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Likt vårdagssol i morgonglöd 
gick Jesus fram ur natt och död 
till liv förutan like. 
Därför, så länge världen står 
det efter vinter kommer vår 
också i andens rike. 
 
Som fåglars kör i lund och mark 
besjunger våren, blid och stark, 
och livets alla under, 
vi må besjunga med varann 
hans liv, som döden övervann 
i påskens morgonstunder. 
 

Snart alla ängar stå i skrud 
och skogen kläder sig som brud, 
när livets krafter blomma. 
Så komme vår i Jesu namn 
i folkens liv, i kyrkans famn, 
till alla själars fromma.

Psalm 198
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I år händer det, och det är lika underbart och fantastiskt varje gång.
Våren, när vintern äntligen släpper sitt grepp, kylan och mörkret får ge vika för värme och ljus.
Det går långsamt här uppe i Norden. Det är ingen explosion av blommor och grönska, men steg för steg 
får vi ändå uppleva detta, att allt som varit dött och fruset, täckt av snö och is, nu tinar och vaknar upp 
igen. Sälgen sväller i fastetiden, björkarna skiftar i violett, hästhoven sticker upp i dikesrenarna, och snart 
täcks den spirande lövskogen av ett snövitt täcke av vitsippor.
Det är en härlig tid vi har framför oss, och det är nog ingen tillfällighet att av alla årstider är det nog 
våren, och sommaren, som diktare och musiker har skapat flest sånger om.
Det som händer är ett under. Det kan se ut som om död och förintelse har segrat och djupfrusit livet, både 
inom oss och utanför i naturen. När löven faller och allt vissnar ner, vad finns då att hoppas på?
Vi går mot döden var vi går, står det i en av våra psalmer, och vi vet att det är sant. Även livet har en höst 
och så småningom tar det slut. I en evig vinter, i mörk och drömlös sömn utan ände?
Våren är en påminnelse om att så är det inte. Inne i trädstammarna och under det vissnade gräset väntar 
livet, fullt av längtan efter vår och sommar, värme och blomning.
Livet återvänder, och vi ser med förundran ännu en gång att det faktiskt är möjligt.
Jesus blev en gång kallad hem till en familj där en liten flicka just hade dött. I hemmet förberedde man 
begravningen, men Jesus bad alla att gå ut, medan han gick in till den döda flickan.
” Varför gråter ni och klagar ” sa han ” flickan är inte död, hon sover ”. Då hånskrattade de åt honom.
De visste ju att döden rår ingen på. Är man död så är man.
Jesus visade dem att de hade fel. Det finns någon som rår på döden, och som kan väcka liv i de döda, 
Gud själv, som har skapat livet.
Så gick han in till flickan, tog henne i handen och sa:” Lilla flicka, stig upp!” Och hon reste sig upp. Livet 
segrade över döden, och Jesus visade att det är möjligt. Mitt i vårtiden firar vi påsk, Kyrkans största 
högtid. Naturen och bibeln har samma budskap just nu; livet ska segra över döden. Påsken innehåller 
både lidande, död, nederlag och livets seger. Det ser ut som om döden och ondskan har segrat när Jesus 
hänger på korset, dömd som uppviglare och hädare, men när kvinnorna på påskdagens morgon ska 
smörja en död kropp finner de en tom grav och änglar som säger. ” varför söker ni den levande bland de 
döda. Han är inte här, han har uppstått. ”
Och så småningom får de se honom levande. Döden är inte slutet. Döden är vägen till livet, i naturen och 
i våra liv.
Jesus säger: ” Den som tror på mig ska leva om han än dör ”
 
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 blomnings tid.  
Psalm 862

Reine Medelius
Präst

Amnehärads församling
     november Vilho Johannes Jauhiainen
16 november Karin Margareta Johansson
  4 december Per Gösta Johansson
20 december Stig Eskil Valdemar Svensson
26 december Irene M Matilda Nordgren Johansson
21 januari Ove Ivar Henrik Larsson      
26 januari Alf Georg  Ramberg

Fylld av längtan vaknar våren

Amnehärads församling
  8 januari             Olle Sven Orvar Steen
  6 februari            Signe Viola Storm

Lyrestads församling
  4 december Manfred Lage Benny Stigsson
11 december   Alice  Maria Runberg

26 december Anouk Emilia König
26 december Suvi König
26 december Jarmo König
26 december Tuulia Elissa König
26 december Finjas Taavi König
26 december Vilhelmiina Maaria König
26 december Runa Brunhilde König 
26 december Baltrun Röseler
26 december Janosch Sonnwin Scherzer
26 december Mervyn Scherzer
26 december Ilian Volk
26 december Rafael Alexander Volk
26 december Sonnja Volk
26 december Merlin Gawain Volk
26 december Aurelie Christiane Volk
15 januari Celine Lisen Min Kjellberg
29 januari Milo Wilhelm Antero Rousu

Lyrestads församling
21 november Helmer Erik Otto Hernefur
21 november Gun Britt Iréne Rundgren
26 november Mariann Ojanen 
28 november      Gun Monika Maria Hedberg 
30 november Sten Åke Lennart Gullberg 
  4 december AnnMari Viola Wallskog 
  5 december Kjell Torbjörn Hansson 
10 december Lars Olof Olsson 
19 december Lilian Barbro Irene Karlsson 
26 december Irene M Matilda Nordgren Johansson 
  8 januari Tommy Bertil Kindberg
10 januari Greta Lisa Evelina Esplund 
10 januari Ulla Marita Vigg 
11 januari           Ulla Margareta Davidsson 
13 januari Stig Evert Johansson 
17 januari Siv Elisabet Karlsson 
20 januari Folke Lennart Olsson

Lyrestads församling
27 november Lena Isabella Jeanette Lindqvist
 och Lars Christer Martinsen

 2  februari Annika Elisabet Skogsberg 
 och Bengt Kenneth Söder
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BARN OCH UNGDOM LYRESTADS FÖRSAMLINGBARN OCH UNGDOM AMNEHÄRADS FÖRSAMLING

Barnverksamhetens julavslutning 
Härligt Luciafirande i Amnehärads kyrka.

Ceciliakören och Kompisklubben firade Lucia, onsdagen den 8 december i Amnehärads kyrka. 

Hej!
Jag heter Jenny Ros 
och bor med min 
familj utanför 
Gullspång. 
När jag inte odlar 
grönsaker, spelar 
tvärflöjt eller musi-
cerar på annat vis 
tycker jag om att 
vistas ute i naturen 
och umgås med min 
familj och vänner. Under våren är jag en av de 
som vikarierar för Lars och alla som är med i 
Ceciliakören kommer att träffa mig på onsdagar 
när vi sjunger tillsammans. 
Jag ser verkligen fram emot att träffa er alla i 
Kompisklubben!

Ceciliakörens medverkan 
under våren i gudstjänster
för Stora och små.
Söndagen den 27 mars kl. 11.00
”Jungfru Marie Bebådelsedag” i Amnehärads 
kyrka.
Du som är född 2015 och 2016 är välkommen 
att hämta ” Barnens Bästa Bibel”. Personlig 
inbjudan kommer att skickas ut. Efter 
gudstjänsten bjuder vi på korv och festis.
Söndagen den 22 maj kl. 16.00 
i Amnehärads kyrka. 
Avslutning för våra barngrupper.
Vi bjuder på något ätbart.

Stämningsfullt i Berga Kyrka
Som traditionen bjuder bjöd Lyrestads församlings barngrupper in till ett Luciatåg i Berga 
kyrka söndagen den 12 december. Barnen slöt upp och det blev ett långt fint Luciatåg med 

både Lucior, tärnor, tomtar, tomtenissor och pepparkaksgubbar. Barnen sjöng många 
traditionella sånger som hör till Lucia. Efteråt bjöds det på hembakade lussebullar,

festis och kaffe i kyrkan. En god stämning bland både vuxna och barn.
K-G Arvidsson höll i andakten och Anita Björk spelade piano.

Tack till alla barn som kom och var med! Hälsningar Maria & Anna 

Även Kärlekis firade lucia 
om än i lite mindre skala. 
På bilden ser ni Nils 
och Edwin. 

I år fick vi fira in Lucia med ett stort luciatåg, Lucia 
följt av många tärnor, tomtar och en ren.
Barnen sjöng med stor glädje och några av dem läste 
texter om advent.
Efter firandet i kyrkan serverades det traditionella 
lussekaffet i församlingshemmet.

Hej just du!
Som ska fylla 6 år eller som redan fyllt 6 år!
Du kommer att få en personlig inbjudan 
från Lyrestads församling till våra guds-
tjänster för STORA & små, där du kommer 
att få ta emot Barnens Bibel.

Söndagen 27 mars
Lyrestads Kyrka kl.11.00
Berga Kyrka kl.16.00

Vi bjuder på kaffe,
festis och bakelse 
efter gudstjänsterna. 

Varmt välkomna!
(Med reservation 
för ev. ändringar pga. 
Corona-restriktioner)

Sportlovspyssel!
Måndagen den 14 februari hade vi 
sportlovspyssel i Lyrestads 
församlingshem.
Vi pysslade och använde fantasin!
Sen smakade det jättegott med korv och 
bröd som vi bjöd på!
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENBARNKRYSSET

Omläggning av skiffertaket på
Amnehärads kyrka

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: Lykka Zäll Lyrestad och Hugo Glans, Gaterud.
Välkommen att hämta er vinst, på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad.  

PÅSTOD

TROR
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BLOD

SÄLJS DET 
BILLIGA 

SAKER PÅ

KAN MAN 
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CHOKLAD

NÖTS

BERÄTTEL-
SER FÖR 

BARN

TRÄFFAS

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

Amnehärads kyrka uppfördes som en murad salkyrka under medeltiden och torde ha varit 
en av de större i sitt slag i landskapet. Genom århundradena har kyrkan byggts om och 
renoverats många gånger. På 1600-talet restes ett trätorn vid västgaveln och vid okänt tillfälle 
byggdes en korsarm i norr som fungerat både som sakristia och bänkplats för kyrkobesökare 
från Råda. Det originella åttkantiga koret byggdes 1737 och pryddes med två små spirkrönta 
torn, troligen inspirerat av Mariestads domkyrka. Slutligen tillkom den nuvarande sakristian 
öster om koret på 1830-talet.
Kyrkan har tidigare haft spåntak, men 1893 lades det nuvarande skiffertaket. Skiffertaket har 
alltså klarat väder och vind under nästan 130 år, utan att några större underhållsåtgärder har 
utförts. Den som tittat noga upp på taket har dock kunnat se att enstaka skifferplattor saknas 
och att flera plattor fått borras för att fästas upp provisoriskt med synlig spik. För även om 
skifferstenen har en näst intill obegränsad livslängd så kommer de gamla smidda spikarna att 
rosta sönder så småningom, och då lossnar skifferplattorna.
Pastoratet har därför under ett par års tid planerat för en omläggning av skiffertaket. 
Åtgärdsförslag har tagits fram, antikvarie har involverats, tillstånd har sökts hos 
Länsstyrelsen och bidrag har sökts från Skara stift. En upphandling av arbetet gjordes under 
hösten, och Takskifferspecialisten från Grythyttan fick i uppdrag att utföra arbetet. Direkt 
efter årsskiftet restes en byggställning runt kyrkan och i slutet av januari kunde arbetet dra 
igång. Det är ett idogt arbete där varenda skifferplatta försiktigt plockas ned. Ny råspont 
läggs ovanpå det befintliga underlagstaket och en riktigt bra takpapp rullas ut. Därefter görs 
en kvalitetskontroll av skifferplattorna innan de återmonteras med rostfria spikar. Ungefär 
80 % av de gamla skifferplattorna bedöms kunna återanvändas. Alla plåtar på taket byts ut 
och en ny takavvattning sätts upp.
Arbetet beräknas att kosta drygt fem miljoner kronor och finansieras till 90 % med bidrag i 
form av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag. Arbetet planeras att vara 
färdigställt i slutet av september. Kyrkan kommer att kunna användas som vanlig under tiden 
som arbetet pågår.
Förhoppningsvis kommer kyrkans tak sedan att stå sig minst 130 år till!
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN MUSIK I PASTORATET

Vad gör vi på vintern?

Skötselavtal & priser på våra tjänster
Du är alltid välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med något gällande din grav. Vi finner alltid en 
lösning som passar dig. Det kan vara t.ex. hjälp med att plantera blommor eller att sätta på en bukett på graven 
vid någon speciell dag.
Vi kan också hjälpa till vid tvättning av stenar eller rätta till en gravrabatt.  Att tänka på är att vi inte utför några 
jobb när det gäller själva gravstenen utan där hänvisar vi till något stenhuggeri.
Vi finns på telefonnummer 0501- 500 02
eller så skickar du ett mejl på amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se
Här följer ett axplock på tjänster och priser:
Vårplantering 338: -/år
Sommar plantering med vinterdekoration 900: -/år
Vår, sommar plantering 900: -/år
Endast sommar plantering 676: -/år
Vår-sommar & vinterdekoration 1014: -/år  
Endast vinterdekoration 147: -/år

Om du vill ha ett avtal så finns möjlighet att teckna ett årsabonnemang eller tre år i taget. Möjlighet finns 
också att placera medel för framtida skötsel- ett avräkningsavtal där vi räknar av vad det kostar varje år.
De gravar som kyrkogårdsförvaltningen sköter sätts en självvattnande låda ner. Lådan plockas bort då 
skötselavtalet sägs upp. Vi hoppas att du finner något som passar dig och hör gärna av dig till oss med 
synpunkter – vi finns till för dig.

Självvattnande låda ny 1305: -
Självvattnande låda beg. 712: -
Tändning av ljus vid för dig spec. tillf. 68: -/st.
Ljung två stycken & plantering 140: -
Timkostnad vid tvättning av sten m.m. 327: -/tim
Sug filt till självvattnande låda 31: -

Här är några saker vi gör under vintertid.
Vi underhåller och servar våra maskiner. Förbereder inför kommande säsong, målar och
renoverar, klipper träd, skottar och plogar snö, går igenom våra gravar och skötselavtal. 

Mycket mera behövs nog inte skrivas utan bilderna talar sitt tydliga språk. 

Kom in en stund,
ta en Orgelblund.
Har du någon gång önskat få lägga dig ned 
i kyrkbänken och vila till stilla orgelmusik? 
Det är precis vad vi bjuder in till nu! 
Vid några tillfällen under våren kommer du 
vara välkommen in i någon av våra kyrkor 
för att ligga (eller sitta om man föredrar det) 
i kyrkbänken medan Adam Frödin bjuder 
på mjuka orgeltoner.
Välkommen vid följande tillfällen:
  9 mars, Berga kyrka klockan 15.00.
31 mars, Sjötorp kyrka klockan 15.00.
11 maj, Lyrestad kyrka klockan 15.00.

Lunchmusik med 
baguette
Varmt välkommen att sitta ner, lyssna på 
musik framförd av Adam Frödin på orgel 
eller flygel. Möjlighet att köpa baguette och 
kaffe/te.
Adam tar gärna emot önskemusik på te-
lefonnummer, 072- 512 17 41 eller på mejl 
adam.frodin@svenskakyrkan.se. Märkt med 
lunchmusik.
Onsdagarna 2 mars, 6 april samt 4 maj 
klockan 12.15 i Amnehärads kyrka.

Toner, tankar
och tystnad
Torsdagar klockan 19.00 
hälsas du välkommen. 
17 mars i Lyrestads kyrka
  7 april i Sjötorps kyrka
28 april i Lyrestads kyrka
19 maj i Berga kyrka

En meditativ gudstjänst med plats för 
ljuständning och tystnad. Ca 30 min. 
En andningspaus i vardagen.

Välkommen in 
på kyrkmacka!
Vi har under några månader prövat 
konceptet ”kyrkmacka med musik” en 
onsdag i månaden, och då det visat sig vara 
uppskattat fortsätter vi att rulla på med detta! 
Här erbjuds rejäla lunchmackor med kaffe, 
till självkostnadspris, medan vikarierande 
kantor Adam Frödin serverar en varierad 
repertoar av orgel- och pianomusik med 
eventuella inslag av gitarr och sång.
Varmt välkommen onsdagarna 23 mars, 
20 april samt 18 maj, kl. 12.15 i Lyrestads 
kyrka.

Ett Påskägg fyllt av musik
”Livet vann dess namn är Jesus halleluja. 
Han var död men se han lever”…så börjar

en av våra älskade påskpsalmer.
Vi hälsar dig välkommen att under fastan
och påsktiden följa Jesu resa från lidande,
genom förnedringen, till uppståndelsen

i ord och ton i våra kyrkor.
Mer annonsering kommer senare i dagspress

och på vår hemsida.
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 6 mars, Första söndagen i fastan 
Sjötorps Kyrka kl.16 Gudstjänst.       

13 mars, Andra söndagen i fastan 
Berga Kyrka kl.11 Mässa.      

20 mars, Tredje söndagen i fastan 
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst. Aktiviteter till 
förmån för ACT Svenska kyrkans fasteinsamling.      

27 mars, Jungfru Marie bebådelsedag 
Lyrestad kyrka kl.11 Gudstjänst för Stora o Små. 
Bibelutdelning till församlingens sexåringar. 
Vi bjuder på kyrkkaffe, festis och bakelse.                                                                                                                  
Berga Kyrka kl.16 Gudstjänst för Stora o Små. 
Bibelutdelning. Vi bjuder på kykkaffe, festis och 
bakelse.

3 april, Femte söndagen i fastan 
Sjötorps Kyrka kl.11 Mässa.    

10 april, Palmsöndagen 
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst. 
      

14 april, Skärtorsdagen      
Sjötorps Kyrka kl.18 Skärtorsdagsmässa.                 

15 april, Långfredagen 
Berga Kyrka kl.11 Långfredagsgudstjänst. 
Församlingskören.       

17 april, Påskdagen 
Lyrestads Kyrka kl.11 Påskdagsgudstjänst. 
Församlingskören.       

18 april, Annandag påsk  
Sjötorps Kyrka kl.11 Mässa. Emmausmässa. 
Sammanlyst. Vi vandrar till gudstjänsten kl.10 
ifrån Stenbordet, Sjötorp. Det går bra att komma 
till kyrkan direkt.              

24 april, Andra söndagen i påsktiden   
Berga Kyrka kl.11 Gudstjänst.

30 april, Valborgsmässoafton. 
Färed Kyrka ca: kl.21 Aftongudstjänst. 
Församlingskören.      

1 maj, Tredje söndagen i påsktiden  
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst.

8 maj, Fjärde söndagen i påsktiden 
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.  
    
15 maj, Femte söndagen i påsktiden 
Sjötorps Kyrka kl.11 Gudstjänst.    

22 maj, Bönsöndagen 
Berga Kyrka kl.11 Gudstjänst.                

26 maj, Kristi himmelsfärds dag 
Bergatorp kl.8 Gudstjänst. Gökotta. 
Församlingskören.    

29 maj, Söndagen före pingst  
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa. 

5 juni, Pingstdagen 
Sjötorps Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. ”Musik i Sommarkväll”.  

8 maj, Fjärde söndagen i påsktiden 
Södra Råda Kyrka kl.11 Gudstjänst.                      
    
15 maj, Femte söndagen i påsktiden 
Equmeniakyrkan, Gullspång kl.18 Gudstjänst. 
Ekumenisk gudstjänst. Körsång.     

22 maj, Bönsöndagen 
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst för Stora o 
Små. Ceciliakören. Vårfest. Servering.   

26 maj, Kristi himmelsfärds dag 
Amnehärads Kyrka kl.8 Gudstjänst. Kyrkokören. 
Kyrkfrukost.
    
29 maj, Söndagen före pingst  
Otterbäckens Kyrka kl.11 Gudstjänst. 

4 juni, Pingstafton 
Hova Kyrka kl.11 Konfirmationsmässa.

5 juni, Pingstdagen 
Amnehärads Kyrka kl.11 Konfirmationsmässa.

 6 mars, Första söndagen i fastan 
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.  

13 mars, Andra söndagen i fastan 
Vikens Kyrksal kl.18 Gudstjänst. Kyrkkaffe.          

20 mars, Tredje söndagen i fastan 
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.          

27 mars, Jungfru Marie bebådelsedag 
Amnehärads kyrka kl.11 Gudstjänst för Stora o 
Små. Ceciliakören. Bibelutdelning till 
församlingens sex- och sjuåringar. Korvservering.     

3 april, Femte söndagen i fastan 
Vikens kyrksal kl.18 Gudstjänst. Kyrkkaffe.        

10 april, Palmsöndagen 
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.          
 
14 april, Skärtorsdagen 
Amnehärads Kyrka kl.18 Skärtorsdagsmässa.           

15 april, Långfredagen 
Amnehärads Kyrka kl.11 Långfredagsgudstjänst. 
Kyrkokören.
        
17 april, Påskdagen 
Amnehärads Kyrka kl.11 Påskdagsgudstjänst. 
Kyrkokören.  
Södra Råda Kyrka kl.16 Påskdagsgudstjänst. 
Kyrkokören.                             

18 april, Annandag påsk  
Sjötorps Kyrka kl.11 Mässa. Emmausmässa. 
Sammanlyst. Vi vandrar till gudstjänsten kl.10 
ifrån Stenbordet, Sjötorp. Det går bra att komma 
till kyrkan direkt.              

24 april, Andra söndagen i påsktiden   
Otterbäckens Kyrka kl.18 Gudstjänst.  

1 maj, Tredje söndagen i påsktiden  
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.  
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Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKORVÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Med reservation för ev. ändringar. Med reservation för ev. ändringar.

GUDSTJÄNSTER
Amnehärads församling, mars – maj 2022.

GUDSTJÄNSTER
Lyrestads församling, mars – maj 2022.
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PASTORATETS FÖRTROENDEVALDA PASTORATETS FÖRTROENDEVALDA

Amnehärads församlings
församlingsråd 2022-2025

Amnehärad-Lyrestads pastorats
kyrkoråd 2022-2025

Församlingsrådet i Amnehärads församling.
Vi som valda ledamöter och ersättare i församlingsrådet i Amnehärad vill gärna delge våra tankar inför den kom-
mande mandatperioden. Vi känner det som ett stort förtroende att ha fått detta uppdrag. Vi har ett ansvar enligt 
kyrkoordningens krav och bestämmelser och vi är medvetna om att uppdraget kräver vårt engagemang.
Vi vill gemensamt göra vårt bästa för att den grundläggande uppgiften kan utföras, nämligen fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Församlingsrådet i Lyrestads församling
Ledamöterna är:
Marcus Pettersson, Jessica Karlsson, Marie-Louise Bergström, Christina Widepalm, Annette Larsson, ordf,
Sandra Gustafsson, v.ordf, Dag Gustafsson, Carina Sagen, Lars Samuelsson, Birgitta Svensson, Göran Sagen.

Ordinarie ledamöter 
Stig Eklund, Kristina Eriksson 
Anna-Lisa Fredriksson 
Helene Dagobert Karlsson 
Wiveka Johansson, vice ordförande 
Jan-Erick Pettersson, Olov Sandegård 
Göran Sandstedt, ordförande
Ersättare 
Marita Bergström, Laila Gustavsson 
Britt-Louise Hoberg Karlsson 
Elof Hoberg, Gunilla Johansson 
Boel Nilsson, Irene Pettersson 
Margareta Ros 
Saknas på bilden gör: Marita Bergström, 
Britt-Louise Hoberg Karlsson, Elof Hoberg
och Gunilla Johansson.

Visioner och tankar inför framtiden:
Församlingsrådet har samtalat om för-
samlingsinstruktionens pastorala pro-
gram, där vi särskilt vill betona att det 
genomgående temat är Möten, som vi vill 
ska genomsyra allt vad församlingen gör. 
Ett av utvecklingsområdena är Diakoni 
och vi ser särskilt behovet av en besöks-
grupp i församlingen, för att möta be-
hoven hos de äldre och ensamma. Även 
kontakterna med församlingsbor i aktiv 
ålder behöver utvecklas. Kyrkans roll 
vid kriser är en annan viktig mötesplats, 
liksom erfarenheterna av att kyrkan som 
heligt rum har en mycket stor betydelse i 
alla möten i församlingen, vid gudstjäns-
ter, dop, vigsel och begravning, men även 
som öppet rum under veckorna, något vi 
särskilt vill värna om och utveckla. Vi ser 
också ett allt större behov av ideellt enga-
gemang i tider av krympande ekonomi.

Kyrkorådet, KR, väljs av kyrkofullmäktige och för denna mandatperiod består KR av sex ordinarie ledamöter, tre ersättan-
de ledamöter samt kyrkoherde med ett presidium bestående av ordförande, v ordförande, kyrkoherde samt ansvariga för 
kyrkogårdsveksamheten och våra fastigheter. KR sammanträde ca sju till åtta gånger under ett år medan presidiet träffas ca 
tio gånger under året.
Vid vårt första sammanträde i januari funderade var och en på vilka förväntningar som finns inför kommande mandatperiod 
och det första året som vi nu står inför och jag ska här berätta en del av det som sades.
Vår högsta önskan är att våra kyrkor återigen ska fyllas med besökare under såväl gudstjänst som andra arrangemang. Mis-
sion och diakoni är ord som kommer att återkomma om och om igen.  
 
Vi har utmaningar att ta oss an med ett förhållningssätt av lärande. Vi önskar jobba mot en samsyn i våra församlingar om 
vad som är viktigt och kanske viktigast.
 Vi kommer att stå inför svåra ekonomiska beslut där det gäller att vi har en bred och tillitsfull dialog och stundom diskus-
sion med högt i tak och sedan enighet i de beslut som fattats. 
Vi vill ha ett operativt KR som prioriterar verksamhet i budgetarbetet.
Till sist önskar KR fungera så att vår styrning ger goda förutsättningar för ledning av all vår personal.

Vid pennan Linnéa, ordförande KR

Det högsta beslutande organet i Amnehärad-Lyrestads 
pastorat är kyrkofullmäktige. Fullmäktige har som uppgift att fatta beslut om mål för och huvudlinjerna i församlingens 
verksamhet till exempel budget och församlingsinstruktion. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. 
Ledamöterna i kyrkofullmäktige utsågs genom det kyrkoval som förrättades i september 2021. Resultatet av dessa 
presenteras här nedan. Sammanträdena är offentliga. 
Varmt välkommen att kontakta någon av oss vid frågor och funderingar.

Invalda ledamöter och ersättare.
Jan-Erick Erickson, ordf. Birgitta Svensson, Marie-Louise Bergström, Göran Sandstedt, Linnéa Johansson,
Anders Karlsson, Albert Eriksson. Catharina Tina Johansson, Monica Högberg, vice ordf. Elisabet Elg, Olov Sandegård, 
Evelina Feltsten, Carina Gullberg. Britt-Louise Hoberg och Göran Sagen.
Ersättare: Kjell Lindholm, Bengt Jonsson Yvonne Molinder, Sandra Gustafsson. Solveig Skoglund. Jan Hassel, 
Camilla Hjelman. Stig Eklund och Lars Samuelsson. 

Efter valet och innan tryckandet av församlingsbladet har ledamoten, Linnea Johannsson avsagt sig sin plats i 
fullmäktige. Vem som ersätter Linnea är ännu inte omräknat av stiftet.

Kyrkofullmäktige Amnehärad-Lyrestads
pastorat, mandatperiod 2022–2025

Ordinarie ledamöter 
Britt-Louise Hoberg Karlsson, Sandra Gustafsson, Catharina Tina Johansson, vice ordförande, Linnéa Johansson, ordförande, 
Göran Sandstedt, Solveig Skoglund. 
Ersättare 
Stig Eklund, Carina Gullberg, Annette Larsson
Saknas på bilden gör: Britt-Louise Hoberg Karlsson, Solveig Skoglund, Carina Gullberg och Annette Larsson.

Saknas på bilden gör, Jessica, Anette, Sandra och Birgitta. 
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ACT

Några tankar från mitt fönster ……
När jag skriver detta, är det en grå och mulen dag i slutet av januari. Någon sade till mig tidigare idag, 
att idag blir det nog aldrig ljust. Så kan det nog vara vissa dagar på året.
Jag blickar ut från mitt fönster i mitt arbetsrum i vår lägenhet som jag och min fru bor i under den 
mörka och kalla årstiden här i Kumla.. Jag ser torget, stadens centrum, där bilar försöker att få tag i en 
parkeringsplats. En del människor likaså, en del har bråttom, andra tar det lite lugnare. Det har 
regnat under natten och gatorna är fuktiga. Lite ovanligt för denna årstid, då vi borde ha snö och kyla. 
Pandemin behöver vi inte orda så mycket om, den har gjort sitt förstörande verk. Därför tror jag att vi 
människor, unga som gamla, att vi längtar efter ljuset. Vi märker en aning att det blir lite ljusare för var 
dag som kommer. Vi mår bra av ljuset.
Sedan längre fram, om cirka två månader, kommer en vacker och fin högtid, den som vi kallar för 
PÅSKEN. Den vill till sin egenart förmedla hopp, tröst och ljus till oss var och en. Människorna som 
passerade torget här i Kumla, liksom människorna i våra församlingar, längtar efter detta till hundra 
procent. Därför får vi se fram emot Påsken med dess glada och triumferande budskap, att Jesus Kristus 
dog för våra synder men att han uppstod på den tredje dagen. Allt detta gör att vi längtar efter ljuset 
och Påsken, som förnyar oss människor och ger oss hopp och ny kraft. Hur du än har det min vän, så 
får du se framemot detta med glädje. Herrens välsignelse önskar jag dig.
Vinterhälsningar KG Arvidsson, Vik. Präst.

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Dop i Sjötorp Annandag Jul
Under sensommaren och hösten har Reine 
Medelius samlat barnen på Börstorps slott varje 
söndag till söndagsskola som förberedelse för 
dopet Annandag Jul. Redan när barn och vuxna 
från stiftelsen Aurea Arcadia anlände under 
våren framförde de vuxna önskemål om att 
alla de sexton barnen mellan 0 och 19 år skulle 
bli döpta. Dopet i Sjötorps kyrka blev en unik 
händelse för församlingen och en stor andlig 
upplevelse för barnen, deras föräldrar, kyrkvär-
den Marcus Pettersson och Reine Medelius som 
förrättade dopet av alla barnen.
Onsdagen den 15 januari kunde församlingen också lyssna till sång och musik i Advent i Sjötorps 
kyrka med de vuxna och barnen från Börstorp. Sånger på svenska, latin och tyska blandades med 
högklassisk musik på fiol, piano, flöjt och harpa. Den välfyllda kyrkan tackade med applåder och 
efter samlingen i kyrkan serverades kaffe och dopp i bygdegården där också halmslöjd såldes med 
god åtgång.

svenskakyrkan.se/act

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA

LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, 
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen 
av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut 
hungersnöd.* Dela med dig genom att 
swisha halva beloppet för något du köper.

I kampen för allas rätt till ett värdigt liv….
samlade vi tillsammans i Amnehärads församling ihop 18 387 kronor under årets julinsamling. 
Stort tack till alla glada givare och vår internationellagrupp som planerade inför och genom-
förde insamlingen tillsammans med oss.

Första Advent
I år firade Lyrestads församlings två advents-
gudstjänster och vid gudstjänsten i Lyrestad sjöng 
församlingskören under ledning av Adam Frödin 
och efter gudstjänsten bjöds på traditionsenligt 
adventskaffe i kyrkan.

Julmarknad i Lyrestad 
I Lyrestad arrangerades julmarknad i samhället 
lördagen före 1:a Advent och församlingshemmet 
fylldes av försäljare och besökare. Halmgruppen 
sålde sina julprydnader i halm och mycket annat 
fanns att köpa. Mona Isacsson och Ulla Öhman 
serverade specialkomponerade saffransvåfflor 
med grädde och sylt till gästernas förtjusning. 
Intäkterna från halmförsäljningen går som vanligt 
till julblommor till äldre och serveringsintäkterna 
tillföll Act Svenska kyrkans julinsamling.

Julotta
Vid julottan i Lyrestads kyrka medverkade 
Jennifer Strågefors med sång.
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Sista sopplunchen
för 2021
Onsdagen den 24 november bjöds det in till årets 
sista sopplunch i Lyrestads församlingshem. Alla 
åt av två goda soppor lagade av Mona, Anna och 
Maria, det var kycklingsoppa och ärtsoppa med 
fläsk, samt Annas god hembakta bröd och frö-
knäcke. Efter soppan bjöds det på underhållning 
av Dag Gustafsson och Börje Carlén som spelade
och sjöng.  Lotter fanns att köpa med olika 
vinster, som sedan lottades ut. Under tiden alla 
lyssnade till underhållningen hälldes kaffet upp 
och till det serverades en mjuk pepparkaka.

Konstgudstjänst i 
Lyrestads kyrka
Södagen den 16 januari hade temat ” Livets källa 
” och som illustration till dagens bibeltexter, bla 
berättelsen om Jesu möte med den samariska 
kvinnan vid Sykars brun, hade konstnären och 
teologen Eva Söderström målat 4 tavlor, som 
användes i söndagens dialogpredikan med 
Reine Medelius.
Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe med 
smörgås i församlingshemmet där Eva berättade 
om sin egen livsresa och kallelsen att bli 
konstmissionär.

Vi tar gärna vara på glädjen över att höra samman i kristenheten med våra likheter och olikheter. 
Vi, är Svenska kyrkan, Amnehärads församling, Equmeniakyrkan, Gullspång, Mokyrkan, Hova och 
Svenska kyrkan, Hovadelen av Hova-Älgarås församling. Vi tar vara på varje tillfälle som ges oss! 
Advents- och jultiden passade vi på att sjunga in tillsammans i Equmeniakyrkan. Ingen kunde missta 
sig på hur vi alla längtat efter att få sjunga tillsammans igen och inte minst barnen i Hovas barnkör 
under Matilda Sjösvall ledning. Ekumeniska böneveckan i januari möttes vi så i Hova kyrka för att fira 
veckans söndagsgudstjänst tillsammans. Anette Brandberg predikade, förtroendevalda och lekmän 
medverkade med textläsning och bön. För sången och musiken stod Hasse och Bitte Lidman. 
För dagen vid orgeln, Inger Karlsson. 
Böneveckan blev dock inte riktigt som vi planerat och tänkt oss på grund av pandemin. Den som spar, 
han har sägs det dock och vi ser nu framemot att få fira andra halvan av Böneveckan i efterhand. Skriv 
in i din almanacka att vi ses tisdagen den 26 april i Equmeniakyrkan kl.19. Då kommer Britta 
Hermansson att gästa oss för att dela tankar under temat: ”Gud gömmer sig bakom en björk”.

Rikedomen och mångfalden i att höra samman Advent och jul i Amnehärads församling
Alla åldrar var representerade i Amnehärads kyrka den första advent när vi välkomnade det 
nya kyrkoåret. Kyrkans nya adventsljusstake, vilken vi kunnat läsa om i Församlingsbladet 
tidigare, invigdes offentligt då syföreningens ordförande, Barbro Andersson högtidligen 
tände det första adventsljuset.  De ”morgonpigga” av våra konfirmander deltog i gudstjänstens 
evangelieprocesson och kyrkokören sjöng traditionsenligt. Många av besökarna återkom och 
andra anslöt till andra advent då julbordet stod uppdukat i Amnehärads församlingshem. 
Den coronaanpassade serveringen bidrog till att vi vid borden verkligen hann rå om varandra. 
Nöjda och mätta besökare, fick både i kyrkan och inne i församlingshemmet njuta till sång och 
musik med vår vikarierande kantor Anita, musikern Dag Gustavsson och sångarsystrarna 
Ingvor och Kerstin. Tack Marina med vänner för god mat! Ett uppskattat avbrott i våra 
intensiva julförberedelser där hemma blev Amnehärads kyrkokörs julkonsert den fjärde 
advent. Vacker sång och musik bjöds vi på av körens sångare och Jenny Ros på sin tvärflöjt. 
Minns gör vi också hur Catie Wennborn och Jan Holmstrand framförde ett av kvällens 
stycken, fyrhändigt på orgeln och piano.   Trots ”nya tider” med vaccinationsbevis lagom till 
julens högtid i våra kyrkor, var vi en skara som inledde juldagen med att fira julotta, sjöng 
den dagens tillhörande psalmer och lyssnade till kyrkokören under vikarierande kantor Catie 
Wennborns ledning.
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VÄLKOMMEN TILLVÅRKRYSSET

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar under våren!

SOPPLUNCHER    
Uppdukat för sopplunch står det i Amnehärads 
församlingshem onsdagarna  
23 mars och 27 april klockan 12.00. Välkomnar 
gör Marina tillsammans med medhjälpare. 
Underhållning bjuds du också på.  
Anmälan till soppluncherna sker till vår 
församlingshemsvärdinna Marina Persson 
telefonnummer 0551-285 48, vardagar kl. 7 till 16.
Även i Lyrestads församlingshem håller Anna, 
Mona och Maria grytorna varma. Det bjuds på 
diverse underhållning och lotterier. Onsdagarna 
30 mars och 27 april klockan 12.30.
Hjärtligt välkomna! 
 
CAFÉ TILL FÖRMÅN FÖR 
FASTEINSAMLINGEN                                                                                                  
Lördagen den 2 april hälsas du välkommen av 
Amnehärads Internationella grupp till församlings-
hemmet. På plats har du möjlighet att bidra till 
ett gott resultat för vår fasteinsamling, njuta kaffe 
med bröd, gå en kort tipspromenad samt pröva 
lyckan i ett lotteri. Internationella gruppen finns 
på plats för dig och världen mellan kl.10-13.  
Övrig insamlingsaktivitet, ”bösskramling”, sker 
utanför ortens matvarubutik den 1: a och 8:e 
april.

AKTIVITETER FÖR ACT SVENSKA 
KYRKAN 
Internationell grupp i Lyrestad kommer att samla 
in pengar till Act Svenska kyrkans fasteinsamling 
vid Freijs livs varannan vecka onsdag och 
varannan vecka  fredag eftermiddag mellan 16-19 
under fastan, 2 mars-8 april.
Söndagen 20 mars kommer vi att ha aktiviteter 
till förmån för fasteinsamlingen i samband med 
gudstjänsten i Sjötorp 18.00. Se vår hemsida och 
annonser i Mariestadstidningen.

KYRKFRUKOST 
Nu tar vi upp traditionen igen och samlas till 
kyrkfrukost efter gudstjänsten i Amnehärads 
kyrka på Kristi himmelsfärds morgon. Väl mött 
i kyrkan klockan 8. Anmälan till frukosten sker 
till vår församlingshemsvärdinna Marina Persson 
telefonnummer 0551-285 48, vardagar kl. 7 till 16. 

EKUMENISK GUDSTJÄNST 
Vårterminens lokala ekumeniska gudstjänst 
inbjuds du att fira i Equmeniakyrkan söndagen 
den 17 maj kl.18. Sång och musik utlovas.

CAFÉ I OTTERBÄCKENS KYRKAS 
FÖRSAMLINGSSAL 
Håll utkik i vår annonsering, Mariestads-
Tidningen, när du inbjuds till café igen.
 
TRO & LIV, STUDIECIRKEL 
Under våren hoppas vi komma i gång med 
vår studiecirkel igen. Platsen för våra träffar är 
Amnehärads församlingshem. Startdatum 
återkommer vi med i vår torsdagsannons, 
Mariestads-Tidningen. 
 
VALBORGSFIRANDE
Vi hoppas kunna fira Valborg 30 april med 
traditionell valborgseld, vårtal och körsång i 
Lyrestad och Sjötorp, och avsluta firandet med 
en kvällsgudstjänst i Färeds kyrka. Se annonser i 
Mariestadstidningen på vår Facebooksida 
”Lyrestads församling ” och på pastoratets 
hemsida.

IDEELLA MEDARBETARE
Vi behöver Dig! Om du vill hjälpa till i Lyrestads 
församlingens arbete är du välkommen att höra 
av dig till församlingsprästen Reine Medelius, 
på telefonnummer 072–5275012 eller 
mejla reine.medelius@svenskakyrkan.seKRYSSA OCH VINN 

Svaret med korsordssidan sänder du senast den 30 april.
Till: ”vårkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.  

Vinnare av vinterkrysset är: Kerstin Balder, Gullspång och Björn Hallberg, Anderstorp Lyrestad.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

................................................................................................................
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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  0551-285 47 

Komminister  Reine Medelius
Telefon  0501-27 87 90

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

Kyrkomusiker
Organist  Lars Kullnes 
Tjänstledig fr.o.m. 8 nov.2021
Vik. kantor Anita Björk
Telefon 070-813 67 74
Vik. kantor Adam Frödin
Telefon 0551-285 41

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

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! 


