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Våren är på väg..

Vi lägger snart fastetiden bakom oss och går in i 
påskens drama som innehåller bl.a. hat och död 
men så mycket mer seger och kärlek.. 

Det som Jesus gjorde när han lät sig plågas och 
hängas upp på ett kors och dö för oss människor är 
det största någon gjort för mänskligheten. 
Det är nog svårt för många att fatta innebörden i 
det, för mig med ibland. 

Mina synder och fel är inte bara mina synder och 
fel, Jesus tog dem med sig in i döden fast han gjorde 
det för mer än 2000 år sedan.

Det betyder förstås inte att jag ska gå runt och göra 
dumheter bara för att Jesus har tagit hand om det, 
men det kan så lätt bli fel utan att jag menar det. 

Om det är någon som vet vad att lida är så måste 
det ju vara Jesus. Jag kan ju tycka att jag lider mer 
än tillräckligt ibland, men då lider ju Jesus med mig 
och med alla andra människor samtidigt. 
Det är nog lidande om något. 

Men det slutar ju inte där med allt lidande, det kom 
ju en tredje dag med. 

En påskdag, då Jesus besegrade synden och döden 
genom sin uppståndelse. Han tog segern från den 
onda makten och vände det till något bra i slutän-
dan. Kanske det inte är så lätt att fatta idag, men 
den dagen när man tagit sig ur den prövningen och i 
väntan på nästa så kanske man kan stanna upp lite 
och se innebörden i påskens budskap om död som 
blir liv.

Kärlek i den rätta bemärkelsen är trots allt starkare 
än hatet.

Nu när vi är på väg in i våren tycker jag vi än mer 
kan se att livet är starkare än döden. Våra träd och 
buskar står snart i full blom och grönska igen. 
Skapelsen är fantastisk och förnyelsebar precis som 
livet. Njut av det så mycket ni kan och se 
Guds kärlek i allt som grönskar och blommar.

Ett litet ord på vägen nu på väg in i vår och 
så småningom sommar:

Jesaja 55:10-11

"Liksom regn och snö faller från himlen
och inte vänder tillbaka dit
utan vattnar jorden,
får den att grönska och bära frukt,
och ger säd att så och bröd att äta,
så är det med ordet
som kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka
utan gör det jag vill
och utför mitt uppdrag."

Församlingsassistent Lotta Sandström

Döpta Amnehärads församling

 22 nov Ellie Linnéa Gustafsson
 29 nov Hjalmar Hugo Erik Holmer
 6 dec Ewa My Karlsson 
 24 jan Ebba Maj Inga Grundel
 31 jan Ester Brita Inga Andersson
 8 feb Alexandra Karin Linda Hurtig

Döpta Lyrestads församling

 12 okt Julia Kristina Marie Richardson
 6 dec Sigrid Judith Flippa Sörensen
 7 dec Bosse Peter Rolf Nyberg
 21 dec Frei Fredrik Vinge Dierks
 31  jan Vera Märta Maria Larsson
 1  feb Victor Johan Hård
 8  feb Malte Sixten Åke Wallh
 21  feb Elin Esther Alice Lennermar
 28  feb Hilma Ragna Elsie Sundblad

Avlidna Amnehärads församling

 12 okt Bernt Ingemar Adamson *
 11 nov Sven Arne Fernström
 20 nov Karl Ingvar Benny Karlsson
 4 dec Stig Christer Lindberg
 8 dec Ann Gun Kristina Sandström
 14 dec Erik Gustav Jakobsson
 1 jan Arne Henry Karlsson
 17 jan Erik Roland Karlsson 
 31 jan Sylvia Nyman
 31 jan Elsa Sofia Syllmark
 11 feb Annika Margareta Nordgren

Avlidna Lyrestads församling

 16 nov Edna Gunhild Johansson
 9 dec Britta Linnéa Matilda Johansson
 18 dec Sven Robert Holmén
 20 jan Karl Helge Verner Hansson
 23 jan Gerd Ulla-Britt Ahl

Vigda Lyrestads församling

20 december - 2014
Rickard Erik Martin Bergérus 

Simoné Caisa Andersson
-

31 december - 2014
Tobias Lars Sven Larsson 

Eva Jennifer Hallbäck
-

8 februari - 2015
Magnus Bernt-Åke Wallh 

Kerstin Anna Maria Scherman

FÖRSAMLINGSNYTT

LJUSARE TIDER…

2014 2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

* Vi beklagar att det ibland blir förändringar i 
textmaterialet, efter det att vi lämnat det ifrån 
oss för vidare bearbetning, innan vårat 
församlingsblad trycks. Återigen vi kan bara 
beklaga detta och rätta till det så gott vi kan.
Ansvarig utgivare.
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Påsklovskul ! 
Detta hade fallit bort under rubriken påsklovskul:Välkommen till öppet hus i Sjötorps bygdegård på 

påsklovet på tisdag den 31 mars 12.00-16.00. Lek, spel, pyssel m.m.

Söndagen den 17 maj kl. 14.00 blir det avslutningsfest för grupperna i Lyrestads församling. 
Lek, fika och aktiviteter. Vi avslutar kl.16.00 med att fira gudstjänst tillsammans.

BARN OCH UNGDOMBARN OCH UNGDOM

SPORTLOVSKUL FÖR BARNEN I AMNEHÄRAD

KYNDELSMÄSSO-
DAGEN MED 
BIBELUTDELNING I 
AMNEHÄRADS 
KYRKA

Många barn hämtade sin bibel i Lyrestads kyrka på kyndelsmässodagen

Barnen inviger den nya soffan i Hassle Kyrkans hus.

Ungdomsgruppen hjälpte till på halm auktionen

Konfirmander och Ungdomsgruppen lussar vid den årliga 
halmaktionen i Lyrestad.

Barnen på förskolan Lysmasken besöker Amnehärads kyrka, hjälper 
till att plocka fram Julkrubban.

Ceciliakören & Kompisklubben firade Lucia med att bjuda in till sång 
och Lussekaffe.

Luciafirande på Kärlekis

Tomtar på besök i Lyrestads församlingshem.

Vårfest
Söndagen den 3 maj kl. 17.00 blir det 
avslutningsfest för miniorer och Ceciliakören & 
Kompisklubben i Amnehärads kyrka.
Ingela Öhman kommer och spelar ”Sopan”. 
En föreställning som handlar om en tjej, Sopan 
som lär sig ta hand om sina sopor på rätt sätt och 
källsortera. En härlig föreställning med teater och 
musik.

Konfirmander
Konfirmanderna i pastoratet har en trevlig resa 
till Polen att se fram emot i april. 

Vårens konfirmationer äger rum i Amnehärads 
kyrka Pingstdagen den 24 maj kl.11.00.
Lyrestads kyrka söndagen den 31 maj kl. 11.00.
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MUSIK I VÅRA FÖRSAMLINGARMUSIK I VÅRA FÖRSAMLINGAR

MUSIK
Lunchmusik med baguette
Är uppskattat och startade upp igen i februari. Njut 
av variationsrik musik på orgel och smakrik förtä-
ring. Önska din egen favoritmusik! Välkommen till 
Amnehärads kyrka kl. 12.15 på följande datum 
under vårterminen: Onsdagar den 4/3, 8/4 och 6/5.

Upplev påskens glädjebudskap!
”Från död till liv”, i ord och musik i våra gudstjäns-
ter på långfredagen och påskdagen. Se vidare guds-
tjänstsidan!

Valborgsmässofirande 
Valborgsmässoafton den 30 april. 
Kyrkokören sjunger in våren.
Amnehärads församling:
Amnegården klockan 18.00                                                                                                                         
Badängen, Otterbäcken  klockan 19.30                                                                                                               
Rud, Södra Råda  klockan 20.30

Lyrestads församling: 
Kören kl.19.00 i Sjötorp Gästhamnen,
klockan 20.00 vid Lyrestads församlingshem och 
tårtbuffé från klockan 19.00.

Ekumenisk sånggudstjänst
Bönsöndagen den 10 maj kl. 18.00 i 
Gullspångs Missionskyrka.                                                               
Ekumeniska kören med sångsolister.

Kristi himmelsfärds dag 
torsdagen den 14 maj kl 8.00.
”Sång från tornet”. Amnehärads kyrkokör 
inleder gudstjänsten med sång från tornet.                           
Kyrkfrukost med musik.

Bergatorp kl. 8.00
Gökotta, församlingskören, kyrkkaffe. 

Sommarkonsert med 
Kyrkokören.
Amnehärads kyrka, söndagen den 14 juni kl. 19.00

PROVA PÅ KÖR
I slutet av januari åkte ”Lyrestads Prova-på-kör” till 
Skara Domkyrka för att sjunga tillsammans med
många av stiftets övriga ”Våga-sjunga”-körer. 
Domkyrkoorganist Reibjörn Carlshamre och för-
bundsdirigenterna Helene Mossberg-Hjertén och 
Helena Ambertsson höll i sångövningarna. Dagen 
avslutades med att kören, som bestod av ca.150 
sångare, fick göra en musikgudstjänst i domkyrkan. 
En inspirerande dag med härliga möten och en 
upplevelse man får med hem som ett ljust minne.

TRIVSELKVÄLL

JULKONSERT
Amnehärads kyrkokör har haft sin traditionsenliga 
julkonsert i en fullsatt Amnehärads kyrka. 
Programmet bestod av säväl klassisk som modern 
julmusik. Dirigent var som vanligt Lars Kullnes och 
duktiga medmusikanter medverkade på trumpet, 
flöjt, stråkar och piano.

De duktiga musikerna som gav 
oss julkonserten Stickor den 
6 januari 2015.

Reibjörn Carlshamre, Helene Mossberg-Hjertén och 
Helena Ambertsson

Trivselkväll i Lyrestads församlingshem. Prova på kören, underhöll 
med såväl solosång som med allsång under ledning av Kantor Anna 
Stenström

Koncentration

Anneli Sundström och Lars Kullnes vid julnattsgudstjänsten i 
Otterbäcken.

Delar av kyrkokören i Vikens kyrksal.

Lars har ordning på noterna.

Per Kopp, 
trombon

Linnea Andreassen, 
sång och agerade 
som flickan med 
svavelstickorna.

Amanda Elvin, 
piano

Förutom bra musik samlade vi tillsammans in 2024 kronor till 
Svenska kyrkans internationella arbete.
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V
i har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

6 mars, fredag
Amnehärads församlingshem  kl. 15 
Ekumeniskt firande av Världsböndagen.
Kaffeservering.        

8 mars, Tredje söndagen i Fastan
Amnehärads kyrka  kl. 11 
Gudstjänst.   

Berga Kyrka kl. 18 
Gudstjänst.  

15 mars, Midfastosöndagen
Vikens Kyrksal  kl. 16 
Gudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe.   

Sjötorps Kyrka kl. 10 
Gudstjänst.   

22 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Amnehärads kyrka kl. 16 
Gudstjänst för Stora o Små. Ceciliakören.  
Kyrkkaffe med våfflor.

Berga Kyrka kl. 16 
Gudstjänst för Stora o Små. Bibelutdelning. 
Kyrkkaffe med våfflor på Bergatorp.

29 mars, Palmsöndagen. 
Avslutningsdag för fasteinsamlingen

Amnehärads Kyrka kl. 18 
Gudstjänst. Kyrkokören.   

Lyrestads Kyrka kl. 11 
Gudstjänst.  
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2 april, Skärtorsdagen
Amnehärads Kyrka kl. 19 
Skärtorsdagsmässa.  

Berga Kyrka kl. 19 
Skärtorsdagsmässa.   

 3 april, Långfredagen
Amnehärads Kyrka kl. 11 
Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören.

Sjötorps Kyrka kl. 11 
Långfredagsgudstjänst. Församlingskören.

5 april, Påskdagen
Amnehärads Kyrka kl. 11 
Påskdagsgudstjänst. Kyrkokören. 

Södra Råda Kyrka kl. 16 
Påskdagsgudstjänst. Kyrkokören.

Lyrestad Kyrka kl. 11
Påskdagsgudstjänst. Församlingskören.

6 april, Annandag påsk
Otterbäckens Kyrka kl. 18 
Musikgudstjänst. Påskens sånger – och psalmer.

12 april, Andra söndagen i påsktiden
Amnehärads Kyrka kl. 11 
Gudstjänst.  

Berga Kyrka kl. 18 
Gudstjänst. 

19 april, Tredje söndagen i påsktiden
Södra Råda kyrka kl. 11 
Gudstjänst.       

Lyrestads Kyrka kl. 18 
Gudstjänst.

26  april, Fjärde söndagen i påsktiden
Otterbäckens kyrka kl. 18 
Mässa.      

Sjötorps Kyrka kl. 10 
Gudstjänst.          

3 maj, Femte söndagen i påsktiden
Amnehärads Kyrka kl. 17 
Gudstjänst för Stora o Små med Sopan. 
Ceciliakören. Vårfest med korvgrillning. 

Berga Kyrka kl. 10 
Gudstjänst. 

10 maj, Bönsöndagen
Gullspångs Missionskyrka kl. 18 
Ekumeniskgudstjänst. Ekumeniskakören.

Sjötorps Kyrka kl. 10 
Gudstjänst.      

14 maj, Kristi himmelsfärds dag
Amnehärads Kyrka kl. 8 
Gudstjänst. Sång från tornet. Kyrkokören. 
Kyrkfrukost.

Bergatorp kl. 8 
Gökotta. Församlingskören. Kyrkkaffe.

Gudstjänster mars - maj 2015 
Amnehärad – Lyrestads pastorat

17 maj, Söndagen före pingst
Södra Råda Kyrka kl. 11 
Mässa   

Lyrestads Kyrka kl. 16 
Gudstjänst för Stora o Små. Vårfest. Kyrkkaffe. 

24  maj, Pingstdagen
Amnehärads Kyrka kl. 11 
Konfirmation med mässa.  

Berga Kyrka kl. 18 
Gudstjänst.    

31  maj, Heliga trefaldighets dag
Otterbäckens kyrka kl. 18 
Gudstjänst.       

Lyrestads Kyrka kl. 11 
Konfirmation med mässa.  

7 juni, Första söndagen efter Heliga  
trefaldighets dag
Södra Råda Kyrka kl. 11 
Gudstjänst.          

Sjötorps Kyrka  kl. 19 
Musik i Sommarkväll.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKORVÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENKYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

DET ÄR OSS DU MÖTER UTE PÅ KYRKOGÅRDARNA I 
AMNEHÄRAD-LYRESTADS PASTORAT

Nu hälsar vi våren 
Välkommen med allt vad det 

innebär!

Vårplanteringen hoppas vi vara 
klara med till påskhelgen.

Trevlig Vår önskar vi på 
kyrkogårdsförvaltningen!

Ljuslyktor som lyst upp våra 
gravar i höst och vinter-
mörkret.

För att underlätta vårat arbete med att klippa 
och trimma runt gravarna önskar vi att lyktor 
tas bort senast 1 maj.

De lyktor som finns kvar efter 1 maj tas omhand 
av kyrkogårsförvaltningen.

Saknar du din lykta kontakta någon av 
vaktmästarna eller kyrkogårdsföreståndare

Gerth Johansson. Tel. 0501-278783

Snöröjning i Lyrestad

Kyrktornen har fått sitt vinterstäd.
Här fixar Maria Hassle kyrktorn

Stormen Egon gjorde sitt!
Här får Maria rätta till takpannor som flyttat sig på församlingshem-
met i Lyrestad.

Stormen Egon kom även till Lyrestad kyrkogård. Fram med 
motorsågen!
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FÖRSAMLINGSNYTT DIAKONI

I bland kan det vara skönt att prata med någon som har tid att lyssna. 
Vi som kyrka erbjuder samtal och om du vill kan vi göra ett besök hos dig.  

Kontakta gärna diakoniansvarig: Martin (se sista sidan).

Dialog
Är en samtalsgrupp för dig som vill samtala och 
fundera tillsammans med andra över tro och liv, 
samt enkelt fika. I pastoratet samlas vi på följande 
datum och plats:

I Sjötorps bygdegård klockan 19.00 - 21.00

5 mars , tema: Dopet, när, var, hur och varför?

30 mars, tema: Nattvarden -inkluderande 
eller exkluderande?

29 april, tema: Miljö, skapelsen vad lämnar 
vi vidare till nästkommande generationer.

25 maj, Religion-möjligt eller omöjligt?

I Amnehärads församlingshem klockan 
19.00 - 21.00

3 mars , tema: Dopet, när, var, hur och varför?

7 April, tema:  =Nattvarden -inkluderande eller 
exkluderande?

5 maj, tema: Miljö, skapelsen vad lämnar vi 
vidare till nästkommande generationer.

Som underlag och utgångspunkt under våren 
2015 till våra samtal använder vi bland annat 
Biskop Åke Bonnier ś herdabrev 
(vilket alla deltagare kommer att få tillgång till: 
kostnad 100 kronor.).

Välkommen!

Livsloppet i Amnehärads 
församling.

Under fredagen den 27 mars och Lördagen den 
28 mars skramlar internationella gruppen med 
sina insamlingsbössor på olika platser i samhället.
Lördagen den 28 mars är du välkommen till 
VÅFFELCAFÈ mellan kl. 10-14.00 Här erbjuds 
brödlotteri och tipspromenad. Allt för att utrota 
hungern. Välkomna till en trivsam gemenskap i 
församlingshemmet i Amnehärad hälsar 
internationella gruppen.

Internationell kväll 

Torsdagen den 19 mars kl.19.00
Sjötorps bygdegård 
”Ung i den världsvida kyrkan”
Torbjörn Posth berättar och visar bilder 
från sin vistelse i Tanzania
Brödauktion och lotteri.
Kaffe och smörgås.
Kvällens intäkter går till fasteinsamlingen

Den första advent hälsades Helena Borell och 
Marie-Louise Bergström välkomna som Kyrkvärdar.

Jullunch Hassle 2014

Välkommen till Dialog.

Kökspersonalen är förväntansfulla, här ses 
Marie-Louise Bergström, Kerstin Holm och 
Anna Herlin.

 Ingvor Carlèn, inbjuder till smör, bröd och 
dopp i grytan.

Det var välbesökt.

Marie-Louise Bergström
 ny kyrkvärd i Lyrestad kyrka

Helena Borell ny kyrkvärd i 
Berga kyrka

Stipendiefonden! __________________________

Läser du på folkhögskola eller yrkesinriktad 

utbildning eller kanske planerar att göra detta?

Då har du som bor i Lyrestads församling 

möjlighet att söka pengar ur Edit Johanssons 

stipendiefond. Vi vill att du som söker 

berättar lite om dig själv, hur din utbildnings-

plan ser ut, samt dina planer för 

framtiden.

Skicka in din ansökan till:
Pastorsexpeditionen i Lyrestad, 
Lyrestads församling.

Församlingshemmet 548 73 Lyrestad
senast den 16 april 2015

Märk brevet Stipendiefond

Har du frågor kontakta Birgitta Svensson: 
Tel. 0706 54 59 65, e-post: bisv@tele2.se
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Tusentals barn dör varje dag av undernäring och brist på mat, trots 
att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla. Hungern är ett 
problem som världen kan lösa. Dela med dig och utrota hungern. 
SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr till utbildning, lån och 
sparande samt hållbara jordbruksmetoder.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 

PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  |  Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl          Bild: Freskomålning av Fra Angelico (1395-1455)











 




































































 
















 

























 

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

25/3 Påsklunch ___________________________

kl. 12.30 i Hassle, kyrkans hus.

För anmälan, se vidare annons i Mariestads 

tidningen

14/5 Gökotta Bergatorp kl. 8 _______________

Teater 23 mars
Välkommen att gå 

på teater hos oss. 

Måndagen den 23 mars 

klockan 19.00 i 

Amnehärads 

församlingshem(fri entrè) 

ges följande teater: Jag är 

ett barnhemsbarn är en episk föreställning om 

ett barn som överges av sina första föräldrar, 

lämnas bort till nya föräldrar och sätts att 

glömma vem hon är och varifrån hon kommer. 

Föreställningen bygger på skådespelaren Fia 

Adler Sandblads egen historia, fotografier och 

dokumentärt material men även på djupintervju-

er med tre personer, som genom sina röster 

medverkar till att lyfta fram de särskilda erfa-

renheter som tidigt övergivna barn bär. 

Uppsättningen är en musikalisk iscensättning 

där det finns plats för värme, humor och hopp. 

Där orden tar slut tar musiken över som bärande 

och berättande element. Kompositören Jonas 

Franke-Blom står för den nyskrivna musiken 

och medverkar även på scen. Bearbetning och 

regi görs av Gunilla Johansson, verksam på 

Backa teater. 

I samband med teatern: kaffeservering. 

(Obs det finns ett begränsat antal platser(80st) så
först till kvarn gäller.)

22/3 Våfflor i Bergatorp ___________________

I samband med gudstjänsten kl. 16  i 

Berga Kyrka.

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

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

till: ”Påsk-krysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång
Svaret med kryssrutan sänder du senast den 15 april 2015

KRYSSA OCH VINN: En bok från vårt bokbord.

VÄLKOMMENPÅSK-KRYSSET VINNARE AV VINTERKRYSSET 
Ruth Jonsson, Rudet, Sjötorp 
Inger Gullberg, Blåbärsvägen 18, Gullspång

SOPPLUNCHER! _________________________

11/3 Sopplunch Lyrestad kl. 12.30 Romresan

18/3 Sopplunch i Amnehärads församlingshem 
        kl. 12.00

22/4 Sopplunch i Amnehärads församlingshem 
        kl. 12.00

VÄLKOMMEN TILL ... 
Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar o hembygdsgårdar under våren!
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Lyrestad-Pastorsexpeditionen 
– 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

Adress: Lyrestads församling, 

Församlingshemmet 548 73  Lyrestad.

Kyrkoskriovare: Niclas Gustafsson 

Tel. 0501-669 30 / 0501-27 87 85.

Amnehärad-Församlingsexpeditionen 
– 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.

HÄR NÅR DU OSS!

O.B.S. !
Vi har bytt telefonsystem. Numera är alla 

telefoner kopplade till våra mobila telefoner!

Redaktör: Martin Öhman
 Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

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

PRÄSTER
Kyrkoherde Charlotte Holmgren 
Telefon exp. 0551-285 53
Telefon exp. 0501-500 09
Telefon 0551-285 47
Tel. bostad 0551-228 40

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

KYRKOMUSIKER
Organist Lars Kullnes
Telefon 0551-285 43                                             

Kantor Anna Stenström
Telefon 0501-27 87 88

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

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

DIAKONI – INFORMATION - KONFIR-
MAND 
Förs. pedagog Martin Öhman
Telefon 0501-27 87 87

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

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Gerth Johansson
Telefon 0501-27 87 83

FÖRSAMLINGSHEMMET AMNEHÄRAD
Telefon 0551-285 51

LOKALBOKNING / UTHYRNING
Telefon 0501-500 02

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

VÅREN 2015 


