VINTER 2015 - 2016

FÖRSAMLINGS BLAD

”När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå.
Guds Son i nattens timmar
där vilar uppå strå.
Guds Son i nattens timmar
där vilar uppå strå.”
Psalm nr. 121

AMNEHÄRAD -LYRESTADS
PASTORAT

FÖRSAMLINGSNYTT

-Tankar inför Advent och jul.
På första övningen med kyrkokören när vi börjar
öva på advents- och julsångerna händer något
speciellt, det är som om vi har längtat till den här
tiden på året på ett särskilt sätt och vi sjunger med
mer glädje och förväntan än vanligt, detta märks
sedan i gudstjänsterna under den här tiden.
Jag längtar till att få sätta upp adventsljusstakarna
och adventsstjärnorna och på så sätt göra mörkret
mindre mörkt. För där det bara finns ett aldrig så
litet tänt ljus, där har mörkret förlorat sin makt.
Jag är också förväntansfull på vad julhelgen och
det nya året ska innebära, men tyvärr är det många
människor som inte har samma positiva längtan
och förväntan som jag har inför de här högtiderna.
Människor som är ensamma. Människor som lider.
Mäniskor som är på flykt. Just nu är ungefär 60
miljoner människor på flykt från olika delar i
världen mot Europa. Människor som är desperata
och som har tvingats lämna allt – sitt hem, sina
familjer, släktingar och vänner, sina arbeten, sin
trygghet och sitt land. De flyr mot en framtid de
inte vet något om, de bara hoppas på att allt ska bli
bättre.
Den fattiga zigenarflickan Esmeralda ber i
Disneyfilmen Ringaren från Notre Dame så här:
”Jag vet inte om du hör mig, men ber dig om ett
svar. Jag vet inte om du lyssnar på den bön jag har.
Ja, jag vet: jag är för simpel, jag ska va´ utanför,
men när jag ser din blick så tror jag ändå att du
kanske hör.
Gud hjälp de människor som är i nöd. Visa din
kärlek och ge dem ditt stöd, finns här i världen den
stund de finns till. Hjälp du de glömda, jag tror att
du vill.
Jag ber för andra som finns utanför. Jag ber från
mitt hjärta och tror att du hör. Hjälp alla mänskor
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som lider just nu. Alla är barn här, och vår fader,
det är du.
Jag förstår nog inte varför en gräns, en dörr blir
stängd. Jag vet, din kärlek gäller alla som lider,
som gråter, som tror och förlåter.
Hjälp alla mänskor som lever i flykt och ge dem en
plats där de kan leva tryggt.
Rör våra hjärtan, så att vi kan se. Gud, visa vägen
och lär oss att ge. Din kärlek är evig, trofast och
sann. Lär oss att dela den med varann.”
En bön som får bli vår bön också.
När allt känns hopplöst och allt verkar vara nattsvart mörker för oss, så känns det tryggt att veta
att Jesus alltid är med oss och att han vet hur det
är att vara flykting. Han var också tvungen att fly
från sitt land och tvingades lämna allt. Men Jesus
vänder mörker till ljus och överger aldrig någon av
sina minsta bröder eller systrar. Han överger aldrig
oss.

DÖPTA

AVLIDNA

Amnehärads församling

Amnehärads församling

12 sept
13 sept
19 sept
			
19 sept
			
19 sept
			
10 okt
7 nov

9 aug
15 aug
10 sept
11 sept
21 sept
1 okt
			
5 okt
7 okt
13 okt
17 okt
24 okt
27 okt
31 okt

Elsa Kristina Blees
Thea Linnea Marie Blomqvist
Anthony Erkki Torsten Herrala
Andersson
Juliette Alice Esteri Herrala
Andersson
Tindra Nikita Viola Herrala
Andersson
Olle Ulf Lars Gustafsson
Herman Per Olov Williamsson

Lyrestads församling
29
19
3
17
25

aug
sept
okt
okt
okt

Robin Melker Christer Gibson
Millie Carina Isabella Larsson
Vincent Alfred Oscar Lindqvist
Algot John Oskar Hovbrink
Ellie Lina Edkvist

”Vinden susar i advent och vårt första ljus blir
tänt. Barn som har det svårt i världen, Gud bevara
dem på färden. Gud bevara dem på färden.
Mörkret tätnar i advent och vårt andra ljus blir
tänt. Gud bevara dem som gråter, låt dem le och
leka åter. Låt dem le och leka åter.
Kölden biter i advent och vårt tredje ljus blir tänt.
Gud bevara alla frusna. Ge dem värme, låt det
ljusna. Ge dem värme, låt det ljusna.
Julen nalkas i advent och vårt fjärde ljus blir tänt.
På Guds lille son vi tänker när de fyra ljusen
blänker, när de fyra ljusen blänker.”
Ur boken: Sånger för små och stora.

Amnehärads församling

Jag önskar dig en rofylld och glädjerik adventstid,
en välsignad julhelg och ett gott och hoppfullt
2016.
Helena Witting
vik. församlingsassistent

25 juli
			
19 sept
			
26 sept
			

VIGDA

10 okt
			

Kjell Jonny Karlsson
Ann Iréne Margret Abrahamsson

Lyrestads församling
Fredrik Olof Magnus Christesen
Sandra Marie Friman
Lars Gunnar Fredrik Larsson
Malin Carina Andersson
Nina Elisabeth Sabina Rousu
Linda Ellen Johansson

Jan Robin Ronny Steen
Astrid Margareta Gustavsson
Ingegerd Maria Hammar
Anna Elvi Almida Nilsson
Nils Gösta Sandberg
Anna Margareta ”Anna-Greta”
Pettersson
Nils Åke Yngve Ärlevik
Camilla Elise Skogh
Evy Mariann Thorbjörnsson
Inga Brita ”Inga-Britta” Fredriksson
Mats Gustav Haraldsson
Lena Rigmor Maria Kärrfeldt
Ingeborg Teresia Carlsson

Lyrestads församling
24
26
27
07
11
16
23
01
21
11
14
14
30
05
13

apr
apr
apr
maj
maj
maj
jun
jul
aug
sept
sept
sept
sept
okt
okt

Anna-Greta Carlsson
Gunborg Maria Gullan Sandsten
Vivi Viktoria Rising
Seppo Tero Hellman
Inga-Britt Elisabet Spjut
Gunvor Ingegerd Arvidsson
Lillian Synöve Gullberg
Märta Iréne Bålhede
Anders Erik Kvist
Sven Einar Åfeldt
Dagny Cecilia Brink
Gustaf Erik Bernhard Björnberg
Sven Lennart Andersson
Katarina Evy Margareta Hellgren
Stig Johan Bertil Johansson
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BARN OCH UNGDOM

BARN OCH UNGDOM

Ett axplock ur Barn-och Ungdomsverksamheten i vårt pastorat
MINIORERNA, CECILIAKÖREN & KOMPISKLUBBEN

KONFIRMANDLÄGER
PÅ FLÄMSLÄTT
DOPFEST

Vid dopfesten i Amnehärads kyrka delar Charlotte ut
dophjärtan till ett av alla de barn som har blivit döpta.

LUCIAFIRANDE
DEN 9 DECEMBER
Klockan 18.00 i Amnehärads kyrka är det våra
ungdomar i Ceciliakören&Kompisklubben och
Miniorerna och efteråt är det ”Lussefika” i
församlingshemet.

VÄLKOMNA ÅTER TILL VÅRA AKTIVITETER
FÖR BARN, UNGDOMAR OCH FAMILJER
SOM STARTAR VECKA 3
4
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Ceciliakören och kompisklubben samlade för
körövning.

Ceciliakören och kompisklubben på utflykt vid
Gullspångsälven.

Ceciliakören och kompisklubben på utflykt vid
Gullspångsälven.

Miniorerna målar hjärtan.

HÄNT I LYRESTAD……

grupp har träffats på måndagar och haft
7 deltagare i åldrarna 6-9 år.

Höstterminen innebar förändringar för alla,
i och med att Lotta hade tjänstledigt och jag,
Helena anställdes som hennes vikarie.
Efter en lite trevande start blev det en Minior- och
Juniorgrupp i Kyrkans hus i Hassle. Denna grupp
har träffats på torsdagar och haft 10 deltagare i
åldrarna 6-10 år.
I Lyrestad/Sjötorp blev det också en grupp (Draget/
Öppen eftermiddag) som har träffats i Lyrestads
församlingshem och i Sjötorps bygdegård. Denna

I Lyrestad blev det även Kyrkis-grupp. I denna
grupp har de minsta barnen och deras föräldrar
träffats på måndagsförmiddagar och här har
deltagarantalet legat på ung. 4-7 barn och 4-6
vuxna.
I alla grupper har vi pysslat,fikat, lekt, sjungit
tillsammans och pratats om Gud och Jesus.
Helena Witting
Vik. församlingsassistent
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AKTIVITETER I PASTORATEN

AKTIVITETER I PASTORATEN

En höst full av aktiviteter
BESÖK I SKÖRDETID

HALMGRUPPEN
På måndagar klockan två samlas halmgruppen i
Lyrestads församlingshem. Det är ett gediget gäng
damer som med sina flitiga händer hjälps åt att
förvandla de skördade och torkade halmstråna till
änglar, julbockar och andra fina dekorationer.
Vid den traditionella halmauktionen den 3 dec. i
Lyrestads församlingshem kl. 18.30, ges möjligheten till var och en att ropa hem något av alla alster,
kanske blir det en halmängel, halmtomte eller
kanske den stora julbocken.

Under skördetid längs kanalen gästades Lyrestad kyrka
av Katarina & Olof Torgersson. Ett mycket samspelt
par som bjöd på mycket egen musik till kända
diktares texter.

OTTERBÄCKENS KYRKA
50 ÅR
I en för kvällen välfylld kyrka firades att
Otterbäckens kyrka i september månad stått
där den i dag står under 50 år. Till jubileet hade
Gråsparvarna från Kinnekulle inbjudits tillsammans med Uno Gustavsson, representant för
Burundihjälpen. Gråsparvarnas sångarglädje
under kvällen gick ingen förbi och besökarna föll
glatt in i sångerna. Jubileums stämningen lät sig
också avspeglas på kvällenstallrikar då välsmakande smörgåstårta avnjöts.
En kort historisk exposé över kyrkan och dess
inventariers historia återgavs också denna festkväll.

SOPPLUNCH I LYRESTAD

ALLHELGONA

Ljus tänds i allhelgona tid och vi minns dem som
har lämnat oss.
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Sopplunchen i Lyrestad fick besök av förskoleklassen och förstaklassare från Lyrestad skola som sjöng med stor
sångarglädje.
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AKTIVITETER I PASTORATEN

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

TACKSÄGELSE OCH EKUMENISK SKÖRDEGUDSTJÄNST
I AMNEHÄRADSFÖRSAMLING.

Kyrkogårdsnytt
Årets sommarblommor kom som vanligt från
Gullspångs Handelsträdgård.
Denna sommar har varit mycket gynnsam för våra
blommor som var fantastiskt fina.
Nästa år kommer även Amnehärads kyrkogård att
få just denna kombinationen, isbegonior och
husarknapp.
Vaktmästarna i Lyrestadsdelen bjöd ut kyrkorådet

GRAVSÄKRING
Södra Råda Kyrka smyckad inför årets
Skördegudstjänst.

Återkommande under året har kyrkogårdsförvaltning och enskilda anställda fått frågan från besökande av Södra Råda kyrkogård:
- Vad är det som har gjorts på kyrkogården?
Varför står det stöttor av trä vid gravstenen och
med vita band runt flertalet av kyrkogårdens
gravstenar ?

Skördeauktion i Södra Råda bygdegård.

TACKSÄGELSEDAGEN MED DOPFEST I LYRESTADS
FÖRSAMLING

på en kyrkogårdsvandring till våra sex kyrkor och
två församlingshem, en solig höstdag i oktober.
Vaktmästarna visade runt på sina arbetsställen.
Det var en trevlig och givande dag givande dag.
Höstarbete för oss ute på kyrkogården innebär bl.a
lövupptagning, ris och dekorationer läggs på
vårdgravar, förberedelser inför vintern

Herrarna fick vara frontfigurer för körsången denna
dag.

Full rörelse i kyrkan av stora som små.
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Vi från
Kyrkogårdsförvaltningen
önskar er
alla en
God Jul & ett
Gott Nytt År

Allt har sin grund i att kyrkogårdsförvaltningen
tillsammans med gravrättsinnehavarna har ett
gemensamt ansvar för att kraven för säkerheten på
våra kyrkogårdar efterlevs. Allt detta för att inga
olyckstillbud skall inträffa.
Pastoratet tar sitt ansvar genom att under de
närmaste åren genomföra en så kallad provtryckning av samtliga gravstenar på våra kyrkogårdar,
undantaget liggande gravstenar. För att underlätta
för gravrättsinnehavarna att genomföra påtalade
åtgärder, har pastoratet kontaktat ett företag,
DACAGA, kunniga på området, vilket erbjuder
sig att mot framförhandlat pris utföra de åtgärder,
vilka anses vara nödvändiga för att gravstenen skall
klara uppmätt tryck.
Alla berörda gravrättsinnehavare kontaktas brevledes av DACAGA för att så beredas möjlighet att
genom dem ta sin del av ansvaret.
Arbetet med gravsäkring har börjat i och med att
alla gravstenar på Södra Råda kyrkogård är provtryckta. I tur står nu Hassle kyrkogård och Färed
kyrkogård. Inom fyra år räknar vi med att samtliga
gravstenar på våra kyrkogårdar skall var provtryckta.

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2015 - 2015
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GUDSTJÄNSTER
Amnehärad – Lyrestads pastorat dec 2015 – feb 2016

24 december, Julafton

Sjötorp Kyrka kl.23
Sammanlyst Midnattsgudstjänst Församlingskören
Trumpet
Berga Kyrka kl.23
Midnattsgudstjänst Sångmedverkan

25 december, Juldagen
Amnehärads Kyrka kl.7
Julotta Kyrkokören

29 november, Första advent

Amnehärads Kyrka kl.11
Adventsgudstjänst Kyrkokören Kyrkkaffe
Vikens kyrksal kl.18
Adventsgudstjänst Ceciliakören Kyrkkaffe
Lyrestads Kyrka kl.11
Adventsgudstjänst Församlingskören Kyrkkaffe
i kyrkan
Berga Kyrka kl.16
Adventsgudstjänst Sångmedverkan
Sjötorps Kyrka kl.18
Adventsgudstjänst Sångmedverkan Kyrkkaffe

6 december, Andra advent

Amnehärads Kyrka kl.11
Gudstjänst Kören Galaxen Jullunch
Färeds Kyrka kl.18
Adventsgudstjänst Sångmedverkan Kyrkkaffe

13 december, Tredje advent Luciadagen

Berga Kyrka kl.16
Sammanlyst Gudstjänst i Luciatid Kaffe och pepparkaka

20 december, Fjärde advent

Amnehärads Kyrka kl.18
Julkonsert Sammanlyst för hela pastoratet
Kyrkokören Solister och Instrumentalister
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6 januari, Trettondedag jul

14 februari, Första söndagen i Fastan

Lyrestads Kyrka kl.11
Gudstjänst. Musikmedverkan Servering av gröt i
församlingshemmet

21 februari, Andra söndagen i Fastan

10 januari, Första söndagen efter trettondedagen

Lyrestads Kyrka kl.11
Gudstjänst

Amnehärads Kyrka kl.17
Gudstjänst Körsång Servering av gröt i
församlingshemmet

Vikens Kyrksal kl.16
Sammanlyst Gudstjänst Sångmedverkan Kyrkkaffe

17 januari, Andra söndagen efter trettondedagen
Amnehärads Kyrka kl.18
Mässa

Lyrestads Kyrka kl.7
Julotta Sångmedverkan Trumpet

Berga Kyrka kl.10
Mässa

26 december, Annandag jul

24 januari, Septuagesima

Vikens Kyrksal kl. 18
Sång och musik i jultid Sammanlyst för hela pastoratet

27 december, Söndagen efter Jul

Lyrestads Kyrka kl. 18
Sammanlyst Musikgudstjänst, Orgelkonsert

31 december Nyårsafton
Amnehärads Kyrka kl.16
Nyårsbön Musikmedverkan
Berga Kyrka kl.18
Nyårsbön Musikmedverkan

1 januari Nyårsdagen

Amnehärads Kyrka kl.18
Sammanlyst Ekumenisk gudstjänst

3 januari, Söndagen efter Nyår
Sjötorp Kyrka kl. 18
Sammanlyst Gudstjänst

Vikens kyrksal kl.16
Gudstjänst Sångmedverkan Kyrkkaffe

Amnehärads Kyrka kl.11
Sammanlyst Gudstjänst Kyrkokören Kyrklunch

Vikens kyrksal kl.16 Gudstjänst
Sångmedverkan Kyrkkaffe

28 februari, Tredje söndagen i fastan
Amnehärads Kyrka kl.11
Sammanlyst Gudstjänst

6 mars, Midfastosöndagen

Vikens kyrksal kl.16
Gudstjänst Sångmedverkan Kyrkkaffe
Sjötorps Kyrka kl.10
Gudstjänst

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Lyrestad Kyrka kl.11
Gudstjänst

31 januari, kyndelsmässodagen

Amnehärads Kyrka kl.16
Gudstjänst för Stora o Små Ceciliakören Bibelutdelning
till församlingens 6- åringar Kyrkkaffe
Sjötorps Kyrka kl.16
Gudstjänst för Stora o Små Bibelutdelning till 6- åringar
Kyrkkaffe

7 februari, Fastlagssöndagen
Amnehärads Kyrka kl.11
Gudstjänst

Sjötorps Kyrka kl. 18
Gudstjänst Församlingskören

10 februari, Askonsdagen
Amnehärads Kyrka kl.19
Veckomässa
Lyrestads Kyrka kl.19
Veckomässa

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2015 - 2015
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MUSIKEN I PASTORATET

MUSIKEN I PASTORATET

Musik i Advent och Jultider
29 november, Första advent

Amnehärads Kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst Kyrkokören Kyrkkaffe
Vikens kyrksal kl. 18.00
Adventsgudstjänst Ceciliakören Kyrkkaffe
Lyrestads Kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst Församlingskören Kyrkkaffe i kyrkan
Berga Kyrka kl. 16.00
Adventsgudstjänst Sång - Emelie Levin

HEJ!

Sjötorps Kyrka kl. 18.00
Adventsgudstjänst Sång Kyrkkaffe

6 december, Andra advent

Amnehärads Kyrka kl. 11.00
Gudstjänst Kören Galaxen Jullunch
Färeds Kyrka kl. 18.00
Adventsgudstjänst
Sång - Alma Lindström Kyrkkaffe

13 december, Tredje advent Luciadagen
Berga Kyrka kl. 16.00
Sammanlyst Gudstjänst i Luciatid med sång

20 december, Fjärde advent

Amnehärads Kyrka kl.18.00
Julkonsert Sammanlyst för hela pastoratet Kyrkokören
Solister och Instrumentalister

AMNEHÄRAD

25 december, Julotta

Musik i Amnehärads kyrka

Lyrestads Kyrka kl. 07.00
Julotta Sångmedverkan och Trumpet
Amnehärads Kyrka kl. 07 .00
Julotta Kyrkokören

27 december, Söndagen efter Jul

Lyrestads Kyrka kl. 18.00
Sammanlyst Musikgudstjänst, Orgelkonsert

31 december

Amnehärad kyrka kl. 16.00
Nyårsbön Birthe Wetter, saxofon/klarinett
Berga kyrka kl. 18.00
Nyårsbön Birthe Wetter, saxofon/klarinett
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I samband med advent och jul får vi komma
till våra kyrkor för att återigen glädjas och få
ta del av vårt traditionella och älskade advents
och julsånger. Musiker och körsångare inbjuder
dig till att genom takt och ton få lyssna till den
välkända musiken.
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Detta glada gäng träffas på onsdagar.
6-7 veckor/termin och sjunger tillsammans.
Vi skulle gärna vilja vara lite flera sångare och
hoppas på detta sätt locka till oss några, speciellt
herrar som av någon anledning är lite färre till
antalet. Under vårterminen kommer vi att ses
direkt efter julhelgerna och startar:
Onsd. 13 jan. kl.18.30-20.00 i Lyrestads församlingshem.

Enda kravet för att vara med är att man tycker det
är roligt att sjunga. Ingen åldersgräns vare sig upp
eller ner. Du behöver inte ha några förkunskaper
av körsång. Ibland sjunger vi med andra t.ex. i

kyrkan, hamnmagasinet, ”Våga-sjunga-dag” i
Skara, äldreboende , men framförallt med varandra. Vi kommer att sätta ”Lasse Berghagen” som
tema för våren-16. Vi ska leta och plocka fram
guldkorn i hans stora och breda sångskatt.
I vår 4-stämmiga församlingskör vill vi gärna
utöka antalet tenorer. Så har du lust eller känner
någon som du tror skulle vilja vara med så tveka
inte på att höra av er.
Start: Tisd.12 jan.kl19.00-20.45 i Ly.f.hem.
Välkommen att vara med!
Lyrestads Prova-på-kör/Lyrestads församlingskör
Körledare Anna Stenström 0501 - 27 87 88

onsdag 2 december kl. 12.15
Lunchmusik med baguette, tema Julmusik
Lars Kullnes, orgel

LYRESTAD

söndag 20 december kl. 18.00
Julkonsert Kyrkokören, solister, instrumentalister

Lyrestad kyrka onsd. den 6 januari kl. 11.00

onsdag 3 februari kl. 12.15
Lunchmusik med baguette Lars Kullnes, orgel
onsdag 3 mars kl. 12.15
Lunchmusik med baguette Lars Kullnes, orgel

Till gudstjänsten i
Kommer St. Helenas ungdomskör ifrån Skövde.
Kören leds av Emelie Levin och Brita Söderbergh.
Efter gudstjänsten serveras gröt och smörgås i
församlingshemmet.

torsdag 14 januari kl. 19.00
I Amnehärads församlingshemmet
Terminsstart: Kyrkokören

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2015 - 2015
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DIAKONI

DIAKONI

Diakoni är handlingens språk
- kristen tro omsatt i praktisk handling

Kraften bakom Svenska kyrkans diakoni är det
glada och hoppfulla budskapet om Jesus Kristus.
Han själv är förebilden framför andra, för var
och en som tjänar sina medmänniskor på
kyrkans uppdrag

HEMBESÖK
Det finns många olika anledningar till hembesök.
Känner du behov av att prata med någon om
saker som är viktigt i livet just nu, hembesök är
en möjlighet att få träffas och prata.

SJÄLAVÅRD
Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes
andliga välbefinnande och skälen till att be om
själavård kan vara flera. Kanske är det något i livet
som inte stämmer, som du vill sätta ord på tillsammans med någon. Eller kanske behöver du bearbeta
din tro och dina tvivel tillsammans med någon som
gått ett stycke längre på vägen?
Kontakta församling, så får du kontakt med
en själavårdande person. Förhembesök, samtal
eller själavård kontakta Martin (diakoniansvarig),
se baksidan.

INSAMLING TILL
VÄRLDENS BARN
Hösten är årstiden för Världens Barn insamlingen
och även detta år har några av kyrkorna och
föreningarna i Amnehärads församling gjort allt
vad de kunnat för att försvara de sista årens goda
insamlingsresultat. Den nu traditionella vandring
till förmån för insamlingen gick en tisdags morgon
– och förmiddag från starten för dressinbanan mot
Otterbäcken. Var och en traskade efter sin förmåga. Extra roligt att se alla glada och givmilda barn
– och ungdomar kring insamlingskärlet.
Tidigare under insamlingsperioden arrangerades en
kväll i musikens tecken och platsen var
Amnehärads kyrka. Ceciliakörens barn bidrog med
sin spontana, glada sång och ingen kunde låta bli
att beröras av Agnetha Halldins vackra sång under
kvällen.
Efter insamlingsperiodens avslutande bössinsamling konstaterades glatt, att 85 180 kronor samlats
in, 43 431 i Gullspång och 41 749 i Hova.

Kyrkans internationella
arbete
-Hungern gjorde mig så arg. Jag var inställld på att
jag skulle förändra mitt liv. Idag har jag gjort det.
Så berättar Bizunesh Fentaw i byn Robbit i Etiopien.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

33,6 MILJONER KRONOR
I ÅRETS FASTEKAMPANJ
Årets fastekampanj ökade med 600 000 kronor
jämfört med förra året. Pengarna som har samlats
in kommer att användas till en tryggare och rättvisare tillvaro för de människor som lever i utsatta
situationer, runt om i världen.
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Blir nytt tema för fastekampanjen 2016
Rätten till mat är en av de mest grundläggande
mänskliga rättigheterna . Ändå lever 780 miljoner
människor utan att kunna äta tillräckligt . Det är
oacceptabelt . Med det nya temat MATRÄTTEN
-för allas rätt till mat inbjuds alla att göra en viktig
insats för det internationella arbetet under fastan.

2015 års fastekampanj avslutades på palmsöndagen
den 29 mars. Varmt tack för allt stöd!

INTEGRATIONSARBETE
Under hösten och vintertiden arbetar vi tillsammans med andra organisationer i samhället i vårt
gemensamma ansvarstagande för ett tryggt och
gott integrationsarbete för de medmänniskor som
redan bor på asyl- och flyktingboende inom pastoratet, samt för de medmänniskor som ännu inte har
anlänt till Sverige. Vill du hjälpa till eller har
frågor om vad som är på gång, kontakta
Martin (diakoniansvarig), se baksidan.

MATRÄTTEN

FLER SÄTT ATT GE:
• SMS:a HUNGER till 72905 och
ge 50 kronor.
• Ge en gåva via plusgiro 90 01 22-3 eller
bankgiro 900-1223.

LÅT FLER FÅ FYLLA FEM
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit
fylla fem år. Barn dör av undernäring, infektioner
och bristande omsorg. Den 29:e november, på
första advent startar årets julkampanj Låt fler
få fylla fem. Var med du också! Varmt tack för
din gåva!

• Swisha valfritt belopp till 9001223.
• Ta ställning varje månad! Som månadsgivare
lägger du grunden till vårt arbete.

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2015 - 2015
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BISKOP ÅKE

BISKOP ÅKE

Biskop Åke
BREVET

Som lite extra läsning kring advent – och jultid
får du här ta del av, ett biskopsbrev från biskop
Åke Bonnier i adventstid 2015.

16

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2015 - 2015

En bit in på det nya året har vi glädjen, att på
eget initiativ från biskop Åke, hälsa biskopen
välkommen till vårt pastorat söndag den 14 februari
2016 i samband med söndagens gudstjänst kl.11
i Amnehärads kyrka.
Vi befinner oss då i fastan och får se fram emot
att höra biskop Åke dela med sig av sina tankar,
i predikans form, kring söndagens tema,
prövningens stund. I gudstjänsten kommer
Amnehärads kyrkokör att medverka.
Efter gudstjänsten inbjuds till samkväm i
församlingshemmet.

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2015 - 2015
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VINTER KRYSSET

VÄLKOMMEN TILL...

Vinnare av Sommar-Höstkrysset är välkomna att hämta ett vinstpaket på någon av våra
pastorstexpeditioner: Grattis till vinst: Christina Widepalm, Sjötorp och Nisse Johansson, Gullspång.
SÖNDERSMULA

DEN FORMEN AV
FORTPLANTNING
KAN VARA SKADLIG

SITTER
LÄNGST
FRAM

ENCELLIGA
ORGANISMER

FRUKT

FÅNGSTBUR ELLER
SMÄLTA

RIVJÄRN

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar o hembygdsgårdar i vintertid!

BYGGS VID
MOSKÉ

SOPPLUNCHER

AVVIKELSE
FRÅN DET
NORMALA

Amnehärads församlingshem klockan 12.00
20 januari 2016

LORNJETT

VÄG

FRÅNSLAGEN

ATT BÄRA
VAROR I

SERVERAS
EFTER
GUDSTJÄNST

17 februari 2016
ÄR DUKTIGA MEN
OKÄNDA

KONTRA

GRANNAR
ELLER
BIBELBOK

GICK I
LAND MED
MAKAR
DET ÄR EN SORTS
KOSMETIKA

GÖR BÅDE
SIMPLA
KATTER
PERSONER
OCH
RUCKEL

MED STOR HÄNSYN
TILL HELHETEN

GRANNLÅT
ATEISM

BURGEN

TRÄD

KONTINENT
BLAD
SVALT

FRAMÅTANDA

MUSIKINSTRUMENT

PLACERADE

ANNULLERADE

TÄVLING I
SVERIGE

BY MELLAN
HUDIKSVALL OCH
BERGSJÖ
ENERGI

STORSTOCKHOLMSLOKALTRAFIK

FÅGELSJÖ
I ÖSTERGÖTLAND

GIGANTER

SYMBOL FÖR
JOD OCH STRÖM

PÅSTOD

GRÄSSTJÄLKARNA

KRÄVA

RYMMA

PÅ DEN
VÄXER
GRÄS OCH
BUSKAR

SOCIALDEMOKRATER
GUD PÅ
ARABISKA

FÖROLÄMPNING

VRÅNGT

FRÅN ROM
TIDSRYMD

INGALUNDA

LEDDES AV
HIMMLER

HUVUDSTAD

LIKNAR
VASS

SVAG

ÄR INTE
SJUK

MEDICINER
FRÅN
VÄXTER

GRANSKAT

ÄR HAL

PLAN
ELLER BO

FAR ELLER
TEG

KAN VARA
AV BOMULL

TUNNORNA

EJ SNARA
MEN BAND

Lyrestads församlingshem och
bygdegården i Sjötorp klockan 12.30

Trettondedag jul 6 januari Gudstjänst i
Amnehärads kyrka kl.17:00.

SYFÖRENINGSAUKTION
2015

Grötfrukost torsdagen den 21 januari kl.09:00
i Sjötorps bygdegård.

Inbjuder Amnehärads kyrkliga syförening till
sin årliga auktion i Amnehärads församlingshem.
Lotterier, åror, kaffe och auktion utlovas.

Därefter servering av gröt, skinksmörgås, kaffe
och kaka, samt brödlotteri i Församlingshemmet.

Sedvanlig grötfrukost med bland annat smörgås
och kaffe.

Söndagen den 7 februari Fastlagssöndagen är
det gudstjänst i Sjötorps kyrka kl.18:00

Församlingskören medverkar. Därefter kyrkkaffe
i Bygdegården med brödförsäljning och lotterier.
Påsklunch planeras i Kyrkans hus i Hassle på
samma sätt föregående år. Mer information
kommer i nästa församlingsblad.

JORDBRUKARE

YRKANDE
I RÄTTEGÅNG

16 mars 2016

Fredagen den 27/11 kl.19

ULL FRÅN
INDIEN

CHARKVARA

Trettondedag jul 6 januari Gudstjänst i
Lyrestads kyrka kl.11:00.

Därefter servering av risgrynsgröt och
skinksmörgås i Församlingshemmet. Lotterier.

3 februari 2016

Ö I STOCK- TÄVLINGAR
HOLMS
SKÄRGÅRD PARALYSERATS

GRÖT OCH JULLUNCH

(Vill du vara med att hjälpa till söndagen
den 7 februari eller vid påsklunchen, kontakta
Birgitta Svensson Tel.070-6545965, bisv@tele2.se)

PRISET

FÖRLEGAD
LITEN
BESTÅNDSDEL
HÅLRUM
ELLER
STORMA

TAL ELLER
TUMULT

GULLIG

DRÖNARE

TA MARK

YTA

EN AV
GRUNDSMAKERNA

SKY

ANFALL

RIKTNING

RECITERA

SÄTTA DIT

TRÄD

KAN LUKTA
ILLA

TYP AV
TERRIER

BEFRIELSEN

Vid ovanstående gröt och julluncher går överskottet av
kapital oavkortat till svenska kyrkans internationella juloch faktakampanjer.

LED

SKREV
MILNE OM

LÅGA
FRITERAD
FISKBIT
HONA

RYGG

FLITIG

MER
TORFTIG

BOXEN
ELLER
TRÄDET

SAMISK ROCK SOM
GÅR NER ÖVER MIDJAN

KROPPSDEL

BLÅSA
ELLER
SLITA

Bild: "Symeons lovsång" av Aert de Gelder Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl

KRYSSA OCH VINN: ETT VINSTPAKET
Svaret med kryssrutan sänder du senast den 20 januari 2016
Till: ”VINTER-krysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång

Aktuella tider och ev. ändringar
finns på vår hemsida och
i aktuella annonser.

Namn:................................................................................
Adress:...............................................................................
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VINTER 2015 - 2016
Hej !!!
Vi har bytt
telefonsystem.
Numera är
alla telefoner
kopplade till
våra mobila
telefoner!

Här når du oss:
Pastorsexpeditionen i Lyrestad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar tisdag, onsdag, fredag 10.00-12.00 och torsdagar 13.00-15.00
Tel. 0501-500 02. Fax 0501-507 27.
Kyrkoskrivare: Niclas Gustafsson Tel. 0501-669 30 / 0501-27 87 85.
Adress: Lyrestads församling. Församlingshemmet 548 73 Lyrestad.

Församlingsexpeditionen i Amnehärad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00-12.00.
Tel. 0551-285 50, Fax. 0551-200 78.
Adress: Amnehärads församling. Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

E-postadress: amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Präster

Diakoni – Information - Konfirmand

Kyrkoherde
Telefon exp.
Telefon
Tel. Bostad

Charlotte Holmgren
0551-285 50 / 0501-500 09
0551-285 47
0551-228 40

Förs. pedagog
Telefon exp.
Telefon

Komminister

Janolof Lindquist

Florence Lindwall Ryrlén
Telefon exp.
0501-669 32
Telefon
0501-28 87 86

(Vikariat t.o.m. 31/12-15)

Telefon exp.
Telefon

0501-669 31
070-718 41 76

Lars Kullnes
0551 – 285 43
Anna Stenström
0501-27 87 88

Barn-Ungdom-Familj
Förs. Assistent
i Amnehärad
Telefon

Kyrkokamrer

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkomusiker
Organist
Telefon
Kantor
Telefon

Martin Öhman
0501-500 09
0501-27 87 87

Desirée Karlsson
0551-285 42

Gerth Johansson
Telefon exp.
0501–669 36
Telefon
0501-27 87 83

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon

0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon

0501 – 500 02

Förs. Assistent
Helena Witting
i Lyrestad (Vik. 17/8-15 - 31/12-15)
Telefon
0551-285 42
Förs. Assistent Lotta Sandström i Lyrestad.
Tillbaka i tjänst 1/12-2015
Tryck: Redo 2015

Redaktör: Martin Öhman
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

