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FÖRSAMLINGSBLAD

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor:
du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,
de rika örters ängar och lundens gröna träd,
de skola oss påminna Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna, som räcker året om.

Psalm 199: 1-2
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Tankar i sommartid
Sommaren bjuder oss alla på mycket som är vackert. Jag tänker ofta på det vackra som finns 
omkring oss och det finns ett uttryck som säger att det vackra finns i betraktarens ögon. En 
blommande lila syren med dess ljuvliga doft som påminner om skolavslutningar är vacker för 
någon, medan den rosa bondpionen är någon annans favorit. Koltrastens flöjtande högt upp på 
en tronande plats är ljuva toner kanske för dig? Listan kan göras lång över vad som är vackert i 
Guds skapelse och visst är en bra årstid att låta alla våra sinnen väckas liv och laddas om. 
   Vad behövs för att väcka dina ”sommarsinnen” till liv? Är det kanske just den blommande 
syrenhäcken eller är det doften av tallskogen på väg till stranden med den solvarma sanden? 
Kanske är den en speciell låt, en sådan där riktig sommarklassiker som du hört på radio eller en 
psalm som sjungs i sommartid i kyrkan?                                    
   Varje gång som jag hör psalm 199, Den blomstertid nu kommer, får jag en tår i ögonvrån. Det 
slår aldrig fel! Så många minnen och känslan man hade vid skolavslutningen och vetskapen om 
det långa sommarlovet som lång framför en, helt orört. Det är en tår av glädje och en tår av att bli 
berörd av det vackra, minnen och sinnen som väcks till liv. 
  
Vers fyra i psalm 199 lyder: 
  
O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. 
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld. 
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. 
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår. 
  
   Har du tänkt på att våra psalmer också kan användas som en bön och därmed ett tilltal till 
Gud. Psalmerna behöver inte alltid sjungas utan kan också läsas som en bön till Gud. Att läsa en 
psalm är att se den från ett annat perspektiv och man kan upptäcka något nytt i den, fast man 
har sjungit den flertalet gånger. 
   En sommarpsalm som talar om behovet av värme, kärlek och en vän som kan allt. Det finns 
något allmänmänskligt i de orden och där finns också styrka och tröst att hämta. Där blir livet 
lite lättare och vi kan lita på att vi alltid kan vända oss till Gud med det som vi har inom oss. När 
vi själva inte hittar orden så finns det 
alldeles säkert en psalm som uttrycker 
det vi känner och tänker. Jag skulle vilja 
uppmuntra dig att prova. 
    Till sist, det är med stor glädje som jag 
börjar mitt första år som präst i Amne-
härad - Lyrestads pastorat och jag ser 
fram emot allt nytt som jag kommer att 
lära mig, men framförallt hoppas jag att 
vi syns. Kom med dina frågor och fun-
deringar och känn dig alltid välkommen 
till din församling. Guds frid och Glad 
sommar!  
Marléne Niggol Carlsson
pastorsadjunkt
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FÖRSAMLINGSNYTT

Amnehärads församling
22 feb Dennis Andreas Marcus Friberg
22 feb Astrid Elsi Hallabro Aksu 
  7 mars Edwin Gusten Gunnar Larsson   
21 mars Charlie Michael Martin Lennemar  
21 mars Valle Alf Tore Lennemar
  5 april Livia Anna Rudell Karlsson
18 april  Elsa Karin Garp

Lyrestads församling
  7 mars Edwin Gusten Gunnar Larsson  

Amnehärads församling
25 feb Siv Monica Andersson
  2 mars Karl Axel Rune Eklind   
  9 mars Bror Arne Johansson
24 mars  Åke Ingemar Svensson
  3 april Lars-Göran Arvid Arvidsson
11 april Dagny Ingegerd Andersson
11 april Karin Gunvor Ulrika Sundberg
12 april Bengt Arne Andersson
13 april Holger Arne Wallin
19 april Paul Tony Sallander
19 april Sven Allan Verner Andersson
21 april Britt Agneta Klingberg
  1 maj Irene Christina Gustafsson
  7 maj Karl Gunnar Ellert Filmersson
  9 maj Ingalill Christina Birgersdotter Fred

Lyrestads församling
  3 feb Sven Erik Gösta Hellgren
  4 feb Majlis Gustava Nilsson
  5 feb Maj-Britt Irene Persson
  2 mars Lars Erik Rune Larsson
10 mars Laura Elisabet Vähäkuopus
12 april Sven Åke Selmer Svensson 
28 april Frede Levin Petersen
  7 maj Sven Erling Jyllhed
  8 maj Sten Håkan Ingemar Andersson
13 maj Doris Elisabet Ek

AVLIDNA

Amnehärads församling
21 mars Martin Tore Karlsson 
 Lina Michaela Josefin Lennemar
19 april  Martin Christian Kullnes 
 Elin Jeanette Maria Harloff

Lyrestads församling
  9 maj Per Erik Hasse Nilsson
 Johanna Gerda Margaretha Reinhard
16 maj Stig Erik Ronny Svensson
 Charlotte Dorothea Läckström

DÖPTA

VIGDA
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Barnens bibelutdelning i Berga kyrka.

Lite smått och gott från Lyrestads
församlings barnverksamhet under våren.

Söndagen den 22 mars delade vi ut 
Barnens bibel till Lyrestads församlings 
6-åringar och till några äldre barn.
Tyvärr fick vi ställa in våfflor i Berga 
torp p.g.a. Covid-19.
Vi delade istället ut en godispåse till 
alla barn i kyrkan, vilket blev en glad 
överraskning till barnen.
Maria Westdahl 
församlingsassistent.

Den 27 februari bakade vi semlor med torsdaxklubben i Kyrkans Hus Hassle. Vi gjorde lite an-
norlunda semlor, det fanns chokladpudding, vaniljkräm, grädde och, strössel i glada färger att 
välja mellan. Vi bakade även semlor i tisdaxklubben och onsdaxklubben.
En skön aprildag spelade onsdaxklubben brännboll på gräsplanen utanför församlingshemmet i 
Lyrestad, och vi passade även på att grilla korv.
Avslutningsdags för torsdaxklubben, denna dag sken solen och vi var ute och barnen fick leta 
efter bilder på änglar som satt på träden i Kyrkans Hus stora park, änglabingo! Avslutning för 
tisdax och onsdaxklubbarna blir i maj.
Vi grillade hamburgare med barnen, det smakade extra gott när man är ute så klart! Efter ham-
burgarna lekte vi ännu mer och njöt av solen.
Alla barn i grupperna har odlat tomatfrön i små egenmålade krukor, nu hoppas vi på att det blir 
många goda tomater i sommar!
Vi vill önska alla barn i våra grupper en Riktigt Härlig Sommar!!
Barnledarna Anna & Maria
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Pysseldags
Skollediga barn får utlopp för sin kreativitet 
i Amnehärads församlingshem. Kort, teck-
ningar och dekorerade askar framställs på 
löpande band. En liten paus där nygräddade 
våfflor med grädde serverades. Och ja,-  det 
går faktiskt att ha chokladsås på våfflor, sa 
Sixten Alvar.  

After school
Några av After school barnen dansar 
efter mobil appen ” TikTok”
Desirée och jag Karin ,konstaterar att 
det inte är lätt att hinna med i ung-
domarnas mediautveckling.  

Sommarläger i Amnehärads församling
Vårt årliga sommarläger kommer som vi ser idag att bli av. Men lite annorlunda, vi kommer 
inte att sova i tält.
Vi kommer att träffas på dagarna och hitta på lite olika aktiviteter. Tider meddelas senare.
”Lägret” anordnas v26.
Tisdag 23/6 cykelutflykt från församlingshemmet.
Samling kl. 10.00 - 17.00, cykel och hjälm.
Onsdag 24/6 samling kl. 10.00, ta med cykel och hjälm.
Torsdag 25/6 samling kl.10.00, ta med cykel och hjälm.
Lägret är kostnadsfritt. Anmäl Er till Desirée Karlsson 
0551-28542. Välkomna!
Med reservation för ändringar då vi befinner oss i en unik situation med Covid – 19.

Kärlekisbesökarna Märta och Loke passar 
på att stifta bekantskap med och underhålla 
vår församlingshemsvärdinna Marina under 
frukostrasten ute i vårsolen.

Kärlekis
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BARNKRYSSET

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

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

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

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

Vinnare av barnkrysset är: Robin Galeasvägen 15 Otterbäcken och Trond Siden Hasselrörs Källstorp 1.
Välkommen att hämta din vinst, på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad.  

VILJA HA

INTE KOKT

BUSKE

REST

KAN MAN 
GÖRA                 
I EKA

ELVA MI-
NUS ÅTTAKÄNNER 

TILL

KAN MAN 
HA SMÅ 
FISKAR I

FORT-
FARANDE

LITET 
SAMHÄLLE

IFALL

TVEKSAMT 
SVAR

HAN HAR 
NAMNS-
DAG 1 

AUGUSTI

KÄNNA           
SIG
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DRAGET

OLYMPISKA 
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Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

HAR INTE 
VARIT MED 

FÖRUT

SKRIKER 
MÅNGA PÅ
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

På grund av rådande omständigheter vid pressläggningen av sommarens församlingsblad, så har 
Amnehärads församlingsråd ännu inte fattat något beslut om huruvida årets vägkyrka kommer att 
äga rum eller inte. 
Beslut kommer att meddelas längre fram genom vår veckannons i Mariestads-Tidningen.

Konfirmander
Många besvikelser har den här våren, av skäl vi 
inte kan rå över, fört med sig. En av de största 
besvikelserna vi mött, är den våra konfirman-
der upplevt och uppvisat i och med att vårens 
konfirmandläger till Polen blev inställt. Vi ser 
framåt och hoppas att vi kan komma iväg tidig 
höst. Ungdomarnas konfirmation, vilken var 
planerad att äga rum söndagen den 7 juni, är 
framflyttad till söndagen den 20 september, då 
vi vill göra som vi alla ska och vill göra, följa 
Folkhälsomyndighetens råd. 
                                                                                      
Amnehärads konfirmandledare  

Fasteinsamlingen i 
Amnehärads församling
Ett av våren 2020 års mest frekvent använda 
ord kommer med all sannolikhet vara orden, 
under rådande omständigheter. Det var under 
de omständigheterna som årets fasteinsamling 
genomfördes och därför kom den att te sig lite 
annorlunda än vad den var tänkt. Uteaktivite-
ten att skramla med insamlingsbössa utanför 
Ica i Gullspång genomfördes dock som vanligt. 
Den insamlingens summa tillsammans med 
caféöverskott och kollekterna under insamlings-
perioden uppgick till 7 298 kronor. 

Vägkyrka, vid Södra Råda Hembygdsgård

När vi denna vår har svårare att träffas inomhus får vi tänka om. Då kom idén om att gå tillsammans, 
prata av sig lite och avsluta med kaffe.
Så onsdagen den 6 maj träffades ett gäng pigga, glada damer utanför Amnehärads församlingshem. 
Promenerandet har fortsatt, man och damer har anslutit till gruppen, tillsammans har vi gått på olika 
vägar och stigar. Kanske fortsätter vi till hösten.

Promenad runt Älvstorp



8 FÖRSAMLINGSBLAD SOMMAREN 2020

MUSIKEN I PASTORATET

Söndag 7 juni, Sjötorps kyrka kl.19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLL
Matilda Sjösvall och Jacob Johansson, piano och sång.

Söndag 14 juni, Amnehärads kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLL
”Där gullvivan blommar” 
Medlemmar ur Amnehärads kyrkokör m.fl. 
Dirigent Lars Kullnes.

Lördag 20 juni, Södra Råda Hembygdsgård kl. 10:00
GUDSTJÄNST - I MIDSOMMARTID
Margareta Fransson sång, Kyrkkaffe.

Söndag 21 juni, Lyrestads kyrka kl. 19:00
GUDSTJÄNST - MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLL
”våra kära psalmer”
Pelle Leijon, trumpet och 
Maria Jonsson, orgel och piano.

Söndag 28 juni, Otterbäckens kyrka kl. 19:00
GUDSTJÄNST - MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLL
”Bara mänskligt”
Sång av Moa Andersson bördig från Gullspång.

Söndag 5 juli, Berga kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SOMMARKVÄLL
Kvartetten Einarsson, jazz i improvisationens tecken. 
Josef Einarsson bas. Olof Lövmo piano, 
Kentaro Ragert trumset/slagverk. Adam Frödin gitarr.

Torsdag 9 juli, Lyrestads hamnmagasin kl. 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Vis makarna-Daniel och Isabell Strågefors. 
Framför schlagers och visor av Povel Ramel, 
Evert Taube, Cornelius m.fl. 

SOMMARMUSIKEN I VÅRT PASTORAT  2020

! 	

	 	 www.pelleleijon.se
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MUSIKEN I PASTORATET

Söndag 12 juli, Amnehärads kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SOMMARKVÄLL
Trubaduren Bror Georgsson, sång till gitarr.

Onsdag 15 juli, Färed kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SOMMARKVÄLL
Birthe Wetter saxofon, klarinett, flöjt och 
Johan Krussegård, slagverk.
Duon framför allt från visor till pop.  

Söndag 19 juli, Lyrestads kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SOMMARKVÄLL
”Skogsbad”
Reine Medelius och Maria Lugn, Piano, orgel och sång.

Lördag 26 juli, Amnehärads kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SOMMARKVÄLL
”Fullkomligt somrigt”
Med sånggruppen Magpies från Töreboda.

Söndag 2 augusti, Lyrestad kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SOMMARKVÄLL
”Absolute music” 
Lars Storm framför musik av 1800-talets ikoniska 
företrädare för den absoluta musiken:
Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms och 
Felix Mendelssohn Bartholdy.

Söndag 9 augusti södra Råda kyrka
GUDSTJÄNST – MUSIK I SENSOMMARKVÄLL
Wienerkapellet från Töreboda.

Söndag 16 augusti, Berga kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST - MUSIK I SENSOMMARKVÄLL
”En blandning med något för alla”
DUO JA, Jennifer Strågefors, sång. Adam Frödin, gitarr. 

VI STÄLLER INTE IN UTAN VI STÄLLER OM.
Eventuella förändringar pga. rådande pandemi annonseras 
i dagspressen, på hemsidan samt våra anslagstavlor.

SOMMARMUSIKEN I VÅRT PASTORAT  2020
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26 juli, Kristi förklarings dag                                                                                                      
Amnehärads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.               

 2 augusti, Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Otterbäckens Kyrka kl. 11 Mässa.                                   

 9 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet 
Södra Råda Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.                            
                               
16 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.                    
                 
23 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.19 Mässa.          

30 augusti, Tolfte söndagen efter trefaldighet 
Otterbäckens Kyrka kl.11 Gudstjänst.                                           

 6 september, Trettonde söndagen efter trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa.         

 7 juni, Heliga trefaldighets dag 
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.                         
 
14 juni, Första söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.                 

20 juni, Midsommardagen             
Södra Råda Hembygdsgård kl.10 
Gudstjänst. Sammalyst Gudstjänst.
sångmedverkan. Kyrkkaffe.   
                   
21 juni, Den helige Johannes Döparens dag 
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll. 
Sammanlyst.           

28 juni, Tredje söndagen efter trefaldighet 
Otterbäckens Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll. 
Kyrkkaffe.                                           
 
5 juli, Fjärde söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.                  
      
12 juli, Apostladagen  
Amnehärads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.        
          
19 juli, Sjätte söndagen efter trefaldighet  
Otterbäcken alternativt Södra Råda Kyrka 
kl.11 Gudstjänst.                                                                                                

GUDSTJÄNSTER 
Amnehärads församling, juni – augusti 2020.
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Med reservation för ev. ändringar.

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

Med anledning av rådande omständigheter, så kan 
sommarens gudstjänster komma att firas i annan form 
eller på annan plats än vad framgår här på gudstjänst-
sidorna. 
Eventuella förändringar återfinner du i våra torsdags 
annonser i Mariestads Tidningen, Hova-Gullspångs-
sidan samt på våra affischer i anslagstavlorna utanför 
våra kyrkor.    



11FÖRSAMLINGSBLAD SOMMAREN 2020

GUDSTJÄNSTER 
Lyrestads församling, juni – augusti 2020.

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år
VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Med reservation för ev. ändringar.

 7 juni, Heliga trefaldighets dag                
Sjötorps Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.           

14 juni, Första söndagen efter trefaldighet              
Berga Kyrka kl.11 Mässa.      

20 juni, Midsommardagen             
Södra Råda Hembygdsgård kl.10 
Gudstjänst. Sammalyst Gudstjänst. 
Kyrkkaffe.   

21 juni, Den helige Johannes Döparens dag 
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll. 
Sammanlyst.           

28 juni, Tredje söndagen efter trefaldighet         
Sjötorps Kyrka kl.11 Mässa.                                     

 5 juli, Fjärde söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.                  
Berga Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.          

12 juli, Apostladagen         
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.             

15 juli, Onsdag 
Färeds Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll. 
        
19 juli, Sjätte söndagen efter trefaldighet  
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.                                                                                                

26 juli, Kristi förklarings dag                                                                                                                
Sjötorp vid stenbordet kl.11 Gudstjänst. 
Friluftsgudstjänst.     

 2 augusti, Åttonde söndagen efter trefaldighet
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.              

 9 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet                        
Berga Kyrka kl.11 Mässa.   
                               
16 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet            
Berga Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.        

23 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet         
Sjötorps Kyrka kl.11 Gudstjänst.     

30 augusti, Tolfte söndagen efter trefaldighet        
Lyrestads Kyrka kl.19 Mässa.                                       
                                  
 6 september, 
Trettonde söndagen efter trefaldighet 
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Mottagningsgudstjänst. Kyrkkaffe.

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

Tegeltaket på Enåsa kyrka har varit i dåligt skick 
och takpannor har blåst ned eller varit trasiga. 
Vid den senaste yttre renoveringen gjordes inget 
med taket. 
”Svantes Bygg och Trärenoveringar” i Färed har 
haft hand om takrenoveringen nu i vår 2020 och 
de har fått plocka ned och sorterat alla enkupiga 
tegelpannor samt borsta bort mossa och smuts på 
dem. När pannorna väl var bortplockade kom ett 
äldre tak fram av stickspån, eller pärt, som en del 
säger. Detta är ett slags spån som är tunnare, allt-
så inte de tjocka kyrkspånen som finns på bland 
annat kyrkorna i Amnehärad, Berga, Lyrestad och 
Sjötorp. 
Spåntaket var i ganska gott skick, men väldigt 
slitet, vilket innebär att det alltså fungerat som ett 
riktigt yttertak tidigare. Ett tak av stickspån bru-
kar ofta vara ett slags undertak för exempelvis ett 
tak med tegel. Det befintliga spåntaket på Enåsas 
kyrka får ligga kvar som en del av kyrkans histo-
ria och ovanpå detta har oljehärdad masonit och 
ny läkt spikats. Därefter har det stora arbetet med 
att lägga tillbaka alla tegelpannor genomförts. 
Taket är nu tätt och det syns egentligen inte att re-
noveringen är gjord, vilket faktiskt är meningen. 
Något som är nytt är ett mindre kors som tidigare 
har suttit ovanpå koret har fått komma tillbaka. 
”Västra Wanäs Bleck & Plåt” från Karlsborg har 
gjort en kopia av de rester som fanns kvar av det 
ursprungliga. Det äldre korset kommer sparas i 
kyrkan för framtiden. 

  Hassle kyrkogård
På Hassle kyrkogård finns en minneslund med 
en stor äldre flerstammig lind. Lindens storlek 
och skuggande krona var en betydande del av 
kyrkogården karaktär. Enligt trädvårdsplanen 
från 2014, upprättad av ”Hushållningssällskapet 
Värmland”, bedömdes trädet vara från 1700-talet. 
Linden hade både äldre och yngre kronstabilise-
ringar för att större grenar inte skulle brytas loss. 
I den storm som drog förbi i april 2020 föll hela 
linden. Väldigt tråkigt och vad tomt det blev på 
kyrkogården! Stubben kommer att få vara kvar 
för att gynna insekter som trivs i död ved. Det 
skjuter även skott från lindens bas, så det finns 
faktiskt liv i trädet som är över 300 år. 

Omläggning av tegeltak, Enåsa kyrka

Renoveringen av taket och kopian av korset har 
till stor del finansierats med hjälp av bidrag från 
stiftet och staten.
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Gravplats finns av olika slag, till exempel kistgrav, 
urngrav, minneslund, askgravplats och askgrav-
lund. Den som är juridiskt ansvarig för graven 
kallas gravrättsinnehavare. Den/de bestämmer 
över vem som får gravsättas i graven, hur skötsel 
av graven ska vara, gravstenens säkerhet och om 
gravrätten ska förlängas. 

Gravrätten varar i 25 år från det datum den 
senaste är gravsatt i graven. Efter det finns det 
möjlighet att förlänga gravrätten i 1-15 år i taget 
kostnadsfritt. Detta gäller endast kistgravplats, 
askgravplats och urngravplats. 

Kistgravplats är en gravplats för en eller flera 
kistor. Kistgravplats upplåts med gravrätt som det 
finns möjlighet att förlänga. Gravrättsinnehavaren 
har ansvar för gravstenen och skötseln av graven.  

Urngravplats har mycket likheter med kistgrav-
plats. Urangravplats har plats för en eller flera 
urnor och upplåts med gravrätt som det finns 
möjlighet att förlänga. Gravrättsinnehavaren har 
ansvar för gravstenen och skötseln av graven. En 
urna kan ibland gravsättas i en befintlig kistgrav-
plats. 

Minneslund är en anonym begravningsform utan 
namn på gravsatta. Det är ett gemensamt grav-
område för nedgrävning av askor där de anhöriga 
inte deltar i gravsättningen. Minneslunden ska 
inte förses med gravanordning, eftersom min-
neslunden har gemensam smyckningsplats som 
sköts av kyrkogårdsförvaltningen. 

Askgravplats är en gravplats för urnor. I askgrav-
platsen är det möjligt för anhöriga att vila till-
sammans. Den upplåts med begränsad gravrätt. 
Askgravplatsen har karaktären av en gemensam 
urngravplats där den enskilda gravplatsen mar-
kerats med en sten med tillhörande namnplatta i 
metall. Anhöriga får delta vid gravsättningen. 

Askgravlund är ett gemensamt gravområde för 
gravsättning av askor med en gemensam plats för 
namn och smyckning. Anhöriga deltar inte vid 
gravsättningen, men får vara med och välja plats 
för namnplattan. Gravplats i en askgravlund upp-
låts utan gravrätt.  

När det oundvikliga sker
Att mista en anhörig eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Det är inte ovanligt att 
man känner sig osäker och orolig inför alla frågor som ställs. Vår uppgift är att vara till hjälp. 
Kyrkan nära dig
Vi finns där du finns – Vi finns här för dig.  Amnehärads församling: tel 0551-285 50. Lyrestads försam-
ling: tel  0501-500 02. www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Du har möjlighet att låta kyrkogårdsförvaltningen 
ta hand om skötseln vid din grav. Vid alla gravar 
som kyrkogårdsförvaltningen sköter placeras 
en självvattnande låda. Det finns även möjlighet 
att köpa en självvattnande låda till den grav du 
sköter själv. 

Skötselavtal går att teckna från 1-3 år. Möjlighet 
finns att avsätta medel för framtida skötsel, ett så 
kallat avräkningsavtal, som löper tills medlen är 
slut. 
I ett 1-årsavtal ingår: vårplantering, sommarplan-
tering, vinterdekoration, byte av jord varje år och 
bevattning. 

Val av gravplats på kyrkogårdarna

Skötselavtal gällande gravar
Vårplantering 328 kr/år
Sommarplantering samt vinterdekoration 874 kr/år
Vår- och sommarplantering 874 kr/år
Endast sommarplantering 656 kr/år
Vår- och sommarplantering 
samt vinterdekoration 984 kr/år 
Endast vinterdekoration 123 kr/år
Självvattnande låda ny 1 231kr
Självvattnande låda begagnad 651kr
Tändning av ljus per tillfälle 62 kr/
 styck
Plantering av 2 stycken ljungplantor 128 kr
Timkostnad vid tvättning av sten m.m. 299 kr/
 timme
Sugfilt till självvattnande låda 28 kr
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Fönsterputs
Nu kan solens strålar lysa in genom Amne-
härads kyrkas fönster. En dag i början av 
maj kom ML Alltjänst med personalen Sri-
nual och Sompong för att rengöra kyrkans 
glasrutor. Som ni ser på bilderna är det inte 
bara att putsa utan de ska också monteras 
ner och rengöras i mellanrummen. Vi som 
var och firade gudstjänst efterföljande sön-
dag kunde sen en betydande skillnad.

 Studiedag på Flämslätt
Vad är vi?, Var är vi? och Vad vill vi? Vad ska vi?. Det kan tyckas vara enkla frågor att besva-
ra men när pastoratets måldokument för de kommande fyra åren, församlingsinstruktionen 
skall skrivas, ter inte detta sig allt igenom enkelt. Under stiftspedagog Gunilla Nordins 
ledning kämpade anställda och förtroendevalda rejält för att hitta samstämmiga svar på 
dessa frågor, vid en studiedag på stiftsgården Flämslätt.   

Våra vaktmästare
in action

Hur går vi vidare nu? Tomas, Bill och 
Gustav inreder del av Amnehärads försam-
lingshems vind. Skribenten kan intyga att 
slutresultatet blev bra. 
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Föreläsningar i Lyrestads 
församlingshem

5 mars föreläste Reine Medelius om vad 
vi vet om den historiske Jesus och 12 mars 
gästades vi av två representanter från den 
muslimska församlingen i Lidköping, som 
berättade om islam. Det blev en mycket 
intressant kväll med ett gott samtal om en 
religion som vi behöver veta mer om. Tyvärr 
gjorde Corona pandemin att många intresse-
rade inte kunde komma.

Kyndelsmässodagen 
Gudstjänsten i Lyrestads kyrka på Kyn-
delsmässodagen går alltid i ljusets tecken, 
så även i år. Församlingskören bar ljus i 
händerna i den inledande processionen, 
och medverkade med flera sånger om Guds 
ljus, som vi alla behöver. Som avslutning 
lämnade församlingen kyrkan med tända 
ljus, sjungande; gudomliga ljus i mitt hjärta. 
Anita Björk spelade orgel och 
Reine Medelius predikade och ledde kören.

Sopplunch i Lyrestad
En intresserad skara besökare fick många 
tips och råd av Anneli Blomberg och från 
stödteamet i Mariestad. Allt handlade om 
hjälp och stöd till äldre, friskvård och bi-
ståndsbedömning. Som vanligt smakade 
sopporna utmärkt och stämningen var god.

Sköna Maj välkommen 
Så har vi aldrig gjort förut! Trots det, vad bra 
det blev och inte minst uppskattat, då koris-
ter i Amnehärads kyrkokör tillsammans med 
Amnehärads församlingspräst, kyrkoherde 
Charlotte besökte några av Amnegårdens 
avdelningar samt dess trygghetsboende på 
valborgsmässoaftonen. Längtan till landet, 
Majsång, Värmlandsvisan med flera sånger 
och Charlottes ord ljöd utanför både dörrar 
och fönster. Innanför i värmen trivdes både 
boende och personal. Tillfälle togs också i akt 
att hurra och sjunga för Siv på Storön, val-
borgsmässoaftonens jubilar.
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Sopplunch med underhållning

Ett kärt återkommande lördagskaffe på Amne-
gården om senvintern. Amnehärads kyrkliga 
syförening bjuder på semeltårta som sig bör. 
Vår kantor Anita med sina sångarkompisar 
Ingvor och Kerstin underhåller med bravur.   

Café Otterbäcken 
mars 2020

Spontanitetens och sångens glädje kunde ingen 
närvarande vid mars månads cafékväll i Otter-
bäcken undvika att uppleva. Vilken trevlig kväll! 
Stort tack till arrangörer, medverkande körsång-
are och besökare.

Alla var där! Ja stor uppslutning var det, vid Amnehärads församlings sopplunch i februari, då 
Wassbodraget stod för underhållningen och Marina tillsammans med Margareta stod i köket och 
lagade soppan.

Till antalet betydligt färre än van-
ligt och på avstånd från varandra, 
betecknade både Amnehärads 
kyrkokörs korister och guds-
tjänstbesökarna vid påskdagens 
gudstjänst i Amnehärads kyrka. 
Uppskattningen var dock lika stor 
som alltid annars på påskdagen.

Påskdagen

Lördags kaffe
på Amnegården
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

En helt ”vanlig, ovanlig” torsdag i Corona tider
Under rådande omständigheter gäller det att ställa om och inte in, så också i våra församlingar. 
Här en tidig torsdags förmiddag med utbildning via nätet. Från stiftskansliet blev anställda 
och förtroendevald på plats i Amnehärad och Lyrestad undervisade i ämnet, ekonomi-
rapporter i WebAveny för Gemensamt Administrativt Stöd. Snabb omställning därefter, för 
att möta barnen som söker sig till verksamhetsgruppen After School. Denna torsdag natur-
ligtvis utelekar och korvgrillning. Marinas stafetter med en tävlande ur varje lag i varje gren 
blev högt uppskattade. Framåt kvällen, körövning med några av kyrkokörens medlemmar 
väl utsprida i övningssalen. 
Vi lovar att vi denna arbetsdag hann med mer än ovan beskrivet.
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SOMMARKRYSSET

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

Vinnare av vårkrysset är: Håkan Fredriksson Grenadjärsgatan 5 Gullspång och Rune Davids-
son Paddekärret, Kullerud Sjötorp.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

................................................................................................................
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VÄLKOMMEN TILL

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar under sommaren

MIDSOMMARDAGSGUDSTJÄNST 
Lördagen den 20 juni hoppas vi kunna fira mid-
sommardagens gudstjänst, sammanlyst guds-
tjänst ute vid Hembygdsgården i Södra Råda 
kl.10. Håll utkik i vår annonsering, om platsen 
för gudstjänsten under rådande omständigheter 
kommer att bli en annan.

AMNEHÄRADS KYRKA 
I SOMMAR 
Under sommar månaderna är du dagtid välkom-
men att besöka Amnehärads kyrka. Säg bara till 
någon av oss anställda som vistas ute på kyrko-
gården eller inne på församlingsexpeditionen, så 
följer vi med dig/er över och öppnar.

DROP- IN - DOP!
”Vi döpte aldrig Kalle, det blev inte av! ”
Kanske ni inte klarade av att samla släkt och 
vänner och ordna en stor fest, som ni ville.

Då finns chansen att döpa Kalle eller Lisa nu! Vi 
erbjuder drop in-dop i sommar. Det enda som 
behövs är att ni ringer oss först och sedan kom-
mer till Sjötorps kyrka lördagen 18 juli, då vi har 
4 doptider att erbjuda, 14.00,15.00,16.00 och 17.00. 

DROP- IN - VIGSEL!
”Ibland har vi pratat om att gifta oss, men det 
känns för stort, så det har inte blivit. ”

Då har ni chansen att göra det i sommar. Vi 
ordnar drop-in-vigsel i Lyrestads kyrka lördagen
25 juli 14.00, 15.00,16.00 och 17.00. 

Ring oss först och kom ihåg att ni måste ha gjort 
en hindersprövning hos Skattemyndigheten (ni 
får 2 blanketter som ska tas med till vigseln) som 
inte får vara mer än 4 månader gammal.
OBS! Minst en måste vara medlem i Svenska 
kyrkan.

SOMMARENS KANAL KYRKA 
Sommaren närmar sig med stora steg, vi kommer 
att försöka att genomföra sommarens Kanal 
kyrka i Lyrestads församlingshem, men det kan 
bli förändringar p.g.a. Covid-19.
Kanal kyrka V.27-28 med utställning/försäljning 
och våffelcafè med bordsservering i vårt försam-
lingshem i Lyrestad. 

Öppettider V.27-28 Mån-fre 11:00-17:00  

En allsångskväll med ev. korvgrillning torsdagen 
den 2 juli kl.19:00 på vår gräsplan utanför 
församlingshemmet.

AMNEHÄRADS FÖRSAMLINGS 
SYFÖRENINGS- OCH 
FÖRSAMLINGSRESA 
Rådande omständigheter tvingar en 24-årig 
tradition i Amnehärads församling, att göra ett 
vad vi hoppas tillfälligt uppehåll. Vi som har 
varit med under åren, får resa tillbaka i våra 
tankar och minnas allt roligt, dråpligt och härligt 
vi varit med om under våra hittills genomförda 
kombinerade syförenings- och församlingsresor 
tillsammans.                                                                                                                    

Reseledaren 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla besökare att göra detsamma. 
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OBS!
Fr.o.m den 19 november 2019 
besvarar och vidarekopplar 
Skara stiftskansli alla inkom-
mande telefonsamtal till vår 
pastors- och församlings-
expedition.

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 exp.  0501-669 31
Telefon  0501-27 87 90
Vik. Komminister Karl-Gustav Arvidsson
Telefon 0551- 285 56
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
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 
Niclas Gustafsson 
Telefon 0501-669 30
 0501-27 87 85
Kyrkokamrer
Florence Lindwall Ryrlén
Telefon exp.  0501-669 32
Telefon  0501-27 87 86

Kyrkogårdsförvaltningen
Andreas Lindblad
Telefon  0501-27 87 87

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

Publicerade texter och bilder i församlingsbladet äger Amnehärad-Lyrestads pastorat upphovsmannarätten till.

VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97

Under veckorna 26-33 håller vår pastorsexpedition och församlingsexpedition öppet på följande tider: 
Amnehärad tisdagar kl. 9-12 • Lyrestad tisdagar kl.13-15
Aktuella tider och ev. ändringar finns i aktuella annonser och på vår hemsida.


