkans Internationella arbete. Under
mottot Hela världen stödjer man verksamheten i systerkyrkorna och biståndsarbete.
Man prioriterar fattigdomsbekämpning med
mikrolån och utvecklingsprojekt, katastrofinsatser, arbete för Hiv- och aidsdrabbade,
klimat- och miljöarbete samt freds- och
försoningsarbete.
Julkampanjen inriktar sig på klimat och rättvisa i utvecklingsländerna. Vi
tänker särskilt på barnen som
utgör 40 % av befolkningen
och ofta drabbas hårdast.
Pg 90 01 22-3, bg 900-1223

MUSIK I S:T NICOLAI MUSIK I S:T SIGFRID
Toner i Advent
Onsdag 3 december kl 19.00 och
Torsdag 4 december kl 19.00
Körer och instrumentalister från Musikskolan. Kollekt till Hospice Gabriel.
Luciahögtid
Söndag 7 december kl 18.00
Lidköpingsbygdens Lucia med tärnor,
Musikskolans Gitarrorkester.
Julkonsert
Lördag 20 december kl 15.30 o 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 internationella arbete.
Julens sånger och psalmer
Annandag jul 26 december kl 17.00
Kören Cantare
Julsångsgudstjänst
Trettondedag jul 6 januari kl 17.00
S:t Nicolai kyrkokör
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. Därefter inbjuder Torsdagssykretsen till kyrkkaffe i Nicolaigården.
Vinterstämning
Söndag 18 januari kl 18.00
S:t Nicolai Vocalis
Peter Enerbäck, orgel
Christina Hedlund, dirigent

Nu närmar vi oss den mörkaste tiden på
året. Då kommer lucia med följe och lyser
upp mörkret för oss.
Söndag 7 december kl 18.00
Luciagudstjänst i S:t Sigfrids kyrka med
kyrkans alla körer. De sjunger växelvis
och sångerna varvas med textläsning.
Välkomna !

MUSIK I S:TA MARIA
Torsdag 11 december kl 18.00
Luciatablå med gruppavslutning för
barngrupperna.
4 Söndagen i Advent 21 dec. kl 18.00
Musikgudstjänst ”Musik i jultid”
Kom och sjung med i julens omtyckta
och efterlängtade psalmer.
Du får också lyssna till sång & musik
från våra solister: Anders Torén - trumpet
Jonna M Restin - trumpet & sång
Välkomna !

Lördagsorgel i S:t Nicolai
Toner under valven (25 minuter)
Lördagarna 29 november, 31 januari
och 28 februari kl 11.30 (OBS! tiden)
Peter Enerbäck spelar på kyrkans båda
orglar.

Advent

31/12 17.00 Nyårsbön

Nyår

24/12 10.00 Julgudstjänst vid
krubban
17.00 Julbön
25/12 07.00 Julotta
11.00 Högmässa
26/12 17.00 Sånggudstjänst
28/12 11.00 Gudstjänst i
S:t Sigfrids kyrka

Jul

31/12 17.00 Nyårsbön

Nyår

24/12 23.30 Julnattsmässa
28/12 11.00 Gudstjänst

Jul

30/11 11.00 Gudstjänst för
stora och små
2/12 16.00 Sigfridskväll för
stora och små
7/12 18.00 Luciagudstjänst
14/12 11.00 Gudstjänst
21/12 11.00 Mässa med både
tal- och teckenspråk

Advent

11.00 Högmässa
19.00 Toner i Advent
19.00 Toner i Advent
11.00 Gudstjänst
18.00 Luciahögtid
14/12 11.00 Högmässa
20/12 15.30 och 18.00
Julkonsert med Harmoni
21/12 11.00 Gudstjänst

30/11
3/12
4/12
7/12

S:t Sigfrids kyrka

S:t Nicolai kyrka

31/12 17.00 Nyårsbön
1/1 17.00 Nyårsmässa i

Nyår

24/12 23.30 Julnattsmässa
28/12 11.00 Gudstjänst i
S:t Sigfrids kyrka

Jul

30/11 18.00 Tillsammansgudstjänst med barnmöte
7/12 18.00 Gudstjänst
11/12 18.00 Luciahögtid med
terminsavslutning för
grupperna
14/12 18.00 Smaka och Se-mässa
21/12 18.00 Musikgudstjänst

Advent

S:ta Maria kyrka

Välkommen till kyrkan

Kyndelsmässodagen
8/2 18.00 Ljusgudstjänst
15/2 18.00 Sånggudstjänst
22/2 11.00 Mässa för stora
och små

Kyndelsmässodagen

8/2 11.00 Gudstjänst
15/2 11.00 Högmässa
22/2 11.00 Gudstjänst

18.00
18.00
18.00
19.00

Mässa
Gudstjänst
Smaka och Se-mässa
Askonsdagsmässa

Veckomässa
varje onsdag kl 19.00

8/2
15/2
22/2
25/2

Kyndelsmässodagen

6/1 16.00 Gudstjänst ”I de tre
vise männens fotspår”
11/1 18.00 Gudstjänst
18/1 18.00 Förbönsgudstjänst
25/1 18.00 Smaka och Se-mässa
1/2 18.00 Gudstjänst med
Musikalen ”Den stora båten”

Trettondedag jul

S:t Nicolai kyrka
4/1 11.00 Gudstjänst i
S:t Nicolai kyrka

Omslagsbild: Julkrubban i S:t Nicolai kyrka. Foto: Valborg Gustavsson

För ytterligare information om gudstjänsterna och ev. ändringar se annons i NLT på fredagar eller besök vår hemsida www.lidkopingsforsamling.se
Församlingens adress: Lidköpings församling, Norra Kyrkogatan 7, 531 32 Lidköping. Tel 684 00.
Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Tomas Forsner. Redigering: Lidköpings Tryckeri AB
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Årets mest uppskattade julklapp kommer inte från tomten

Lördagsorgel
29/11, 31/1, 28/2 kl 11.30

6/1 15.00 Gudstjänst för
stora och små med
julspel och julfest
11/1 11.00 Mässa
18/1 11.00 Gudstjänst
25/1 18.00 Taizémässa
1/2 11.00 Gudstjänst

Trettondedag jul

1/1 17.00 Nyårsmässa i
S:t Nicolai kyrka
4/1 11.00 Gudstjänst i
S:t Nicolai kyrka

11/1 11.00 Gudstjänst
18/1 11.00 Högmässa
18.00 Musik i S:t Nicolai
25/1 11.00 Tillsammansgudstjänst med söndagsskola
1/2 11.00 Högmässa

6/1 17.00 Julsångsgudstjänst

Trettondedag jul

1/1 17.00 Nyårsmässa
4/1 11.00 Gudstjänst

De yngstas bibel
Varje år delar församlingen ut
många fina biblar till våra 5-åringar.
”De yngstas bibel” är en bildrik bok
som på ett mycket enkelt sätt lyfter
fram de vanligaste bibeltexterna.
Alla 5-åringar som är med i Svenska
Kyrkan får en inbjudan att komma
till en gudstjänst och hämta sin alldeles egen bibel. Många är glada
och tacksamma för sin bok och nu
ska vi få höra Karin Cerenius berätta
om hur hennes son Erik använder sin bok:
”Detta är vår son Erik, 5 år, försjunken i sin barnbibel. En vanlig syn här hemma - för
alltsedan Erik fick ta emot sin Bibel i kyrkan har den följt honom. Det händer att vi vid
godnattstunden försöker leda in tankegångarna på lite mer världslig litteratur – men resultatet blir alltid ett vänligt men bestämt avslag. Det är bibelläsning som gäller. Att vi nu
är inne på den åttonde genomläsningen tycks sakna betydelse! I
början var det vi föräldrar som läste högt för Erik, men bibelläsningen har även bidragit till att Erik snabbt lärt sig läsa på egen
hand, något som ytterligare har intensifierat studierna! Numera
har vi slutat att försöka påverka Eriks val av packning när vi
skall ut på utfärd m m. Oaktat tidpunkt eller resmål skall Bibeln
vara med. Och vare sig vi sedan är hos goda vänner, på badplatsen eller var det nu må vara plockar Erik gärna fram Bibeln med
förslag på gemensam läsning. För att få lite ytterligare klarhet i
vad det är som lockar försökte jag mig på en liten intervju. Här
kommer – försiktigt redigerat – resultatet, hämtat direkt från en
femårings tankevärld.”
”Jag fick min Bibel när jag skulle fylla fem år. Jo, vet du varför den är så bra? Jo, för jag
vill komma till Nya testamentet och till slutet, därför läser jag ingen annan bok. Bilderna
är fina fast texten är bäst. Jag känner igen alla lärjungar på skägget och kläderna. Det
står fel på ett ställe; i ”Lasarus blir levande” där ser man Maria på bilden men i texten
står det att det är Marta som springer till Jesus! I ”Jesus väljer sina lärjungar” står
alla namnen på lärjungarna och de kommer jag ihåg. Det hemskaste är när Jesus blir
tillfångatagen och korsfäst. Ett kapitel heter ”De tio budorden”. Där står det att man
inte får ha begärelse. Begärelse är ett svårt ord men jag vet vad det betyder. Anna, min
stora syster har begärelse. När jag äter godis så tar hon godis från mig när jag inte ser
det. Att läsa Bibeln är lika roligt som att äta godis. Sju gånger har jag läst Bibeln. Först
läste bara mamma och pappa den, men nu läser jag själv. Herodes är lika dum som elake
Måns i Pelle Svanslös. Om man inte läser Bibeln blir det för tråkigt!”

Välkommen till barngrupperna
Mariakyrkan

Söndagen den 1 feb 2009 framför vi
musikalen ”den stora båten” kl 18.00
*****
Lilla Malodrag (lovsångsdans och drama)
Tisdag 16.00-16.45, ålder 6-8 år
Stora Malodrag (lovsångsdans och drama)
Tisdag 17.00-17.45, ålder 9-13 år
Lilla Levande verkstad (pyssel och skapande) Onsdag 15.00-16.15, ålder 6-8 år
Stora Levande verkstad (pyssel och skapande) Onsdag 16.30-18.00, ålder 9-13 år

Sigfridskyrkan
Musik & Rytmik
Vi riktar oss till barn från 0 till 6 år
Tisdagar 10.00-12.00
Vi sjunger, gör rörelse sånger,
spelar på enkla instrument, leker och fikar.
Kyrkans Barntimmar
Måndagar 9.00-11.00
Öppna Förskolan
Onsdagar 10.00-12.00
Vi leker, pysslar, sjunger och fikar.
Öppen verksamhet
Torsdag 13.30-16.00, ålder 6-8 år
Fredag 13.30-17.00, ålder 9-13 år
Lördax
Aktiviteter för barnen när föräldrarna
behöver några fria timmar.
Lördag 29 November och 20 December.
Vi startar vårterminen vecka 5.
Information: Gunilla Enggren tel. 68425,
Lars-Anders Ek, tel 684 24

TUFF (pyssel, lek, motorik)
Torsdag 15.30-17.00, ålder 4-6 år
Vi startar vårterminen vecka 6
Information: Ing-Marie Leijon eller
Rossana Corujo tel 684 35

Söndagsskola i S:t Nicolai kyrka
Under vårterminen så kommer vi att en gång i månaden ha söndagsskola under gudstjänsttid i S:t Nicolai kyrka.
Tanken är den att barnen kommer med sina föräldrar och är med under
första delen av gudstjänsten. Sedan går de med ledarna till barnrummet i kyrkan. Och där
får de lyssna till berättelser ur De yngstas bibel, sjunga, pyssla och annat. Det är inte så
att man måste anmäla sig utan man kommer när det passar
Den första gången vi gör detta är den 25 januari sedan den 22 februari, 22 mars och den
26 april. Om detta slår väl ut så kommer vi att fortsätta med detta under hösten.

En möjlighet att utforska meningen med livet
NY ALPHAKURS
Startar: onsdagen den 4 februari kl 18.30 i Nicolaigården.
Antal kurskvällar: tio samt en Alphahelg.
Kostnad: 30:-/kväll för maten samt en kostnad för Alphahelgen.
Anmälan: senast måndag den 2 februari.
Pröva-på-kväll
Vill du veta mer om vad Alpha innebär innan du bestämmer dig för att gå kursen? Då är
du välkommen att vara med på en pröva-på-kväll, onsdagen den 21 januari kl 18.30 i
Nicolaigården, Södra kyrkogatan 8. Här träffar du också deltagare från tidigare Alpha-kurs
och kan ta del av deras erfarenheter.
Anmälan: Senast måndagen den 19 januari.
Anmälan till: Ann-Christine Bårström tel. 68442 eller mobil tel. 0730/747424
annchristine.barstrom@lidkopingsforsamling

Välkommen till Lidköpings församlings
grötfest i Nicolaigården
den 15 januari kl 15.00.
Spelmansmusik och dans
kring granen står på
programmet.
Anmälan senast den 9 januari
till exp 684 00

Många brydde sig!
Lidköpings församling vill rikta ett STORT
OCH VARMT TACK till alla som bidrog
med svar på frågorna i enkäten ”Vem bryr
sig?” som vi skickade ut i början av september. Närmare 1.200 svar inkom med många
intressanta och spännande synpunkter!
Materialet bearbetas nu av en statistiker.
Analysen och utvärderingen av svaren ska
redovisas i olika sammanhang; naturligtvis
även i kommande nummer av vårt församlingsblad.

Tisdag 24 februari kl 18.30
”Döden- en del av livet”.
Överläkare Gunnar Eckerdal, Göteborg.
Välkomna!

Kyrkoarkivet flyttar
I slutet av november kommer kyrkoarkivet
i Lidköpings församling med allt folkbokföringsmaterial att överföras till Landsarkivet
i Göteborg. Pastorsexpeditionen kan därmed inte längre stå till tjänst med utdrag ur
böcker för adoption, namnbyte, giftermål,
släktutredningar för bouppteckning och andra juridiska ändamål utan detta rekvireras
hädanefter från Landsarkivet. Ovan nämnda
ärenden görs med förtur och tar i regel ett par
dagar. När det gäller släktforskning får man
däremot räkna med en handläggningstid på
minst 2 veckor.
Förfrågningar görs per brev till postadress
Landsarkivet, Box 19035, 400 12 Göteborg,
per e-post till landsarkivet@landsarkivet-goteborg.ra.se, per fax till 031-708 26 94 eller
via statens hemsida (www.statensarkiv.se).

082705

Grötfest

Föreläsning
i Nicolaigården

