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FÖRSAMLINGSBLAD

Nu tändas tusen juleljus på jorden mörka rund.
Och tusen, tusen strålar ock på himlens djupblå grund.
Och över stad och land i kväll, går julens glada bud.
Att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud.
Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus.
Få lysa in med hopp och frid, i varje hem och hus.

I varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärlek ljus, i signad juletid.
Psalm 116

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

FÖRSAMLINGSNYTT

Tankar i advent och juletid detta speciella år

Vi har alla fått vara med om en tid, som inte liknar någon annan. Vi har nog haft klart för oss, att
det skulle kunna komma en influensa, som var lite värre än den vanliga säsongsinfluensan, som
det var när vi drabbades av Asiaten och Hongkonginfluensan, men där vi nog litade på att en
ny pandemi skulle sjukvården säkert klara av, med hjälp av vaccin och alla moderna medicinska
resurser. Ingen hade nog kunnat föreställa sig, att ett potentiellt livshotande virus, med stor kraft
skulle drabba i stort sett alla världens länder och skörda hundratusentals människoliv, och att
sjukvården skulle utsättas för stora påfrestningar, och att hela samhällen och länder skulle stänga
ner.
Vi har alla fått anpassa oss efter det rådande läget genom att undvika möten och sammanhang,
där det finns risk för smitta. Det har medfört isolering för många, särskilt de äldre.
Kyrkans verksamhet bygger på, att vi kristna kan mötas som församling i kyrkan, för att fira
gudstjänst, ”ty där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”, Matt. 18:20.
Församlingens medlemmar och vänner träffas, också i vanliga fall, i många andra sammanhang,
såsom samtalsgrupper, syföreningar och körverksamhet. Enligt gällande bestämmelser får vi
idag inte samlas fler än 50 personer i våra gudstjänstlokaler. De äldre, som räknas som riskgrupp, måste vara extra försiktiga, och har i många fall inte kunnat eller vågat delta. Detta har
tvingat oss att tänka om.
Verksamheten har därför  ställts om, i stället för att ställas in. I våra kyrkor har vi markerat sittplatser så att det blir lättare att hålla avstånd. Kyrkkaffe och soppluncher och liknande har alltid  
varit en viktig del av vår verksamhet. I stället för att servera kaffebröd och mat, som ligger öppet
har vi delat ut påsar med bröd eller smörgås förpackat till var och en. I stället för att träffas inne,
har vi arrangerat promenader, där vi har fått både motion och frisk luft. Körverksamheten har
anpassats till att framträda med delar av kören, för att både lättare hålla avstånd, och för att inte
riskera att vi blir mer än 50 i lokalen. Barn- och ungdomsverksamheten har glädjande nog kunnat pågå som vanligt.
I våra tankar och böner hoppas vi alla, församlingsmedlemmar, förtroendevalda och anställda att   
pandemin inte på nytt skall återkomma i en svår andra våg, utan att sjukdomen skall ebba ut så
sakteliga utan att drabba alltför många.
Trots en svår tid gläds vi nu att få mötas på ett säkert sätt i våra kyrkor, för att fira våra traditionsenliga gudstjänster vid de kommande advents-, jul- och nyårshelgerna. Dessa gudstjänster
betyder så mycket för många.
Vi ber om Guds rika välsignelse till oss alla.
Göran Sandstedt
Ordförande i Amnehärads församlingsråd
Han kommer med ett sällsamt bud
från kärlekens och nådens Gud
att bringa till de sina.
Så öppna hjärtats tempelhus
och låt hans rika, fulla hus
därinne klart få skina.
Då blir Guds under sett och känt det är advent, det är advent!
Sv Ps 109 vers 3
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DÖPTA

AVLIDNA

Amnehärads församling

Amnehärads församling

26 september

Stella Anna-Greta Eriksson

14 september

Sven Erik Svensson

4 oktober

Siri Linnéa Bless

16 september

Anna Maria Svensson

7 november

Alfred Simon Hasse Andersson

17 september

Kurt Helge Edvinsson

18 september

Anita Viktoria
Strandberg Nilsson

24 september

Rut Ingegerd Elisabet Wallberg

Lyrestads församling
6 september

Otto Lars Axel Hallborg

3 oktober

Lilly Anna Doris Strid

VIGDA

3 oktober

Inga Inga-Lill Frideborg
Abrahamsson

4 oktober

Ivan Arvid Roland Olofsson

7 oktober

Bengt Olov Rune Hansson

27 oktober

Ragnhild Ester Maria Nilsson

31 oktober

Bernt Rune Fernström

2 november

Amnehärads församling
29 augusti

Nicklas Ola Piere Kvick &
Marina Astrid Lorita Andersson

Lyrestads församling
25 juli

Joachim Rolf Löfgren &
Linda Marie Fröjd

29 augusti

Mats Alexander Andersson &
Helena maria Kristina Selg

10 oktober

Linnea Nathalie Stoneheartz &
Tim Anders Jonathan Algotsson

Margit Elisabet Bly

Lyrestads församling
4 augusti

Ulla Anna Charlotta
Hoffman Johansson

30 september

Sven Martin Eriksson

  2 oktober

John Erik Allan Johansson

8 oktober

Anna Viveka Lidefelt

13 oktober

Karin Linnéa Karlgren
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Dopfesten Lyrestads kyrka 4 oktober 2020
Söndagen den 4 oktober var det dopfest i Lyrestads kyrka och temat var, enligt kyrkoårets
ordning, Änglarna. Dopfesten är ett tillfälle att återknyta kontakten med församlingen och att
möta andra familjer som man har en dopgemenskap med.
Det första som de inbjudna dopfamiljerna möttes av i kyrkans vapenhus var de av kyrkans
barngrupper egenhändigt tillverkade änglaelefanterna. Med barns fantastiska fantasi,
inlevelseförmåga och humor har dessa änglaelefanter fått alla möjliga färger och utseenden
och man kan inte bli annat än glad av att se dem.
Dopfesten inleddes med att vi firade en gudstjänst för stora och små. Under gudstjänsten
delades de fina dopänglarna, i olikfärgat glas, ut till de döpta barnen som också fick välja en
liten sagobok. Dopänglarna, som har hängt i kyrkans dopträd sedan dopdagen, är en
påminnelse om vad dopet betyder.
Efter gudstjänsten bjöds det på kaffe, bakelse och frukt i församlingssalen som var smyckad
med fina dukar, serpentiner och färgglada ballonger, allt för att bidra till en stunds
feststämning.

Nu startar vi igen!

Barnverksamheten i Lyrestads församling. V.3

Tisdaxklubben

Tisdagar kl.14.30–16.30 Kyrkans
Hus 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 Hassle
Ålder 6-8 år
De barn som vill vara med i
denna grupp kan åka med en
buss som går från skolan ca 14.20.
OBS: Viktigt att vårdnadshavare
meddelar fritidspersonalen att ert
barn ska vara med i vår grupp.
OBS! Du som förälder måste
anmäla ditt barn till den grupp
barnet ska vara med i, se telefon
nummer nedan.
Ring vikarierande församlingsassistent Maria Westdahl på
telefon nummer 0501-27 87 80
eller vår församlingsvärdinna
Anna Helge på telefonnummer
0501-500 04
Varmt välkomna!

Sportlovspyssel

Tisdag 16 februari kl. 11.00–14.00
Lyrestads församlingshem.
Vi bjuder på korv med bröd.
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Höstlovspyssel

Måndag eftermiddag på höstlovet erbjöds det
pyssel med fika i Amnehärads församlingshem.
Det kom många kreativa barn och föräldrar.
Barnen fick göra egna väskor och pussel. Det
som blev populärast för dagen var att dekorera
askar i färgglada kulörer, med glitter och fina
pärlor. Det var svårt att slita sig till den goda
chokladkakan som serverades för dagen.

Dopfest i Amnehärads kyrka

På den helige Mikaels dag var det gudstjänst för Stora och Små.
Alla barn som döpts i Amnehärads församling under året fick komma och hämta sin
dopängel som hängt i dopträdet i Amnehärads kyrka. Barnen i Ceciliakören sjöng för
familjerna. Gudstjänsten avslutades med kaffe och dopbakelser i kyrkan.

Barnens Bibel

Amnehärads församling bjuder in alla
sexåringar för att ta emot Barnens Bibel.
Personlig inbjudan kommer att skickas ut.
Välkomna!

Luciafirande med Ceciliakören
och kompisklubben.

Luciafirande i Amnehärads kyrka onsdagen
den 9 december kl.17.00 och 18.00.
I dessa tider tar vi upp anmälan genom våra
barngrupper till vår Luciahögtid pga.
begränsade antal platser.
Anmälan till Desirée 0551-285 42
Välkomna!

Barnverksamheten

i Amnehärads församling startar igen
måndagen den 18 januari.
Varmt välkomna!

Sportlovspyssel!

Måndagen den 15 februari är du mellan 7-12
år välkommen till Amnehärads församlingshem. Vi pysslar, leker och äter något gott.
Vid frågor kontakta
Desirée Karlsson 0551-285 42
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Konfirmander Amnehärad

BARNKRYSS
Vinnare av barnkrysset är: Vincent Gullberg Råglanda Lyrestad och Alicia Åhlén Södra Råda Gullspång.
Välkommen att hämta din vinst, på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad.  

OSTMASSA

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

STÖRA

POJKE
MITT I
SKOLAN

ÄR FÖRSIKTIG
MED

MEDGER
ATT MAN
GJORT FEL

ÅSKGUDEN

SÄLJER
FÖR ETT
LÄGRE
PRIS

TA BORT
PÅ LISTAN
SPÄNNING
VILKEN
TID

Övre raden uppifrån vänster, församlingsassistent Desireé Karlsson, Liam Högberg, Jack
Hagström, Jakob Persson, Rasmus Grundel, Hugo Fredriksson, Filip Karlsson, Jonas Olsson,
Wilgot From, Kyrkoherde Charlotte Holmgren, Cornelia Andersson, Magnolia Bengtsson, Elsa
Folkesson, Jamelia Prims, Älva Carlström.   

Amnehärads konfirmander på läger vid Flämslätt

VIRRVARR
STOR
FLOD I
TYSKLAND

INTE
GAMLA

STRÖM
MYCKET
DÅLIGA

FORTFARANDE

FIK

REST
BUSKE

TAR BORT
SKINNET
INTE JAG

OSTMASSA

RÅDDE OM

Det är roligt och spännande att åter igen få träffa en grupp unga människor som kommer till
konfirmationsläsning. Lägret ägnades åt lekar och att lära känna varandra lite bättre. Det blev
även några arbetspass om dopet och nattvarden. Många roliga diskussioner och härliga skratt
blev det också.
Vi fick vara med på ett dop, då en av konfirmanderna valde att låta sig döpas på lägret.
Det blev en fin gudstjänst som vi alla kommer att bära med oss.
Konfirmandledarna önskar alla konfirmander med familjer en Riktig God Jul och ett
Gott Nytt År!
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FÄRG

Kryssa och vinn ett
PRESENTKORT

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 31 januari.

Till: ”Barnkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

HÖGSTA
BETYGET

Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
................................................................................................................
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ETT URVAL AV MUSIKEN I PASTORATET

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Extern kraft rycker in

Lunchmusik med julsmörgås
första onsdagen i december
kl.12.15

Lars Kullnes bjuder traditionsenligt på lunchmusik i Amnehärads kyrka med mycket
julmusik. Till kaffet serveras julsmörgåsar som
finns ”coronasäkert” på väg in i kyrkan.

Sånger i adventsoch jultid

Lördag 12 december och söndag 13 december
bjuder medlemmar ur Amnehärads kyrkokör
på Sånger i Advent för att dela med sig av sin
sångglädje. Klockslag för dessa musikgudstjänster
meddelas längre fram i särskild annonsering. Den
traditionella julkonserten utgår p.g.a. ”Coronan”
och ersätts av dessa mindre musikevenemang.

Övrig sångmedverkan
i Amnehärads kyrka

Körsång blir det även första söndagen i Advent,
julottan, samt trettondagen, då emellertid
efterföljande samkväm (julgröt m m) utgår.

I församlingsbladets höstupplaga berättade vi att vår kyrkogårds- och
fastighetschef Andreas Lindblad kommer att vara tjänstledig under
hösten och en bit in på det nya året samt att vår kyrkogårdsvaktmästare
Helena Folkesson under samma tid kommer att vikariera och ansvara
för pastoratets kyrkogårdsverksamhet. Nu kan vi berätta för dig att
under motsvarande tid så kommer Johan Larsson, fastighetsingenjör
Skara stift att på uppdrag av vårt pastorat utgöra administrativt stöd
och beställarstöd inom pastoratets fastighetsförvaltning.

Ljusbärare

Årets pensionär 2020

Nu har vi utökat med en till ljusbärare i
askgravlunden i Amnehärad.
Lagom till allhelgonahelgen byter vi ut vaser
till ljuslyktor där du kan sätta ett ljus i.
Möjlighet att sätta blommor i vas kommer
då endast finnas i begränsad mån.
I ljuslyktorna sätter man endast gravljus
avsedda för utomhusbruk.

Efter 23 års lång anställning hos oss i pastoratet som kamrer, tackar vi dig Florénce
Lindvall Ryrlén för lång och trogen tjänst.
Vi önskar dig en underbar tid framöver, där
du kan njuta av det du gillar bäst!

Ljusgudstjänst med sång
fastlagssöndagen

En stilla meditationsgudstjänst i ord och ton.

Lunchmusiken år 2021

Planeras till onsdagarna 3 februari och 3 mars
kl.12.15 i Amnehärads kyrka.

Gravdekorationer

Till allhelgonahelgen lägger vi på vinterdekorationer på våra
skötselgravar.
Dekorationerna kommer från Dalby granar i Skåne.
Vi kan även erbjuda dig hjälp med att vintersmycka graven
för en kostnad. Kontakta Kyrkoskrivare Niclas Gustafsson
0501-669 30
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Vår önskan under kommande tre månader är att kunna fira följande gudstjänster i vårt pastorat. Under rådande omständigheter tillsammans med den tid på året som nu väntar oss, så har vi beslutat att förlägga firandet av samtliga våra
gudstjänster i de av våra kyrkor, vilka går att bruka så att vi lever upp till Folkhälsomyndighetens, i skrivandets stund rådande rekommendationer. Vi är väl medvetna om att nu rådande rekommendationer kan komma att ändras under
perioden och som en följd av detta kan vi komma att genomföra förändringar. När vi fattat vårt beslut har vi gjort det utifrån att tänka på din trygghet och säkerhet som gudstjänstfirare, våra förtroendevaldas och personalens trygghet och säkerhet.
Följ gärna vår annonsering i Mariestads-Tidningen och titta gärna in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad. En del av våra gudstjänster kommer att livesändas på Lyrestads församlings Facebooksida.
Charlotte Holmgren, Kyrkoherde                                             Linnéa Johansson, Kyrkorådets ordförande
                                                       

GUDSTJÄNSTER

Amnehärads församling, december 2020 – februari 2021.

GUDSTJÄNSTER
Lyrestads församling, december 2020 – februari 2021.

29 november, Första advent
3 januari, Söndagen efter nyår
Amnehärads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst. Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Körsång.
Sammanlyst för hela pastoratet.

29 november, Första advent
Lyrestads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Sång alt. musikmedverkan.

3 januari, söndagen efter nyår
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Sammanlyst för hela pastoratet.

6 december, Andra advent
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.     

6 december, Andra advent
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.        

6 januari, Trettondedag jul
Lyrestads Kyrka kl.17 Gudstjänst.
Ljusgudstjänst. Sång alt. musikmedverkan.

6 januari, Trettondedag jul
Amnehärads Kyrka kl.17 Gudstjänst.
Körsång.

12 december Lördag
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst.
10 januari,
Musikgudstjänst. ”Musik i advents- o jultid”. Första söndagen efter trettondedagen
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa .     
13 december, Tredje advent
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst.
17 januari,
Musikgudstjänst. ”Musik i advents- o jultid”. Andra söndagen efter trettondedagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.     
20 december, Fjärde advent
Lyrestads Kyrka kl.16 Mässa. Mariamässa.
24 januari,
Sammanlyst för hela pastoratet.
Tredje söndagen efter trettondedagen
Hova Kyrka kl.11 Gudstjänst. Ekumenisk24 december, Julafton
gudstjänst, alla kommunens kyrkor
Otterbäckens Kyrka kl.22 Julnattsgudstjänst.
tillsammans. Ekumeniskkör.
Sång alt. musikmedverkan.
31 januari, Septuagesima
25 december, Juldagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa.       
Amnehärads Kyrka kl.7 Julotta. Körsång.       
7 februari, Kyndelsmässodagen
26 december, Annandag jul
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst för
Amnehärads kyrka kl. 18 Gudstjänst.
Stora o Små. Ljusgudstjänst. Ceciliakören. BiSammanlyst för hela pastoratet.
belutdelning till församlingens 6- åringar .
27 december, Söndagen efter jul
14 februari, Fastlagssöndagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst. MusikAmnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst,
gudstjänst. Sammanlyst för hela pastoratet.     
ljusgudstjänst. Körsång.
31 december Nyårsafton
17 februari, Askonsdagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Nyårsbön. Sång
Amnehärads Kyrka kl.18 Veckomässa.
alt. musikmedverkan.
21 februari, Första söndagen i fastan
1 januari Nyårsdagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa.
Equmeniakyrkan kl.18 Gudstjänst.
Ekumeniskgudstjänst.
28 februari, Andra söndagen i fastan
Sång alt. musikmedverkan.
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.

13 december, Tredje advent
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
20 december, Fjärde advent
Lyrestads Kyrka kl.16 Mässa. Mariamässa.
Sammanlyst för hela pastoratet.
24 december, Julafton
Lyrestads Kyrka kl.22 Julnattsgudstjänst.
Sång alt. musikmedverkan.
25 december, Juldagen
Lyrestads Kyrka kl.7 Julotta.
Sång alt. musikmedverkan.
26 december, Annandag jul
Amnehärads kyrka kl. 18 Gudstjänst.
Sammanlyst för hela pastoratet.
27 december, Söndagen efter jul
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Musikgudstjänst.
Sammanlyst för hela pastoratet.
31 december Nyårsafton
Lyrestads Kyrka kl.16 Nyårsbön. Sång alt.
musikmedverkan.
1 januari Nyårsdagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.     

10 januari,
Första söndagen efter trettondedagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.
17 januari,
Andra söndagen efter trettondedagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
24 januari,
Tredje söndagen efter trettondedagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.
Sammanlyst för hela pastoratet.

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

31 januari, Septuagesima
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.             
7 februari, Kyndelsmässodagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa. Ljusmässa.
Sång alt. musikmedverkan.
14 februari, Fastlagssöndagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
21 februari, Första söndagen i fastan
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.
28 februari, Andra söndagen i fastan
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
7 mars, Tredje söndagen i fastan
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.

7 mars, Tredje söndagen i fastan
Amnehärads kyrka kl.18 Gudstjänst.
Med reservation för ev. ändringar.
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BISKOPSBREVET

BISKOPSBREVET
Kära församlingsbor
När jag skriver detta brev har ännu inget vaccin
mot Covid-19 börjat användas i Sverige och när Du
läser detta kanske, och förhoppningsvis, det ser
annorlunda ut. Men hela denna svåra tid har också
haft en dimension som för oss kristna är viktig –
reflektionens tid – en tid att fundera över vad det
betyder att vara kristen och att leva den kristna
tron konkret i ett drabbat samhälle och i ett nytt
sammanhang som vi kallar ”past Corona”. Handlingar talar högre än ord, säger vi rätt ofta. Vad
betyder det som kristen? Helgonet S:t Franciskus
av Assisi sa Förkunna alltid evangeliet, Om nödvändigt
använd ord.
Detta brev handlar om mission. Kyrkan, Du och jag,
är kallade till mission. När jag ser tillbaka på vår
egen missionshistoria har den i mångt och mycket
präglats av ett ”rätt och fel”- tänkande. Vi kristna
har rätt och alla andra har fel. Idag tänker jag: Bara
för att jag har rätt behöver inte Du ha fel. Vad betyder
i det perspektivet begreppet mission och vad är då
kyrkans missionskallelse?
Gå därför ut! Om en kyrka i mission.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i
Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn och
lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)
Vi är nog många som känner igen orden i vår missionsbefallning. Vi hör dem ju var gång någon döps
i kyrkan. I och med dopet fick var och en av oss en
uppgift – att sprida Guds fred och kärlek i världen.
Syftet med att döpa och göra folk till lärjungar har
sin grund i Guds kärlek till oss. Gud vill att vi ska
känna oss älskade och få leva i fred med varandra.
Det finns så mycket som tynger och sliter i våra
liv och ibland är det inte så alldeles enkelt att vara
människa. Därför behöver vi varandra. Därför
behöver Gud oss – till att sprida kärlek, framtidstro
och hopp. Hopp som kan bära oss en bit till när vi
själva inte orkar. Förtröstan som kan få oss att orka
ta ett steg till när allt annat sviker och bedrar. Och
kärlek som låter oss få leva i fred, med varandra
och oss själva – sådana vi är. Och så det underbara löftet som Gud lagt ner i hoppet till oss: Jag är
med er, alla dagar till tidens slut. Vi är inte ensamma.
Detta löfte finns som en klangbotten genom missionsbefallningen. Det är Guds mission, inte vår. Det
är med Guds kraft vi ska gå ut, vi behöver inte orka
och klara allt själva. Det är för Guds skull, för Guds
fred, för att Guds kärlek ska kunna sprida sig på
jorden, som vi ska gå ut!

14
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Foto: Carla Karlsson

Trots en i vissa delar svår missionshistoria, med
övergrepp och kränkningar i missionens namn, är
mission ett av de vackraste orden som finns; mission, som är latin, betyder sändning, att sändas med
ett uppdrag. Någon tilltror oss och behöver oss för
ett uppdrag: att räcka nåd, upprättelse och befrielse
för alla människor. Gud behöver dig och mig för
sitt verk på jorden! Det är en svindlande tanke.
Gud vill med vår hjälp, hela den brustenhet som
finns på jorden, i skapelsen och mellan människor.
Det är missionsbefallningen sammanfattad. Och
det kan vara så väldigt litet och enkelt och på samma gång så stort och omfattande. Att gå ut, som
missionsbefallningen uppmanar oss – kan vara att
gå ut till grannen för att vara sällskap en stund i en
ensam och svår tid. Eller att hjälpa till att handla
mat när det blir för tungt för somliga att själva göra
det. Det kan vara att sopsortera för att i det lilla
kunna bidra till att hela skapelsen. Det kan vara att
stå upp för nyanlända flyktingars rätt till ett värdigt
liv i vårt samhälle likväl som runtom i världen. Det
kan vara att med respekt och nyfikenhet samtala
om Gud med människor av annan tro än min egen.
Det kan vara att stötta enskilda och organisationer
som sprider hopp och framtidstro över jorden.
Det kan vara att bjuda in till gudstjänst, mässa och
delande av tro. Att sprida Guds kärlek och fred kan
man göra i det allra mest vardagliga, i det högtidliga och i de stora internationella sammanhangen.
På jorden så som i himlen
Guds mission hör samman med Guds rike, med en
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längtan efter att det ska kunna bli så som vi ber ’på jorden så som i himlen’. När Jesus berättar för
oss om Gudsriket, i liknelserna om surdegen (Luk
13:21), senapskornet (Luk 13:19), saltet (Matt 5:13)
och ljuset som inte ska sättas under sädesmåttet
(Mark 4:21), så ger han oss främst av allt förtröstan.
Förtröstan inför en framtid som vi inte vet något
om, inför sådd som måste ske för skörd som vi
kanske aldrig får se och en tillförsikt till oss själva
– vi är utvalda, inte för vår perfektion och förträfflighet, utan för att Gud behöver oss, sådana vi är,
till och med med våra sår. För precis som i orden
som brukar tillskrivas den spanska mystikern Teresa av Avila, så har Kristus inte några andra händer
än våra; Kristus har ingen annan kropp än din, inga
andra händer än dina, inga andra fötter än dina. Genom
dina ögon är det som Kristus med medkänsla ser ut över
världen. Med dina fötter är det som Han går omkring
och gör väl.
Både surdegen och senapskornet rymmer budskap
om tid och tålamod. Det lilla som vi gör kanske
inte kan uppfattas ha någon betydelse, men till sist
blir alltsammans syrat eller så kommer vi så småningom att se ”det största av alla träd” växa ur det
”minsta av alla frön”.  Surdegen rymmer också liknelsen om vårt medskaparansvar – vi har att knåda
och jobba in surdegen i mjölet. Sen ska vi vänta.
Allt arbete är inte vårt – vi är medskapare.
Bilden av saltet säger något viktigt om skärpa och
mod; att våga sticka ut, våga höja sin röst, våga tala
så att budskapet om fred och upprättelse för alla
människor blir tydligt i alla sammanhang där vi rör
oss.
Att vara salt, som Jesus uppmanar oss att vara,
handlar om att vi behöver fundera på var vårt salt
behövs för att Jesu budskap inte ska bli urvattnat,
för att saltet inte ska mista sin sälta. Att omsätta
vår tro i handling handlar om den öppenhet och
generositet som rymmer sältans ”mod” att våga
tala tydligt om Jesus på samma gång som vi låter
människor av annan tro tala tydligt om sin kärlek
till Gud.
I bilden av ljuset som inte ska sättas under sädesmåttet, tänker jag på hur mission, självbild och
stolthet hör samman. Vi behöver låta en annan
berättelse komma i svang, än den som ofta framförs om en kyrka i kris. Som kyrka, församlingsbor, anställda, medarbetare, organisation, ideella,
gudstjänstdeltagare och besökare har vi en otrolig
potential och otroliga möjligheter.
Vi ska som Jesus ber oss, låta vårt ljus lysa så att det
blir tydligt varför vi är kyrka, varför vi är kristna,

HÖSTKRYSSET
vad vi gör, vill, tror på och kan – inte för att visa
upp vår egen förträfflighet, men för att lysa på
Guds plan med oss och med världen. Vi behöver
varken gå någon annanstans eller bli någon annan för att kunna bära Guds missionsuppdrag. Vi
behöver egentligen bara ”gräva där vi själva står”,
i vår egen mylla, i vårt eget liv. Ju mer vi blir de vi
är skapade att vara, ju närmre kommer vi Gud och
varandra och desto mer lyser vårt ljus.
Mission handlar inte framförallt om omvändelse
eller att ”vinna så många som möjligt för Kristus”,
även om vår missionshistoria ibland har sett ut så.
Att gå ut och göra folk till lärjungar börjar alltid
med att först och främst själv vara lärjungar. Det
är tillsammans med resten av världen som vi kan
hela världen.
En ung kvinna, Adi Mariana Waqas från Fijiöarna
talade vid den stora Missionskonferensen i Tanzania 2018 och sa så klokt om vad det innebär att vara
Jesu lärjungar: Som en representant för ett av urfolken
bär jag med mig den smärta som präglar Moder jord,
Guds underbara skapelse. Det betyder att vi bär med oss
skapelsens rop idag, vilket gör att vi inte får glömma att
vi som Jesu lärjungar är bärare av Guds goda nyheter
för alla som längtar efter rättvisa, helande och försoning.
Vår stora uppgift är att vara Jesu lärjungar på ett sådant
sätt att vi tillsammans förvandlar och helar världen.
Jag kan bara instämma i hennes ord: Vår mission är
att vara Jesu lärjungar på ett sådant sätt att vi tillsammans förvandlar och helar världen.
Kära församlingsbor – var stolta över det ni gör
och är. I det lilla likaväl som i det stora. Fortsätt att
gräva där ni står! Fortsätt att stötta och uppmuntra
varandra. Fortsätt att bryta brödet i solidaritet med
skapelsen och resten av världen. Fortsätt att räcka
varandra förlåtelse. Fortsätt att verka för rättvisa,
befrielse, upprättelse och försoning. Och fortsätt
att be. Tillsammans kan vi förändra världen, så att
himlen kan anas på jorden! Och kom ihåg – han är
med oss alla dagar, till tidens slut.
Samtalsfrågor:
1. Vad tänker Du på när Du hör ordet mission?
2. Hur kan Du leva lärjungaskapet i Ditt eget sammanhang?
3. Vad vill Du dela med Dig av gällande Din tro?
4. På vilket sätt kan andras tro berika Din egen?
5. För vidareläsning: ”Lita, lyssna, leva – samtalstankar längs vägen”, Åke Bonnier, Verbum 2020
Med önskan om Guds rika välsignelse i uppdraget
att vara med i Guds mission!

Vinnare av höstkrysset är: Berndt Holstensson Linköping och Margareta Ros Årås gård Gullspång.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.
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Bild: "Allra Heligaste Guds moder Maria" av ikonmålaren Fader Stefan Jaerpenberg

KRYSSA OCH VINN

Svaret med korsordssidan sänder du senast den 31 januari.

Till: ”Vinterkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
................................................................................................................
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Mottagningsgudstjänst för Marlene Niggol Carlsson

Pastoratshögmässa med biskop Åke Bonnier

– Kan vi verkligen fira en festlig högmässa för hela pastoratet just nu? Är det inte riskfyllt?
Vi samtalade med varandra och med biskopen som lovat komma sedan länge, och enades om
att vi har ställt om, men vi ska inte ställa in. Så biskopen och hans adjunkt Martin Wikman
kom, och pastoratets präster kom, kantor Adam spelade, Agnetha Halldin sjöng, en skara
hade mött upp och de som ville följa gudstjänsten via Youtube kunde göra det.
Och det blev festligt och folkligt, om än inte fullsatt. Efter gudstjänsten serverades kaffe och
baguette med hjälp av ordförandena i kyrkorådet och församlingsrådet, Linnéa Johansson
och Birgitta Svensson. Som avslutning på dagen fick biskopen ett antal frågor av vår pastorsadjunkt Marlene, som hon samlat in under de gångna veckorna, om allt från biskopens egna
tankar om sin tid som biskop till hur det ska gå med kyrkor och kyrkogårdar i framtiden.

Så fick vi äntligen som pastorat fira att vi fått en ny
präst, pastorsadjunkten Marlene Niggol Carlsson,
som ska arbeta hos oss under sitt första år i tjänst.
Prästvigningen i juni blev annorlunda, eftersom
ingen av oss kunde vara med p.g.a. Corona restriktionerna, men nu kunde alla som ville samlas i
Lyrestads kyrka till en festlig gudstjänst, med sång
av Elisabet Insulander, med Marlenes handledare
Reine Medelius, kantor Anita Björk, kyrkoherde
Charlotte Holmgren och ordföranden i kyrkofullmäktige Jan-Erick Erickson, och många pastoratsbor.
Marlene predikade och tog emot välkomstord och
gåvor. Anne Helge hade ordnat kyrkkaffe med
hembakt bröd, som alla kunde njuta av i bänkarna.

Ljusstaken från smedjan!

Jag vill börja med att tacka Amnehärads kyrkliga
syförening för att ni vågade anförtro ett sådant
uppdrag till trots allt en ganska så okänd och
oerfaren smedhalva! Nog för att jag har jobbat
mina timmar i smedjan så att jag har jobbat upp
någon form av erfarenhet. Men golvljusstakar på
en meter är inget som har funnits i mitt standardsortiment så att säga. Jag såg det som en inspirerande och kul utmaning när jag fick förfrågan. Det
skulle senare visa sig att den var lite tuffare än jag
trott... Men jag blev glad och inspirerad när jag
fick förfrågan!
Eftersom det var så mycket slit och tårar kring den
här ljusstaken så kunde jag inte se på den i verkligheten eller på bild på flera veckor och jag satte
inte min fot i en smedja på flera månader efter för
att jag var så slutkörd på smide. Men nu så här ett
år senare så fylls jag mer av stolthet och nästan
som känslan av en far som är stolt över sin son.
Jag är nöjd över mitt arbete men likt alla hantverkare så kan man alltid önska att finslipa ett projekt
i all oändlighet. Men jag är väldigt glad, stolt och
lättad över att vara färdig och att kunna bidra
med något som kommer att kunna pryda kyrkan i
flera hundra år framöver.
Jag hoppas att damerna i syföreningen och sedan
församlingens medlemmar ska bli nöjda med resultatet. Det enda jag vill tillägga är att den gör sig
mycket finare i verkligheten än på bild tycker jag.
Jag vet inte varför? Men så är det. Så ge er av till
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Lång färd mot
önskat beslut

Amnehärads Kyrka i advent för att se ljusstaken
på riktigt! Så med dessa ord vill jag tacka för
ordet och förtroendet och på så vis lämna över
ljusstaken till syföreningen och senare
församlingen.
Tack för mig Emil Blomberg
Væringr Trä & Smideshantverk

Mer om Emils arbete med ljusstaken finns att se och läsa om i kyrkan.

Så kom det då till sist, Skara Stiftsstyrelses beslut
angående indelningsärende rörande AmnehäradLyrestads pastorat, Lugnås-Ullervads pastorat,
Mariestads församling och Töreboda pastorat.
Efter år av omfattande utredningsarbete under
stiftets ledning, vilket gett en god bild över de olika
enheternas situation på kort och långsikt står det nu
klart att stiftet behåller rådande pastoratsgränser.
Ingen hemlighet görs av de utmaningar av olika
slag, vilka framöver väntar nu bestående enheter.
Kära församlingsbo och medkännare för våra
församlingar! Nu är det upp till oss, dig och
mig att ta ett fortsatt gemensamt ansvar för
församlingslivets olika dimensioner. Kom och var
med och gör det med de resurser och på det sätt just
du kan!
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När födelsedagsfirandet fick söka sig nya vägar ...

... var kreativiteten stor i detta de fyras gäng. Så med välfyllda bilar bar det iväg till
Amnehärads församlings jubilarer anno 2020, se bild. Med kortprydd ros ifrån Gullspångs
Handelsträdgård och med av Hova Konditori bakade bakelser uppvaktades förvånade och
tacksamma födelsedagsbarn fyllandes 80-år, 85-år samt 90-år och där över. Vi passar på att
tacka alla er släktingar och vänner till våra jubilarer, vilka hjälpt oss att hitta rätt och göra
det möjligt för oss att uppvakta! När det så var dags att uppvakta våra jubilarer boendes på
Björkbackens trygghetsboende, Amnegården samt på avdelningarna Fågelön, Storön och
Björkskär, Amnegården, så fick de fyras gäng ta hjälp av flera av våra arbetskamrater.
Med ensemblesång, rosbuketter och tårtor ifrån nämnt konditori uppvaktades samtliga där
boende jubilarer. Tack våra ciceroner ni som ledde oss rätt! Uppskattningen och glädjen ifrån
uppvaktade och uppvaktare kunde ingen av oss ta miste på under dessa härliga dagar.  

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

I år var vi allt lite tveksamma ...

…..och detta med all rätt, med tanke på rådande omständigheter och de omställningar,
vilka de tvingade oss i den lokala Världens
Barnkommitté till att göra i samband med
årets lokala Världens Barninsamling. Döm om
vår förvåning! Vi lyckades även i år med att
se till så att Gullspångs kommun befäste sin
första plats bland samtliga gamla Skaraborgs
kommuner. Den totala insamlingssumman
uppgick till 81 689 kronor, vilket gör 15,66
kronor per invånare. Nytt för i år var att alla
barn grupp eller klassvis fick fundera kring
bilder och frågor under sin promenad till
dressinparken där bullar och festis serverades.
Under insamlingsdagen passade en del vuxna
på att ta en tipspromenadrunda kring Göta
Holme eller Otterbäckens Hamn. Hjärnorna
tvingades till att läggas i djupa veck och detta
då frågorna var kluriga. Väl i mål så smakade
det gott med värmande kaffe till bullarna. Än
en gång bevisade vi att samarbete lönar sig. Vi
tackar er alla små som stora för att ni på olika
sätt ville delta med oss. Ett särskilt tack till

Det tänder hopp inför framtiden när man i så unga år vet
att spara i sin plånbok för att dela med sig till andra när det
behövs.

Marie och Peter, ICA Supermarket Gullspång
för all förtäring och inte minst för er förmåga
att lösa problem. Tack också till Träbiten Byggvaror för skänkt vinst.
Den lokala Världens Barnkommittén

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel och har
samma rättigheter. Men beroende på var vi
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten
olika ut.
Den pågående coronakrisen innebär att ännu
fler flickor och kvinnor utsätts. Arbetslöshet
och social distansering leder till ökat våld
i hemmet och fler unga flickor riskerar att
giftas bort och bli gravida.
I samband med årets julkampanj som pågår
mellan den 29 november till den 6 januari har
du som församlingsbo möjlighet att lämna en
gåva till Act i samband med våra gudstjänster.
Den 10 och 11 december möter du några av
Amnehärads församlings ideella
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BRYT EN
TRADITION

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Bryt en tradition

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

medarbetare utanför ortens Icabutik. Lägg
gärna en slant i deras insamlingsbössa för att
bidra till ett gott insamlingsresultat, swish går
också bra.
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VÄLKOMMEN TILL

Allahelgon - en tid för eftertanke

Under Allahelgonahelgen söker sig tusentals människor till landets alla kyrkogårdar, så också
hos oss i Amnehärads församling. De som gjorde sitt besök under fredagen kunde gå in i
kyrkor och församlingshem för en stunds gemenskap kring kaffeborden. Trots avstånden vi
måste hålla i dessa tider, upplevde vi alla som var där en betydelsefull gemenskap.

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem och bygdegårdar i vintertid!

PROMENADERNA I
AMNEHÄRADS FÖRSAMLING

Vi promenerar vidare så länge väder och vind
tillåter. Samling vid Amnehärads församlingshem
tisdagar kl.14.00.

EN JANUARI VECKA
I EKUMENIKENS TECKEN
- BÖNEVECKAN FÖR
KRISTEN ENHET

firar vi 2021 under temat ”Bli kvar i min kärlek
så skall ni bära rik frukt”. Välkommen att få veta
mer kring detta bibelord ur Johannesevangeliets
15:e kapitel. Gullspångs ekumeniska råd inbjuder
dig till Equmeniakyrkan tisdagen den 19 januari
kl.19 för att lyssna till Britta Hermansson, svensk
författare och pastor. Veckan avslutas med
ekumenisk gudstjänst i Hova kyrka söndagen
den 24 januari. Ekumenisk kör medverkar.

AMNEHÄRADS FÖRSAMLINGS
VÅR ÖNSKAN OM SOPPLUNCHER

Enkel sopplunch, promenader, kaffe och dopp med musik

Tidigt under höstterminen kände vi i
Lyrestads församling, att nu behöver vi finna
former för att kunna samlas igen.
Så kläcktes idén med enklare soppluncher
varannan vecka. Sopporna är inte enklare,
men besöksantalet måste begränsas, och
programmen inte vara alltför ambitiösa. Det
har slagit väl ut hittills,många längtar efter
att får träffas igen.
Och utomhus kan man ju alltid samlas,
tänkte vi, och annonserade ut promenader
i grannskapet varje onsdag kl.14.00. Också
detta var efterlängtat förstod vi, och en skara
mötte upp varje gång. Det tredje vi ville
pröva var musik i Lyrestads kyrka en gång i
månaden tillsammans med enkelt kaffe och
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Vi har en förhoppning om att när det börjar våras
ordentligt runt omkring oss, kunna återinbjuda dig
till våra uppskattade soppluncher i församlingshemmet. Vi uppmanar dig att läsa vidare i vårt
nästa församlingsblad och följa vår annonsering i
Mariestads-Tidningen.

VI FORTSÄTTER MED VÅRA
ENKLARE SOPPLUNCHER

dopp. Anna Helge var som alltid tjänstvillig
med att baka, och Adam Frödin har delat
med sig av sin välfyllda repertoar, med allt
från klassiskt till visor, pop och jazz.
En uppskattad nysatsning kan vi konstatera.

WEBBSÄNDNINGAR

Lyrestads församlings har under sedan i våras
webbsänt vissa gudstjänster och vi kommer att
fortsätta med detta framöver. Det är ett sätt för
dig som inte kan komma eller upplever det svårt
att komma under Corona pandemin, att vara med
oss. Du hittar oss enklast på pastoratets hemsida,
sök på Amnehärad-Lyrestads pastorat, eller vår
Facebooksida som heter ”Lyrestads församling”,
där alla webbsändningar delas i efterhand. Vi
sänder direkt via Youtube om du söker på
Amnehärad-Lyrestads pastorat.

KYRKBINGO

med eftermiddagsfika i Sjötorps bygdegård.
Varannan vecka, med start torsdagen
den 21 januari, kl.15:00.
Kostnad 30 kr.
Varmt välkommna!
Anmälan görs till Marléne Niggol Carlsson tel.
0501 27 87 82.
Begränsat antal platser.
(Se även annons i MT) för ev. ändringar

SAMTALSGRUPPEN TRO OCH LIV

Om det blir som vi önskar så startar
samtalsgruppen upp igen tisdagen den 16 februari
kl.10.00  I Amnehärads församlingshem.
Församlingsverksamheter utöver det som står
ovan annonseras i pressen och på vår hemsida.

Lyrestads församlingshem
Tisdagar kl.12.00–13.30
26 januari
9 februari
23 februari
Pga. begränsat antal platser vill vi att ni anmäler
er till församlingsvärdinna
Anna Helge 0501-500 04.
Varmt 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.
_______________________________________________________________________________
VINTER 2020-21
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

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

I Amnehärad
Telefon

0551‐285 42

Präster

Holmgren
Telefon exp.
0551-285 53
BarnUngdomFamilj
Förs.Assistent
Desirée
Karlsson 47
Telefon
0551-285
Komminister
Reine Medelius
Vik.Förs.Assistent
I Lyrestad0501-27 87 90
Telefon
Tiden:1/82016—31/122016

Vik. Komminister Karl-Gustav Arvidsson
0501‐27
87 89 285 58
0551-

Helena Witting
Telefon
Telefon

Pastorsadjunkt
Telefon

Marlene Niggol Carlsson
0501-27 87 82

Kyrkomusiker

Organist
Telefon
LOGOTYP HÄR
Vik. kantor
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

