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När du får detta blad i din hand, står advent och 

jul för dörren. Två högtider som fått en alldeles 

särskild betydelse här i norden och det säkerligen 

tack vare den mörka och kalla årstiden. Dagarna 

före jul är ju årets allra mörkaste dagar. Aldrig är 

nätterna så långa och mörkret så kompakt som då.

Samtidigt är det också få dagar som är så ljusa. 

I nästan varje hem brinner ljus som påminner om 

att snart... snart kommer han. Fridsfursten.

Det känns så gott att få tala om ljus och få tända 

levande ljus. De är många, de som tycker att guds-

tjänsterna under denna tid är något alldeles extra 

– att få komma in i ett varmt kyrkorum och där 

mötas av levande ljus, välkända psalmer o sånger.

Jul är för många av oss en knepig tid. Det finns 

många förväntningar. Glada förväntningar på 

gemenskap och kärlek, trivsel och stämning. 

Bortlagda förväntningar, sönderslagna av alltför 

många tidigare besvikelser. Förväntningar för 

andras skull, inte minst för barnens. Förväntan är 

svår eftersom det inte alltid är så enkelt att styra 

verkligheten så att den stämmer med våra bilder. 

Hur skruvar man upp förväntans låga precis lagom, 

just så mycket så att vi får känna det glada pirret 

när julaftonsmorgon kommer, men inte så mycket 

att det havererar på minsta missräkning. Eller är 

lagom alldeles fel nyckelord. Tänk om alla ljus 

vi tänder i jultid vittnar om vår egen längtan 

efter ljusbarnets födelse i vårt eget hjärta. Det står 

ett ljus kring barnet. En händelse i världshistoriens 

centrum. Vår tideräkning börjar. En avgörande 

händelse i vår historia som förändrar allt. 

Det barnet skapar jul på jorden och i våra hjärtan.

Den julgåvan kan inte jämföras med någonting 

annat, den räcker inte bara för ett år eller ens för 

ett helt liv, utan den räcker i all evighet, därför att 

Han som föddes den första julnatten var inte bara 

en sann människa, född av jungfrun Maria, utan 

också sann Gud, född av Fadern i evighet. Vi kan 

inte med våra begränsade sinnen helt och fullt fatta 

julnattens under, men vi får be Gud att Han hjälper 

oss att fatta om den välsignade julgåvan. 

Till sist önskar jag att du får se allt med barnets 

ögon denna jul, det handlar ju om din lillebror, han 

som föddes så märkligt i ett stall... ja, han,  

Jesus – hela världens Ljus!

Hur skruvar vi upp förväntans 
låga precis lagom när himmelens 
dörrar har öppnats och ljuset 
från himmelen strålar hit ner...  

FÖRSAMLINGSNYTT

Amnehärads församling

 17 aug Ebba Tyra Linnea Nilsson
 14 sept Arwid Hugo Andreas Lassila
 21 sept Wiktoria Angsu Malin Inthachot Karlsson
 12 okt Tim Gustav Åke Östh 
19  okt Molly Monika Elin Josefsson
 19 okt Arwid Anders Edvald Ask

Lyrestads församling

 31 aug Erik Emil Fredrik Melakari
 21 sept Alva Anna Matilda Strid

Döpta

Amnehärads församling

 14 aug Doris Asta Mary Juhlin
 6 sept Ellen Maria Elisabeth Johansson
 15 sept Lennart Harry Eriksson
 17 okt Anders Antti Halldin 
 21 okt Anders Peter Abrahamsson

Lyrestads församling

 17 aug Ida Linnéa Margareta Gustavsson
 23 aug Frans Åke Ljunggren
 3 sept Erik Gustaf Adolf Kolliander
 14 okt Vanja Linnéa Johansson
 15 okt Siv Ingegerd Karlsson
 23 okt Mats Rune Ingemar Hellgren
31  okt Nils Tore Dahl

Avlidna

Amnehärads församling

 31 aug Lena Eva Vörde
   Karl Mikael Rikardsson
 8  sept Sonja Birgitta Gillberg
   Lars Olof Åhslund
 19 okt Victoria Caroline Elin Blomster
   Kristoffer Klas-Åke Josefsson

Vigda

För dem som vandrar i mörkret
ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som undrar ska ett ljus gå opp!
För dem som gråter och lider ska ett ljus skina klart
För dem som fryser i skuggan ska en sol gå opp! 
För dem som hatas och plågas ska ett ljus skina klart. 
Ja, över dem som torteras ska ett ljus gå opp!
För dem som ej accepteras ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som föraktas ska ett ljus gå opp!
För alla mänskor på jorden låt ett ljus skina klart!
För onda som för goda låt ett ljus gå opp!
För himmelens dörrar har öppnats
och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats
och änglaskarorna ler. Psalm 858 

Känn dig välkommen med på ett 
firande som ger advent och jul 

sitt rätta djup och sin stämning. 
Med varm tillönskan om Ljusa helger, 

en God Jul och ett Gott Nytt år!

Elisabeth Skarin

Lilla liv nu är du här
Känner inte världen.
”Gud som haver barnen kär”
blir din hjälp på färden.
Gud har kallat dig vid namn,
ger dig trygghet i sin famn
så att du kan växa
vis av livets läxa.

Lilla liv nu är du här
”himlen allt förklarar”
alla barn hör hemma där
i det ljus som varar.
Jorden är din boning nu.
Hör ditt namn! Det är ju du
lilla liv unika
vad du gör oss rika.

Dop-psalm 901 av Py Bäckman
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HÖSTGLIMTARHÖSTGLIMTAR

Diakonigruppen i full fart med att framställa nyttiga 
baguetter inför lunchmusiken i kyrkan.

Ester och Ann-Marie serverade fantastiska soppor och Birgitta fyllde på brödfaten.

Hembygdsföreningarna tillsammans med församlingen bjöd in till hemvändardag med många glada återseénden. 

Anders Ramberg med dotter Madelene bjöd på härlig 
sång och musik vid en av cafékvällarna i Otterbäcken.

Kallis Bengtsson bjöd på musik i världsklass på sitt 
accordeon, i Lyrestads kyrka i september.

Alla förskolebarn i Gullspång var inbjudna. Eva Ahlberg 
klarade av att ha många roller i teatern ”Bullpromena-
den”.

Arrangemang av Riksteaterföreningen Gullspång, 
Familjecentralen och Amnehärads församling.

Ceciliakören sjöng för Världens Barn och var väl värda 
en god smörgås.

Kompisklubben har roligt på onsdagskvällarna i 
Amnehärads församlingshem.

Kenneth, Bo, Hugo och Ann-Britt var några av gästerna liksom Clary, Gunnel och Bernt.
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KonfirmandnyttBarnens Bibel

Minnen från höstens konfirmandläger på Flämslätt med 
sammanlagt 45 ungdomar från båda församlingarna.

Vid Luciatid avslutar barngrupperna verksamheten för denna termin men fortsätter att 
träffas igen efter jullovet. Välkommen igen vecka 3.

Snart är vi halvvägs i konfirmandundervisningen. 

Förutom att vi träffas en kväll varannan vecka, 

har vi hunnit med ett helgläger på stiftsgården 

Flämslätt. Innan konfirmationen under våren 2014 

kommer vi tillsammans att göra en spännande resa 

till Polen.

Kyndelsmässodagen är det dags för några av 2014 

års sexåringar i Lyrestad att få komma till kyrkan 

för att ta emot sin första Bibel. Pastoratets övriga 

sexåringar får sin bibel på Jungfru Marie bebådelse-

dag Alla sexåringar får en personlig inbjudan.

Systrarna Minou och Medina samt Emile och Mira var några av de barn 
som kom tillsammans med sina föräldrar till årets dopfest. 

Till dopfesten inbjuds de barn som döpts under året som gått.

BARN – UNGDOM – FAMILJ BARN – UNGDOM – FAMILJ
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

1 december Första söndagen i advent
Amnehärads kyrka kl. 11.00 Adventsgudstjänst. 
Kyrkokören. Kyrkkaffe.

Vikens kyrksal kl.17.00
Adventsgudstjänst. Sångmedverkan. 
Amnehärad-Södra Råda luciakandidater.
Kyrkkaffe. 

8 december Andra söndagen i advent
Amnehärads kyrka kl. 11.00
Gudstjänst. Kören Galaxen medverkar.
Jullunch. 

Amnehärads kyrka kl.17.00
Luciahögtid med kröning av Amnehärad-Södra 
Råda Lucia. Ceciliakören medverkar. 

15 december Tredje söndagen i advent
Amnehärads kyrka kl.18.00 
Julkonsert med kyrkokören, solister o instrumen-
talister. 

22 december Fjärde söndagen i advent
Amnehärads kyrka kl.11.00
Mässa. Sammanlyst för hela pastoratet.

24 december Julafton
Otterbäckens kyrka kl. 23.00
Midnattsgudstjänst. Sångmedverkan. 

25 december Juldagen
Amnehärads kyrka kl. 07.00 
Julotta. Kyrkokören

26 december Annandag jul
Vikens kyrksal kl.18.00
Musikgudstjänst. ”Vi sjunger julens sånger & psal-
mer”. Kyrkkaffe. Sammanlyst för hela pastoratet. 

29 december Söndagen efter Jul
Sjötorps kyrka kl.10.00 
Gudstjänst. Sammanlyst för hela pastoratet. 

31 december Nyårsafton
Amnegården kl.14.30
Nyårsbön. Birthe Wetter, saxofon. 

Amnehärads kyrka kl.18.00 
Nyårsbön. Sångmedverkan.

1 december Första söndagen i advent
Lyrestads kyrka kl.11.00 
Adventsgudstjänst. Församlingskören medverkar.

Berga kyrka kl.16.00 
Adventsgudstjänst.

Sjötorps kyrka kl.18.00 
Adventsgudstjänst. Alma Lindström, sång.

8 december Andra söndagen i advent
Färeds kyrka kl.18.00  
Adventsgudstjänst. Kyrkaffe. Anders & Madelene 
Ramberg, sång, gitarr o tvärflöjt. 

13 december Luciadagen
Berga kyrka kl.18.00 
Luciahögtid med barn och konfirmander. Kyrkfika.

15 december Tredje söndagen i advent
Lyrestads kyrka klockan 11.00
Gudstjänst. 

22 december Fjärde söndagen i advent
Amnehärads kyrka kl.11.00 
Mässa. Sammanlyst för hela pastoratet. 

24 december Julafton
Fredslund kl.14.00 
Julbön.

Berga kyrka kl.23.00 
Midnattsgudstjänst. Sångmedverkan.

Sjötorps kyrka kl.23.00 
Midnattsgudstjänst. Församlingskören medverkar. 

25 december Juldagen
Lyrestads kyrka kl.07.00 
Julotta. Annica Persson, trumpet. Niklas Johans-
son, Bror Amell, sång.

26 december Annandag jul
Vikens kyrksal kl.18.00

Musikgudstjänst. ”Vi sjunger julens sånger & psal-
mer”. Kyrkkaffe. Sammanlyst för hela pastoratet.  
 
29 december Söndagen efter Jul
Sjötorps kyrka kl.10.00 
Gudstjänst. Sammanlyst för hela pastoratet. 

31 december Nyårsafton
Lyrestads kyrka kl.16.00 
Nyårsbön. Birthe Wetter, saxofon. 

1 januari Nyårsdagen
Amnehärads kyrka kl.18.00 
Ekumenisk gudstjänst. Sammanlyst för hela 
pastoratet. Sångmedverkan. 

5 januari Söndagen efter nyår
Berga kyrka kl.11.00 
Gudstjänst. Sångmedverkan. Sammanlyst för hela 
pastoratet. 

6 januari Trettondedag jul
Lyrestads kyrka kl.17.00 
Gudstjänst. Clara Gustavsson-Eufonium/Baryton.
Servering av gröt i församlingshemmet.

12 januari Första söndagen efter  
trettondedagen
Berga kyrka kl.11.00 
Gudstjänst. 

19 januari Andra söndagen efter   
trettondedagen
Sjötorps kyrka kl.18.00 
Gudstjänst

26 januari Tredje söndagen efter  
trettondedagen
Lyrestads kyrka kl.11.00 
Mässa

2 februari Kyndelsmässodagen
Sjötorps kyrka kl.16.00 
Gudstjänst för ”Stora & Små”. Bibelutdelning till 
6-åringar. Sångmedverkan. Kyrkkaffe. 

9 februari Femte söndagen efter  
trettondedagen
Berga kyrka kl.18.00 
Mässa. 

16 februari Septuagesima
Lyrestads kyrka kl.16.00 
Musikgudstjänst med Wienerkapellet, Linda Nils-
son och Lars Forsberg, sång. 

23 februari Sexagesima
Sjötorps kyrka kl.10.00 
Gudstjänst. 

2 mars Fastlagssöndagen
Berga kyrka kl.18.00 
Psalmgudstjänst med Lyrestads församlings 
vuxenkörer och konfirmander. 
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Amnehärads Församling Lyrestads Församling

1 januari Nyårsdagen
Amnehärads kyrka kl.18.00
Ekumenisk gudstjänst.
Sångmedverkan. Sammanlyst för hela pastoratet. 

5 januari Söndagen efter nyår
Berga kyrka kl.11.00 Gudstjänst.
Sammanlyst för hela pastoratet. 

6 januari Trettondedag jul
Amnehärads kyrka kl.17.00 
Gudstjänst. Sångmedverkan. Servering av gröt i 
församlingshemmet.

12 januari Första söndagen efter  
trettondedagen
Vikens kyrksal kl.16.00 
Gudstjänst med sångmedverkan. Kyrkkaffe.

19 januari Andra söndagen efter  
trettondedagen
Amnehärads kyrka kl.11.00 
Mässa

26 januari Tredje söndagen efter  
trettondedagen
Vikens kyrksal kl.16.00 
Gudstjänst. Elin Ytterberg, sång. Kyrkkaffe. 

2 februari Kyndelsmässodagen
Amnehärads kyrka kl.11.00
Gudstjänst för ”Stora & Små”. 
Ceciliakören medverkar. Kyrkfika. 

9 februari Femte söndagen efter  
trettondedagen
Amnehärads kyrka kl.11.00 
Gudstjänst. 

16 februari Septuagesima
Amnehärads kyrka kl.11.00 
Mässa

23 februari Sexagesima
Vikens kyrksal kl.16.00  
Gudstjänstmed sångmedverkan. Kyrkkaffe.

2 mars Fastlagssöndagen
Amnehärads kyrka kl.11.00 
Gudstjänst. Kyrkokören medverkar. 
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-Jag heter Robert Kasselrot och är er nya 

församlingspräst. 

Det är med glädje och förväntan som jag ser fram 

emot att träffa er och lära känna er! Jag prästvigdes 

i januari 2003 i Karlstads domkyrka och har efter 

det tjänstgjort i Karlstads, Göteborgs och Växjö stift. 

Jag har också rest en hel del som präst utomlands, 

framförallt i Asien, men också i Mellanöstern och 

USA.

Musiken har alltid varit mycket viktig i mitt liv. Jag 

spelar bland annat saxofon, och så sjunger jag gärna. 

Jag tycker mycket om att vara präst utifrån ett män-

niskovårdande perspektiv och är bekväm i mötet med 

människor av alla slag. I våra församlingar är det 

särskilt viktigt med barn- och ungdomsarbetet - de 

unga är bygdens och kyrkans framtid! Jag kommer, 

tillsammans med det öppna och positiva arbetslaget, 

fortsätta att arbeta för att alla ska kunna känna sig 

hemma och bekväma i kyrkan.

Sedan 1976 är motorcykelåkning ett av mina stora 

intressen, och ni kommer säkert att se mig på motor-

cykel i min röda mc-jacka. Andra intressen som 

jag gärna ägnar mig åt är båtar och fiske, samt att 

vandra i skog och mark.

En levande kyrka ska finnas där människorna är, 

och det är viktigt att vi som kyrka är aktiva i hela 

samhället och bygden. Där kyrkan fungerar, fungerar 

oftast hela samhället. Ni är hjärtligt välkomna att 

höra av er till mig! Och förstås, ni är alltid välkomna 

till våra gudstjänster och olika aktiviteter! 

Du vet väl om att du är värdefull..!

Nytt ansikte – vi hälsar Robert 
välkommen som ny medarbetare

MUSIK

Julkonsert  
Tredje söndagen i advent
Amnehärads kyrka kl.18.00
Kyrkokören, solister o instrumentalister.

Julens sånger o psalmer 
Annandag jul
Vikens kyrksal kl.18.00
Kyrkkaffe. Sammanlyst gudstjänst för hela 
pastoratet.

Musikgudstjänst 
Söndagen den 16 februari
Lyrestads kyrka kl.16.00
”Wienerkapellet med sångare”
Linda Nilsson, Lars Forsberg.

Psalmgudstjänst 
Söndagen den 2 mars
Berga kyrka kl.18.00
Lyrestads församlings vuxenkörer och komfirmander.

SAMTALSGRUPPEN ”DIALOG” träffas åter igen efter juluppehållet.

För dig som gärna delar livets små och stora frågor tillsammans med andra. Det finns många intressanta 

teman att hålla dialog kring! Tystnadsplikten gäller! Amnehärad torsdagen den 16 januari och Sjötorp 

måndagen den 20 januari. Är du intresserad kontakta Elisabeth Skarin.

(I mötet med andra personer gör jag också ett möte med mig själv)

Den första november blev Robert Kasselrot anställd som församlingspräst i pastoratet 
och först och främst kommer Robert att ha sin arbetsplats i Lyrestadsdelen. 

Kent Lundberg o Lasse Magnell Small Band i full action tillsammans med pastoratets körer vid Elvis-Gospel-konserten 
i Lyrestads kyrka.

Foto: Jan Fleischmann MT.

Ny medarbetare från årsskiftet Teologie studerande församlingspedagogen Martin 

Öhman som under sommaren tjänstgjort i pastoratet (även till viss del under hösten) kommer från och 

med årsskiftet att permanent arbeta som pedagog i Amnehärad-Lyrestad. Samtidigt kommer Martin att 

fortsätta sina planerade studier. I nästa församlingsblad som kommer ut till 1 mars får vi se Martin själv 

presentera sig och berätta mera om sitt arbete och sina studier.
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ÄNNU ETT NÅDENS ÅR
KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE

Julinsamlingen

HAR DU TID?
Det går genom tiden 
en säregen fläkt,
en sjukdom som allmänt
benämnes jäkt.
Och bannlyst är stunder
av ro och frid,
man hör bara ständigt
”jag har inte tid”.

Du äger kan hända
en sjuklig vän,
det sista besöket
var länge sen.
Du söker en ursäkt,
blir öm och blid,
men tröstar dig med,
”jag har inte tid”.

Kanske har du en mor
ren gammal nu,
vars enda ljuspunkt 
i livet är du.
Att glömma henne,
är du på glid?
Ditt samvete kvävs med:
”jag har inte tid”.

Så lever du livet 
i stora drag,
hur skall jag hinna
allting idag?
Jäktet förvandlat 
ditt liv till en strid,
din slogan har blivit:
”jag har inte tid”.

Men när du har levat
ditt antal av år,
när döden på tröskeln 
väntande står.
När han dig kallar
från livets strid,
skall du då svara:
”jag har inte tid”.

Skrivet av en man, en arbetare vid löpande bandet 

på en fabrik. -Allt vad ni vill att människor

ska göra för er, det ska ni också göra för dem.

Tänk vad världen skulle se annorlunda ut, tänk 

vad samhället, arbetsplatserna, familjerna skulle 

se annorlunda ut, om vi levde efter detta! 

Ditt stöd behövs! 
Ett hårt drabbat Filippinerna 
och Syriens barn behöver 
din hjälp nu!
ACT-alliansen som Svenska kyrkan är en del av, 

finns på plats i Filippinerna och bistår med mat, 

dricksvatten, filtar, hygienpaket och medicin.  

Bara för drygt en månad sedan orsakade en jord-

bävning stora skador på vägar och infrastruktur i 

centrala Filippinerna – samma område som tyfonen 

Haiyan tog sin väg genom. ACT-alliansen har fyra 

lokala medlemmar i Filippinerna som startade 

direkt med katastrofarbetet.

Svenska kyrkans internationella arbete handlar om 

att finnas med i utvecklingsarbete, vid katastrof-

insatser och påverkansarbete över hela världen. 

Det finns många akuta 

lägen i världen. Bland 

annat behöver Syriens 

barn din hjälp nu! Skol-

paket till barnen, reparation av toaletter, gasvärma-

re, vinterkläder och en fritidsgård åt ungdomarna. 

Du kan vara med och ge en livsviktig gåva som 

gör tillvaron mer värdig för de syriska flyktingbar-

nen. Ja, det finns mycket att göra för flyktingarnas 

välmående.

Dessa ändamål är bara en liten del av alla de 

behov av hjälp som behövs i världen!

Vi behöver bli fler månadsgivare som finns med 

för och med människor i världen som drabbats av 

katastrofer och som kämpar för ett bättre liv.

Är du intresserad av att engagera dig i kyrkan som 

volontär, i Sverige eller utomlands? Gå in på 

www.svenskakyrkan.se och sök på internationellt 

arbete, där får du veta mera.

Plusgironummer:
90 01 22-3

Bankgironummer:
900-1223

Svenska kyrkans Internationella arbete

Ett Gott Nytt Kyrkoår!
Det känns alltid märkligt när man har ett helt år 

framför sig. Man tänker på hur det nya året ska 

bli. Kommer jag att klara av de arbetsuppgifter 

som läggs på mig? Får jag ha hälsa och krafter? 

Får jag ha mina kära omkring mig?

Tänk om jag detta år verkligen skulle gå in för att 

vara en hygglig människa. Ta mig tid med familj, 

tid med mina vänner, tid med mina arbetskamrater. 

Tänk om jag kunde bortse från prestige och i stäl-

let vara ödmjuk mot mina medmänniskor!

Till allt detta behöver vi hjälp, både du och jag. 

Vi klarar inte av att bli en annorlunda och bättre 

människa på egen hand. Han, Frälsaren – som 

du tillhör genom dopet, säger: -Allt vad ni vill att 

människor ska göra mot er, det ska ni också göra 

mot dem. Tänk vad världen skulle se annorlunda 

ut, tänk vad samhället, arbetsplatserna, familjerna 

skulle se annorlunda ut, om vi levde efter detta! 
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Adventskväll med advents – och julsånger 

på programmet. Servering av kaffe/te och smörgås. 

Det blir även ett ljuslotteri. Onsdagen den 

4 december klockan 19.00. Platsen är Amnehärads 

församlingshem.

Halmauktion i Lyrestads församlingshem 

torsdagen den 5 december klockan 18.00. 

Kaffeservering. Luciatåg med konfirmander.

Jullunch erbjuds i Amnehärad i samband 

med gudstjänsten 2:a söndagen i advent 

den 8 december och tiden är klockan 11.00. 

Kören Galaxen medverkar.

Luciahögtid med kröning av Amnehärad och 

Södra Råda Lucia. Amnehärads kyrka 2:a söndagen 

i advent den 8 december klockan 17.00.

Medverkan av Ceciliakören.

Jul- och Nyårsbön på 
äldreboende
Julbön på Fredslund Julafton Kl. 14:00

Nyårsbön på Amnegården Kl. 14:30

Gudstjänster med julgröt
Julgröt serveras i samband med gudstjänsterna 

på Trettondedag jul den 6 januari. 

Se vidare gudstjänstsidan.

Lunchmusik med baguette har visat 

sig vara uppskattat. Vi fortsätter under vårterminen 

med lunchmusik. En avkopplande lunch ”för både 

kropp och själ” med baguette och dryck i kyrkan. 

Organist Lars Kullnes bjuder på orgelmusik med 

inslag av sång och andra instrument. Amnehärads 

kyrka onsdagarna 5 februari och 5 mars.

Soppluncher serveras följande 
onsdagar:
Amnehärad:

22 januari, 19 februari, 19 mars samt 23 april.

Lyrestad:

Ett tillfälle ges i Lyrestads församlingshem 

den 5 februari och flera kommer i mars-april.

Världsböndagen firas 2014 

fredagen den 7 mars. Liksom tidigare ett 

ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna. 

Ytterligare information kommer i nästa 

församlingblad som kommer ut lagom till 1 mars.

Tips för sista minutenklappar:
-Till din fiende, förlåtelse.

-Till en motståndare, tolerans.

-Till en vän, ditt hjärta.

-Till varje barn,

-Ett gott föredöme.

-Till alla, medmänsklighet.

-Till dig själv, respekt.

Välkommen till ... 
kyrkor och församlingshem i vintertid!

JULKRYSSET
HUND

GAMLA 

MÅTT

BASKET
KAN BIL 

VARA

BOTADES 

AV JESUS

HÅRDASTE

OND ELLER 

SNODDE

EKA ELLER 

NICKA

UDDE

PLIKTAT

STOFIL

HÅLLBAR

KORALL-   

REV

STRÖM

NIVÅN                

OCH MARS

ÖVERSTE-

PRÄST

DAM ELLER 

HINNA

SEX ELLER 

FÖREDRAG

FÄRG LÖVTRÄD SNO GRYMTAR

GODIS VAG VÄLTA
KANA-

DENSARE

BAND
LUKT OCH 

TÄVLINGAR

DRIVER 

OMKRING

FRODIG

SISTA 

SLAGET
FAKTA

KOMPEN-

SERAT

LJUSA 

TIDER

MASS- 

MEDIUM
SÖNDER

STYRA

GIGA

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl   Bild: Muu-karhu

MYTOM-

SPUNNEN 

BÄGARE

UT-         

ÖVADE

SKREV 

SALOMO

HÖJD
LEDA ELLER 

STUNDA

TVÄTT

SMÄLLER 

HÖGT

BLIR OFTA 

LASSE

ÖVER-       

SIKT

KOMMER 

EFTER 

ELLER LED-

NINGAR

DE ÄR       

SMÅ ÖPP-          

NINGAR I 

HUDEN

GRUPP 

UNGAR 

ELLER 

TAFATT

KÄPPAR 

ELLER 

SKRIVER

GÖR MAN 

TEQUILA AV

SKYDDFÅGEL

VASS-

LIKNANDE 

HALVGRÄS

LOS 

ANGELES

PLÅGAD

KRYDDA TRÄD LIVEGEN

KNAPPA

FACK-

UTTRYCK

GÖR 

MÅNGA 

FÖRE PÅSK

TRÄD
STAD I 

TYSKLAND

GÅR          

MED PÅ

JUNGFRU
SON TILL 

KAIN

KORS-    

NING

SÄTT ATT 

VARA 

ELLER BE-

TYDELSE

INTE FÖR 

VEM SOM 

HELST

BAKVERK
UTAN 

REGLER

SMÄRTA 

ELLER 

ILLASINNAT

GÖRA          

FULL-         

STÄNDIG

KAN HAN          

I HUS

KAN MAN 

BÅDE 

KAMMA 

OCH FISK

FIXAS

GLAD 

ELLER 

ORGEL

BÄGARE 

ELLER 

KALCIUM-

FÖRENING

Psaltaren 147:16

LÅNAR UT 

ELLER VALL

BYTT

FINANS-

EXPERTER

KRYSSA OCH VINN: Ljuslykta.

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

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

Sänd krysset till: ”Korsordet” Församlingshemmet 547 92 Gullspång

Lösningen bör vara oss tillhanda senast den 1 februari.

Vi säger Grattis till två vinnare av höstkrysset: 
Tage Karlsson, Gullspång och Monica Claesson Karlsborg.



16 | FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2013 - 2014

Pastoratets medarbetare o exp. 

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. Präst finns på exp. Torsdagar.

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. Präst finns på exp. Tisdagar.

Adress: Amnehärads Församling. Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

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 och produktion: Redo, 2013  www.redotryck.se

VINTER  2013 - 2014 

PRÄST
Kyrkoherde  Charlotte Holmgren 
Telefon exp. 0551-285 55 / 0501-500 09
Telefon 0551-285 47
Tel.bost. 0551-228 40

Församlings- Robert Kasselrot
präst i Lyrestad
Telefon 0501-27 87 84

KYRKOMUSIKER
Kantor Anita Björk
Mobiltel. 070-813 67 74

Kantor Anna Stenström
Telefon 0501-27 87 88

Organist Lars Kullnes
Telefon 0551-285 43

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

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

Förs. pedagog Martin Öhman
Telefon 0501-27 87 87

DIAKONI-INFORMATION

Förs. pedagog Elisabeth Skarin 
Telefon 0551-285 40

KYRKOKAMRER
Florence Lindwall Ryrlén
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


