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FÖRSAMLINGSBLAD

Den värld som nyss var kall och död
blir återfödd av solens glöd.
Jag gläds när livets under sker
och ljuset tilltar mer och mer,
då våren liv åt marken ger.

När grenen som var kal och tom
blir överhöljd av blad och blom
och jorden grönskar var jag går,
då anar jag en evig vår
där livets krafter ej förgår.

Psalm 810 vers 1-2. Psalmer i 2000 talet. 
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FÖRSAMLINGSNYTT

AVLIDNA
”Nu ska du höra någonting som jag vill tala om, 
jag såg en lärka nyss, och det var våren som kom.
Nu är våren kommen, nu är våren kommen,
Alla lärkor börjar drilla då, just då.
Vårens eldar brinna,
Vårens bäckar rinna,
Vårens kvällar är så blå så blå så blå”. A. Lindgren

Efterlängtade vårsol som värmer våra frusna kinder och själar. Äntligen är våren på intågande, i 
naturen hör vi hur fåglarna sakta börjar vakna till liv igen. Ljuset återvänder till oss och dagarna 
blir lite längre. Äntligen! Vintern har varit lång och annorlunda i år med Covid-19. Pandemin 
som kom in i våra liv, för ett år sedan i januari. Många av oss har varit isolerade i sina hem och 
bara träffat några få familjemedlemmar på distans. Ungdomarna har studerat hemma på distans. 
Vi har fått ändra på vårt arbetssätt, arbetat mera digitalt. Vi matas ständigt med håll avstånd, håll 
i, och håll ut. Nu hoppas vi på en härlig vår, vi hoppas på vaccinet som ska hjälpa oss att bryta 
denna isolering. Vi längtar efter att få träffa våra församlingsbor igen. Vi längtar efter det norma-
la, vi längtar efter våra promenader, soppluncher, födelsedagsfester, konserter och att fira guds-
tjänst tillsammans. Vi längtar efter att livet ska återgå till det normala. Kan livet bli som förut? 
Vi kanske måste vänja oss vid att det aldrig blir som förut. Det blir ett annat liv. Vi får hoppas att 
det blir så bra som möjligt för oss. Att vi får börja träffas igen. Denna isolering är inte bra för nå-
gon av oss, ingen mår bra att vara isolerad. Vi mår bra att vara tillsammans med varandra, vi är 
sociala människor. Det upptäcker man att det är extra viktigt i dessa tider. Att vara tillsammans 
med människor du tycker om. Att hitta kraft och energi i relationer som är trygga och enkla för 
dig, där du känner dig omtyckt som du är. Det är viktigt för oss. 
Våren är naturens predikan om hopp och livet vaknar till igen efter vinterns kyla. Ännu ett år 
faller regnet, skiner solen och naturen vaknar. Varje årstid och varje helgdag visar oss de gamla 
lärdomarna som ständigt blir nya. Att fira naturens rytm gör oss redo att uppmärksamma livets 
rytm. Att förstå naturens sammanhang ger oss förmågan att förstå det andligas sammanhang.

Blomningstid psalm 943
”Fylld av längtan vaknar våren, fri från vinterns band. Varmt och vänligt rör oss 
ljuset, som en ängels hand. Solen smeker värme mot jorden, väcker allt till liv 
och för vår skull står hon åter i sin blomningstid.”
 Psalmer i 2000-talet

”Må guds godhet falla över dig som vårens stilla regn, 
Må helig ande blåsa över dig 
Som söderns milda vindar,
Må livet prisa dina ögons ljus
Och dina händers styrka.”  Bönboken tradition och liv.

Med vänliga hälsningar
Desirée Karlsson

Amnehärads församling
2020

21  november Rut Ingrid Margareta Olsson

  2  december Doris Kristina Gustafsson

  4  december Karin Sofia Evelina Karlsson

  6 december Karin Ingela Gustavsson

14 december Astrid Ragnhild Linnéa 
 Andersson

16 december Märta Elisabet Löfgren

2021

  1 januari  Karin Inger Davidsson

  2 januari Bo Tomas Roger Nilsson

Lyrestads församling
2020

19 oktober Inger Margit Emilia Olsson 

29 oktober Britt Elvy Andersson 

20 november Nils Erik Helge Falk 

28 november Sten Anders Vidar Andersson 

  8 december Bärtas Hans Olov Hansson

2021 

  8 januari Klas Yngve Johansson  

12 januari Ingeli Kristina Fredin

12 januari Sven Olof Gunnar Söderberg 

18 januari Klas-Allan Josefsson 

20 januari Nils Lennart Karlsson

29 januari Leif Erik Lund

16 januari Vera Mary Vilhelmina Karlsson

30 januari Naemi Birgitta Johansson

31 januari  Karl Johan Bertil Warnquist

  7 februari Inga-Marie Larsson

Hos oss har du möjlighet att vid
begravning låna ett bårtäcke

Det är en vacker textil som läggs på kistan och fungerar på så sätt som dekoration.
Nedan ser ni bilder på vårt pastorats täcken.

Nu är våren kommen
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BARNKRYSSKYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Kyrkogårds-
vaktmästarna

Här är några av oss som du möter på våra 
kyrkogårdar. Tveka inte att komma fram till 
oss om ni har några frågor eller funderingar, 
vi finns till för er.

Ny plantering i Lunden 
Minneslunden i Sjötorp anlades 2010 och då planterades en måbärshäck. Tyvärr har den inte 
trivs så bra så genom en ansökan till Länsstyrelsen har vi nu fått beviljat att byta ut 
måbärshäcken till en avenbokshäck. Så under november månad har vi nu bytt ut häcken med 
Markus och Gustavs hjälp. Den nya häcken skapar ganska omgående en rumskänsla.

Otterbäckens kyrka
 i nytt ljus

Granarna vid Otterbäckens kyrka har växt 
och blivit farligt stora.
Trädplockaren från Lundsbrunn såg till att 
de blev nertagna på ett säkert sätt.

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

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

................................................................................................................

Kryssa och vinn ett 
PRESENTKORT 
Svaret med kryss sidan sänder du senast den 30 april. 
Till: ”Barnkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 

Vinnare av barnkrysset är: Frida Karlsson, Gullspång och Alfons Hallgren, Lyrestad.
Välkommen att hämta din vinst, på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad.  

22-19

STÖLD

INTE UT

BE-
KYMRADE

KNAPRADE

INTE 
LEDSEN

INTE 
LORTIGT

STOR Ö I 
SVERIGE 
SOM ÄR 

ETT 
LANDSKAP 

OCKSÅ
VATTEN-

VÄXT

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

KAN MAN 
GÖRA I         
EN EKA

HAR 
MINST 365 

DAGAR

SJUNGER 
UTAN ORD 

I BAK-
GRUNDEN

KALL 
MÅNAD I 
SVERIGE

FIRAS 
OFTAST                
I APRIL

BOK-
STAVEN 
FÖRE S
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD HÄNDER I PASTORATET

När allt inte är som det ska, och när vi ledare och konfirmander inte kan träffas som vi brukar, 
då testar vi att ha undervisningen digitalt.
Detta visade sig fungera riktigt bra, ungdomarna kan ju redan detta, då de har den 
undervisningen i skolan just nu. Vi ledare får också lära oss nya saker!
Vi kommer också att träffas ute, med lite utomhusaktiviteter.
Vi hoppas så klart att vi ska kunna återgå till den vanliga undervisningen så snart som möjligt.
Konfirmandledarna Marléne & Maria

Välkommen in!  Vi ger dig en inblick 
i vårt gemensamma rum…….

…. Ja, det är vad du i ord och bild får just nu. Vi som hälsar dig detta är Amnehärads för-
samlings konfirmander med ledare. Om måndagskvällarna möts vi genom att ansluta till 
vårt gemensamma rum på Facebook. Vi tar oss an kvällens ämne, tampas med tekniken, lär 
oss, samtalar och inte minst av allt längtar efter att få träffas till läsning i församlingshemmet 
igen.

Konfirmander i Lyrestads församling

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

FASTEAKTIONEN 2021

Många människor i Norra 
Skaraborg har fått det tufft 
till följd av coronapandemin 
och är nu i behov av stöd. 
Tillsammans med dig vill 
Rotary och Svenska Kyrkans 
diakoni, genom denna in-
samling, göra skillnad.
Insamlade medel går oavkor-
tat dit där det behövs. Dia-
konin i MTG-områdets fyra 
pastorat ser till att stöden 
kommer fram.

Tillsammans
gör vi skillnad!
Ett stort TACK för era bidrag 
till Act Svenska kyrkan. 
Under perioden 1 januari till 
31 december 2020 har Act 
Svenska kyrkan tagit emot 
27393 kr från Amnehärads 
församling och 19643 kr från 
Lyrestads församling.

Just nu befinner sig världen i en unik och skräm-
mande situation. Den kräver globala lösningar, 
men den kräver också att vi hjälper varandra. 
Under de månader som coronapandemin har 
pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela 
världen rapporterat om att åtgärder som stängda 
gränser och utegångsförbud gör att människor 
förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till 
flyktingläger och att våld i hemmen ökar.
Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra 
det.
Din gåva räddar liv!
Gåvor som förändrar.

Prisexempel:
• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till 

barn.
• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på 

flykt.
• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentor-

mamma.
• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.
• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för 

handtvätt.
• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlo-

rat sitt arbete under coronapandemin.

Rotary och Svenska kyrkans coronainsamling

Din gåva räddar liv!
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Lunchmusiken i annan tappning

Annorlunda julfirande!

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Det var inte riktigt så som Amnehärads kyrkokör 
och församlingsprästen tänkt sig ifrån början, 
uppskattat och bra blev det ändå. 
Vår tanke var att tillsammans återkomma till Am-
negården i jultid med program som vid Valborg. 
Jultidens sånger och budskap skulle vi delat i ord 
och ton. Vi fick tänka om. Chokladkartonger till alla 
hyresgäster vid Björkbackens Trygghetsboende, 
Gullspång och rikliga korgar med blandat och gott 
till Fågelön, Storön och Björkskär fick bli 
församlingens hälsning genom oss till Julen 2020.  

Lunchmusiken i december blev något utöver det vanliga. Enligt de senaste restriktionerna fick 
kyrkan bara ta in åtta personer samtidigt så jag trodde musiken skulle bli inställd. 
I stället ställde kyrkan om och ordnade fyra dagar med två spelningar varje dag. Sju personer 
fick anmäla sig till varje spelning. Det blev snabbt fullbokat. 
Inför varje spelning stod Marina utanför kyrkan och sålde påsar med en rejäl julsmörgås och 
en liten påse inuti med saffransbulle och pepparkaka. 
Lars hade satt ihop ett extra långt program med julmusik som han spelade vid åtta tillfällen. 
Det var en fantastisk upplevelse i Coronatider. 
Tillfälle gavs också att beundra den nya handsmidda adventsstaken. 
Margareta Ros

Vi gratulerar på er 
födelsedag
I Lyrestads församling valde vi att uppmärksamma dem som 
under år 2020 fyllde 80 år, 85 år samt 90 år och däröver genom 
att skicka en hälsning och ett presentkort. I vanliga fall brukar 
vi ha en uppskattad födelsedagsfest på våren, men den blev 
inställd p.g.a. pandemin. Förhoppningen fanns att det skulle 
kunna bli till hösten istället, men inte heller den blev av. 
Trots att födelsedagsfesten blev inställd ville Lyrestads församling 
så gärna visa att vi inte glömt bort den församlingsbo som 
uppnått en aktningsvärd ålder och med ett presentkort gavs 
också valfriheten att välja det som passade bäst för var och en.
Vi tar tillfället i akt och låter härmed meddela att det inte 
heller i vår blir någon födelsedagsfest. Huruvida det blir till 
hösten istället låter vi meddela senare. 

Julblommor till äldre i Lyrestads församling
Sedan många år tillbaka delar halmslöjdsgruppen i Lyrestad ut en julblomma till alla äldre 
över 80 år inom Lyrestads ”gamla församling”,  Lyrestad och Sjötorp. Den årliga 
halmauktionen i församlingshemmet inbringar ett överskott som delvis används till dessa 
blommor och delvis som bidrag till församlingens konfirmander. För några år sedan beslöt 
församlingsrådet att vi skulle dela ut julblommor också till den södra delen av församlingen, 
som före 1995 tillhörde Hassle pastorat. I år blev julblommorna extra viktiga och kanske också 
mer uppskattade av de många äldre som under större delen av året har levt ganska isolerat 
under Corona pandemins restriktioner. Frivilliga och personal delade sammanlagt ut ca 130 
blommor under första veckan i december. 
På bilderna ser vi några av de tacksamma äldre som fått besök.
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VÅRKRYSSET

KRYSSA OCH VINN
Svaret med korsordssidan sänder du senast den 30 april.
Till: ”Vårkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 

Vinnare av vinterkrysset är: Maj Eriksson, Bålsta/Gullspång, och Carina Andersson, Sjötorp.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

................................................................................................................

STÄMMA 
OCH CHEF STAV

RADON ROVDJUR

HONA

FÄRDENS 
BÖRJAN

LARVA                  
SIG STICKS

BAKDEL & 
DOKUMENT

SYRLIG 
FÄRSKOST

STAM-
FADER STORMAR

SINGEL

BLIR HÄST

INTET-
SÄGANDE UTDRAGET

KLARAR 
STRUPEN GAMMAT TROLIGEN 

& BASTA SPRÅK

EPOK LÖVTRÄD

FINARE          
ÄN DIG

MÖBEL & 
OSMAN

NEON OCH 
VÄTE HYPOTES

TRÄD SLOG RUNT

HÖRS I 
RÄTT

SOM 
BEKANT

SON TILL 
SAUL

RÄCKA

SKARP 
FÄRG IDE

KOSTSAMT AKTIE-
BOLAG

SAGO-
VÄSEN

JUDISKA 
SKRIFTER

VID TÅG-
STATION GULLIGT

GÖR SNÖ & 
SNURRIG

FANA-       
TISKA

POJKE I 
SKOLAN

HAR 
HUVUD

MÄRKE BYGGNAD 
OCH PJÄS TÖMD SNODDE

BOK I 
BIBELN FLOD STRÄNG SKIPPA

TRYCKERI-
MASKIN HUR SA?

KLÖSA & 
TA NER STÄLLNING

GIKT GEGGA

STÖLD & 
BAKVERK SVIT

FÅGEL AFFÄR

VÄL 
GODKÄND BESKÅDA 

VAPEN-
BROTT

SKÄRET

ÄR HAL

LIGGER                 
I  ASKAR 
OCH AS-
KAR MAN

STADS-   
KÄRNA

KLENOD ELLER AVGIFTKorsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

FETT FURS-
TARNA

RÄCKA

VISAR 
ELLER 

PÅSTÅS

Från Jesu undervisning i Bergspredikan: EN AV UR-
MAKARNA ZIGENSKA

DRYCKEN-
SKAP

ÄNDTARMS-
SKÖLJNINGEN

SÖNDER

FISK

SON TILL 
ADAM

DATA-
TEKNIK

ROS ELLER 
SKALLA

LEVNADS-
LOTT OCH 
OBEBODD

HAR           
KNORR

AKTIV FAKTA

VÅR 
PLANETS

JOHN         
ROSS        

EWING

LOS     
ANGELES

SALTAT 
OCH RÖKT 

FLÄSK-
KÖTT

KALIUM OHYGI-
ENISK

KOMMER 
FRÅN FÖR-
BRÄNNING

BYGGDE 
MURFORDON

DE IN-
FLYTEL-
SERIKA

RINNER 
GENOM 
FALKEN-

BERG

HÖRS 
FRÅN 

FLYGEL

FÖRE-
LÄSARNA

MEDICIN-
MANNEN

ASK

DE VÄRMS 
UPP

REPU-     
PUBLIK

ANNAT 
NAMN PÅ 
ÖRESVIN

HÖJA SIG 
ELLER 
ENKLA

FÅGEL

FÖRBI-    
SEDD

LAND

VÄLKOMMEN TILL

Några ord till dig i pandemitider 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla besökare att göra detsamma. 

Du är inte Ensam.....
Det har varit och är en svår tid för många av oss. Vi vet att Corona-pandemin har slagit hårt
mot många av oss. En effekt av den är att den skapar bl.a. ensamhet. Att den isolerar oss 
människor från varandra, gör ju att vi upplever en stor känsla av ensamhet. Denna upplevelse 
gäller både unga som äldre. 
Men mitt i den upplevelsen så får vi lita och förtrösta på, att vår himmelske Far, Gud 
själv, finns vid vår sida. Jag är trots allt inte ensam. Herren Jesus Kristus finns vid min sida,
trots att jag inte kan se honom  med mina lekamliga ögon. Men han ger oss sitt löfte, ” Jag
är med dig alla dagar ....”
Detta får vi ta till oss för att Herren står vid sitt ord och ger oss styrka och kraft för varje ny dag. 
Du min Vän och Församlingsbo, Du är inte Ensam.... Detta var min lilla hälsning till dig.
Hälsningar KG Arvidsson
Vikarierande präst i Amnehärad-Lyrestads Pastorat

Hjälp oss hjälpa
Fredagen den 26 mars står några av kyrkans 
ideella utanför Ica Gullspång med insamlings-
bössan i handen till förmån för ACT. 

Amnehärads internationella grupp välkomnar 
dig till Amnehärads församlingshems gårdsplan 
lördagen den 27 mars mellan klockan 10.00 - 
13.00. Där finns en promenadvänlig 
tipspromenad uppsatt och efter det möjlighet 
till att köpa en kopp kaffe med dopp. Allt sker 
utomhus och Coronaanpassat. 
Damerna i gruppen har även ordnat ett bröd-
lotteri och all behållning denna dag går till vår 
fastekampanj ” under samma himmel”.

Information kring pastoratets gudstjänster
Vid pressläggningen av vårens Församlingsblad präglas vår värld, vårt land och våra nära sam-
manhang, fortfarande av att leva under en pågående pandemi. Fortsatt väntar vi på det vi hoppas 
är ljuset i tunneln och vaccinering av oss alla. Mot bakgrund av dessa rådande omständigheter så 
kommer vi, så långt vi nu vet, fortsatt inbjuda dig att fira alla våra gudstjänster tillsammans med 
oss via webben. Våra gudstjänster finner du på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/amnehard-lyrestad samt på Youtube: Amnehärad-Lyrestads pastorat. 
Under Församlingsbladets räckvidd i tid sett, så hänvisar vi dig till våra veckoannonser i 
Mariestads Tidningen om torsdagarna, för att där finna vidare information kring våra gudstjänster. 

Ta kontakt!
Vi här i Amnehärad vill påminna dig om att vi 
finns för dig.
Känner du ensamhet och saknad av att prata/
träffa någon? Har du svårt att få dagarna att 
gå? Då finns vi inte längre bort än ett telefon-
samtal eller varför inte titta in till oss på vår 
församlingsexpedition! Huset är stort och 
det är lätt att sitta utspridda i våra lokaler. Vi 
bjuder gärna på en kopp kaffe eller te och ser 
efter vad Marina har för gott hembakat i sina 
gömmor. Möjligheterna att mötas och uppleva 
tillsammans kan var många även i dessa tider. 
Våga höra av dig. 
Varma hälsningar Charlotte, Desirée, Lars, 
Marina.
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Lyrestads kyrka
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, onsdag, fredag 10.00‐12.00 och torsdag 13.00‐15.00  
Tel.0501‐500 02. Fax 0501‐507 27. 

Kyrkoskrivare: Niclas Gustafsson Tel. 0501‐669 30 / 0501‐27 87 85. 

Adress: Lyrestads församling, Församlingshemmet 548 73 Lyrestad. 
_______________________________________________________________________________ 

Församlingsexpeditionen I Amnehärad är öppen för besök och samtal.  
Helgfria dagar, tisdag 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. 
_______________________________________________________________________________ 

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

Här når du oss: Ditt företag 
Hej!!! 

Vi har bytt telefonsystem. Numera är 

alla telefoner kopplade till våra mo‐

bile telefoner! 

LOGOTYP HÄR 

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

Präster 
Kyrkoherde  Charlotte Holmgren 
Telefon exp.  0551‐285 53 /0501‐500 09 
Telefon    0551‐285 47 
Te. Bostad    0551‐228 40 
 
Komminister  Reine Medelius 
Telefon exp.  0501‐669 31 
Telefon    0501‐27 87 90 
 
Kyrkomusiker 
Organist    Lars Kullnes 
Telefon    0551‐285 43 
Kantor    Anna Pettersson 
Telefon    0501‐27 87 88 
 
BarnUngdomFamilj 
Förs.Assistent  Desirée Karlsson 
I Amnehärad 
Telefon    0551‐285 42 
 
Vik.Förs.Assistent I Lyrestad   
Tiden:1/82016—31/122016 
 
Helena Witting 
Telefon    0501‐27 87 89 
 

Kyrkokamrer 
Florence Lindwall Rylén 
Telefon exp.  0501‐669 32 
Telefon    0501‐28 87 86 
 
Kyrkogårdsförvaltningen 
Gerth Johansson 
Telefon exp.  0501‐669 36 
Telefon    0501‐27 87 83 
 
Församlingshemmet, Amnehärad 
Telefon    0551‐285 51 
 
Lokalbokning/Uthyrning 
Telefon    0501‐500 02 
 
Information/Församlingsblad 
 
Redaktör    Karin Kullnes 
Telefon    070‐230 86 77     

Här når du oss:
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.
Tel. 0551-285 53 direkt / 0551-285 50 växel, Fax. 0551-200 78.
Postadress: Amnehärads församling. Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

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

Präster
Kyrkoherde Charlotte Holmgren
Telefon exp.  0551-285 53
Telefon  0551-285 47 

Komminister  Reine Medelius
Telefon  0501-27 87 90

Vik. Komminister Karl-Gustav Arvidsson
Telefon 0551- 285 58

Pastorsadjunkt Marlene Niggol Carlsson
Telefon 0501-27 87 82

Kyrkomusiker
Organist  Lars Kullnes 
Telefon  0551 – 285 43 
Vik. kantor Anita Björk
Telefon 070-813 67 74
Vik. kantor Adam Frödin
Föräldraledig t.o.m. 31 juli.

Barn-Ungdom-Familj 
Förs. Assistent  Desirée Karlsson 
i Amnehärad
Telefon  0551-285 42

Vik. Förs. Assistent Maria Westdahl
i Lyrestad 
Telefon 0501-27 87 80

Kyrkoskrivare/Ekonomiassistent 
Niclas Gustafsson 
Telefon 0501-669 30
 0501-27 87 85

Kyrkogårdsförvaltningen
Vik. Helena Folkesson 
Telefon  0501-27 87 81

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon  0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon  0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör Karin Kullnes
Telefon 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

Swish konto 
för Kollekt
Amnehärads församling, 
1234247342
Lyrestads församling, 
1230301614
Tack för din gåva! 


