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Öppen
Vårens värme har öppnat de istäckta sjöarna och blommornas knoppar. Sommaren tar
emot oss med öppen famn. Naturens överflödande rikedom ger oss ett tydligt tecken
på hur stor kärlek vår Skapare har till oss.
I bibeln hör vi också om Guds öppenhet
mot oss. Jesus berättar om sonen som lämnat hemmet för att söka livet på annat sätt.
När han upptäcker att det liv han prövat var
tomt på mening, återvänder han till sin far.
Fadern tar emot honom med i glädje med
öppen famn, utan bannor. Och det blir fest.
Öppen uppåt
Kärlek och värme får också oss att öppna
oss. Vi kan öppna oss uppåt, och ta emot
Guds omsorg och vägledning. Kyrkans
tornspira visar oss i den riktningen. ”Uppåt
visar korskrönt tinne, till ett mål som evigt
är” (Sv. Ps 369:2) Många gånger går vi nedböjda i våra vardagsbekymmer. Låt oss lyfta
blicken, öppna oss uppåt och få perspektiv,
ja, ett evighetsperspektiv.

Öppen inåt
Att bli öppen,
innebär också att
lyssna till sin inre
längtan, sitt eget
djup. Gud har en
mötesplats i vårt
hjärta. I den stilla
bönen eller i gudstjänsten formas en
dialog med Gud som älskar oss sådana vi är.
Öppen utåt
När vi tar emot Guds kärlek, visar han oss
på vår omgivning och varandra. Öppenhet
för andras behov och tankar, öppenhet för
nya upptäckter. Kyrkan vill gestalta denna
öppenhet på olika sätt bland annat genom
öppethållande så långt som möjligt. Välkommen till kyrkan.
Tomas Forsner
Kyrkoherde

Församlingsresor
Torsdag den 24 augusti.
Den korta resan går till Dahlénmuseet i
Stenstorp, med experiment och gasshow. Vi
besöker också Gunvor Johdets Bonadssamling. Lunch intar vi på Fyrvaktaren.
Kostnad 300:- per person.
Sista anmälningsdag 15/8.
Torsdag den 31 augusti.
På den längre resan kommer vi till Dalsland och åker på Dalslandskanal med M/S Storholmen. Vi äter lunch och kaffe på båten. Avresa med båten blir från Håverud. Kostnad 450:per person. Sista anmälningsdag är den 22/8.
Information om resorna och anmälningstalonger finns i kyrkorna och
församlingskansliet, tel. 68400.

MUSIKSOMMAR I S:T NICOLAI KYRKA
Söndag
13 augusti kl. 20.00
Kerstin Frödin, blockflöjt,
enhandsflöjt och
Leif Karlsson, slagverk
och specialgjorda glasskålar från Kosta Boda.

Sveriges nationaldag
6 juni kl. 19.00
S:t Nicolai Vocalis sjunger svensk körlyrik under ledning av Christina
Hedlund. Peter Enerbäck,
orgel.
Söndag
9 juli kl. 20.00
Capella – instrumental
jazzkvartett från Göteborg
(saxofon, piano, kontrabas och slagverk)
framför improvisationer
baserade på psalmer och
svensk vistradition.
Söndag
23 juli kl. 20.00
Per Drougge, violin och
Jens Karlsson, gitarr.

Kerstin Frödin och Leif Karlsson.

Lidköping
Music Festival
En av konserterna i festivalen
äger rum i S:t Nicolai kyrka
under första veckan i augusti.
Festivalen arrangeras av NBV
Väst och Lidköpings församling.

Öppen kyrka i S:t Nicolai kyrka

19 juni – 20 augusti
Sön under gudstjänsttid
Mån 12-18
Bön
Tis 12-18
Meditation
och Musik
Ons 12-18
Mässa
Tors 12-18
Musik
och Lyrik
Fre 12-18
Bön
Lör 10-14
Bön

kl. 15.00
kl. 12.15
kl. 19.00
kl. 12.15
kl. 15.00
kl. 14.00

Under öppettid finns alltid en värd för att
välkomna och svara på frågor.
Genom värden kan du också få kontakt om
du vill ha samtal med präst eller diakon.

Kerstin Frödin är medlem
i Svenska Blockflöjtskvartetten och Leif Karlsson i slagverksensemblen
Kroumata.

Söndag
27 augusti kl. 18.00
Kören Bel Canto från
Lidköping sjunger under
ledning av Sabina Leding.

Musik och Lyrik
med Sopplunch
Välkommen in under kyrkvalven för tjugo minuters svalka för kropp och själ,
när sommarsolen står som högst på
himlen.
S:t Nicolai kyrka fylls med ord och ton
att meditera till, torsdagar kl. 12.15,
perioden 29 juni – 17 augusti.
Musik och Lyrik har blivit en uppskattad
tradition sedan 20 år tillbaka!
Därefter ges tillfälle till fortsatt gemenskap kring borden i den nya Nicolaigården, där det serveras sopplunch med
kaffe och kaka.

Treklang
I kyrkans verksamhet dyker ofta tretalet upp. Guds treenighet är ett exempel. I
Lidköping församlingen har vi tre kyrkor,
S:t Nicolai, S:t Sigfrid och S:ta Maria.
Runt kyrkparken bildar tre byggnader en
samklang, lätta att hitta till: S:t Nicolai kyrka, Nicolaigården i hörnet av Södra kyrkogatan och Östergatan och Församlingskansliet på Norra kyrkogatan.
Öppenhet och ljus
I Nicolaigården lägger man märke till att
entrén har fått en öppnare karaktär och att
man genom glasrutorna i dörr och fönster
ser när det är samlingar i huset. Det lätt att
ta sig in i markplan och sen med hjälp av
hiss eller trappa komma till första våningen,
både från gatan och gårdssidan. Det första
rummet har blivit en mötesplats och ett cafétorg, varifrån man kan nå de andra lokalerna. Intill detta finns det nya större köket,
med plats för många medarbetare.
Stora salen har öppnats mot sydväst och
får in mer ljus än tidigare via den glasgalleria, som är den enda utbyggnaden på huset. Glasgallerian har i sin tur kontakt med
gården som inramats med två gårdshus och
getts en trivsammare karaktär. I första våningen finns också ett par konferens- och
grupprum.

Invigning
Söndag den 11 juni 15.00 - 19.00
Öppet hus med visning, kaffe och tårta.
15.00 Stonegate Street Band
Invigningstal på innergården
Rune Janbom, Håkan Johansson
16.00 Sång av Ungdomskören och
Psalmcirkeln
17.00 Sång av Cantare
18.00 Sång av Nicolaikören
Kyrkoherde Tomas Forsner
Välkomna!

Nicolaigården slå

E

fter ett års renovering och byggna
Församlingshemmet som byggdes
anpassats för nutid och framtid. Återin

r upp sina portar

ation öppnar nu åter Nicolaigården.
s 1929 och byggdes till 1974 har
nvigningen sker söndagen den 11 juni.

Rum i rummet
Med hjälp av hiss eller någon av trapporna
kommer man till andra våningen där det
finns musik- och konferensrum, undervisningsrum, grupprum och andaktsrum. Där
finns också ett spännande rum kallat Arken,
som måste upplevas. När det inte gick att
bygga till huset, har man tagit tillvara volymen i stora salen och skapat ett modernt
”rum i rummet”.
Personal och frivilliga
Personalen för församlingsverksamheten i
Nicolai-Centrum har fått nya kontorsrum. På
första våningen finns prästen Daniel Westin,
diakon Ann-Christine Bårström och de två
kyrkvaktmästarna Anna-Lena Labecker och
Jakob Yttersjö som delar på vaktmästeri,
lokalvård och värd/värdinneuppgifter för
Nicolaigården och Nicolaikyrkan. På andra
våningen har kyrkomusikerna sina tjänsterum intill musikrummet: Peter Enerbäck,
Christina Hedlund och Anna-Lena Åstrand.
Många frivilliga medverkar i verksamheten,
och en extra kontorsarbetsplats har inrättats
samt omklädningsrum.
Verksamhet
Församlingen ser nu fram emot en livlig
verksamhet i många former, där personal
och frivilliga arbetar tillsammans med glädje och djup, i gemenskap och delaktighet.

Välkomna till Sopplunch
i Nicolaigården
i sommar
I sommar kommer blir det efter midsommar Musik och Lyrik på Torsdagar
kl.12.15. och därefter är alla välkomna
till en enkel soppa, kaffe och kaka
till självkostnadspris. Ett tillfälle till
gemenskap och att se den nya Nicolaigården i bruk.

Sommar i S:t Sigfrids k:a
För alla intresserade som är kvar i staden under sommaren.

Sommarkväll

Café Palmen

Tisdagar kl 19.00
13/6
Kyrkokören
20/6
Erik Johansson - flöjt
27/6
Frågelek med Öllegård RönnekeJarnås
4/7
Yvonne Bjerkevik och Ann
Gustavsson: flöjt och piano
11/7
Christina, Hanna och Gun-Iris:
Sångprogram om kärlek
Program, andakt, kvällsmat och gemenskap
ingår alltid.

Onsdagar kl 15.00–17.00
Ung eller äldre,
man eller kvinna,
turist eller boende.
Du som vill dela en stunds gemenskap, för
Dig är kaffebordet dukat i S:t Sigfrids kyrka
varje onsdag under sommaren.
Om det är fint väder sitter vi i trädgården.
Varmt välkomna!

”Ett folk på vandring”

En pilgrimsdag
för alla intresserade
Söndagen den 20 augusti 2006
14.00 Start Österplana kyrka
Vandring på Kinnekulle efter nyöppnad pilgrimsled.
Efter vägen raster och meditation.
Enkel servering i Husaby.
18.00 Föredrag i Husaby församlingshem.
Pilgrimsprästen Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum i
Vadstena.
19.30 Pilgrimsmässa i Husaby kyrka.
Den som inte kan delta i vandringen
är välkommen till föredraget och pilgrimsmässan.
Arrangör: Församlingarna i Kålland-Kinne kontrakt.

HANNA TRYGG
1. Allt har varit lika
kul.

Roligt att vara
konfirmand
Prästen Erik Zethelius har intervjuat tre konfirmander ur Mariakyrkans konfirmandgrupp inför
konfirmationen den 14 maj.
1. Vad har varit roligast under konfirmandtiden?
2. Vill du vara medhjälpare till nästa års
konfirmationsläsning?
VICTORIA
TEODORSSON
1. Jag har upplevt
lägren mest positivt.
Positivt att få lära
känna nya vänner
och att återuppliva
gamla kontakter.
2. Jag funderar allvarligt på att vara
konf.medhjälpare Jag tycker att det varit intressant att konf.läsa och vill gärna förmedla
vidare det som jag själv fått och erfarit.
Övrigt: Jag fick lära mig mycket om den
kristna tron som var okänt för mig. Jag konfirmeras inte för presenternas skull.

2. Jag funderar allvarligt på det.
Övrigt: Fastän jag
varit engagerad i
kyrkan sedan jag var
liten så har jag fått
nya insikter. Jag skulle vilja råda nästa års
konfirmander att försöka att ta konfirmandtiden på allvar och låta bli att ”flamsa” för
då blir det mycket mer givande.

IDA ROHMANWIKSTRÖM
1. Jag har framförallt
gillat den stora variationen under lästiden
- filmvisningar, läger, sång och mycket
mera.
2. Jo, det tänker jag
nog vara och delta i
ungdomsarbetet.
Övrigt: Jag tänker följa med på resan till
Krakow. Konf.läsningen har känts meningsfull då jag både lärt mig mer om kristen tro
samt fått knyta nya och trevliga kontakter.

Konfirmationsläsning i höst
S:t Sigfrids kyrka
Film, drama, sång och bild är inriktningen här. Läsning varje vecka. Två
helgläger. Konfirmation S:t Sigfrids k:a
i april/maj 2007.
S:ta Maria kyrka
Film, musik, sång, drama.
En söndag/månad kl. 14.00–17.30, en
onsdag/månad kl. 16.30–18.30. Två helgläger, aktiviteter/resor. Konfirmation i
S:ta Maria kyrka i april/maj 2007.

LAN-konfa
För dataintresserade med egen dator.
Läsning varannan söndag. Läger. Konfirmation i maj 2007 i S:t Nicolai kyrka.
Äventyrskonfa
Skidåkning, vandring, kanoting, läger.
Gruppen träffas två veckoslut, en vecka
på vintern och tre veckor på sommaren.
Kostnad max 2500 kr.
Konfirmation i S:t Nicolai kyrka i juli
2007.

Välkommen till Gudstjänst
Pingstdagen 4/6

Apostladagen 16/7

Den heliga Anden
S:t Sigfrids kyrka 9.30 Högmässa
S:t Nicolai kyrka 11.00 Gudstjänst
S:ta Maria kyrka 18.00 Mässa

Sänd mig
S:t Nicolai kyrka 11.00 Konfirmationsmässa
Friluftsgudstjänst 15.00 i
Wennerbergsgårdens trädgård

Söndagen 23/7

19.00 Musik i S:t Nicolai

Efterföljelse
S:t Nicolai kyrka 11.00 Gudstjänst
20.00 Musik i S:t Nicolai

Heliga Trefaldighets dag 11/6

Kristi förklarings dag 30/7

Sveriges Nationaldag 6/6

Gud – Fader, Son och Ande
Ekumenisk gudstjänst 10.00
i Stadsträdgården

Söndagen 18/6
Vårt dop
S:t Sigfrids kyrka 9.30 Gudstjänst
S:t Nicolai kyrka 11.00 Högmässa

Midsommardagen 24/6
Skapelsen
Friluftsgudstjänst 15.00 i
Wennerbergsgårdens trädgård

Johannes Döparens dag 25/6
Den högstes profet
S:t Sigfrids kyrka 9.30 Gudstjänst

Söndagen 2/7
Förlorad och återfunnen
S:t Nicolai kyrka 11.00 Högmässa

Jesus förhärligad
S:t Nicolai kyrka 11.00 Högmässa

Söndagen 6/8
Andlig klarsyn
S:t Sigfrids kyrka 9.30 Mässa
S:t Nicolai kyrka 11.00 Gudstjänst

Söndagen 13/8
Goda förvaltare
S:t Sigfrids kyrka 9.30 Gudstjänst
S:t Nicolai kyrka 11.00 Högmässa
20.00 Musik i S:t Nicolai

Söndagen 20/8
Nådens gåvor
S:t Sigfrids kyrka 9.30 Mässa
S:t Nicolai kyrka 11.00 Gudstjänst

Söndagen 9/7

Du som behöver skjuts till gudstjänsten,

Att inte döma
S:t Nicolai kyrka 11.00 Gudstjänst
20.00 Musik i S:t Nicolai

ring taxi 220 80 och uppge kyrktaxi för
Lidköpings församling

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, Tel 684 00.
Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Tomas Forsner. Redigering: Lidköpings Tryckeri AB

061171

Annandag pingst 5/6
Andens vind över världen
S:t Nicolai kyrka 19.00 Aftongudstjänst

