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Medlem i kyrkan
Vad bidrar jag till med min kyrkoavgift? Det är mycket. Det finns levande kyrkor för gudstjänst och besök
över hela vårt land. De utgör också
en unik och ovärderlig kulturskatt.
En del av kyrkans verksamhet gäller bistånd eller stöd till nödställda
Somliga tycker att kyrkoavgiften är eller behövande.
stor, andra inser att för de flesta är
kyrkoavgiften (utöver begravnings- Det finns präster och diakoner tillavgiften som alla betalar) inte mer gängliga för människor i både glädje
per dag än vad ett nummer av en af- och sorg. Kyrkomusiker bär ett rikt
tontidning kostar. Sen beror det på musik- och körsångsliv. Församhur man värderar olika saker. De lingspedagoger samlar barn- och
värden kyrkan erbjuder och förval- ungdomar till meningsfull fritid och
tar hör till en helt annan dimension. lärande, och många andra anställda
och frivilliga bär upp en mångsidig
Men kostar ändå.
verksamhet. I detta nummer av förIbland frågar man vad man får för samlingsbladet, kan du läsa om en
pengarna. Om man ser det hela bara del av den verksamhet som bedrivs
ur sitt eget personliga perspektiv. i Lidköpings församling. VälkomMan kan också vända på frågan: men att vara med.
Vad innebär det att tillhöra Svenska
kyrkan? Det är ett samtalsämne som
dyker upp titt som tätt. Oftast kommer också kostnaden upp, vi får ju
en påminnelse om detta via skattsedeln.

Tack Annette och Peter!
Två medarbetare lämnar i sommar sina tjänster
i Lidköpings församling.
Annette
Jacobsson
kom som nyutbildad
kantor
till Mariakyrkan
för 14 år sen.
Hon har sjungit
och spelat i alla
olika former av gudstjänster, andakter och förättningar. Hon har entusiasmerat körsångare, alltifrån de
minsta i barnkörer, till ungdomar
och kyrkokörsångare. På senare år
har Mariakyrkan fått en förnyad
och ungdomlig karaktär i många
gudstjänster och Annette har också
bidragit till denna utveckling. Vi
tackar Annette och önskar henne
Guds välsignelse när hon nu börjar i
Sunnersbergs församling.

Peter
Håkansson
har varit pastorsadjunkt sen
prästvigningen
i januari 2005.
Den första tiden
för en präst är
ett utbildningsår i en församling,
sen söker man sig vidare till annan
tjänst. Peter har tjänstgjort i hela församlingen i olika verksamheter, inte
minst barn- och ungdomsarbetet i
Mariakyrkan och Sigfridskyrkan.
Han tog bl a initiativ till en ny konfirmationsundervisning LAN-konfa, där man med hjälp av dator och
datorspel lär sig om kristen tro. Vi
tackar Peter för alla insatser hos oss
och önskar Guds välsignelse.

Ordet medlem
härrör från tanken på vårt
beroende och
behov av varandra, som Jesus visade på.
Paulus säger:
”Vi utgör, fast
många, en enda kropp i Kristus,
men var för sig är vi lemmar som
är till för varandra”. Vilken förmån
det är att få höra ihop med en både
världsvid och lokal gemenskap som
gläder sig över Guds skapelse och
försöker förverkliga kärleksbudskapet från Jesus. Ta vara på din medlemsförmån! Låt oss mötas i kyrkans gemenskap. Välkommen!
Tomas Forsner,
kyrkoherde

Församlingskvällar i höst
Måndag 2 oktober kl 18.00
Sigfridskyrkan
Föreståndaren och Prästen
Stefan Martinsson om Abrigo
Rainha Siliva, ett hem för unga
mammor och barn i Rio de Janeiro, stött av Drottning Silvia.
Måndag 23 oktober kl 19.00
Nicolaigården
En kväll om Svenska kyrkan i
utlandet.

Omslagsbilden: Komminister Monica Göransson tillsammans med barn i S:t Sigfridskyrkan. Foto. Pernilla Lundström.
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Vårutflykt
Som avslutning på Träffpunkt
centrum i Wennerbergsgården
och Kyrkans Dagträff i
Sigfridskyrkan gjorde vi en
bussutfärd i april till Flämslätts
stiftsgård.
Blåsipporna och vitsipporna
blommade och solen sken
när vi åkte genom det vackra
landskapet. På Flämslätt tog Karin Enerbäck emot och hade andakt med oss. Efter det var det kaffe och
tillfälle till promenad, innan det var dags att åka hem igen.

Friluftsgudstjänst vid
Wennerbergsgården
När jasminen blommade som bäst hölls
friluftsgudstjänst i Wennerbergsgårdens trädgård
på Midsommardagen. Kyrkoherde Tomas Forsner
predikade och Peter Enerbäck och Ida Fahl sjöng
och musicerade.

Sommarutflykt
När sommaren stod som vackrast med sin grönska, åkte vi med buss
genom Eggby och Lerdala. Målet var också denna gång Stiftsgården
Flämslätt.
Inbjudna på resan var de som bor på Ljungen och Sleipner. Bussen var
handikappanpassad och hade hiss för rullstolar. Som hjälpande händer
fanns kvinnor och män med från både kommunens frivilligcentral och
kyrkans diakoni.
Monica Göransson, präst och Eva Johansson, diakon var reseledare.
Efter kaffet på Flämslätt gick färden hem igen via Lilla Bjurum och Götene.

Utflykt med Diakonimedarbetarna
30 maj var församlingens diakonimedarbetare ute på vårresa till
Jönköping, Taberg och Bottnaryd.
Det var ett glatt gäng som gav sig av i två bussar på förmiddagen, från
Lidköping mot Jönköping med omnejd.
Vill du vara med i det glada gänget, så har vi alltid behov av frivilliga
krafter, som kan dela med sig av sin tid och ork i olika uppdrag.
Ta kontakt med någon av diakonerna.
Ann-Christine Bårström 684 42, Ewy Hagberg 0730-74 74 25,
Pehr-Håkan Jonsson 684 32 eller Eva Johansson 684 22.
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Gemenskap för barn och föräldrar i Sigfridskyrkan
uppdukat och lokalerna är öppna för
lek och gemenskap.
Öppna förskolan
Startar lite senare än övriga grupper. I början på oktober står lokalerna och personal redo för att ta emot
barn 0-6 år i sällskap med vuxen.
Församlingspedagog Pernilla Lundström leder aktiviteter och ”pyssel”.
En samling med andakt anpassad
till barnens ålder och mognad sker
innan det är dags att gå hem. Fika
serveras till självkostnadspris.
Gudstjänst för stora och små
Någon gång i månaden inbjuds
I början av september startar Sigfridskyrkans föräldra-barngrupper alla att delta i Gudstjänst för stora
och små. Ofta sjunger barnkörerna
och barntimmar igen efter ett härligt sommarlov.
och Monica Göransson, präst, leBarntimmarna
regeln och vad den innebär för oss der gudstjänsterna. Ibland medverRiddartema kommer att fortsätta till alla i vardagen.
kar Sigfridskyrkans barngrupper i
hösten. Fokus kommer att ligga på
gudstjänsten.
värdegrundsfrågor med utgångs- Musik & rytmik
Alla aktiviteter är kostnadsfria, men
punkt från Bibeln. Självklart hinns Grupperna har varit välbesökta un- till barntimmar och Musik & rytdet med mycket lek och skoj under der vårterminen och en grupp för mikgrupperna behöver du anmäla
de två och en halv timma som bar- barn i åldrarna 1-6 år och en små- dig. För frågor och anmälan ring
nen träffas i kyrkan. Men varje träff barnsgrupp 0-1år startar i höst. Barn församlingspedagog Pernilla Lundinnehåller också tillfälle till andakt och föräldrar kommer för att sjunga ström eller barnledare Elsy Revoch eftertanke. När barnen träffas och spela tillsammans. Rytmin- holm på telefon 684 25.
på barntimmarna är handdockorna strument och våra röster används Det går också bra att mejla pernilla.
Roland och Nicke nyckelfigurer i de lekfullt tillsammans med rörelse. lundstrom@lidkopingsforsamling.se
riddarsamlingar som sker. De talar Gamla som nya sånger sjungs. Efter
bland annat mycket om den gyllene sångstund och andakt står fikabordet
Pernilla Lundström

Välkommen till Sigfridskyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster firas varje söndag, oftast kl 11.00,
ibland på kvällstid. Se sid 11.
Barnverksamhet
I Sigfridskyrkan finns också verksamhet för barn
i skolåldrarna, miniorer, juniorer, seniorer, öppet
hus. Starttider, se annons i NLT.
Dagträff
En träff med olika aktiviteter som avslutas med
gemensam lunch. Varannan tisdag. Start 12/9 kl. 9.30.
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Café Palmen
Se artikel sid 9.
Palmens syförening
Varannan måndag kl 17.00. Nya medlemmar alltid
välkomna. Start 4/9.
Bibelsamtal
Varannan onsdag. Start 6/9 kl. 10.00
Information om kommande verksamhet på
församlingens hemsida
www.lidkopingsforsamlings.se

Ung kyrka i Mariakyrkan
Som ung kan det ibland vara svårt att hitta sin
plats i kyrkan.
Söndags SKU vill skapa en plats för ungdomar
i församlingen där man får lära och växa i den
kristna tron på sina egna villkor och där Kristus är
centrum i det som görs.
I Mariakyrkan finns en ungdomsgrupp som träffas
på söndagkvällar kl. 18.00 – 21.30. Gruppen består
i dagsläget av ett 30-tal ungdomar i 14-16 års
åldern och kallas kort och gott för Söndags SKU.
Vad gör man i Söndags SKU?
Programmet formas tillsammans i
gruppen. Glädje, Djup, Gemenskap
och Delaktighet präglar programinnehåll och verksamhet. Ungdomars
tankar och frågor tas på allvar. Temakvällar och studiebesök utgår
ifrån dessa och kompletteras med
teman som rör den kristna tron.
Film och musik är andra metoder som används i Söndags SKU.
Musik och drama-medverkan kan
förekomma i olika mässor såsom

Konfirmander och ledare under en paus i
backarna i Idre under sportlovslägret.

Husbandet övar på konfirmandläger på Flämslätt under Gunnar
Helmersons ledning.

”Smaka och Se” och ”Bejaka Din
Längtan”, där ungdomars gåvor kan
komma till glädje.
Läger och andra arrangemang stärker gemenskapen men också växandet i den kristna tron. Att man sen
har kul tillsammans är inte minst
viktigt.

detta direkt utan omkostnader. Vi
besöker samtidigt koncentrationslägren i Auschwitz och Birkenau
för att påminna oss om att det som
hände där aldrig får hända igen.

Ledarutbildning
Det ordnas ledarutbildning för frivilliga som vill pröva på att bli KonSportlovsläger i Idre
firmandassistenter.
Vecka 7 / 2007 anordnas ett Sport- Ledarutbildningsgruppen träffas ca
lovsläger som riktar sig till försam- 1 gång/månad och ett par veckoslut.
lingens konfirmander och Söndags Startar under augusti 2006 och avSKU. Ett angeläget tema löper som slutas i maj 2007.
en röd tråd genom aktiviteterna unNär börjar det?
der veckan.
Söndagen den 3 september kl 18.00
Krakowprojektet
i Mariakyrkan.
Vi har ett stödprojekt för barnhem i Vill Du veta mera?
Krakow för åldrarna 0-3 år och 6-18 Välkommen att höra av dig!
år men också ett hem för ensamstå- Ring Gunnar Helmerson
ende mammor med nyfödda barn. tfn
0730-74 74 27 eller
Efter insamlingar och försäljningar
0510-684 34
samt kollekter och gåvor, åker vi i Mail gunnar.helmerson@
lidkopingsforsamling.se
augusti till Krakow och överlämnar

Välkommen till Mariakyrkan
Upptakt
Söndagen den 3/9 på eftermiddagen upptaktsdag för
Mariakyrkan, med besök och föredrag av prästen
Bengt-Åke Öhgren och mässa kl. 18.00. Mer om
detta, se annons i NLT.
Gudstjänster
I Mariakyrkan är söndagens gudstjänst oftast kl.18.00.
På onsdagar är du välkommen till veckomässa
kl. 19.00. Se sid. 11
Barnverksamhet
I Mariakyrkan finns verksamhet för barn i olika
åldrar, från förskolåldern till låg och mellanstadieåldern. Starttider för denna verksamhet kommer i
annons i NLT i höst.

Onsdagsträffar
Öppen samling med program för alla intresserade.
Första onsdagsträffen blir 20/9 kl. 14.00.
Bibelsamtal
Alla onsdagar när det inte är onsdagsträff.
Start 13/9. kl 14.00
Syförening
Mariakretsen hälsar nya medlemmar välkomna.
Träffas varannan tisdag. Start 12/9.
Information om kommande verksamhet
på församlingens hemsida
www.lidkopingsforsamlings.se
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Tal vid
invigningen av
Nicolaigården
Kyrkorådets
ordförande
Rune Janbom
Välkomna till
denna invigningsceremoni!
Vi kommer om en stund att sjunga sommarpsalmen 200 ”I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid
den store Gudens gåvor”. Glädje – ett
vackert ord - är ju vad vi känner idag
när vi skall inviga nya Nicolaigården.
Glädje över att en lång process är över
och att vi fått ”den store Gudens gåva”
- som det står i psalmen- i form av ett
vackert och ändamålsenligt församlingshem.
Längtan är ett annat vackert ord i
svenskan. Vi har väl alla något som vi
längtar efter: Resor, ny bil, barnbarn
och kanske mest av allt en god hälsa.
När en längtan går i uppfyllelse så
känner vi en stor glädje.
Lidköpings församling har längtat i 10
år efter ett nytt församlingshem.
Olika uppfattningar om placeringen
har dragit ut på tiden. Det har funnits
många förslag.
Huvudalternativet Wennerbergsgården
är väl allom bekant. Men det har också
funnits tankar på att bygga ihop församlingskansliet och komministerbo-

staden. Ett annat förslag har varit att
bygga ett nytt församlingshem på parkeringen i grannkvarteret och flytta till
Linne-fastigheten. I ett skede erbjöds vi
att köpa postfastigheten.
För två år sedan beslöt Kyrkofullmäktige (församlingens ”riksdag” kan man
säga) till slut att vi skulle bygga om Nicolaigården. Man delegerade till Kyrkorådet (vår ”regering”) att genomföra ombyggnaden. En särskild Byggnadskommitté bildades med Håkan
Johanson som ordf. Kommittén har genomfört ombyggnaden på ett föredömligt sätt. Jag vill tacka dig Håkan för
ditt engagerade arbete. I det tacket inbegrips alla som medverkat i processen.
Måtte nya Nicolaigården vitalisera vårt
församlingsarbete. Låt oss ta emot de
förnyelsevindar som KG Hammar propagerade för i sin avskedspredikan. Låt
Glädje prägla vårt församlingsarbete.
Låt alla Lidköpingsbor få en längtan
till Kyrkan.
Jesus sa: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Jag har en vision att vi skall
bli en växande församling. En livaktig
verksamhet – med många grenar på
vinstocken.
Men vi måste också växa andligt. Grenarna måste ju bära frukt - huvudsyftet
med vinstocken: vi skall utvecklas i vår
personliga tro.
Med de orden avslutar jag mitt tal och
lämnar ordet till Håkan Johansson.

Diakoniexpeditionen flyttad!
Personalen i Nicolaidistriktet sitter nu samlad i Nicolaigården.
Det betyder att Diakoniexpeditionen är flyttad från
Församlingskansliet till Nicolaigården med ingång från gårdsentrén.
Telefonnumret till diakon Ann-Christine Bårström är ändrat till 68442.
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Välkommen til

Träffpunkt Centrum
Välkommen åter till Nicolaigårdens num
Vi startar upp för hösten tisdagen den 26
”Gråsparvarna” från Kinnekulle som glä
Därefter möts vi varje vecka till gemensk
kl.15.00-17.00. Obs! Ingen anmälan.
Syförening
Torsdagskretsen välkomnar till samling

Församlingskåren
Varannan måndag inbjuder församlingsk
Start 11/9 kl. 19.00.

Bönegruppen
möts på måndagar kl. 15-17.30 med börj
(ingång från gårdsentrén).
Om du önskar förbön för dig själv eller n
med; Ann-Christine Bårström tel: 68442
Du är också välkommen med i bönegem
församling som kommer tillsammans för
enskilda behov.

I Nicolaigården samlas också bl.a. konfir
Alpha, se sid 8, körer, se sid 10.

Information om kommande verksa
www.lidkopings

lll Nicolaigården

mera ljusa och öppna lokaler.
6 september med gruppen
äder oss med sin musik och sång.
kapen kring kaffeborden mellan

varje torsdag kl. 15.00. Start 21/9.

kåren till olika program.

jan den 11 september i Nicolaigården,

någon i din närhet, kan du ta kontakt
2 el. mob. tel 0730/747424
menskapen. Vi behöver vara många i vår
r att be för vår stad, vårt land och för

rmander, Leva-vidare-grupper,

amhet på församlingens hemsida
sforsamlings.se

Tal vid
invigningen av
Nicolaigården
Byggnadskommitténs
ordförande
Håkan Johansson
”Äntligen stod
prästen i predikstolen” utbrister Selma Lagerlöf i inledningen till Gösta Berlings saga.
Här har vi ingen predikstol, och någon
predikan är inte heller att vänta. Ändå
vill jag utbrista: ”Äntligen!”. Äntligen
är vi klara. Äntligen är det dags för invigning. Äntligen är det dags för oss att
ta Nicolaigården i bruk.
Äntligen är det slut på dessa ändlösa
möten och sammanträden, kan jag väl
också tillägga. Vi som deltagit i projektet har två minst sagt intensiva år
bakom oss. Det hela påbörjades våren
2004 med studiebesök, personalmöten
och olika förberedelser.
”Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves” säger Psalmisten. Och det är givetvis förhoppningen
i all kyrklig verksamhet, på ett djupare
plan, att det är Gud som bygger huset.
Men denna gång har vår Herre uppenbarligen fått benägen assistans, för att
inte säga ovärderlig hjälp, av Tommy
Jansson som tog hand om och ledde
detaljprojekteringen och var byggledare fram till färdigt bygge. Och för
att inte tala om PEAB som varit entreprenör och tagit hand om det verkliga
byggjobbet!
När ni nu snart kommer att gå runt och
titta kommer ni se att huset är, jag vill
inte säga pånyttfött, men väl totalrenoverat till nystandard. Som nytt. Och det

har blivit större också. Tillökning på
250 kvm gör att vi nu mäter 1200 kvm
istället för 950 kvm.
Du kommer att se att vi har handikappanpassat huset. Det finns hiss vid varje
ingång. Du kommer att se det nya köket, sju tjänsterum och tio verksamhetsrum. Du är välkommen att titta
på den smakfulla inredningen, som är
vald i samråd med en personalgrupp.
Det finns välkomstrum och galleria,
och S:t Nicolaus, sjöfararnas och handelsmännens skyddshelgon, har fått en
farkost i huset: ett stort fantastiskt fint
rum som hänger i taket i stora salen
som vi kallar för Arken.
Nu vet jag vad flera tänker här inne:
”Vad köstar dä?” Givetvis kostar ett
bygge av det här slaget pengar, till och
med mycket pengar. Totalt har bygget
gått på drygt 23 miljoner kronor. Men
med 43 års erfarenhet av byggen av
olika slag kan jag säga: vi har fått väldigt mycket för pengarna!
Det har hela tiden varit vår ambition
att det ska bli en Aha-upplevelse att
komma in i den nya Nicolaigården. Jag
tycker att vi har lyckats med detta och
hoppas att ni kommer att konstatera det
när ni går en rundvandring i huset.
Församlingen har fått ett fantastiskt
konstverk i gåva av Rune Janbom.
Konstverket sitter i korridoren på plan
två. Vi tackar Rune för detta.
Jag vill även rikta ett personligt tack
till alla som deltagit i denna lyckade
process.
Och jag är då övertygad om att församlingsborna kommer att säga:
”Aha, vi måste gå till Nya Nicolaigården”.
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CAFÉ PALMEN
– En samlingspunkt i Sigfridskyrkan

Tanken att finna mötesplatser över
ålders- och gruppgränser växer alltmer fram i S:t Sigfrids kyrka. Vi
har gudstjänster för stora och små,
pysselkvällar, jullovsmorgnar, påskvandringar, vårfester m.m.
För drygt ett år sedan var vi som är
anställda i Sigfridskyrkan iväg på en
inspirations- och visionsdag. Vi vill
öppna oss för vilken väg Gud vill
att vi ska arbeta vidare på. Det görs
ett gott och stort arbete för många
människor. Kunde vi nå vidare genom att öppna kyrkan för fler och
låta det vara enkelt att komma in

en stund för gemenskap
och möte? Skulle vi få
människor som ville
arbeta med Caféet? Det
visade sig finnas flera
som gärna finns med.
Caféet kunde starta och
nu är vi på god väg.
Bilden av kyrkan som ett hus med
många små rum övergick till en vision av ett hus med ett stort rum.
Rummet har dessutom en stor bred
dörr in och en lika stor dörr ut i
samhället. Ledorden i Svenska kyrkan är: Gudstjänst, Diakoni, Mission och Undervisning. Dessa ord
får sitta i kyrkans väggar och tak.
Caféet ska vara en öppen mötesplats
dit man kan komma antingen ensam
eller tillsammans med en grupp
som man tillhör. Vår vision är att
de grupper som träffas i kyrkan ska
kunna ta sitt fika i caféet.

Hittills har caféet varit öppet på
onsdagseftermiddagar. Vi har en
förhoppning om att kunna utöka till
torsdagar och på längre sikt även till
tisdagar. Tycker du om att prata med
andra människor och se till att det
finns kaffe och något att äta till är
du välkommen att höra av dig. Eller
vill du baka? De som nu finns med
och driver caféet nu gör ett gott och
viktigt arbete, men de kan inte varje
dag. Vi behöver vara många om vi
ska kunna mötas fler dagar i Café
Palmen. Hoppas att du också vill
vara med!
P.S. Du kanske undrar varför vi
kallar Caféet för Palmen?! Kvarteret som kyrkan ligger i heter just
Palmen och visst för namnet med
sig tankar till en varm mötesplats,
en oas mitt i livet. D.S.
Monica Göransson,
präst i Sigfridskyrkan

Beta
En fördjupningskurs för dig som redan gått Alpha-kursen
Vi startar den 20 september kl. 18.30-21.00. i Nicolaigården.
Kursen omfattar 6 kurskvällar.
Föreläsare: Jan Sköld.
Kostnad: 30:-/kurskväll
Anm. senast 15 september och ev. frågor: Ann-Christine Bårström tel. 68442 el mobiltel. 0730/747424.

Delta
En påbyggnadskurs efter Alpha och Beta
Vi möts klockan 18.30 i Nicolaigården följande onsdagar; 13 september 11oktober och 25 oktober.
Föreläsare:Jan Sköld
Kostnad 30:-/kväll
Anm till Ann-Christine Bårström före 8 september på tel.68442 eller mobiltel. 0730/747424

Inspirationskvällar
För dig som är med, eller vill komma med i en basgrupp. Basgrupper är mindre grupper som samlas i
hemmen till gemenskap, samtal och bön omkring Bibelordet och livsfrågorna.
Under hösten träffas basgrupperna tillsammans i Nicolaigården klockan 18.30 följande onsdagar:
den 27 september, 25 oktober, 15 november och 13 december.
Föreläsare: Daniel Westin
Kostnad 30:-/kväll
Anmälan till Daniel Westin före den 22 september på tel 68441 eller mobiltel. 0730/747402
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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
Sjukhusdiakon

tel: 852 99
tel: 852 65

S:t Sigfrids kyrka

S:ta Maria kyrka

Nicolaigården

Linjevägen 27
Tel: 684 20

Mariagatan 4
Tel: 684 30

Östergatan 22, S. Kyrkogatan
Tel: 684 40, 684 45

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
Barnverksamhet

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

Präst
Diakon
Organist
Kantor
Körpedagog
S:t Nicolai k:a

tel: 684 41
tel: 684 42
tel: 684 43
tel: 684 44
tel: 684 48
tel: 684 06

www.lidkopingsforsamling.se

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Forsner Redigering: Lidköpings Tryckeri AB

Kyrkogårds-

ningsplatsen, där en äldre gravplats
utnyttjats.

Kyrkogårdens dag
Under Alla helgons dag den 4 november kommer Kyrkogårdsförvaltningen ha öppet hus med visning av
våra kapell och vårt krematorium.
Information om verksamheten kommer också att ges.
Askminneslund
Närmare information om KyrkogårAv Länsstyrelsen har vi fått tillstånd dens dag kommer att annonseras i
att anlägga en ny typ av minneslund, lokaltidningen.
en askminneslund. En askminneslund skiljer sig från en traditionell Inför begravningen
minneslund i och med att den inte När någon har dött och man ställs
är anonym då gjutna namnplattor av inför en begravning känner många
brons kommer att sättas upp. Geme- att det är skönt att lämna över de
ne man kan på så sätt se vem som praktiska frågorna i någon annans
är begravd i askminneslunden men händer. I Lidköping finns det flera
inte exakt var. För de anhöriga inne- begravningsbyråer som kan hjälpa
bär detta alternativ också en skill- dig med det som behöver organisenad från minneslunden eftersom de ras, hur du kontaktar dem hittar du
kan vara med under gravsättningen lättast i Gula Sidorna.
och maken/makan kan reservera en Man ska alltid följa den avlidnes
plats intill den avlidne. Askminnes- vilja vid begravning. Därför är det
lunden är anlagd på Södra begrav- viktigt att ta del av testamente eller

NYTT

andra dokument som beskriver om
det finns några speciella önskemål
vad gäller exempelvis begravningsceremoni, kyrka, präst eller gravplats.
Bokningar av kyrka eller kapell,
präst och musiker gör du hos oss på
kyrkogårdsexpeditionen. Begravning kan ske tisdagar till fredagar
klockan 10.30, 12.30 och 14.30.
Om begravningsakten sker enligt
Svenska kyrkans ordning hjälper
församlingen dig med musikval och
musiker.
Anders Alsterhag
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Sång och musik i Lidköpings församling
Välkommen till musikverksamheten i våra kyrkor!
Gammal som ung, nybörjare eller rutinerad; här finns körer av alla slag!

S:t Nicolai kyrka, Nicolaigården
S:t Nicolai ungdomskör, start vecka 37
Veckodag bestäms efter anmälan
Cantare, nybörjarkör för kvinnor, start vecka 37
måndagar kl. 19.00-21.00
S:t Nicolai Vocalis, kammarkör, start vecka 35
onsdagar efter överenskommelse
S:t Nicolai kyrkokör, start vecka 35
torsdagar kl. 19.00-21.00
Psalmcirkeln, start vecka 37
torsdagar kl. 16.00-17.30

S:ta Maria kyrka
Magdalenakören, barn 5-8 år
Mariakören, barn 9-12 år
Tider kommer i annons i augusti
S:ta Maria kyrkokör
torsdagar kl. 19.00-21.00
Husbandet, se nedan

S:t Sigfrids kyrka

Söndag 27 augusti kl. 18.00

Kören Bel Canto
sjunger under ledning av Sabina Leding.

Söndag 3 september kl. 18.00

Kammarmusik
Per Drougge, violin och Mikael Kjellgren, piano
spelar musik av bl.a. Mozart.
Plats: Nicolaigården, där den nyrestaurerade flygeln
används (samarr. med Lidköpings Konsertförening).

Fredag 29 september kl. 19.00

Croatian Baroque Ensemble

Angelinakören, för barn 5-8 år, start vecka 37
onsdagar kl. 15.30-16.30
Angelicakören, för barn 9-12 år, start vecka 37
onsdagar kl. 16.30-17.30
Angela, ungdomar från 13 år, start vecka 37
onsdagar kl. 18.00-19.30
S:t Sigfrids kyrkokör, start vecka 36
torsdagar kl. 19.00-21.00
Musik och rytmik, se sidan 4

Barockensemble från Kroatien spelar italiensk musik.
(samarr. med Lidköpings Konsertförening)

Information och anmälningar:

Söndag 12 november kl. 19.00

S:ta Maria kyrka, kyrkomusiker på tel. 684 33
S:t Sigfrids kyrka, Gunilla Svensson, tel. 684 23
S:t Nicolai kyrka, Christina Hedlund, tel. 684 48
Anna-Lena Åstrand, tel. 684 44 (Psalmcirkeln),
Se även www.lidkopingsforsamling.se
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MUSIK I
S:T NICOLAI

Söndag 29 oktober kl. 18.00

Musik över tusen år
Helena Ek, sopran, Johannes Landgren, orgel och
Paul Spjuth, trumpet.

Mozarts Requiem
S:t Nicolai Vocalis, Kören Bel Canto, solister,
Lidköpings Orkesterförening m.fl.
(samarr. med Lidköpings Konsertförening)

Mariakyrkans Husband

Orgelundervisning

En kompgrupp bestående av gitarrer, synt/piano,
bas och slagverk. Fler instrument välkomnas!
En grupp knuten till ungdomsverksamheten
och konfirmanderna. Intresserad?
Ring församlingspedagog
Gunnar Helmerson, 684 34.

För dig som har spelat piano i några år och vill
prova på orgeln, instrumentens drottning!
Intresserad?
Ring kyrkomusiker
Peter Enerbäck, 684 43.

Mötesplats i 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

Augusti

Augusti

Augusti

20/8 11.00 Gudstjänst
27/8 11.00 Högmässa
18.00 Musik i S:t Nicolai

20/8
27/8

20/8 Se övriga kyrkor
27/8 18.00 Mässa

September

September

September

3/9 11.00 Gudstjänst
10/9 11.00 Högmässa
17/9 11.00 Gudstjänst

3/9
9.30 Mässa
10/9 11.00 Gudstjänst
17/9 11.00 Högmässa

3/9 18.00 Gudstjänst
10/9 18.00 Gudstjänst
17/9 18.00 Smaka och Semässa

9.30 Mässa
9.30 Gudstjänst

24/9 kl 15.00 Gemensam gudstjänst i S:t Nicolai kyrka
för hela församlingen tillsammans med EFS
29/9 19.00 Musik i S:t Nicolai

Oktober

Oktober

Oktober

1/10 11.00 Gudstjänst
8/10 11.00 Högmässa

1/10 11.00 Högmässa
8/10 18.00 Tacksägelsegudstjänst för
stora och små
15/10 11.00 Högmässa
22/10 18.00 Musikcafé

1/10 18.00 Mässa
8/10 16.00 Familjegudstjänst

15/10 11.00 Gudstjänst
22/10 11.00 Högmässa
29/10 11.00 Gudstjänst
18.00 Musik i S:t Nicolai

29/10 11.00 Högmässa

15/10 18.00 Gudstjänst
22/10 18.00 Smaka och Semässa
29/10 18.00 Gudstjänst

November

November

November

4/11 11.00 Högmässa
15.00 och 16.30 Minnesgudstjänst i Hoppets kapell
5/11 11.00 Gudstjänst
12/11 11.00 Högmässa
19.00 Musik i S:t Nicolai
19/11 18.00 Sånggudstjänst
med Per Harling
26/11 11.00 Gudstjänst

4/11 Se S:t Nicolai och
Hoppets kapell

4/11 Se S:t Nicolai och
Hoppets kapell

5/11 18.00 Ljusgudstjänst
12/11 11.00 Gudstjänst för
stora och små
19/11 11.00 Högmässa

5/11 18.00 Mässa
12/11 18.00 Gudstjänst

26/11 11.00 Gudstjänst

26/11 18.00 Smaka och Semässa

19/11 Se övriga kyrkor

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 finns alltid en chans för varenda
människa”.
Sofie Svensson kommer tillbaka till detta under vårt samtal. Vi har satt oss i soffgruppen i
glasgallerian in mot innergården i nyrenoverade
Nicolaigården, där kvällsljuset är milt efter en
regnig sommardag.
”När jag tänker tillbaka så har det varit
lite fram och tillbaka
i mitt liv. Men det är
nog inte jag som hittat tillbaka till Gud,
utan han har hittat
mig, och jag har låtit
honom göra det.”

Sofie berättar att hon kände att livet blev ganska meningslöst, det var
Under högstadietiden åkte hon med samma mönster hela tiden och det
några kompisar på påskläger med var egentligen inte så roligt, även
Team-evangelisation. ”Då kom Gud om man festade. Efter gymnasieoch sa hej! Eller som andra säger: tiden har hennes liv ändrats. ”Jag
det var väl då jag blev ”frälst”, den kände nånstans att jag ville ha mera
där varma känslan i hela kroppen mening i mitt liv.”
som många kristna människor pratar om”.
För två år sedan såg hon en annons
om Alpha-kurs, och hon gick till
På gymnasiet gick hon ett estetiskt Nicolaigården. ”När jag kom till Alprogram med teaterinriktning på pha-kursen var jag yngst och hade
Katedralskolan i Skara.
tuppkam och så. Men jag blev ac”Jag var och är också väldigt mu- cepterad som jag var. Och jag fick
sikintresserad. När jag var yngre var känna mycket värme och kärlek.”
jag punkare under flera år och följde
den stilen med tuppkam och nitar i Hon fortsatte nästa termin med
kläderna osv. Under de åren slirade Beta-kursen, och sen som medhjäldet en hel del i mitt liv. Var ganska pare och gruppledare. ”I Alpha har
mycket på glid. Var med i ett gäng jag fått både lära mig och känna att
där vi höll på med mycket festande kristen tro innebär att det inte spelar
och drickande på helgerna. Att vara någon roll vem du är eller har varit,
punkare har också ett slags anarkis- det finns alltid en chans för varenda
tisk drag, på så sätt att man inte vill människa. Och Gud är alltid nära.
ha nån som bestämmer över sig. Det Han har fiskat upp mig igen och
går inte ihop med kristen tro. Det igen. Han älskar och förlåter. I samkristna kom i bakgrunden, även om hället är det mycket ”plast”, inte på
jag alltid innerst inne trott på Gud.” riktigt. Men i den kristna tron finns

en kärlek – och det på riktigt, inte
”plast”.
Sofie är med både i Missionskyrkan
och Svenska kyrkan.
Sofie har sitt musikintresse, är aktiv i
styrelsen för Kulturmuren, som ordnar olika musikarrangemang. Hennes favoritband Dropkick Murphy´s
från Boston, USA spelar punkrock
med irländska inslag och kommer
till Göteborg i sommar. Hon gick
ett tag på Komvux och jobbar nu på
Fazer som truckförare, och funderar över framtiden. ”Jag vill utbilda
mig, men jag vet inte till vad än.
Och så vill jag ha en hund, en Grand
Danois.”
”En del av mina kompisar tycker att
jag är lite konstig med min kristna
tro, andra accepterar mig som jag är.
Ibland kan det bli väldigt intressanta
diskussioner. Tidigare tyckte jag att
det var så mycket krav och regler i
kristendomen. Men nu har jag sett
att kristen tro framför allt handlar
om kärlek och att man inte behöver
vara perfekt.”
Text och foto: Tomas Forsner

061716 Lidköpings Tryckeri & Emballage AB
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ofie växe upp i Tolsjö utanför Lidköping, med mamma,
pappa och storebror. ”Farmor
tog med mig till söndagsskola och
barnkör i Stenhammarskyrkan. I
Stenhammar fanns också en ekumenisk konfirmationsgrupp med Missionskyrkan och Svenska Kyrkan.
I den konfirmerades jag. Vi åkte
också på en resa till klostret Taizé i
Frankrike.”

