HÖSTEN 2020

FÖRSAMLINGSBLAD

Lär mig, du skog, att vissna glad
en gång som höstens gula blad:
en bättre vår snart blommar,
då härligt grönt mitt träd skall stå
och sina djupa rötter slå i
evighetens sommar.

Lär mig, du fågel, med din flykt,
att bryta upp och färdas tryggt
mot obekanta stränder.
När allt är vinter här och is,
jag mot ett evigt paradis,
min blick och längtan vänder.
Psalm 304 vers: 1, 2

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

FÖRSAMLINGSNYTT

Skördetid

Jesus lät dem höra en annan liknelse: »Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd
i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan
sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre
och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort
ogräset?’ – ”Nej”, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset.
Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall
skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla
i min lada.’ (Matt.13:24-30 )
Så här gör inte en klok och förståndig
bonde eller trädgårdsodlare. Om vi
låter ogräset växa fritt kväver det snart
det vi sådde, och det blir inte mycket
till skörd. Vi rycker upp det så fort det
visar sig, eller sprutar bort det i det
moderna jordbruket.
Så tycker vi nog att Gud också borde
göra med allt ogräs som växer i världen;
sjukdomar, krig och naturkatastrofer.
Varför finns allt detta onda? Kunde han
inte bara ta bort det?
Den här liknelsen visar varför han inte
gör det. Visst är det en ovän som ställer
till det här; den onda makten i tillvaron,
men om allt ont skulle sopas bort så
skulle också vi människor
följa med. Vi vill kanske inte gärna erkänna det, men det mesta av ogräset sår
vi själva ut.
Det som skadar oss sitter inte bara
utanför oss själva, utan inom oss. Men
Gud låter solen gå upp över onda och
goda, han älskar och förlåter.
Ogräset, som vi rycker bort för att det
ska bli någon skörd, det får växa i Guds
trädgård tills skördetiden kommer,
då allt ont måste bort. Det ska vi vara
tacksamma för, det finns tid att rensa i
livet och i världen. Välkommen till våra
kyrkor i höst, där får du kraft och vägledning för livets trädgårdsodling.

DÖPTA

Amnehärads församling
30 maj 		
		
6 juni		
22 augusti

Ella-Frida Dagmar Josefina
Svensson
Walter Erik Ståhlberg
Mila Tea Dagmar Brita Axelsson

Lyrestads församling
24 juli		
2 augusti
15 augusti
		

Märta Kerstin Maria Boger
Tage Alexander Gustafsson
August Alexander Emanuel
Westlund

VIGDA
Amnehärads församling
25 juli		
		
22 augusti

Lars Magnus Åkerstedt
Jenny Cecilia Örn
Niklas Karl Jerry Persson &
Hanna Frida Erika Axelsson

Lyrestads församling
11 juli 		
		
25 juli		
		

Adam Erik Sven Larsson &
Jonna Maria Evertsson Kindberg
Karl Axel Andersson &
Karin Marina Svahn

AVLIDNA
Amnehärads församling
4 juni		

Kerstin Louise Andersson

8 juni		

Ingrid Linnea Pettersson

14 juni		

Karl Åke Karlsson

16 juni		

Rolf Åke Lindholm

20 juni		

Karl Göte Ingemar Gustavsson

30 juli		

Sven Olof Emil Erixon

8 augusti

Stig Inge Löfström

10 augusti

Kjell Örjan Jansson

16 augusti

Nils Oscar Johansson

22 augusti

Lars Erik Anders Löfgren

Lyrestads församling
15 maj		
		

Else-Marie Gullborg
Sohlberg Janzon

24 maj 		

Sonja Persson

23 juni 		

Åke Lennart Carlstedt

28 juni 		

Vera Berit Fristedt

22 juli 		

Elsie Marianne Karlsson

4 augusti
		

Ulla Anna Charlotta
Hoffman Johansson

6 augusti

Hans Josef Göran Lindkvist

9 augusti

Siv Eivor Johansson

Reine Medelius
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Välkomna!

Nu startar vi igen!

Barnverksamheten i Lyrestads församling. v.36

Tisdaxklubben

Tisdagar kl.14.30–16.30
Kyrkans Hus i Hassle.
Ålder 8-12 år.
Vi hämtar de barn som vill vara
med och går på fritids, tid ca 14.20.
OBS: Viktigt att vårdnadshavare
meddelar fritidspersonalen att ert
barn ska vara med i vår grupp.

Onsdaxklubben

Onsdagar kl. 14.30–16.30
Lyrestads församlingshem.
Ålder 8-12 år.
Vi hämtar de barn som vill vara
med och går på fritids, tid ca 14.10.
OBS: Viktigt att vårdnadshavare
meddelar fritidspersonalen att ert
barn ska vara med i vår grupp.

Torsdaxklubben

Torsdagar kl.14.30–16.30.
Kyrkans Hus i Hassle.
De barn som vill vara med i
denna grupp kan åka med en
buss som går från skolan ca 14.20.

Mer info?

Ring vikarierande
församlingsassist Maria Westdahl
på telefon nr. 0501-27 87 80 eller
församlingsvärdinnan Anna
Helge på telefon nr. 0501-500 04.

Den helige Mikaels dag
Gudstjänst för Stora och Små.
Söndagen den 4 oktober kl.16.00.
Alla som döpts under året är
välkomna till kyrkan och hämta
sin fina dopängel i glas.

Varmt välkomna!

Till höstens barn och ungdomsverksamhet i Amnehärads församling med start v.37

Kärlekis

Öppen förskola för barn mellan 0-6 år
tillsammans med vuxen.
Amnehärads församlingshem måndagar
kl. 09.30-12.00. I samarbete med Familjecentralen, Gullspångs kommun.
Desirée Karlsson

Ceciliakören/Kompisklubben
Här träffas barn som är mellan 7-12 år.
Vi sjunger, fikar, pysslar och leker.
Amnehärads församlingshem onsdagar
kl. 16.30 - 18.30.
Desirée Karlsson & Lars Kullnes

Ungdomsgrupp

Denna grupp är för dig som är 13 år och uppåt.
Amnehärads församlingshem onsdagar
kl.18.30 – 20.30.
Desirée Karlsson

Vi bjuder in till
konfirmationsläsning

Tisdagen den 8 september har vi
informationsträff för konfirmandföräldrar.
Amnehärads församlingshem kl. 18.30.
Välkomna!
Desirée Karlsson & Charlotte Holmgren

Konfirmation

På grund av Covid -19 kunde vi inte genomföra
konfirmationen av våra konfirmander som
skulle ha ägt rum i juni.
Våra konfirmander kommer att konfirmeras
helgen den 19-20 september.

Höstens gudstjänster för stora och små

Söndagen den 4 oktober ”Den helige Mikaels dag”
I Amnehärads kyrka kl. 16.00. Ceciliakören medverkar.
Alla som döpts under året får komma till kyrkan och
hämta sina fina dopänglar i glas.
Onsdagen den 18 november
Amnehärads kyrka kl.18.00
Kom och lyssna till barnen i Ceciliakören.

4

FÖRSAMLINGSBLAD HÖSTEN 2020

FÖRSAMLINGSBLAD HÖSTEN 2020

5

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

BARNKRYSS
Vinnare av barnkrysset är: Milo Hoffman Villagatan 12 Gullspång och Alfons Hallgren Böckersboda Lyrestad.
Välkommen att hämta din vinst, på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad.

FLICKA
NÅGOT
MAN GÄR- SOM HAR
NA GÖR PÅ NAMNSFRITIDEN DAG 4 JULI

BRUKAR
FÖRKYLDA

VÄDERSTRECK

Tre härliga dagar med barnen

I år blev det dagläger för barnen i Amnehärads församling. Vilken tur vi hade med vädret,
strålande solsken och varmt i vattnet. Kan man önska något mera på läger med 15 barn i
åldrarna 7-12 år.
Tisdagen började med den obligatoriska cykelutflykten till Otterbäcken. Där bjöds det på
grillade hamburgare och bad. Dagen avslutades med en god glass på Sjökrogen. Onsdagen
lekte och pysslade vi i församlingshemmet och på eftermiddagen tog vi en tur till Ålösund,
för ett svalkande eftermiddagsdop i Vänern.
Torsdagen bjöd vädret på hela 30 grader och vi tog cyklarna till Otterbäcken, där ägnades
dagen åt bad, fika och hajkbomb. Lägret avslutades med pizza i Otterbäcken.
Stort Tack! till våra värdefulla ledare Karin, Ella och Thea.

MÅR
MYCKET
BRA

INTE
MIN
BETE

KLADDIGA

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

LARVA SIG

TALLRIKEN
TAR BORT
PÅ LISTA

INTE
LÅNGT
BORTA

FLICKA
SOM HAR
NAMNSDAG 23
SEPTEMBER

PLATS FÖR
UPPTRÄDANDEN
OCH TÄVLINGAR
HAR 12
MÅNADER

INTE VI

SKÄNKA

OMVÄXLANDE

Kryssa och vinn ett
PRESENTKORT

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 31oktober.

Till: ”barnkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.
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MUSIKEN I PASTORATET

HÄNT I FÖRSAMLINGEN

En hälsning från organisten i coronatider

Från början av Coronaepedimin vidtog vi åtgärder med bl.a. inställda soppluncher och inställd lunchmusik. Det var lätt att konstatera ett liknande mönster runt om i hela svenska
kyrkan – så klart även med inställd körverksamhet på de flesta håll. Ett tiotal medlemmar i
Amnehärads kyrkokör infann sig ändå till körrepetitionerna. Nu kunde de som övade verkligen hålla ”coronaavstånd” till varandra, liksom vid framträdandena. Vår körgrupp framträdde utomhus Valborg vid olika avdelningar på Amnegården samt vid ekumenisk sånggudstjänst. Även körens sommarkonsert och annan sommarmusik genomfördes (med varannan
bänk avspärrad i Amnehärads kyrka och avstånd mellan de medverkande). Det var ju betydligt färre än vanligt som överhuvudtaget kom till kyrkan! Wienerkapellets framträdande i
Södra Råda kyrka i augusti fick ersättas av ett ”da capo-framträdande” av kyrkans körgrupp,
även det uppskattat.

Tidigare ekumenisk aktivitet i ny utformning
Våra kyrkor inom Gullspångs kommun har som god vana att tillsammans samlas på vårkanten
för att uppmärksamma och ta del i Sverigebönen. I samband med bildandet av Gullspångs
kristna råd i början av innevarande år, så växte idén fram att denna vår genomföra detta
arrangemang i form av en pilgrimsvandring. I början av juni var det dags med start och mål
vid Ålöstugan. Efter avslutad vandring med olika temata under vägen rundades kvällen av
med bön och psalmsång, Bred dina vida vingar. Korv, festis och kaffe hanns det med att
förtäras innan.

Vid andra tillfällen i juni och juli fick vi skönsång av Moa Andersson i Otterbäckens kyrka,
samt, i juli, trubaduren Bror Georgsson från Karlstad och sånggruppen ”Magpies”.
Nu i höst planerar jag att omstarta den efterfrågade lunchmusiken första onsdagen i oktober,
samt november och december. Hur vi gör med kaffe och baguetter i kyrkan är än så länge en
öppen fråga, men musiken hoppas jag får klinga återigen!
Så önskar jag också att vi, så småningom, har möjlighet att genomföra julkonserten…
Med goda tankar till alla körmedlemmar och kyrkobesökare
Lars Kullnes

Toner, tankar
och tystnad

Varannan onsdag kl. 19.00 inbjuder vi till
denna enkla meditationsgudstjänst, med
utrymme för tystnad, musik och
ljuständning. Den är ca 30 min och är en
andhämtningspaus i vardagen.
9 september kl.19.00 Sjötorps kyrka
23 september kl.19.00 Berga kyrka
7 oktober kl.19.00 Sjötorps kyrka
21 oktober kl.19.00 Berga kyrka
4 november kl.19.00 Lyrestads kyrka
18 november kl. 19.00 Berga kyrka
2 december kl.19.00 Lyrestads kyrka
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Lunchmusik i
Amnehärads kyrka

Lars Kullnes framför skön musik på
kyrkans orgel.
Önska din favoritmusik!
Onsdagar kl. 12.15 den 7 oktober,
4 november och 2 december.

Musikgudstjänster

Tacksägelsedagen den 11 oktober
Södra Råda kyrka kl.18.00.
Ekumenisk sånggudstjänst.
Medlemmar ur kyrkokören.

Musik i sommarkväll 19 juli i Sjötorp

Vad är ett skogsbad ? undrade nog en och
annan som kom till Sjötorps kyrka på söndagskvällen. Maria Lugn berättade om en rörelse
som startade i Japan på 1970-talet, där just
bara att vara ute i naturen är läkande och avstressande, något som spritt sig över världen.
Musiken, poesin och sångerna i gudstjänsten
speglade temat på olika sätt. Reine Medelius
sjöng, spelade fyrhändig orgel med Maria och
ledde andakten, Maria Lugn läste poesi av
Karin Boye och spelade piano/orgel och fiol.

Magpies

I Amnehärads kyrka klingade
sånger av bl.a. Bellman, Marie
Fredriksson och Mikael Wiehe
när gruppen Magpies gav ett fint
musikprogram.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

GUDSTJÄNSTER

Amnehärads församling, september – november 2020.
6 september,
Trettonde söndagen efter Trefaldighet
Södra Råda Kyrka kl.18 Mässa.
13 september,
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet
Otterbäckens Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Helgen 19 och 20 september,
Femtonde söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.11
Konfirmationsmässa.
27 september,
Sextonde söndagen efter Trefaldighet
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst. Pastoratsgudstjänst. Sammanlyst. sångmedverkan.
Kyrkkaffe.

31 oktober-1 november,
Alla helgona helgen
Amnehärads församling Minnesgudstjänster,
se vidare annonsering.
8 november,
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
15 november, Söndagen före domssöndagen
Vikens Kyrksal kl.18 Mässa.
Sångmedverkan. Kyrkkaffe.
18 november, Onsdag
Amnehärads Kyrka kl.18
Vardagsgudstjänst. Ceciliakören.
22 november, Domssöndagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa.

4 oktober, Den helige Mikaels dag
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst
29 november, Första advent
för Stora och Små med dopfest. Ceciliakören. Amnehärads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Kyrkokören. Kyrkkaffe.
11 oktober, Tacksägelsedagen
Vikens kyrksal kl.17 Adventsgudstjänst.
Södra Råda Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Körmedverkan. Kyrkkaffe.
Ekumenisk Musikgudstjänst.
Sångmedverkan.
18 oktober,
Nittonde söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.
25 oktober,
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.

I behov av skjuts till kyrkan vid gudstjänster i Amnehäradsdelen, kan du ringa oss:
Kristina Eriksson 0551-230 14, 070-661 08 23,
Helene Dagobert Karlsson 0551-208 90,
070-555 19 45

GUDSTJÄNSTER
Lyrestads församling,september – november 2020.

6 september,
Trettonde söndagen efter Trefaldighet
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Mottagningsgudstjänst. Sångmedverkan.
Kyrkkaffe.

31 oktober, Lördag. Alla helgons dag
Lyrestads Kyrka kl.16 Minnesgudstjänst.
Sångmedverkan.
Berga Kyrka kl.18 Minnesgudstjänst.
Sångmedverkan.

13 september,
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet
Berga Kyrka kl.18 Mässa.

1 november,
Söndagen efter alla helgons dag
Sjötorps Kyrka kl.16 Minnesgudstjänst.
Sångmedverkan.

20 september,
Femtonde söndagen efter Trefaldighet
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst.
27 september,
Sextonde söndagen efter Trefaldighet
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Pastoratsgudstjänst. Sammanlyst.
Sångmedverkan.
Kyrkkaffe.
4 oktober, Den helige Mikaels dag
Lyrestads Kyrka kl.16
Gudstjänst med dopfest.
11 oktober, Tacksägelsedagen
Berga Kyrka kl.11 Mässa.
Sångmedverkan.
18 oktober,
Nittonde söndagen efter Trefaldighet
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst.
25 oktober,
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.

8 november,
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet
Berga Kyrka kl.18 Mässa.
15 november, Söndagen före domssöndagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
22 november, Domssöndagen
Sjötorps Kyrka kl.11 Mässa.

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

29 november, Första advent
Lyrestads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Sångmedverkan.
Berga Kyrka kl.16 Adventsgudstjänst.
Sångmedverkan.
Sjötorps Kyrka kl.18 Adventsgudstjänst.
Sångmedverkan.

I behov av skjuts till kyrkan vid gudstjänster i Lyrestadsdelen, kan du dagen
innan ringa oss:
Birgitta Svensson, 070-654 59 65 eller
Marie-Louise Bergström, 076-876 66 65

Med anledning av rådande omständigheter, så kan höstens gudstjänster komma att firas i annan form eller på annan plats än vad framgår här på gudstjänstsidorna.
Eventuella förändringar återfinner du i våra torsdags annonser i Mariestads Tidningen, Hova-Gullspångssidan samt på våra affischer i anslagstavlorna utanför våra kyrkor.
Med reservation för ev. ändringar.
10

FÖRSAMLINGSBLAD HÖSTEN 2020

Med reservation för ev. ändringar.
FÖRSAMLINGSBLAD HÖSTEN 2020

11

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

SKUT/UTLANDSKYRKAN

Konservering av bemålade inventarier

Under våren 2020 har en konservator, Annica
Björklund, från företaget ”Ateljé Arkitekten” i
Skara konserverat inventarier i Hassle och Enåsa
kyrkor. Annica har bland annat rengjort och fäst
färgflagor på huvudbanér och epitafier i kyrkorna. Skillnaden mellan dessa två föremål är att ett
huvudbanér bars i begravningståget och kunde
därefter sättas upp i kyrkan, medan ett epitafium
innehåller en gravskrift över den döde och placerades efter begravningen i kyrkan, men medfördes aldrig i själva processionen. Denna tradition
hörde främst till adel och hade sin höjdpunkt
under 1600-talet.
Det har varit ett pilligt arbete att försiktigt få bort
flera år av sot, smuts och mögel från inventarierna för att därefter försiktigt fästa tillbaka de små
färgflagorna som lossnat.
Trots att de båda kyrkorna idag är stängda ska
Årets sommarplanteringar består av olika sorters
begonior. Blommorna levereras av Gullspångs
Handelsträdgård. Här ser vi vår vaktmästare Bill
plantera årets blommor, på gravar med skötselavtal.

– Svenska Kyrkans hjärta bland svenskar i världen.

ändå pastoratet vårda både byggnaderna och
föremålen, det är en del av vårt gemensamma
kulturarv och tillhör alla. Konserveringsarbetet
har till stor del finansierats med hjälp av bidrag
från stiftet.

Med rötter i sjömanskyrkan (start1876) finns idag Svenska kyrkan I Utlandet- SKUT med ca 30
församlingar och satellitverksamhet på ytterligare ca 100 platser i alla världsdelar. Därtill kommer
fyra mobila präster samt en diakon (Asien, Afrika Sydamerika, Europa samt USA) som med ca 120
resdagar per år besöker platser där det finns en koncentration av svenskar pga. arbete, studier,
giftemål osv. Det finns ca 650 000 svenskar som är bosatta utomlands. Till detta kommer miljontals
semestrande. Överallt vill svenska kyrkan fullfölja sitt uppdrag enligt orden från starten en gång:
”Svenska kyrkan överger inte sina döpta medlemmar ens när de lämnar Sverige” SKUT har alltid
varit mycket diakonalt i sitt sätt att arbeta genom fängelsebesök, fartygsbesök, sjukbesök, uppsökande hembesök mm. Inte minst i Coronatider har behovet av Utlandskyrkans aktiva närvaro visat
sig växa. Utsatthet och ensamhet ökar i relation till avståndet till Sverige.
Trots regelrätta svenska församlingsbildningar i utlandet är det ett viktigt förhållande som
skiljer församlingarna i t.ex Amnehärad och Lyrestad från utlandsförsamlingarna. Det gäller
finansieringen av arbetet. Pengarna till SKUT:s arbete kommer från kyrkoavgiften och från medlemsavgifter samt insamlingar på resp. plats. Men SKUT:s viktiga arbete är också beroende av oss här
hemma. 10-12 miljoner behöver samlas in av oss. Ända sedan starten har församlingarna i Sverige
gärna tagit det ansvaret bl.a. genom SKUT:s valda församlingsombud(se faktaruta). Ledord för
SKUT:s världsvida arbete är ”Tro, Öppenhet, Hopp ” Därför :” När Du reser ut – Välkommen till SKUT”.
Ordf. SKUT-rådet i Skara stift
Göran Sagen

Sommarvikarie i Amnehärad har även detta år
Patrik Andersson varit. Nu till hösten återvänder
han till sina studier. Samt Eskil Fägerblad som
varit vikarierande vaktmästare i Lyrestadsdelen.
Vi tackar grabbarna för ett gott arbete.

f

Från och med 11 september 2020 kommer kyrkogårds- och fastighetschef Andreas Lindblad
vara tjänstledig i 6 månader. Han har fått en ny
tjänst som Stiftsantikvarie på stiftskansliet i Skara.
Arbetet innebär bland annat att fördela pengar till
renovering av kyrkorna i stiftet, samt vara råd-

givande i antikvariska frågor för pastoraten och
församlingarna.
Kyrkogårdsvaktmästare Helena Folkesson kommer att vikariera och ansvara för frågor angående
kyrkogårdarna under de 6 månaderna.

FAKTARUTA
– SKUT 2019
FAKTARUTA – SKUT 2019.
• SKUTkyrkorna
besök
SKUTkyrkorna
fick ﬁck
613613
000000
besök
145 000 deltog i 5 500 gudstjänster
• 145 000 deltog i 5 500 gudstjänster
250 dop, 70 konfirmationer samt 500 vigslar genomfördes
1400
hembesök,
567 sjukbesök,
188500
fängelsebesök
samt 300 båtbesök.
• 250
dop, 70 konﬁrmaToner
samt
vigslar genomfördes
81 körer(vuxna, barn, ungdom) med 1445 medlemmar
1400
hembesök, 567 sjukbesök,
188 fängelsebesök
samt 300
båtbesök.
Ca •120
församlingsombud
finns i Skara
stift. I vårt pastorat
kan
Du kontakta, Marita Bergström, Kristina
Eriksson,
Marie-Louise
Bergström,
Birgitta
Svensson.
• 81 körer(vuxna, barn, ungdom) med 1445 medlemmar
SKUT:s kansli finns i Uppsala. Chef är Rickard Jönsson. SKUT biskop är +Thomas (Petersson), Visby
stift.
• Ca 120 församlingsombud ﬁnns i Skara sTY. I vårt pastorat kan Du
Du kan
läsa mer
på www.svenskakyrkan.se/iutlandet
kontakta,
Marita
Bergström, KrisTna Eriksson, Marie-Louise Bergström,
SKUT:s
speciella
insamlingsperiod
är oktober (Mikaelidagen- Allhelgonahelgen).
BirgiAa Svensson.
Din gåva gör skillnad –- Du kan SWISH: a på nummer 9016031, Bankgiro 901-6031 el. Plusgiro 90 16
• SKUT:s
kansli
ﬁnnsoch
i Uppsala.
03-1.
Ange Ditt
namn
stift. Chef är Rickard Jönsson. SKUTbiskop är
+Thomas (Petersson), Visby sTY.
• Du kan läsa mer på www.svenskakyrkan.se/iutlandet
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• SKUT:s speciella insamlingsperiod är oktober (Mikaelidagen-
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HÄNT I FÖRSAMLINGEN

Ett axplock från Kanalkyrkan 2020
Årets Kanalkyrka med våffelcafé och utställning hade vi i Lyrestads församling under
v.27-28.
Många turister som cyklade längs Göta kanal stannade till och tog en paus hos oss där
de smakade våra goda våfflor och tittade på
vår utställning/försäljning som i år var
blandad från tavlor, kallsmide, lappteknik
m.m. Många lokala ortsbor tittade också in
och tog en våffla med kaffe.
Vi gräddade ungefär 863 stycken våfflor under dessa två veckor, många berömde våfflorna och kom tillbaka för att smaka igen.
Torsdagen 2 juli hade vi allsångskväll utanför församlingshemmet, sång och musik med
Marléne Niggol Carlsson och Anita Björk. Vi
bjöd på korv och bröd.
Vi hade även ett pysselrum där barnen fick
sitta ner och pyssla en stund.
Maria Westdahl
Anna Helge
Oliver Westdahl
Edvin Hansson

En del av vår utställning i församlingshemmet.

Fairtradevaror till salu.

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Sommarjobb i kanalkyrkan

Besökare till Kanalkyrkan har under sommaren träffat två killar som har vanan inne vid
det här laget. Edvin Hansson, som gör sitt
tredje år i Kanalkyrkan, och Oliver Westdahl,
som är här för andra året.
Edvin, som fyller 16 år i sommar slutade
grundskolan i juni och tänker läsa vidare på
Fordonsprogrammet på Vänergymnasiet i
höst. Hans stora intresse är förstås motorer
av alla slag. Hans orange A-traktor som står
parkerad vid kyrkan, bär syn för sägen.
Oliver som är 18 år läser på Barn och Fritidsprogrammet och har en stor passion för
fotboll. En skadad fot i bandage hindrade
honom ändå inte att grädda våfflor för glatta
livet, till alla de många gästerna under två
intensiva veckor i sommar.
- Vad gillar ni med det här jobbet då?
Båda killarna svarar att det är kul att det kommer så mycket folk, även om man alltid måste
tänka på att hålla avstånd till varandra just i
år.
-Vad lär man sig av att jobba i Kanalkyrkans
café?

- Samarbete! Och att hålla ordning på alla
beställningarna.
Maria Westdahl, Olivers mamma, vik. församlingsassistent och primus motor bakom
Kanalkyrkan, ser till att allt löper smidigt och
effektivt, med nummerlappar och anteckningsbok. Att träffa många glada och tacksamma sommargäster gillar killarna.
- Men de tycker att vi är för billiga, och det
tycker nog vi också. Men samtidigt är det ju
bra för barnfamiljer som cyklar förbi vid Göta
kanal att det inte är så dyrt.
Efter tre veckor i Kanalkyrkan väntar nu nya
sommarjobb för de två killarna, som garanterat
inte kommer att ha en lat sommar i år. Och vi
som har mött de två killarna önskar dem välkomna tillbaka nästa år. Då vi förhoppningsvis får uppleva en vanlig sommar utan
Covid - 19, där Sjötorp och Lyrestad återigen
kan öppna för sommaraktiviteter utan rädsla
för smitta.
Reine Medelius

Vårt församlingshem klätt till Kanalkyrka.

Fullt på cykelparkeringen.
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Våffelservering i full gång en vacker sommardag.
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Allsångskväll i Lyrestad 2 juli

Kvällen var lite kylig men solen värmde i väster, och många som längtat efter att få sjunga efter en
lång och ensam vår kom till församlingshemmet och Kanalkyrkans allsångskväll. Anita Björk ledde
sången med vanlig entusiasm och energi, Marlené Niggol Carlsson delade tankar om livets broderi och
ledde andakten. Ett värmande avbrott i sången fick vi också när Maria Westdahl, Oliver och Edvin
bjöd på korv med bröd.

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Musik i
försommarkväll

Kyrkokörens körgrupp höll
sommarkonsert en ljummen
sommarkväll i Amnehärads
kyrka med repris i Södra Råda
kyrka i augusti.

Möte ute i det gröna

Med facit i hand, är Amnehärads församlingsråd övertygade om, att kloka beslut
fattas också vid utomhussammanträden.

Kyrkogårdsvanding och musik i sommarkväll i Färed 15 juli
Regnet strilade ner och åskan mullrade på avstånd men en liten skara intresserade trotsade
vädret och fick vara med om en mycket intressant vandring på Färed kyrkogård under ledning
av Bengt Jonsson, som berättade om socknens
och kyrkans historia. Från hans egen fädernegård fogdegården fanns bland annat en hel del
att berätta, bland annat att kyrkan räddades från
förfall och rivningshot på 1640-talet, räddades
av församlingsborna, men redan på 1690-talet
behövde den renoveras på nytt, och då spelade
fogdegården en viss roll eftersom gården tidvis
ägts av Börstorps slott, och kyrkoherden i Hassle,
Arvid Fereliusfar Leker Arvidsson var fogde på
slottet. Han är begravd på kyrkogården och var
troligen den som bekostade renoveringen. Bengt

berättade också om sin morfars bror, den originelle
kyrkoherde Fogdegård i Lidköping, som också
har sin grav på Färeds kyrkogård.
Efter kyrkogårdsvandringen bjöd Birthe Wetter
och Johan Krussgård på en musikalisk vandring
genom Sommarsverige, med visor, marscher och
pop i en skön blandning.

Vismakarna i Lyrestads församlingshem 9 juli

Paret Isabella och Daniel Strågefors
bjöd på ett stort knippe visor, med allt
från Povel Ramel, Evert Taube, Stickan
Andersson och Cornelis Vreeswijk med
mycket mera i församlingshemmet den
här torsdagskvällen. Många var gamla
godingar och vi kunde nynna eller
sjunga med både här och där. Marléne
Niggol Carlsson ledde andakten och
Anita Björk spelade piano.
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Strålande
midsommardagsmorgon

Med gudstjänstfirande vid Södra Råda
kyrka och efterföljande medhavt kyrkkaffe på kyrkbacken valde ett trettiofemtal församlingsbor och tillresta att inleda
midsommardagen. Traditionsenligt
svarade Margareta Fransson för
solosången under gudstjänsten.

I arla morgonstund

En Kristi himmelsfärdsdag att minnas, då vi
möttes av delar av Amnehärads kyrkokör
som inledde morgonens gudstjänst med
sång, inte som brukligt uppe i tornet, utan
nedanför.
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HÖSTKRYSSET

VÄLKOMMEN TILL

Vinnare av sommarkrysset är: Emelie Spångberg Sörgården 3 Lyrestad
och Kerstin Larsson Barkassvägen 17 Otterbäcken
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.
KAN MAN VISA
FILM MED
SPETS ELLER
PLATS FÖR SOPOR

FINNS BÅDE STORA
& LILLA I
DALSLAND

OBENÄGENHET
ATT
ARBETA

MJUKT
TYG

VASSA
REDSKAP

FAR

BLIR OST
OCH ORT

AFFÄR

NATIONALPARK

KÖR I
UPPSALA

TUR ELLER
STÄLLA
UPP

REGENT

Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar under hösten

FRISTAD

När församlingsbladet går i tryck vet vi ännu inte
hur smittoläget för covid-19 pandemin ser ut och
vilka rekommendationer Folkhälsomyndigheten
går ut med inför hösten. Därför kommer somliga församlinsaktiviteter på vardagar och under
helger att påverkas. Det vi planerat är:

FÖRSKÖNADES
GYCKEL
KULTURLOKALER

PÅSTOD
DEL AV
AXEL OCH
HANDEN

MERITLISTA
KÄRVAR
ELLER BESTRIDER

SJUDA

GITTER
ALKOHOLHALTIGT
TILLBEHÖR TILL KAFFE

UTESLUTA
& RENGÖRA

MJÖLKSOCKER

SVULSTER
& VÄTSKOR

SKIVA

NYHETSBYRÅ

BÖRJAR
ANVÄNDA
KYRKOETT SINNE
ÅRET MED
RYSSJA

SKRED

ACKORD

FLYGER
OMKRING

ÅKER

SKÄR

NYHETSBYRÅ

ÄR INTE
MOGET

VÄMJDES
VID
VILL INTE
PUTTA

VÄXT OCH
GÅNGART

INFOGAD
VÄXTDEL

STÅR
GIFT I

SPRÄNGÄMNE

SKINN
ELLER
VILOPLATS

FÖRSLAG
ELLER
KROPPSRÖRELSE

I VÄG

UTTRYCKSFULLA

INTE
BEREDDA

PRONOMEN

RIKTNING

SKRIVBORDSPRODUKT

VILL FISKARNA &
BARN HA

PROFET

LOFT ELSES I HOV
LER STOD
OCH
I BEGREPP
KLÄDER
ATT

FLOD
HONA

FÅR DEN
SOM MÅSTE LÄMNA
KEMISKT
TECKEN
FÖR KOL
UDDA
PLAGG

ANVÄNDS
TILL KLOT
STAD MED
KUNG

STAD I
TYSKLAND

Ja, över allt skall hans härlighet
vara en skärm, ett tak som ger
skugga under dagens hetta,
…...... …. ... …. ... …..... (Jesaja)

VIMMELKANTIG

STÅR OFTA
VID Å
VÄSEN

SPANSK
LIGATUR

BONDRULLE

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

KRYSSA OCH VINN

Svaret med korsordssidan sänder du senast den 31 oktober.
Till: ”Höstkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

STADGA ELLER
KONSTRUKTIONSVIRKE

Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
................................................................................................................
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Till eftermiddagskaffe i Amnehärads
församlingshem.
Torsdagar med start den 10 september.
Mellan kl.14.00 – 16.30.
Kom som du är, så dricker vi kaffe tillsammans
och pratar.
Vid fint väder sitter vi ute, annars sitter vi i
församlingshemmet och sprider ut oss.
Anmäl er begränsat antal.
Desirée 0551-285 42
Två onsdagar i varje månad brukar vi inbjuda till
sopplunch med program i Lyrestads alt.
Amnehärads församlingshem. Det är osäkert om
dessa kan bli av under hösten, men vi kommer att
annonsera i Mariestadstidningen, på hemsidan
och via affischer.
Dessa datum är aktuella för Lyrestadelen, 30
sept, 28 okt, 25 nov. kl. 12.30.
Och dessa datum för Amnehärad. 16 sept, 21 okt,
11 nov, kl. 12.00.
Sätt gärna en bock i almanackan!

VI PROMENERAR VIDARE

NEUROLOGISK
SJUKDOM

JORDART

VÄLKOMNA!

SOPPLUNCHER

RÄCKA

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR

Välkommen till ...

Vi går tillsammans i lugn takt och avslutar med
fika.
Amnehärads församlingshem med start tisdagen
den 15 september
klockan 14.00 – 16.30.
Desirée och Charlotte

PROMENADER

Även i Lyrestad kommer man att inbjuda till
promenader i höst, se vidare annonsering i
dagspress.

VÄRLDENS BARN

Årets Världens barnpromenad äger rum den 22
september kl. 09.00-14.00. Välkommen till starten
vid dressinbanan, Gullspång för en promenad till
hjälp för Världens Barn.

MUSIKGUDSTJÄNST
I EKUMENIKENSTECKEN

Tacksägelsedagens gudstjänst den 13 oktober
hoppas vi kunna fira gemensamt med Equmeniaförsamlingen, Gullspång i Södra Råda kyrka
söndagen den 11 oktober kl.18.
Sångmedverkan.

ALLHELGONAHELGEN

När du besöker kyrkogården inför all helgonahelgen är du välkommen att titta in till oss en
stund. Vi bjuder på kaffe och en stunds
gemenskap kring bordet. Amnehärads kyrka och
församlingshem står öppna mellan kl.10-16 och
Södra Råda kyrka mellan kl.14-16.
Med reservation för vissa ändringar.
Lyrestads församling se annonsering.

AMNEHÄRADS
KYRKLIGA SYFÖRENING

Under hösten kommer troligtvis inte våra damer i
syföreningen att kunna träffas för att förbereda den
årliga auktionen pga. den pågående pandemin. Vi
önskar damerna en fin höst trots allt och ser fram
emot 2021 års auktion.

HALMSLÖJDSGRUPPEN

Under hösten kommer halmslöjden inte att återupptas, men vi hoppas att den ska kunna börja
igen under våren 2021. Det blir alltså ingen halmauktion i december som det har varit i obruten
tradition sedan 1930-talet. Men kom gärna på vårt
årsmöte onsdagen 15 sept. kl.14.00 i Lyrestads
församlingshem. Vi samtalar om vår verksamhet
nu och i framtiden, väljer styrelse och äter
smörgåstårta. Välkomna!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla besökare att göra detsamma.
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Kyrkoskrivare: Niclas Gustafsson Tel. 0501‐669 30 / 0501‐27 87 85.

bile telefoner!

Adress: Lyrestads församling, Församlingshemmet 548 73 Lyrestad.
_______________________________________________________________________________
HÖSTEN 2020
Församlingsexpeditionen I Amnehärad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00—12.00.
Tel .0551‐285 53 direkt/ 0551‐285 50 växel, Fax 0551‐200 78. Adress: Amnehärads församling.
Församlingshemmet 547 92 Gullspång.
_______________________________________________________________________________

Här når du oss:

Lyrestads kyrka

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

Tisdagar mellan kl.15.00-16.00
finns präst på plats för samtal.

Pastorsexpeditionen i Lyrestad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar tisdag-fredag 10.00-12.00.
Tel. 0501-500 02. Fax 0501-507 27.

Postadress: Lyrestads församling. Församlingshemmet, Lyrestadsvägen 4, 548 73 Lyrestad.
Församlingsexpeditionen i Amnehärad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Kyrkokamrer
Präster
Florence Lindwall
Tel.
0551-285
53
direkt
/
0551-285
50
växel,
Fax.
0551-200
78. Rylén
Kyrkoherde
Charlotte Holmgren
Telefon exp.
0501‐669 32
Telefon
exp.
0551‐285
53
/0501‐500
09
Postadress: Amnehärads församling. Församlingshemmet
547 92 Gullspång.
Telefon
0501‐28 87 86
Telefon
0551‐285 47
Te. Bostad
0551‐228 40
Kyrkogårdsförvaltningen
Gerth Johansson
Komminister
Reine Medelius
E-postadress: amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon exp.
0501‐669 36
Telefon exp.
0501‐669 31
Telefon
0501‐27 87 83
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad
Telefon
0501‐27 87 90
Kyrkomusiker
Organist
Telefon
Kantor
Kyrkoherde
Telefon

Präster

Lars Kullnes
0551‐285 43
Anna Pettersson
Charlotte
0501‐27 87 88

Holmgren
Telefon exp.
0551-285 53
BarnUngdomFamilj
Förs.Assistent
Desirée
Karlsson 47
Telefon
0551-285
I Amnehärad
Komminister 0551‐285
Reine
Medelius
Telefon
42
Telefon
Vik.Förs.Assistent
I Lyrestad0501-27 87 90
Tiden:1/82016—31/122016
Vik. Komminister Karl-Gustav Arvidsson
Helena
Witting
Telefon
0551- 285 58
Telefon
0501‐27 87 89
Pastorsadjunkt
Marlene Niggol Carlsson
Telefon
0501-27 87 82

Kyrkomusiker

Organist
Telefon
Vik. kantor
LOGOTYP HÄR
Telefon
Vik. kantor
Telefon

Lars Kullnes
0551 – 285 43
Anita Björk
070-813 67 74

Adam Frödin
0551-285 41

Barn-Ungdom-Familj
Förs. Assistent
i Amnehärad
Telefon

Desirée Karlsson
0551-285 42

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon
0551‐285 51

Vik. Förs. Assistent Maria Westdahl

Lokalbokning/Uthyrning
i Lyrestad0501‐500 02
Telefon

Telefon

Information/Församlingsblad

0501-27 87 80

Kyrkoskrivare/Ekonomiassistent
070‐230 86 77

Redaktör
Telefon

Karin Kullnes

Niclas Gustafsson
Telefon
0501-669 30
0501-27 87 85

Redaktör: Karin Kullnes och Martin Öhman
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

Kyrkogårdsförvaltningen
Andreas Lindblad / Tjänstledig
Vik. Helena Folkesson
Telefon
0501-27 87 81

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon

0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon

0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör
Telefon

Karin Kullnes
0551-285 57

Redaktör: Karin Kullnes
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren
Omslagsbild: Marina Persson
Publicerade texter och bilder i församlingsbladet äger Amnehärad-Lyrestads pastorat upphovsmannarätten till.
VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97

