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Vi som lever nu har väl inte glömt bort konsten 
att förundras?! Tar vi allt underbart för själv-
klart?! Bra vore det nog för oss, tänker jag, om 
vi fick återupptäcka att vårt ursprung finns att 
söka i en ofattbar kärleks hemlighet, en kärlek 
som sträcker sig långt bortom vår värld och vår 
tid. Kanske förstod vi då varför kärleken har så 
djupa rötter i hela vårt väsen, rötter så djupa att 
det inte skulle finnas något liv alls utan den. 
Så låt oss denna sommar beundra blommorna, 
hur de vänder sig mot ljuset och hur en ödla 
solar sig. Alla behöver ljus. Tillsammans med 
barnet känner vi vinden. Vinden som vi inte kan 
se men som skickar molnen och regnet till oss 
och som blåser bort dem igen så att solen kan 
skina. Vinden som vi andas in och andas ut, 
därför att vi precis som alla växter och djur 
behöver luft för att leva. Bäcken och sjön och 
vattnet som vi badar i eller som vi dricker när 
det är rent. Vattnet som rådjuren kommer till 
när det skymmer mot kvällen och som är så 
viktigt också för träden. Utan vatten vissnar de 
och dör. Allt hör ihop, vinden som har med sig 
regn, bäcken och de törstiga djuren, växternas 
rötter som letar efter vatten i jorden. Träden 
som har sina rötter djupt där nere i jorden. 
Upptill breder de ut sig och andas med bladen, 
precis som vi andas med näsan och munnen för 
att kunna leva o de sträcker sig mot ljuset som 
ger dem kraft. I träden söker fåglar o andra djur 
sina bon. Vår känsla är djup för det växande 
livet. I naturens obändiga växande finns den 
urkraft som skaparen lagt ned i oss och allt 
skapat, livsviljan. 

Min egen trädgård står i väntan på att vårdas. 
Kanske blir det mera tid till det framöver när det 
är dags att ta vara på min pensionärstid efter att 
ha ”gått på övertid” i 2 år. Åren i församlingens 
o Svenska kyrkans tjänst har varit många, hela 

36 år. Vilken livsresa det varit! Här har alla 
ingredienser ingått. Naturligtvis alltifrån glädje o 
skratt, till gråt, bekymmer o sorg. Tänk alla 
dessa fantastiska berättelser och möten med er 
församlingsbor, liten som stor och som bidragit 
till större livsvisdom och vördnad inför livet. 
Allt tillsammans liknar en färgrik pannå. 
Genom varje möte, oavsett vilket eller hur det 
ser ut, blir man en insikt – en kunskap rikare. 
Förmånen att dela liv – att fått ta del av och att 
mötas i varandras livsberättelser. 
Alla dessa år som kom och gick skulle jag aldrig 
ha velat byta ut. TACK för alla givande möten 
med Er församlingsbo, barn, ungdomar och 
vuxna. Tänk vilket privilegium att på nära håll 
följa så många av er genom en stor del av era 
liv. Alltifrån Kärlekis - öppen förskola, miniorer, 
juniorer, konfirmander till vuxenverksamhet av 
olika slag. Tack för fina samtal både enskilt och 
i grupp. Vi kommer, det är min förhoppning, 
även i fortsättningen att mötas på olika platser i 
samhället. Till dig som jag mött men också till 
dig som jag ännu inte mött – Carpe Diem! 

En hälsning till Dej med innerlig önskan om 
rekreation och återskapelse, avkoppling 

och nya möjligheter.

Elisabeth Skarin, församlingspedagog, efter sommar och 

semester också nybliven ”livsnjutare” (pensionär).

I Skapelsens sommar är 
möjligheterna många - Livet är rikt!

FÖRSAMLINGSNYTT

Amnehärads församling

 13 feb Einar Mac Henrik Rogge
 21 feb Alice Gunborg Pettersson
 21 feb Sten Robert Lekman
 28 feb Kerstin Ingeborg Krantz
 18 mars Per Gustaf Mikael Nilsson
 20 mars Nils Christoffer Karlsson
 21 mars Karl Herbert Svantesson
 25 mars Thyra Linnéa Dagobert
 29 mars Bojan Gustafsson
 5 april Nils Tage Sixten Karlsson
 6 april Hans Leonard Hagberg
 12 april Gerda Astrid Elisabet Karlsson
 21 april Leif Åke Lennart Karlsson
 24 april Elof Einar Roland Andersson
 4 maj Asta Linnéa Erika Larsson
 7 maj Anna Astrid Ingeborg Andersson

Lyrestads församling

 7 feb Mildred Ester Eleonora Tjärnberg
 26 april Anna Monia Lindström

Avlidna

”När dagen fylls av fågelsång.
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom 
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen och vi 
är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.”

Psalm 754 vers 1

”Sov du lilla, sov nu gott. 
Du är döpt ditt hår är vått.
I Guds händer vi dig lagt, 
ditt och Guds namn här blev sagt.
Du är på den gröna gren 
liten knopp, Guds ögonsten.

Liten knopp på livets träd,
litet barn på vuxet knä.
Livet rymmer hemlighet,
större än vad någon vet:
som en knopp som går i blom
du vårt barn, Guds egendom.”

Psalm 928.

Amnehärads församling
 
 29 mars Diana Alexandra Palonen
   Kai Juha Mikael Hakkarainen

Vigda

Amnehärads församling

 11 jan Sofie Alice Maria Holm
 1 mars Wilma Kerstin Christina Larsson
 8 mars Märtha Louise Margareta Larsson
 29 mars Sam Isidor Karlsson
 29 mars Ludvig Leonidas Karlsson
 27 april Saga Anitha Alma Helmersson

Lyrestads församling

 1 mars Thyra Elmy Cecilia Andreasson
 6 april Lizzie Maj Emerentia Gustavsson
 12 april Ebba Amelita Johansson
 12 april Molly Elsa Krussgård
 3 maj Tom Emil Vincent Green
 3 maj Elsa Anna Sofia Axelsson
 4 maj Charlie David Clemens Edenäng
 4 maj Märta-Stina Signe Ann-Louise Södling
 12 maj Louise Viola Meijer
 12 maj Klas Erik Meijer

Döpta
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BARN – UNGDOM – FAMILJ BARN – UNGDOM – FAMILJ

Sommarkul med läger, övernattning & utflykter!! 
Lyrestads församlingshem – Sjötorp Bygdegården  Måndag 16/6-Onsdag 18/6 med en övernattning i 
tält. Ålder 7-12 år. För information och anmälan kontakta  Lotta Sandström tel. 0501-27 87 89.

Amnehärads församlingshem Tisdag 24/6-Fredag 27/6 med två övernattningar i tält. Ålder 7-12 år. 
För information och anmälan kontakta Desirée Karlsson tel. 0551-28542.

Resans mål var bland annat ”Stutthof”, ett av de allra första koncentrationslägren, Westerplatte 
– där andra världskriget startade, samt ”Matemblewo”,  ett hem för ensamma mödrar.

Konfirmander med ledare på upplevelserik resa till Polen

Resans mening, 
slippa uppleva igen!

Sommaren var grön allt kändes lyckligt
men världen blev mörk och allt plötsligt äckligt
Människor led, ja djuren med
Rädslan spred sig som gift
precis som fångarna fick
Döden stod vid ens sida varje dag
önskar allt var ogjort tycker jag

Vänskap och familjerelationer slets isär 
det är fruktansvärt hemsk det här
man försökte gömma sig och glömma 
med det enda man kunde göra var att drömma
drömma sig bort till ett liv utan hemskheter 
även om man inte ens orka springa en meter
sorg över landet färdades över allt
känner så mycket för dessa fångar, ja i tusenfalt

magra skelett utan några namn 
det är vad man blev när man kom fram
skratten och glädjen rann bort mellan fingrarna 
som finaste sand
man kände lukten av kropparna som sattes i 
brand
varför finns denna ondska så nära människornas 
liv
det är som att ha sitt hjärta genom stucket av en 
kniv 
från mitt hjärta rinner blodet för alla som föll
att nazisterna mänsklighetens framtid höll 

Gud vad var det som hände och vart var du i 
allt
vände du bort ditt ansikte när allt blev kallt 
var du där och led vid deras sida
varför ska oskyldiga människor få lida

man dömde personer för ingenting, man hade 
fördomar för att man såg den andra som ett hot

men vem var egentligen emot 
emot ett universum med fel och brister, man ska 
vara perfekt 
jakten på det hela gjorde det till en enda stor 
sekt
en reform som ändrade världen 
drog den bort från glädjen
det viktigaste är att man vet och kan förhindra 
även om det som har skett inte går att lindra

tro, hopp och kärlek är det som vi kommer 
längst på 
det som fick vissa människor att klara dagarna 
då
hoppas verkligen att detta aldrig, aldrig sker igen
så vi slipper uppleva detta min vän 

Skriven av: Beatrice Öhman 
18 år (konfirmandledare, ungdomsledare)

Örebro

Minioren David har koll på korvgrillningen. Kärlekisbarnen Madeléne och Nova laddar för fikapaus.
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MUSIK

Musik i Sommarkväll
Klockan 19.00

Pingstafton 7 juni Sjötorps kyrka 
” Duo Nuovo ”
Mathias Kihlberg, flöjt.
Jan Björklund, gitarr.

Lördag 14 juni Berga kyrka 
Opera, romanser, musikaler, visa…
Anna Inghammar, sång
Hanna Carlsson, piano.

Söndag 15 juni Amnehärads kyrka 
Sommarkonsert 
med Amnehärads 
kyrkokör och solister
under ledning av körledare Lars Kullnes.

Söndag 22 juni Amnehärads kyrka 
Anita björk med sångar & musiker.

Söndag 29 juni Lyrestads kyrka 
”Trumpet i folkviseton”
Pelle & Lena Leijon, trumpet/sång
Anna Stenström, piano/orgel.

Torsdag 3 juli Hamnmagasinet Lyrestad 
”Vägskäl”
Björn Larsson, sång & gitarr.

Söndag 6 juli Amnehärads kyrka
” Med en doft av lavendel ”
Fredrik Johansson, klarinett
Maria Ydreborg, piano.

Söndag 13 juli Amnehärads kyrka 
Orgel & Piano
Ragnhild Pettersson

Söndag 20 juli Amnehärads kyrka 
” Trio Paradiso ”

Anna & Olle Grane, fiol, klarinett, sång  
& Tomas Törnheden, piano.

Onsdag 23 juli Sjötorps kyrka 
” Tro Hopp och Kärlek ”
Torgny Gustafson med familj.

Söndag 27 juli Amnehärads kyrka 
” En känsla av sommarkväll ”
Lars, Malin  & Johanna Carlsson
Saxofon, sång och gitarr.

Söndag 3 augusti Lyrestads kyrka 
Marie Christensen, harpa
Linda Payerl, tvärflöjt & sång.

Söndag 10 augusti Berga kyrka 
Musikgruppen ” Blå skuggor ”

Frivilliga och anställda bjöd med 
skolbarnen på påskvandring

Vårliga minnen!!!

Azalea och Alexzandra (mor och 
dotter)  bjöd på vacker sång i 
Vikens kyrksal.

Ingrid Erickson 
berättade intressant 
och underhållande 
om sina resor till 
Gambia.

Roland Wolmesjö kåserade humoristiskt om 
tiden ( under sextiotalet ) som missionspas-
tor i Sjötorp.

I år var det Hassle och Lyrestads skolor som var inbjudna.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

29 maj Kristi himmelsfärds dag
Bergatorp kl.08.00 Gökotta 
Församlingskören medverkar. 
Kaffe och smörgås serveras.

1 juni söndagen före pingst
Sjötorps kyrka kl.10.00 
Gudstjänst 

7 juni Lördag
Sjötorps kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll ”Duo Nuovo” Mathias 
Kihlberg, flöjt, Jan Björklund, gitarr.

8 juni Pingstdagen
Lyrestads kyrka kl.18.00 
Gudstjänst

14 juni Lördag
Berga kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll. Opera, romanser, musikaler, 
visa…. Anna Inghammar, sång & Hanna Carlsson, 
piano.

15 juni Heliga trefaldighets dag
Sjötorps kyrka kl.10.00
Mässa.

21 juni Midsommardagen
Berga kyrka kl.19.00
Gudstjänst.

22 juni Den helige Joh. Döparens dag
Böckersboda kl.15.00
Friluftsgudstjänst.

29 juni 2:a sönd. e. trefaldighet
Lyrestads kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll ” Trumpet i folkviseton” 
Pelle & Lena Lijon, trumpet/sång, Anna Stenström, 
piano/orgel.

3 juli Torsdag 
Hamnmagasinet, Lyrestad kl.19.00
”Vägskäl” Björn Larsson, sång & gitarr.

6 juli 3:e sönd. e. trefaldighet
Berga kyrka kl.15.00 
Friluftsgudstjänst med kyrkogårdsvandring.

9 juli Onsdag
Sjötorps kyrka kl.19.00
Gudstjänst med musik.

13 juli 4:e sönd. e. trefaldighet
Lyrestads kyrka kl.11.00
Gudstjänst.

16 juli Onsdag
Berga kyrka kl.19.00
Gudstjänst med musik.

23 juli Onsdag
Sjötorps kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll
”Tro Hopp och Kärlek” Torgny Gustafson m. 
familj.

27 juli 6:e sönd. e. trefaldighet
Hamnmagasinet Lyrestad kl.11.00 
Friluftsgudstjänst.

3 augusti Kristi förklarings dag
Lyrestads kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll. Marie Christensen,  
harpa och Linda Payerl, tvärflöjt & sång.

10 augusti 8:e sönd. e. trefaldighet
Berga kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll. 
Musikgruppen ”Blå skuggor”.

17 augusti 9:e sönd. e. trefaldighet
Sjötorps kyrka kl.10.00  
Gudstjänst.

24 augusti 10:e sönd. e. trefaldighet
Lyrestads kyrka kl.11.00 
Mässa.

31 augusti 11:e sönd. e. trefaldighet
Berga kyrka kl.10.00
Gudstjänst.

V
i har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

Lyrestads Församling

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

29 maj Kristi himmelsfärds dag
Amnehärads kyrka kl.08.00 
Gudstjänst med sång från tornet. Kyrkokören 
medverkar. Kyrkfrukost i församlingshemmet. 

1 juni söndagen före pingst
Otterbäckens kyrka kl.18.00
Gudstjänst. Musikmedverkan 

7 juni Lördag
Amnehärads kyrka kl.14.00 
Konfirmation med mässa 

8 juni Pingstdagen
Amnehärads kyrka kl.11.00 
Konfirmation med mässa.

15 juni Heliga trefaldighets dag
Amnehärads kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll.
Konsert av Amnehärads kyrkokör med solister. 

21 juni Midsommardagen 
Södra Råda Hembygdsgården 
Gudstjänst. Sång. Kyrkkaffe.

22 juni Den helige Joh. Döparens dag 
Amnehärads kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll. 
Anita Björk med sångare och musiker. 

29 juni 2:a sönd. e. trefaldighet
Otterbäckens kyrka kl.11.00 
Gudstjänst

6 juli 3:e sönd. e. trefaldighet
Amnehärads kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll 
”Med en doft av lavendel”Fredrik Johansson, 
klarinett, Maria Ydreborg, piano.
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Amnehärads Församling

13 juli 4:e sönd. e. trefaldighet
Amnehärads kyrka kl.19.00 
Musik i Sommarkväll
Ragnhild Pettersson, orgel/piano.

20 juli Apostladagen
Amnehärads kyrka kl.19.00
 Musik i Sommarkväll 
”Trio Paradiso” Anna & Olle Grane, fiol,  
klarinett, sång och Tomas Törnheden, piano.

27 juli 6:e sönd. e. trefaldighet
Amnehärads kyrk kl.19.00 
Musik i Sommarkväll 
”En känsla av sommarkväll” Lars, Malin &  
Johanna Carlsson, saxofon, sång och gitarr.

3 augusti Kristi förklarings dag
Otterbäckens kyrka kl.11.00 
Gudstjänst

10 augusti 8:e sönd. e. trefaldighet
Södra Råda kyrka kl.11.00 
Mässa

17 augusti 9:e sönd. e. trefaldighet
Göta Holme kl.17.00 
Ekumenisk allsångsgudstjänst "Minns du sången"
Anders Jaktlund m.fl. Servering.

24 augusti 10:e sönd. e. trefaldighet
Amnehärads kyrka kl.19.00 
Gudstjänst

31 augusti 11:e sönd. e. trefaldighet
Otterbäckens kyrka kl.19.00 
Mässa
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Från vilka av pastoratets kyrkor är följande bilder hämtade? 
När alla kyrkors namn är rätt ifyllda i kryssrutan kan du se ett meddelande lodrätt i de 
färgade rutorna. Lycka till! Först öppnade rätta svar vinner en ”Sensommarkorg” 

KYRKRALLY MED KYRKKOLL

Namn: ..................................................................................................................................................................

Adress: .................................................................................................................................................................

till: ”Kyrkkoll” Församlingshemmet 547 92 Gullspång

Korsordsmakerska och fotograf: Elisabeth Skarin.

Svaret med kryssrutan sänder du senast den 20 augusti

Vi säger Grattis till två vinnare av Vårkrysset:
Ruth Jonsson, Sjötorp o Ingrid Erickson, Gullspång.

1. I en djup fönsternisch återfinns denna klocka. 

2. Högt mot taket reser sig ett krucifix.

3. Trappan till detta kor är hög och beklädd med en  
 vacker matta.

4. Denna dopfunt är utrustad med ett lock, vilket är mycket  
 ovanligt.

5. Vilken av våra kyrkor har ett antal takkronor med  
 glänsande kors?

6. Votivskepp kallas ett sådant och detta skepp är en  
 kopia av ”Gamen”. 

7. På denna kyrkas vägg visar soluret tiden på dagen.

8. Härifrån ljuder klockklangen, men även körsång någon  
 gång om året.

9. Sidoingången är inte den man i regel använder i……….

10. Här har Curt Dejmo varit med och skapat detta fönster med  
 flera kända symboler. 

11. Denna inskription återfinns på kyrkans ena gavel.  
 Nyckelord kan vara 26.

12. Agda Österbergs färgsprakande gobeläng sätter färg  
 på väggen i…

13. Från denna ljuder sköna toner. Men, i vilken kyrka.

14. Vilken av våra kyrkor är vida känd för att ha en ”cykel”  
 upphängd i tornet.

1

1
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3

4

6

9

13

10

14

16

15

11

12

7

8

5

5 

9 10 11 12

13

15 16

14

6 7 8

2 3 4

15. En vacker glasmosaik förgyller sin plats o konstnären har  
 tidigare varit bebodd på orten.

16. Baldakin finns inte i alla kyrkor men väl över denna  
 predikstol.
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Jubileumsdagar i Skara 29-30 augusti!

Firandet sker på många sätt. En höjdpunkt i Skara är lördagens 
Jubileumsgudstjänst i Domkyrkan, med deltagande av bland annat 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Under dagarna fylls Skara 
centrum med olika aktiviteter som musik, föredrag, teater, guds-
tjänster. Det krävs ingen biljett till jubileumsdagarna utan man kan 
komma och gå som det passar.

MÖTESPLATSER VÄRLDEN ÖVER

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för 
till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.

SKARA STIFT 1000 ÅR

Vare sig man är ute på resa, arbetar eller bor 
utomlands behöver man ibland en fast punkt i 
tillvaron där man känner sig hemma och får tala 
sitt modersmål. En plats där man kan möta nya 
vänner och uppleva gemenskap och trygghet men 
också, inte minst viktigt, dela sorg och få stöd i 
svåra stunder. Svenska kyrkan finns etablerad på 
42 platser världen över. På ytterligare ett 80-tal 
platser firar man regelbundet gudstjänst. Utlands-

församlingarna arbetar på samma sätt som en 
församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum 
och omsorgen om medmänniskan är en viktig del 
i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar 
på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. 
Man har också en viktig uppgift att fylla genom 
sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och 
anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör 
svenskar utomlands.

Vill du vara med och stödja Svenska kyrkan i utlandets arbete, då kan du skänka ett belopp 
på följande giro: Gåvoplusgiro 90 16 03-1 eller Bankgiro 901-6031 
Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt 

bland svenskar långt hemifrån. TACK för din gåva!!!

Foto: Gustav Hugosson

Kanske lite komisk placering av en 
Till salu-skylt!?

Läs mer om dagarna 
och programmet på 
www.skarastift.se

Utdelning ur stipendiefond

Under höstterminen 2014 kommer utdelning ur 
Edit Johanssons stipendiefond att ske. Stipendi-
erna skall delas ut till ungdomar i Lyrestads 
församling som fortsätter sin utbildning på 
folkhögskola eller annan yrkesinriktad  
(ej universitet ) utbildning.

Kyrkorådet

Mänskliga faktorn kan 
ställa till det 

o fel kan det bli här och där. Vi ber om ursäkt 
för de fel vår redaktion ställer till!! Här delar vi 
frikostigt med oss av följande klipp hämtade 
från andra församlingsblad.

Arne S i Timrå har sänt in följande:

- Låt inte bekymren ta ihjäl dig. Din församling hjälper gärna till.

- För er som har barn och inte vet om det har vi barnpassning i 
församlingsvåningen.

- Damerna i kyrkan har lagt av gamla kläder av alla sorter och kan beskådas i 
kyrkans källare på fredag kväll.

- Åtta nya körkåpor behövs eftersom några nya medlemmar tillkommit och några 
gamla har slitits ut.

- Temat på kvällens gudstjänst kommer att bli. ”Vad är helvetet?” 
Kom tidigt så kan ni lyssna till körens övning.

- En grupp viktväktare träffas ikväll kl.19. Vi ber dem använda de stora dubbelpor-
tarna i sidoentrén. 
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Nyanställning Tack 

VÄLKOMMEN
säger vi till Christer Gullberg som 

från 1 mars tjänstgör i vårt pastorat. 
Christer kommer du att möta som 

församlingsvärd- och kyrkvaktmästare i 
Lyrestads församling.

Vi hälsar dig Christer välkommen och 
hoppas att du kommer att trivas hos oss.

 säger vi till komminister Robert Kasselrot som 
den 30 april, efter 6 månaders provtjänstgöring 

slutade sin tjänst som församlingspräst i 
Lyrestad. Tack för din tid hos oss. 
Vi önskar dig lycka till i framtiden.

Inbjudna till Amnehärads församlingshem var alla i församlingen som under året 
fyller 80, 85, 90, och alla över nittio år. Till Amnehärad var 80-talet jubilarer inbjudna. 
Födelsedagsfest har även hållits i Lyrestad då detta blad delats ut. 
Bildbevis från det kalaset kommer med i höstbladet.

FÖDELSEDAGSFEST

Barbro Kardéus och Viola Hall glänste ihop 
denna dag.

Lily och Gotthard Lindsjö, Allan Andersson och 
Sten Svensson på väg hemåt med jubileumsros i 
hand.

NATIONALDAGSFIRANDE

Erbjuds liksom tidigare år vid Södra Råda 

Hembygdsgård. Medverkan av Frälsningsar-

mén. Ett ekumeniskt samarbete mellan Södra 

Råda Hembygdsförening, Svenska kyrkan 

och Missionskyrkan. Fredagen den 6 juni 

klockan 15.00.

VÄGKYRKAN – en viktig rastplats som 

vill erbjuda både turister och församlingsbor 

rekreation till kropp och själ. Hembygdsgår-

den i Södra Råda med sin genuina miljö 

håller öppet från måndag den 14 juli till 

och med söndag den 27 juli. Välkommen 

att njuta av kaffe med hembakt bröd. 

Varje dag avslutas klockan 17.00, med 

andakt. Frivilliga andaktshållare skiftar dag 

för dag.

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER

Midsommardagen – Lördagen den 21 juni 

firar vi gudstjänst vid Hembygdsgården i 

Södra Råda. Tiden är klockan 10.00. 

Söndagen den 22 juni är turen kommen till 

Böckersboda klockan 15.00 i samband med 

Böckersboda Hembygdsdag. Söndagen den 

27 juli klockan 11.00 är du välkommen till 

friluftsgudstjänst vid Hamnmagasinet i 

Lyrestad. Söndagen 17 augusti gästar Anders  

Jaktlund Göta Holme i Gullspång. Tema 

"Minns du sången". Det blir servering och 

tiden är klockan 17.00.

Under VÄNERVECKAN erbjuds trevliga 

kulturella inslag. I Sjötorp finns utställningen 

”Fisken och Fiskaren i Vänern”. Sjötorps 

kyrka står öppen och där finns bland annat 

två votivskepp, modeller av fartyg byggda  

på Sjötorps varv. Söndagen den 1 juni är det 

gudstjänst i Sjötorps kyrka klockan 10.00 

och därefter kyrkkaffe. På kvällen är det 

gudstjänst i Otterbäcken klockan 18.00. 

I samband med SJÖTORPSDAGARNA 7-8 

juni bjuds det på ett virtuost och njutbart 

program med musik från olika genrer. Lör-

dag den 7 juni klockan 19.00 gästas Sjötorps 

kyrka av ” Duo Nuovo” Jan Björklund 

gitarr och Mathias Kihlberg flöjt.

I samband med LYRESTADSDAGEN 26 juli 

är Lyrestads kyrka öppen för besök och 

visning.

Välkommen till ... 
våra kyrkor, församlingshem, hembygdsgårdar o bygdegårdar 
i sommartid!!

Hjärtstartare finns på olika plat-
ser ute i samhället och några av 
de platserna är våra församlings-
hem i Lyrestad och Amnehärad!!
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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 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 & torsdag 09.00-12.00. 
Tel. 0551-285 50, Fax. 200 78. 
Adress: Amnehärads Församling. Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

Under veckorna 26-30 håller våra expeditioner 
öppet under tisdagar och torsdagar med några undantag.

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

Här når du oss:

O.b.s. !
Vi har bytt 

telefonsystem. 
Numera är 

alla telefoner 
kopplade till 
våra mobila 

telefoner!

Redaktör: Elisabeth Skarin
 Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

Original, grafisk design & tryck: Redo, 2014  www.redotryck.se

PRÄSTER
Kyrkoherde  Charlotte Holmgren 
Telefon exp. 0551-285 50 / 0501-500 09
Telefon 0551-285 47
Tel.bost. 0551-228 40

Vik. Präst  Janolof Linquist
Mobiltel. 070-718 41 76

KYRKOMUSIKER
Organist Lars Kullnes

Telefon 0551-285 43

Kantor Anna Stenström

Telefon 0501-27 87 88

Kantor Anita Björk
Mobiltel. 070-813 67 74

BARN-UNGDOM-FAMILJ
Förs. pedagog Martin Öhman

Telefon 0501-27 87 87

Förs. assistent Desirée Karlsson
i Amnehärad 
Telefon 0551-285 42

Förs. assistent Lotta Sandström
i Lyrestad
Telefon 0501-27 87 89

DIAKONI- INFORMATION
Elisabeth Skarin
Telefon 0551-285 40
(Semester 10/6 - 11/9)

KYRKOKAMRER
Florence Lindwall Ryrlén
Telefon 0501-669 32
Telefon 0501-27 87 86 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Kyrkog. förest. Gerth Johansson
Telefon 0501-27 87 83

FÖRSAMLINGSHEMMET AMNEHÄRAD
Telefon 0551-285 51

LOKALBOKNING / UTHYRNING
Telefon 0501-500 02
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