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I denna ljuva sommartid 
gå ut, min själ, och gläd dig vid 
den store Gudens gåvor. 
Se, hur i prydning jorden står, 
se, hur för dig och mig hon får 
så underbara håvor. 
 

Av rika löv är grenen full, 
och jorden täckt sin svarta mull 
med sköna gröna kläder. 
De fagra blommors myckenhet 
med större prakt och härlighet 
än Salomos dig gläder.

Psalm 200: 1-2
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FÖRSAMLINGSNYTT

AVLIDNA

DÖPTA

VIGDA

Alla gladdes åt när våren gjorde sitt intåg, och vi inspirerades av körsången ” Vintern rasat ut ….”
Nu har sommaren kommit och vi känner, tror jag, samma glädje inombords. Sommaren, ja det är
många minnen som dyker upp i vårt inre. Vi minns nog när vi själva fick sommarlov, vilken känsla
vi kände då. Visste att vi hade en hel sommar framför oss, med sol, bad, jordgubbar och glass. Visst
var det härligt. Även om vi nu har blivit äldre så tror jag att vi upplever känslan och minnena, att de ändå 
tar tag i oss.
Sommaren innebär också avkoppling och vila för många. Då vi får hämta ny kraft och inspiration för 
kommande höstens arbete och verksamhet. Sommaren är också en andhämtningspaus för oss, då vi får 
upptäcka och uppleva skapelsens skönhet. Tror just att sommaren, som årstid, är den vackraste årstiden 
då vi får njuta av sol och värme. Detta är viktigt för oss människor, ung som, äldre.
Men gläd dig inte bara åt det fina och det skapade, utan också att du tänker på Honom som är Skaparen 
av allt det vackra och sköna, Gud själv. Det är så lätt att vi glömmer bort det faktum, och ser bara det 
vackra och fina framför oss. Sommaren kan därför vara till hjälp för oss att upptäcka Gud på ett nytt sätt 
i våra liv. Till detta kan våra gudstjänster av olika art bidra till denna upptäckt. Vi vet också att man kan 
känna sig ensam under sommaren. Därför ska vi tillsammans ha omsorg om och ta hand om varandra 
också under sommaren soliga dagar.
Tyvärr är det många människor som glömmer bort eller tar en paus med Gud och Jesus Kristus under 
sommaren. Men Gud, liksom den Onde, tar inte semester. Gud vill vara hos dig på samma sätt som han är 
under andra tider på året.

Så gläd dig min vän i Sommarens soliga dagar, och njut av livet som Gud har skapat. Välkommen också 
till församlingarnas sommargudstjänster.

Önskar
KG Arvidsson

Vik. Präst

Amnehärads församling
13 februari Christer Ingemar Gräs
14 februari Jan Inge Johansson 
28 februari Per Arne Ingemar Persson
19 mars Stig Roland Johansson
21 mars Håkan Niklas Larsson  

I Sommarens soliga dagar …..

Amnehärads församling
  5 mars Isabelle Signe Astrid Fröjd
19 mars Isabelle Lucinda Cisternas Strandelin
  9 april Melker Aron Odin Andersson
17 april Carl-Albin Ragnar Valdemar Svensson
15 maj   Elliot Carl Gustav Ros

Lyrestads församling
19 februari Celine Lisen Min Kjellberg
20 februari William Oscar Axel Adamsson
26 februari Gabriel Sven Oscar Larsson
  5 mars Harry Simon Frans Ekblom Spångberg 
  6 mars Fanny Signe Alice Lindblad
19 mars Isabelle Lucinda Cisternas Strandelin
27 mars Jonas Helmer Christer Gibson
23 april Ellen Ingrid Holmén
  8 maj Ester Sylvi Sofia Wikström
14 maj Alice Vivan Boklund Davidsson
14 maj Filippa Fredrika Sophie Persson

14 april John Rune Lundén
19 april Jan Halvard Lindholm
27 april Per Arne Karlsson
7 maj Elsie Marianne Eriksson
9 maj   Bengt Evert Svantesson

Lyrestads församling
28 januari Johan Enar Esbjörn Ek 
  1 februari Britta Ingrid Maria Simonsson 
  2 februari Siv Ingalill Sjölin 
16 februari Govert Stig Rune Andersson 
  3 mars Lisbeth Linnéa Eksell 
14 mars Marie Charlotte Nathalia Colliander 
21 mars Håkan Niklas Larsson 
28 mars Gösta Nils Evert Adamsson

Amnehärads församling
22 februari Jens Åke Schill & 
 Sandra Christina Gustafsson
16 april Hans Lennart Hilding & 
 Ingrid Gunilla Karolina Magnusson
 

Lyrestads församling
14 maj Fanny Sofie Karlsson & 
 Anton Fredrik Persson
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BARN OCH UNGDOM LYRESTADS FÖRSAMLINGBARN OCH UNGDOM AMNEHÄRADS FÖRSAMLING

Söndagen den 27 
mars delade vi ut 
Barnens Bästa Bibel 
till alla 6-åringar.
Ceciliakören var med 
och sjöng om änglar. 
Kyrkan var även 
smyckad med fina 
änglar som barnen 
tillverkat under 
veckan. 
Efter gudstjänsten 
bjöds det på korv och 
festis.

Konfirmander
Återigen har vi bestämt att flytta fram Polenresan denna gång till den 2 september. 
Nu hoppas vi verkligen att den kan bli av.
Ungdomarnas konfirmation kommer att äga rum:
Lördagen den 4 juni kl.11.00 i Hova kyrka för Hova konfirmanderna.
Söndagen den 5 juni kl. 11.00 Amnehärads kyrka för Amnehärads konfirmanderna.

Välkomna!
Konfirmandledarna

Bibelutdelning i Amnehärads kyrka
Söndagen den 27 mars bjöd vi in församling-
ens 6 åringar till att komma och hämta Barnens 
bibel i Lyrestads och Berga kyrka. 
I kyrkan dök den busiga kyrkråttan upp, 
många av barnen hade redan träffat henne då 
den var på besök vid julkrubban. Det bar i väg 
på en skattjakt i kyrkan för kyrkråttan hade 

Jungfru Marie bebådelsedag

 Flera fina tavlor med motiv av himmeln fanns till försäljning. Dessa tavlor såldes till förmån 
för barn som flyr från kriget i Ukraina. Vi samlade in närmare 3000 kronor. Tack till alla som 
köpte en tavla! Och tack alla barn som tillverkade dessa konstverk!

Dagen till ära så hade våra tre barngrupper i församlingen 
målat tavlor med temat ”Under samma Himmel”.

ju gömt barnens biblar! Med hjälp av barnen  
letade de tillsammans och hittade biblarna i 
en gammal träkista. Efter gudstjänsterna bjöds 
det på kaffe, festis och bakelser i kyrkan.
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BARNKRYSSETBARN OCH UNGDOM I FÖRSAMLINGARNA

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

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

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

Kryssa och vinn ett
PRESENTKORT 

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 10 augusti. 
Till: ”barnkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 

Vinnare av barnkrysset är: Elsa Ekholm, Lyrestad och Mimmi Svantesson, Hassle.
Välkommen att hämta er vinst, på expeditionen i Lyrestad.  

KÄRLEKIS
Öppen förskola för barn och föräldrar, 
från 0 år och uppåt.
Amnehärads församlingshem, 
måndagar kl. 9.30 - 12.00.
Desirée Karlsson, Anna Erikson och 
Carina Andersson.

CECILIAKÖREN OCH
KOMPISKLUBBEN
Ni som är 7–12 år och tycker det är 
roligt att sjunga, pyssla och leka.
Amnehärads församlingshem, 
onsdagar kl. 16.30 – 18.30.
Desirée Karlsson.

UNGDOMSGRUPP
För Er som är 13 år och uppåt.
Vi träffas, fikar, pratar och hittar på lite 
roliga aktiviteter tillsammans.
Amnehärads församlingshem, 
onsdagar kl. 18.30- 20.30.
Desirée Karlsson.

KONFIRMATION 
Måndagen den 29 augusti har vi infor-
mationsträff för blivande konfirmander 
och era vårdnadshavare.
Amnehärads församlingshem kl. 18.30.
Välkomna!
Konfirmandledarna.

Välkomna till höstens barn och 
ungdomsverksamhet v.37

TISDAXKLUBBEN
14.30-16.30 tisdagar för barn mellan 8–12 
år, Kyrkans Hus i Hassle.

ONSDAXKLUBBEN
14.30-16.30 onsdagar för barn mellan 
8–11 år, Lyrestads församlingshem.

FÖRSAMLINGSGÅRDEN
17.30-19.30 onsdagar för ungdomar mel-
lan 12–14 år i Lyrestads församlingshem, 
här kommer du och går som du vill. Vi 
har en minikiosk, leker lekar och pysslar!

STOR & liten
09.30-11.30 torsdagar i Lyrestads försam-
lingshem. Kom du som är hemma med 
mindre barn, vi äter frukost till självkost-
nadspris, pratar och leker med barnen. 
(Ingen föranmälan).

TORSDAXKLUBBEN
14.30-16.30 torsdagar för barn mellan 6–8 
år, Kyrkans Hus i Hassle.

Då vi är många barn i grupperna, har vi 
satt ett maxantal på 15 st. Vill ditt barn 
vara med? Ring församlingsassistent 
Maria på nummer 0501-27 87 80 så får ni 
mer info om det finns lediga platser.

STORT 
RUM

EJ

REPA-
RERAR
SAM-
HÄLLE

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

KAN MED 
ÅROR

SJUNGA 
UTAN 

RIKTIGA 
ORD

KOMPIS SOM                   
MAN SPELAR 

TILLSAMMANS MED

LÖVTRÄD

TID UTAN 
LEKTIONER 

MITT PÅ 
DAGEN

INTE 
UPPÅT

RÄCKER 
FRAM TILL

KÄKADE

INTE 
STORA

PRO-
MENERA
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SOMMARMUSIKEN 2022 SOMMARMUSIKEN 2022

Söndag 5 juni, Sjötorps kyrka kl. 19.00
GUDSTJÄNST – MUSIK i försommarkväll.
Skogsbad, mötet med det gudomliga i naturen och 
innehåller både andliga sånger, folkvisor, jazz och 
klassisk musik. Reine Medelius, sång och Maria 
Lugn, orgel/piano.

Söndag 12 juni, Amnehärads kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i försommarkväll.
Amnehärads kyrkokör framför sommarinspirerad 
musik under ledning av Catie Wennborn. 
Jenny Ros medverkar på tvärflöjt och 
Jessica Wennborn på bas.

Söndag 19 juni Lyrestads kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
Lars Storm -orgel och flöjtisten Amalia Beauregard 
Camp. Musik som bl.a innehåller en flöjtkonsert 
av Johann Christian Heinrich Rinck – härlig musik 
från det tidiga 1800-talet med mozartsk finess!

Söndag 3 juli, Berga kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
Siddhi Johan Sundt – ”ABBACH” 
Siddhi Johan är en välmeriterad gitarrist som fram-

träder både som solist, kammarmusiker och tonsät-
tare. Han har flera ensembler vid sidan av solokon-
serterandet, däribland kritikerrosade Skoklosters 
Kammarsolister.
Siddhi Johan framför programmet ”ABBACH” – 
ett program som speglar känslostämningar så som 
gudomlig frid mitt i livets flöde (Bach), smärta, öm-
sinthet och humor (Sundt) samt livsglädje (Abba).

Torsdag 7 juli, 
Hamnmagasinet i Lyrestad kl. 19.00.
Monica Moa Andersson – ”Med doft av sommar”. 
Moa presenterar sig som en låtknåpare och hitte-
påare, numera bosatt i Örebro, men med rötterna i 
Skaraborg och skrivarstuga i Vassbacken.
Sommarens program har fått titeln ”Med doft av 
sommar”, en kompott av nya och gamla sånger och 
minnen. För en och annan ny sång har det ju förstås 
blivit!
Monica har med pianot och gitarren och är laddad, 
så kom och var med, tillsammans gör vi kvällen till 
ett fint sommarminne!

Söndag 10 juli Amnehärads kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
”Nocken Mediterráneo”
Magnus Larsson framför musik ifrån 1600-talets 
Italien och Spanien på luta och barockgitarr.
Det blir barockmusik ifrån medelhavet, där lugna-
re meditativa stycken blandas med mer intensiva 
rytmer. Klangen och rytmerna som spelas bär en 
särprägel ifrån medelhavet, med dess blandning av 
kulturer. 

Onsdag 13 juli 
Lyrestads församlingshem kl. 18.00.
Allsångskväll med korvgrillning.

Söndag 17 juli Sjötorps kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
Pelle Leijon och Maria Johnson ”Trumpet i som-
markvällen”
Pelle och Maria har bjudit på sommarkonserter till-
sammans i tretton år, och även denna sommar tar 

de sig runt för att sprida musiken. Maria är 
kyrkomusiker, verksam i Töreboda pastorat. Pelle 
är en mycket erfaren trumpetist som ofta spelar 
både solistiska uppdrag och i ensembler.

Söndag 24 juli Otterbäckens kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
”Trio min trio” 
Gästar i kväll Otterbäckens kyrka. De består av 
Sandra Wettergren- sång/cello, Emma Tjernström, 
fiol och Marcus Ekroth-gitarr. De spelar främst mu-
sik ur den svenska pop och visrepertoaren i egna 
arrangemang. Inslag av folkmusik, jazzstandards 
och egenskrivet material förekommer också.

Söndag 31 juli Färeds kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll
Duo JA – ”Pop och blandat” 
Jennifer och Adam är ett par som har spelat och 
sjungit ihop under lång tid. Båda utbildar sig till 
kyrkomusiker, och Adam tjänstgör till vardags som 
kyrkomusiker i Lyrestad. Till denna afton har de 
satt ihop ett blandat program med förhoppningen 
att det ska erbjudas något för alla!

Söndag 7 augusti Amnehärads kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
Monika Moa Andersson kommer till Amnehärads 
kyrka. Monika är en singer-song writer med 
glimten i ögat och ”kommer hem” och spelar 
och sjunger egenskrivet material.

Söndag 14 augusti Berga kyrka kl.19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sommarkväll.
Vismakarna Isabella och Daniel – ”Visor i sommar-
kvällen”

Vismakarna är en mycket erfaren duo som har 
spelat tillsammans på arrangemang runt om i Ska-
raborg under lång tid. Denna kväll bjuder Isabella 
och Daniel på visor och schlagers av Povel Ramel, 
Evert Taube, Cornelis med flera.

Söndag 21 augusti Amnehärads kyrka kl. 19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sensommarkväll.
”Något gammalt, något nytt...
...något lånat, något blått, något fått”.
Duon Hanna på piano och Viktoria, sångsolist. Det 
blir en salig röra av vacker, mäktig, rolig, vemodig, 
sprudlande musik ur främst den klassiska 
repertoaren. Som vanligt kommer det hela 
bindas samman av en dialog mellan musikstyckena.
 

Söndag 28 augusti Lyrestads kyrka kl.19.00.
GUDSTJÄNST – MUSIK i sensommarkväll.
Kallis Bengtsson – ”200 år med dragspel” 
Kallis Bengtsson, född i rosornas och ruinernas 
stad, Visby men är numera bosatt i New York.
Kallis började spela dragspel redan vid 4-års ålder. 
Han har studerat musik vid Kävesta Folkhögskola, 
utbildat sig till accordeon- och pianolärare vid 
Arvikas musikhögskola samt erhållit sitt solistdiplom 
från Florida State University där han avslutade sina 
studier. 
Kallis bjuder på ett program som hyllar de stora 
dragspelarna genom historien runt om i världen 
men även musik som varit viktig för dragspelets 
utveckling till ett modernt konsertinstrument – 
Detta vill man inte missa!

SOMMARMUSIK 2022SOMMARMUSIK 2022
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  5 juni, Pingstdagen 
Sjötorps Kyrka kl. 19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i försommarkväll.                              
           
12 juni, Heliga trefaldighets dag 
Berga Kyrka kl.10 Mässa.  

19 juni, Första söndagen efter trefaldighet 
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.                       
 
25 juni, Midsommardagen             
Södra Råda Timmerkyrka kl.10 Gudstjänst. 
Sång- alt. musikmedverkan. Sammanlyst 
gudstjänst. Medtag kaffekorg och något att sitta 
på.   
                   
26 juni, Den helige Johannes Döparens dag 
Enåsa kl.10 Friluftsgudstjänst vid Enåsa kyrka. 
Sammanlyst gudstjänst. Medtag kaffekorg.

 
  3 juli, Tredje söndagen efter trefaldighet 
Berga Kyrka kl.19 Gudstjänst. Musikgudstjänst. 
Musik i sommarkväll.        

10 juli, Fjärde söndagen efter trefaldighet             
Lyrestads Kyrka kl.10 Mässa.

17 juli, Apostladagen                                                                                                     
Sjötorps Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.        
     
24 juli, Sjätte söndagen efter trefaldighet  
Berga Kyrka kl.10 Mässa.

31 juli, Kristi förklarings dag
Färeds Kyrka kl.19 Gudstjänst. Musikgudstjänst. 
Musik i sommarkväll.    

  7 augusti, Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Lyrestads Kyrka kl.10 Mässa.                                                                                                                     

14 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet 
Berga Kyrka kl.19 Gudstjänst. Musikgudstjänst. 
Musik i sommarkväll.              

21 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet 
Sjötorps Kyrka kl.10 Mässa.   
                               
28 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet 
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sensommarkväll.        
 
  4 september, Tolfte söndagen efter trefaldighet
Berga Kyrka kl.11 Mässa.   

11 september, Trettonde söndagen efter 
trefaldighet
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst.

7 augusti, Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.                           

14 augusti, Nionde söndagen efter trefaldighet 
Otterbäckens Kyrka kl. 11 Mässa.                         

21 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sensommarkväll.                           

28 augusti, Elfte söndagen efter trefaldighet 
Södra Råda Kyrka kl.11 Mässa.                  

4 september, Tolfte söndagen efter trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.           

11 september, Trettonde söndagen efter 
trefaldighet
Otterbäckens Kyrka kl.11 Mässa.

  4 juni, Pingstafton 
Hova Kyrka kl.11 Konfirmationsmässa.  

  5 juni, Pingstdagen 
Amnehärads kyrka kl.11 Konfirmationsmässa.     

12 juni, Heliga trefaldighets dag 
Amnehärads Kyrka kl. 19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i försommarkväll.  
Kyrkokörens sommarkonsert.           

19 juni, Första söndagen efter trefaldighet 
Otterbäckens Kyrka kl.11 Mässa.  
 
25 juni, Midsommardagen             
Södra Råda Timmerkyrka kl.10 Gudstjänst. 
Sång- alt. musikmedverkan. Sammanlyst 
gudstjänst. Medtag kaffekorg och något att sitta 
på.   
                   
26 juni, Den helige Johannes Döparens dag 
Enåsa kl.10 Friluftsgudstjänst vid Enåsa kyrka. 
Sammanlyst gudstjänst. Medtag kaffekorg.
 
  3 juli, Tredje söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.        

10 juli, Fjärde söndagen efter trefaldighet 
Amnehärads Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.                
      
17 juli, Apostladagen                                                                                                     
Amnehärads Kyrka kl. 11 Mässa. 

24 juli, Sjätte söndagen efter trefaldighet  
Otterbäckens Kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Musik i sommarkväll.    

31 juli, Kristi förklarings dag
Södra Råda 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, juni – september 2022.

GUDSTJÄNSTER
Lyrestads församling, juni – september 2022.
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Påskvandring
När vi övade inför vår vandring kände vi oss lite ringrostiga, på grund av pandemin konstaterade vi 
att förra gången vi gick en påskvandring var 2019, så nu var det hög tid igen.
Fredagen den 8 april bjöd Amnehärads församling in årskurs 4 på Gullstensskolan för att delta i 
påskvandring. Det var ca 30 elever och 4 lärare som deltog. Klassen delades i två grupper, en grupp 
gick vandringen och en grupp pysslade. Sedan bytte grupperna.
När vi vaknade på morgonen den 8 april så låg gräsmattorna under ett tjockt snötäcke och träden 
hängde svajades av den tunga snön. Vägarna var knappt framkomliga.
Men vi lyckades genomföra vår påskvandring med hjälp av våra duktiga vaktmästare som fick skotta 
fram gräsmattorna så eleverna, lärjungarna och kvinnorna och alla som deltog kunde ta sig fram.
Eleverna levde sig med i berättelsen om Jesus sista tid och budskapet togs emot på ett fint sätt.
En flicka tyckte att de kunde ha mer undervisning på det här sättet, det var roligare och enklare att 
förstå, mer pedagogiskt.
Stort Tack! Till alla som ställde upp så vi kunde genomföra vår påskvandring. Nu hoppas vi på att det 
blir ett årligt inslag i påsken och att vi kan genomföra det nästa år igen.
Desirée

Påskdagen. Kvinnorna går till graven och möts av en ängel som 
berättar att graven är tom och Jesus har uppstått.

Pontius Pilatus förhör och pryglar Jesus. Folket får välja om Jesus 
eller Barrabas skall korsfästas. Här döms Jesus till korsfästelse och 
Barrabas släpps fri.

Inför överste prästerna och Kajafas. Jesus förhörs hela natten.Palmsöndagen. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Folket viftade 
med palmblad och lade ut sina mantlar. Och de sjöng Hosianna 
Hosianna här är Jesus vår kung.

Skärtorsdagen. Övre 
salen, Jesus tvättar 
fötterna på Petrus och 
berättar att vi ska ta hand 
om varandra. ”Bry er om 
och älska varandra.”

Getsemane trädgård. Jesus ber och lärjungarna vilar.

Soppluncher i Lyrestad
Vårens soppluncher började återigen likna livet innan pandemin. Restriktionerna har släppt och de 
tre soppluncher vi haft har varit efterlängtade och välbesökta.
26 januari medverkade Pia och Magnus Hast. De sjöng visor och sånger.
23 februari stod Reine Medelius och Anita Björk för underhållningen. De framförde ett program om 
Einar Ekbergs liv och sånger.
30 mars Hälsade vi Herr och fru Hackspett från Hjo som underhöll med ett fyndigt sångprogram.

Vi har i alla fall kul
på våra möten….
 
Just så föll Ingas ord när vi skildes åt efter en 
härlig majkväll i Otterbäckens kyrkas samlingssal. 
Jan-Erick Erickson, tog oss via sina bilder, med till 
det gamla Otterbäcken. Tillsammans såg vi och 
också försökte klura ut, vilka av våra föregångare 
som visades på en del av bilderna. Än finns några 
frågetecken som behöver rättas ut. Damernas goda 
kvällskaffe med smörgås och dopp uppskattades 
innan vi bords vis tog oss an Jenny Ros kluriga 
musik quiz. Delad seger mellan några bord. Vem 
av oss, ser inte redan nu framemot nästa cafékväll? 
Stort tack till oss alla för en trevlig kväll!

Vanligtvis brukar en vecka utgöras av sju dagar. 
Årets Ekumeniska bönevecka för oss i Gullspång 
och Hova sträckte sig längre än så, nära nog över 
3 månader. Så länge fick vi vänta på veckans 
andra gemensamma samling, en kväll då vi fick 
besök av Britta Hermansson, evangelist inom 
Equmeniakyrkan. Under en fängslande timme 
tog Britta med oss på en föreläsning präglad av 
hennes eget liv och det utifrån titeln på sin bok: 
Gud gömmer sig bakom en björk. Läsvärd är ock-
så Brittas bok: De vi ville bli. Kvällen avslutades 
med  mycket välsmakande korv med bröd. 
Pågående pandemin var förstås orsaken till att 
vår ekumeniska vecka blev så lång.

Fortsättning följde
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Fasteaktionen
Årets stora fasteinsamling har helt präglats av kriget i Ukraina och som vanligt har vi samlat in pengar 
i fastebössorna till Act Svenska kyrkans insatser utanför Freijs livs. Givmildheten har varit mycket stor 
och vi har fått in hela 17 950 i bössorna totalt. Söndagskollekterna till Act blev 7 196: -. Dessutom har 
Freijs livs bidragit med 10% av en dagskassa, vilket blev 10 000: - till akutinsatser för Ukraina.  Alltså 
hela drygt 36.000: - samlades in i vår församling, vilket vi är glada och tacksamma för. Ett stort tack till 
er alla som bidragit!

Lyrestads internationella grupp
ordnade tipspromenad och våffelcafé före gudstjänsten söndagen den 20 mars.
Man kunde även köpa bröd och lotter, och allt gick åt som smör i solsken. God gemenskap och mycket 
folk som besökte oss denna dag.

Dagar innan Act Svenska kyrkans internationella 
arbetes start för 2022 års fasteinsamling, skedde 
det vi svårligen kunnat ana skulle ske i denna vår  
tid. kl. 04.00 den 24 februari i ett tv - sänt tal 
meddelas att beslut fattats om en militär in-
sats i Ukraina. Kl. 06:00 kommer bilden som 
visar hur militärfordonen rullar över grän-
sen mellan Ryssland och Ukraina. Kl. 22:00  
Bedömer FN att 100 000 ukrainska medborg-
are hittills har flytt. Nu är de oändligt många. 
Lokalt gick vi snabbt till handling och visade 
vår solidaritet med Ukrainas folk. Lions Club 
Amnehärad och vi, Svenska kyrkan Amnehä-
rads församling, fanns helgen efter på plats, 
med våra sparbössor och swishnummer. Allt 
sedan dess har vårt goda samarbete pågått 
och utökats med fler goda krafter, Gullspångs 
kommuns VISA-Enhet, Röda Korset medlem-
mar och många, många andra enskilda kom-
muninvånare. Snabbt fylldes Otterbäckens 
kyrka med insamlade textilier, kläder, husge-
råd, leksaker med mera i väntan på våra nya 
ortsbor. En av fasteinsamlingens ”höjdpunk-
ter” blev den onsdagskväll då vi i Amnehä-
rads församlingshem fick möta Ira och Vova 
som tidigt flytt Ukraina och mötts upp av sina 
vänner i Gullspång, Marina och Rolf Gradin. 
Deras möte med vår för kvällen skönsjung-
ande Ceciliakör, bär vi fortsatt inom oss. En 
och annan tår föll från mångas av våra ögon. 
Under hela fasteinsamlingen har församling-
ens internationella grupp m.fl lagt ner ett eget 
fantastiskt arbete samt engagerat oss andra 
till skramlande med våra bössor, samt delta-
gande på olika sätt vid april månads café till 
förmån för fasteinsamlingen. I samband med 
Palmsöndagens gudstjänst blev det sam-
manräknade, glädjande insamlingsresultatet 
32.834. På plats är, att vi alla goda krafter, vilka 
solidariserat oss tillsammans för Ukrainas 
och många andra länders folk under denna 
fasteinsamling, riktar ett stort tack till varan-
dra för ett gott gemensamt genomfört arbete 
under denna fasteinsamling.

Ännu en fasteinsamling genomförd, 
om än så annorlunda



16 17FÖRSAMLINGSBLAD SOMMAREN 2022FÖRSAMLINGSBLAD SOMMAREN 2022

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Återigen fick vi fira påskens högtider tillsammans! Gemenskapen inleddes dymmelonsdagen på 
Amnegården. I ord, samtal och ton levde vi oss igenom påsktidens alla viktiga och betydelsefulla 
händelser. Skärtorsdagens kväll, samlade i Amnehärads kyrkas kor, lyssnade vi till K-G:s tankar kring 
betydelsen av den dagens händelser och budskap till oss. Ett avklätt altare mötte oss på långfredagens 
förmiddag, texter, sång och musik fördjupade den dagen vi särskilt minns Jesu död. Påskdagens 
befriande budskap och glädje kunde ingen av oss ta miste på när vi återigen kom samman i våra 
kyrkor, smyckade med härligt lysande gula påskliljor. Där, då och i dessa dagar kan vi inte nog betona 
livets seger över döden. Vetskapen om hur det goda en gång ska övervinna det onda för alltid, även 
om vi nu kan ha svårt att både se och förstå det. Vetskapen och hoppet därom får vi aldrig tappa eller 
glömma bort att påminna varandra om.   

Påskfirande

Ny kyrkvärd

Veckan då födelsedagsfesterna avlöste varandra
Tack alla våra fantastiska födelsedagsbarn, i Amnehärads församling, för att vi fick fira era födelsedagar 
under detta år, tillsammans med er, era anhöriga och vänner. Många oförglömliga minnen från de två 
födelsedagsfesterna i vårt församlingshem bär vi med oss! Tack också till er, Pia och Magnus Hast som 
stod för uppskattad underhållning.

K-G, Karin, Marina, Desirée och Charlotte.

Kanske har du redan hunnit möta Amnehärads nya 
kyrkvärd, Tore Johansson. Under påskdagens 
gudstjänst så tog vi tillfället i akt att välkomna Tore 
in i församlingens kyrkvärdsgemenskap. Tore 
efterträder Lennart Pettersson som kyrkvärd. Stort 
tack säger vi till Lennart för lång och trogen tjänst! Ett längre reportage om våra födelsedagsfester i Amnehärad och Lyrestad kommer i höstens församlingsblad

Saknas på bilden gör Stig Eklund

Saknas på bilden gör Kurt Erickson
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VÄLKOMMEN TILLVÅRKRYSSET

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

EN INTENSIV HELG I AMNEHÄRAD 
OCH SÖDRA RÅDA. 
Första tisdagen i juni är vi nog många som 
behöver unna oss lite sovmorgon, efter firandet 
av två konfirmationsmässor tillsammans med 
våra ungdomar i Amnehärad och Hova och inte 
minst för att tre dagars festligheter i Södra Råda, 
inleder juni månad. Månadens första helg firas 
och uppmärksammas att Timmerkyrkan står 
färdig. Så den 6 juni samlas vi vid Södra Råda 
hembygdsgård, för att återigen efter några års 
påtvingat uppehåll fira vårt lands nationaldag 
kl.15.00. 

KANALKYRKA MED VÅFFELCAFÉ.
Varmt välkomna till oss under v.27och 28 då vi 
åter öppnar våra portar till Kanalkyrka med 
våffelcafé i Lyrestads församlingshem. 
Vi fortsätter att grädda våfflor även i år! 
Försäljning och utställning i vår stora 
församlingssal, där du kan hitta allt från 
konst till choklad.
Vi kommer att ha öppet på vardagar mellan 
kl.11.00- 17.00. 
Allsång, och servering av korv med bröd kommer 
vi att bjuda på onsdagen den 13 juli kl.18.00 vid 
församlingshemmet. Våffelhjärtligt välkomna!

VÄGKYRKA ÅTER I VANLIG
OMFATTNING. 
Tillbaka i gängorna igen, välkomnar vi 
tillsammans med Södra Råda hembygdsförening, 
dig under julis två första veckor till Amnehärads 
församlings vägkyrka vid Södra Råda Hembygds-
gård. Dagligen har vi öppet mellan kl.14.00 till 
18.00. En kort andakt firas kl. 17.00 och andakts-
hållarna skiftar ifrån dag till dag. Kaffe serveras, 
rättvisemärkta varor finns till försäljning och 
lyckan kan du pröva i lotteriet. 
Vill du bidra genom att baka eller finnas med nå-
gon dag vid serveringen så slå Charlotte Holm-
gren en signal på telefonnummer, 0551-285 47.
Välkommen till vägkyrkan, från den 4 juli till den 
17 juli! 

PILGRIMSVANDRINGAR.
Vi kommer även i år att anordna 
pilgrimsvandringar i Amnehärads församling 
under två sommarkvällar i juli.
Tisdagen den 19 juli kl.18.00 med samling utan 
för kyrkporten till Amnehärads kyrka.
Torsdagen den 21 juli kl.18.00 med samling 
utanför kyrkporten till Amnehärads kyrka.
Vandringarna blir på ca 3,5 kilometer. Tempot 
bestäms av deltagarna.
Vid frågor ring Desirée Karlsson 0551-285 42.
Välkomna!

SKAPELSEVANDRING 
ONSDAG 20 JULI.
17.00 vandring på kanalbanken från Lyrestad till 
Sjötorp.
19.00 Musik i klockstapeln. 
Adam Frödin, gitarr och keyboard, 
Reine Medelius,sång.

NY PLATS FÖR SOMMARENS MEST 
TRADITIONELLA GUDSTJÄNST. 
I den då nyligen nyinvigda Timmerkyrkan, Södra 
Råda gamla kyrkplats, inbjuds vi att lördagen 
den 25 juni kl.10.00 fira midsommardagens 
sammanlysta gudstjänst. Medtag kaffekorg till 
kyrkkaffet och gärna något att sitta på. 

LÖRDAG 30 JULI ”LYRSTADAGEN”.
Lyrestads kyrka
Drop in vigsel klockan,14,15,16 och 17.00. Ring 
komminister Reine Medelius innan ni kommer på 
telefonnummer, 072–527 50 12. Ta med intyg om 
hindersprövning.

Amnehärads kyrka sommaren 2022.
Under tiden juni till augusti är du dagtid 
välkommen att besöka Amnehärads kyrka. Säg
bara till någon av oss anställda som vistas ute på 
kyrkogården eller inne på församlingsexpeditionen 
så följer vi med dig/er över och öppnar.

KRYSSA OCH VINN 
Svaret med korsordssidan sänder du senast den 10 augusti.
Till: ”Sommarkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 

Vinnare av vårkrysset är: Kerstin Sandstedt, Gullspång och Christina Widepalm, Sjötorp.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

................................................................................................................
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"Så er sådd i rättfärdighet, skörda 
efter kärlekens lag, .... .. .. ....                        
Det är dags att vända sig till Herren, 
för att han skall komma och låta 
rättfärdighet regna över er."                        
(från profeten Hoseas bok)
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SOMMAREN 2022

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

Kyrkomusiker
Organist  Lars Kullnes 
Tjänstledig fr.o.m. 8 maj 2022
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! 

Under veckorna 24–33 håller 
vår pastorsexpedition och 
församlingsexpedition öppet 
på följande tider: Amnehärad 
tisdagar kl.09.00-12.00 och 
Lyrestad tisdagar kl. 13.00-
15.00. Aktuella tider och ev. 
ändringar finns i våra 
annonser och på vår hemsida.   


