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Vi tackar för skörden från fruktträd och jord,
vi tackar för människor som i produktion 
har gett av sin dag och sin kraft och talang,
som länkar i kedjan i vårt sammanhang.

Vi tackar för skörden som jorden oss gav,
som kom över länder och gränser och hav
som packats och burits av vänskap som vi
ej känner till namn, men som vi lever i.

Vi tackar för skörden, för kärleken skörd
som gör oss till ett och som ser och berör,
som gladdes med dig och som led när du led
som vågar att glänta på dörren till fred.

Psalm 811  verserna 1,2,5.
Psalmer i 2000-talet.
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FÖRSAMLINGSNYTT

AVLIDNA

DÖPTA

VIGDA

En kyrkomandatperiod är till ända, tittar vi framåt fyra år ser vi en rad dagar, ca 1460, som är 
möjliga att fylla med en massa olika upplevelser, möten och mötesplatser, beslut och ansvar. 
Tittar vi bakåt lika många dagar konstaterar vi oftast, oj vad tiden har gått fort…… 
Vi ska försöka oss på en liten summering över några av händelserna från de senaste tre åren av 
kyrkorådet i Amnehärad-Lyrestads pastorats historia i blandad ordning. 
Vår första utmaning blev den organisationsöversyn stiftet gjorde på pastoraten i norra delen av 
stiftet. Vi genomförde olika dialoger och inför svaret till stiftet var båda församlingarna ense om 
att behålla nuvarande pastorats geografi, så blev också stiftets beslut men med uppmaningen att 
samarbeta. Detta tog vi på allvar och därav samarbetar vi inom konfirmandverksamheten där 
tanken är att konfirmander i Hova, Gullspång och Lyrestad utgör en gemensam grupp.
I samband med pensionsavgång beslutade pastoratet att köpa tjänster för ekonomin, bokföring, 
bokslut och lönehantering av Skara stift. Detta innebar ett stort arbete som tog mycket tid 
och engagemang i anspråk för att placera minsta lilla kostnad och intäkt på rätt plats i en 
ny kontoplan. På ”köpet” fick vi också verksamhetsplan med integrerad text och siffor samt 
verksamhetsuppföljning och bokslut. Verksamhetsplanen var ett dokument som kyrkorådet 
diskuterat och önskat ett tag och nu blev det verklighet.
En ny församlingsinstruktion ”FIN”, skulle stå färdig i slutet av 2020 och arbetet med den 
påbörjades med en gemensam dag för kyrkoråd och personal på Flämslätt. Skrivarbetet 
påbörjades och planerna på större dialoger med församlingsborna fick ställas in då pandemin 
bröt ut. Tack vare församlingsråden fick vi ändå en bra genomlysning och dialog av förslaget 
som fastställdes av domkapitlet dec -20. Vi är väldigt nöjda med vår ”FIN” – den ger en tydlig 
riktning om vad vi önskar ska prioriteras. Den tar utgångspunkt i den byggd vi bor, lever och 
verkar i och med dess prioriteringar inspirerar vid planering av verksamhet i alla åldrar och 
inom alla områden, sommarmusik m.m.
Pandemin kom och den ställde helt nya krav på allt och alla men gav också nya möjligheter!  
Allt vårt gudstjänstliv, barnverksamhet, soppluncher, diakonal verksamhet, körverksamhet 
m.m. fick ställas in eller ändras för att finna andra former. Alla antog denna utmaning på ett 
fantastiskt sätt – gudstjänster i olika former spelades in, nya och gamla besökare mötte oss nu 
digitalt. En ny kunskap och kompetens i filmen och bildens värd ”blev nu vardagsmat”. Bra 
jobbat! Samtalsgrupper blev promenadgrupper, Barnverksamheten fick bl.a. en påskhälsning 
med lite pyssel hem och konfirmanderna genomförde digitala träffa. Kyrkorådet och presidiet 
genomförde mötena digitalt, vilket ofta fungerade utmärkt. Vi tar med oss erfarenheten att nyttja 
internet för att nå fler församlingsbor, genomföra digitala möten, men vi är också många som är 
tacksamma att vi nu åter kan mötas och fira gudstjänst, andakt, dop m.m.
Självklart sker förändringar på personalsidan under tre år och för dagen har vi olika lösningar 
som innebär andra arbetsuppgifter och en komplettering på fastighetssidan med köp av tjänst. 
Vi har påbörjat arbetet med lokalförsörjningsplanen. Vi har också haft förstärkning med en 
pastorsadjunkt samt kunnat tillsätta den vakanta komministertjänsten viss tid genom vikariat.
Så här i periodens sista skälvande veckor och månader vill vi, ordförande och vice ordförande i 
Kyrkorådet, rikta ett stort tack till församlingsbor, personal och förtroendevalda.

Ni är och har varit fantastiska! 

Med värme, Linnéa Johansson och Catharina Tina Johansson

Amnehärads församling
12 juni Linton Frans Oscar Andersson
13 juni Månika Birgitta Pettersson
17 juni Gunnar Algot Olsson
19 juni Kjell Lennart Johansson
21 juni Anna-Lisa Birgit Svensson
25 juni Kaisa Kaarina Hakkarainen
26 juni Maj-Lis Ingrid Margareta Georgsson

Tillbakablick på mandatperioden

Amnehärads församling
17 juli Emil Anders Teodor Andersson                     
 Camilla Pauline Karin Johansson

Amnehärads församling
  6 juni Tage Otto Ragnar Vestén
  3 juli Wilma Eva Viola Johansson
  7 augusti Theo Ingemar Kenneth Ågren
  7 augusti Saga Annie Lang

  6 juli Bernt Erik Livingstone Wikh
18 juli Eva Lisbeth Katarina Johansson
  1 augusti  Jimmy Erik Larsson
  5 augusti Lars Göran Dahlqvist
23 augusti Stig Tommy Nilsson

Lyrestads församling
12 maj Bengt Göran Ståhlgren  
  6 juni Siv Birgit Mattiasson 
24 juni Angela Louise Marianne Hergert
26 juni  Siv Gunborg Margareta Samuelsson
  2 juli Olof Sören Larsson  
15 juli Stig Åke Andersson 
21 juli Hilkka Anneli Lundin
13 augusti  Karl Alfred Byhlén
15 augusti Gunborg Eva Israelsson 

24 juli Daniel Mikael Rune Arnham 
 Anna Patricia Rudell

Lyrestads församling  
17 juli Lena Maria Ruth Engelbrektsson
 Mikael Anders Johansson
31 juli Inga-Lill Margareta Hägnemark
 Michael Jan-Olof Johansson
  7 augusti Anna Maria Ivarsson 
 Emma Louice Serenander
21 augusti Jennifer Camilla Tropp 
 Lars Marcus Lindahl

Lyrestads församling
 6 juni Karl Arvid Axel Ahlinder
13 juni Tuva Marianne Ek
10 juni Linus Lars Clemens Gustavsson
10 juni Selma Gudrun Alva Gustavsson
 17 juni Milton Georg Börje Gustavsson
14 augusti Anders Christian Keaton 
 Stoneheartz
21 augusti Alva Alexandra Rebecka
 Tropp
22 augusti Karl Nils Henrik Gustafsson
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTADBARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Nya vindar blåser inför 
kommande läsårs 

konfirmandundervisning
Vi har bestämt oss för att göra någonting 
tillsammans av vår konfirmandundervis-
ning. Vi, Amnehärads församling, Hova 
delen av Hova-Älgarås församling och 

Lyrestads församling. Många av er ung-
domar/våra ungdomar möts 

under sin fritid och sina skoldagar, varför 
inte låta er/dem mötas också som 

konfirmander! Sagt och gjort. När du 
läser dessa rader, så har inbjudan gått ut 

och vi kommit i gång. Har du börjat i 
årskurs 8 eller i högre klasser så är du 

välkommen att vara med. Hoppa på kan 
du göra nu, även om de andra ungdo-

marna och vi har hunnit att träffats någon 
gång. Vi kommer ha kul tillsammans ska 

du veta!
Har du några frågor så kontakta, 

Charlotte, Desirée eller Maria. 
Våra kontaktuppgifter hittar du på 

församlingsbladets baksida.

Gudstjänster för stora och små
Söndagen den 3 oktober kl. 16.00 ”Den helige Mikaels dag”

Vi bjuder in till dopfest. Alla som har blivit döpta under året får komma till kyrkan 
och hämta sina fina dopänglar i glas. Ceciliakören är med och sjunger i gudstjänsten. 

Välkomna!
Till höstens barn och ungdomsverksamhet som startar v.38

Kärlekis
Öppen förskola för barn mellan 0–6 år 

tillsammans med vuxen.
Amnehärads församlingshem 

kl. 09.30-12.00. Desirée Karlsson

Ceciliakören/
Kompisklubben

Här träffas barn som är mellan 7–12 år.
Vi sjunger, fikar, pysslar och leker.

Amnehärads församlingshem onsdagar 
kl. 16.30-18.30.

Desirée Karlsson & Lars Kullnes

Ungdomsgrupp
Denna grupp är för dig som är 13 år 

och uppåt.
Amnehärads församlingshem onsdagar 

kl.18.30 – 20.30. Desirée Karlsson

Tisdaxklubben
Tisdagar kl.14.30-16.30.
Kyrkans Hus i Hassle.
Ålder 8–12 år.
Vi hämtar de barn som anmält sig till 
gruppen och går på fritids, tid ca 14.20 
vid skolan.
OBS: Viktigt att vårdnadshavare 
meddelar fritidspersonalen att ert barn 
ska vara med i vår grupp.

Onsdaxklubben
Onsdagar kl.14.30-16.30.
Lyrestads församlingshem.
Ålder 8–12 år.
Vi hämtar de barn som anmält sig till 
gruppen och går på fritids, tid ca 14.10 
vid skolan.
OBS: Viktigt att vårdnadshavaren 
meddelar fritidspersonalen att ert barn 
ska vara med i vår grupp.

Nu startar vi igen!
V. 38 Drar vi i gång våra grupper i Lyrestads församling.

LITE NYTT.
Vi kommer att vara ett maxantal på 15 barn per grupp. Så det är VIKTIGT att 

föräldrar till de barn som vill vara med i våra grupper anmäler detta till
vik. församlingsassistent Maria Westdahl 0501- 27 87 80 innan gruppstart.

Det är bara de barn vars föräldrar anmält som kommer kunna vara med i grupperna.

Torsdaxklubben
Torsdagar kl. 14.40-16.30.
Kyrkans Hus i Hassle.
Ålder 6–8 år.
OBS: Viktigt att vårdnadshavare 
meddelar fritidspersonalen att ert barn 
ska vara med i vår grupp.

Mer info?
Ring vikarierande församlingsassistent 
Maria Westdahl 0501-27 87 80 eller
församlingsvärdinnan Anna Helge 
0501-500 04.

Gudstjänst för stora och små.
Dopfest och utdelning av Barnens Bibel.
Välkomna till Lyrestads kyrka söndagen 
den 3 oktober kl.16.00.
Personlig inbjudan kommer till berörda 
barn. 
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BARNKRYSSET HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

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

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

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

Kryssa och vinn ett
PRESENTKORT 

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 31 oktober.
Till: ”Barnkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 

Vinnare av barnkrysset är: Alicia Schwed, Lyrestad och Tilde Holm, Södergatan Gullspång.
Välkommen att hämta din vinst, på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad.  
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I sista stund bestämde vi oss för att det gick att följa 
alla restriktioner och ordna läger för barnen.
Första veckan efter sommarlovet arrangerade för-
samlingen, tre dagarsläger för barnen. Vilken tur 
med vädret vi fick. Strålande solsken och (ganska) 
varmt i vattnet.
Detta år cyklade vi sammanlagt 3,5 mil till de olika 
aktiviteterna. Barnen har varit väldigt duktiga.
STORT Tack! Till Karin, som fixade så att vi fick mat 
och fika på lägret. 
STORT Tack! Till Julia, Sofie, Clara-Amy och Thea 
som var våra lekledare och allt i allo.

Superfina sommarlovsdagar
Gullspångs 
kristna råd bjöd in  
Denna gången till Getryggen, Hova för årets 
ekumeniska pilgrimsvandring. En glad skara slöt 
upp och delade tankar under veckans, till denna 
dag förlängda vandringsgudstjänst, med inslag 
ifrån årets Sverigebönen. Innan kvällens korta 
aftonbön intogs grillad korv tillsammans med 
kvällskaffet och inte minst Bittes goda hemkokta 
saft.

En vecka som mötte 
ett uppdämt behov
Årets snabbt tillkomna Vägkyrkovecka vid Södra 
Råda Hembygdsgård blev verkligen uppskattad. 
Tack Södra Råda Hembygdsförening för att ni tog 
initiativet! Vi som var där upplevde hur vi saknat 
detta, att få träffas. Samtalen och samtalsämnen var 
många. Att få dricka sitt kaffe med gott hembakat 
bröd där till, smakade långt bättre än att avnjuta 
det hemma. Veckans andaktshållare visade hur 
mångfacetterat andaktslivet kan vara. Årets utbud 
av rättvisemärkta varor var av förståeliga skäl inte 
så rikt som tidigare år. 
Behållningen av kaffeserveringen och försäljningen 

En härlig morgon 
med nypremiär ...
….. fick de av oss vara med om, vilka valde att 
inleda midsommardagens tidiga förmiddag 
gemensamt vid Södra Råda kyrka. Härligt att få 
komma samman så många för att sjunga tillsam-
mans, dela gudstjänstens glädje och så förstås 
få ta del av nypremiären för sångartrion, Anita, 
Kerstin och Ingvor. Vi ser framemot att få lyssna 
till er oftare än vad vi kunnat göra den senaste 
tiden!  
Förmiddagen vid kyrkan avslutades med 
drickande av medtaget kaffe. Samtalsglädjen rik-
tigt lyser från kortet. Kanske minns vi dock bäst, 

den lilla fågeln som drog mångas blickar till sig 
och för en stund landade i Annicas knä, innan 
den lämnade detta jordiska, vilket fick oss att 
tänka på bibelordet till: ”Inte ens en liten sparv 
faller till marken utan att Gud är med”.

blev dock god, 7 638 kronor. Ett stort tack till alla 
som ställde upp och genomförde årets vägkyrka 
och inte minst till oss alla som besökte den. Till 
nästa år hoppas vi att allting är som ”vanligt” 
igen.
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  6 november – 7 november, 
Allhelgonahelgen 
Amnehärads församling Gudstjänster. 
Minnesgudstjänster, se vidare annonsering. 

14 november, Söndagen före domssöndagen                
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.             
                                         
21 november, Domssöndagen
Amnehärdas Kyrka kl.11 Mässa.   

25 september, Lördag
Amnehärads Kyrka kl.11 
Konfirmationsmässa.                               
 
26 september, 
Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.11 
Konfirmationsmässa.                

  3 oktober, Den helige Mikaels dag 
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst. 
Gudstjänst för små och stora med dopfest. 
Ceciliakören.

10 oktober, Tacksägelsedagen
Södra Råda Kyrka kl.18 Gudstjänst. 
Ekumenisk sånggudstjänst. Duettsång. 
Körsång. 

17 oktober, 
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet                 
Otterbäckens Kyrka kl.11 Mässa.             

24 oktober, 
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet              
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.         

31 oktober, 
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet              
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.         

GUDSTJÄNSTER 
Amnehärads församling, september – november 2021.

GUDSTJÄNSTER 
Lyrestads församling, september – november 2021.
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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.

26 september, 
Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Lyrestads Kyrka kl.11 Konfirmationsmässa. 

  3 oktober, Den helige Mikaels dag 
Lyrestads Kyrka kl.16 Gudstjänst. Gudstjänst 
för små och stora med dopfest. 

10 oktober, Tacksägelsedagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa. 

17 oktober, 
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet                 
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst.                                                                                                                                      

24 oktober, 
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet              
Berga Kyrka kl.11 Mässa.      

31 oktober, 
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet              
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.                    
              
  6 november – 7 november,
Allhelgonahelgen 
Lyrestads församling Gudstjänster. 
Minnesgudstjänster, se vidare annonsering.                  

14 november, Söndagen före domssöndagen                
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.                                             

21 november, Domssöndagen
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst.

Följ gärna pastoratets annonsering genom våra torsdags annonser i Mariestads Tidningen, Hova-Gullspångssidan samt på våra affischer i anslagstavlorna utanför våra kyrkor. De vägarna får du mer information om söndagarnas gudstjänster. 
För att följa gällande restriktioner ifrån den 1 juni, så är det maximala antalet gudstjänstdeltagare begränsat för våra kyrkorum. Begränsningen för Amnehärads, Lyrestads och Södra Råda kyrkor är 50 stycken gudstjänstdeltagare. 

Begränsningen för Berga, Otterbäckens och Sjötorpskyrkor är 28 stycken gudstjänstdeltagare. Det maximala antalet gudstjänstdeltagare inkluderar tjänstgörande vid våra gudstjänster.

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss
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MUSIK I PASTORATETKYRKOGÅRDSFÖRSVALTNINGEN

Nyplantering på Sjötorps kyrkogård

Skötselavtal
Du är alltid välkommen att höra av dig om 
du vill ha hjälp med något gällande din 
grav. 

Vi försöker finna en lösning som passar 
dig. Det kan vara till exempel hjälp med att 
plantera blommor eller att sätta en bukett på 
graven vid någon speciell dag.

Vi kan också hjälpa till med tvättning av stenar 
eller rätta till en gravrabatt. Vi utför inte 
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 mail på. 

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

Tack!
Så här framåt höstkanten vill 
vi passa på att tacka våra semestervikarier
och sommarjobbande ungdomar.
En del av er återvänder till studier och 
någon av er stannar kvar hos oss ett tag till.
Tack allesammans för ett gott arbete.

Sjötorps kyrkogård har under våren fått 10 nya 
träd planterade på kyrkogården. 
Det är på grund av almsjukan vi fått tagit ner 8 
stycken av våra almar.
Almsjuka är en allvarlig svampsjukdom. Svampen 
är beroende av en skalbagge, almsplintborren för 
att spridas. Skalbaggen bär med sig sporer från en 
angripen alm där den föds. När den sedan gnager 
i barken för sitt födosök i ett friskt träd överförs 
sporerna till trädet som därmed blir smittat.
Almarna har bytts ut mot Avenbok, carpinus 
betulus.

Även två nya träd vid ingången vid kyrkan har 
bytts ut. Där stod två lönnar men är nu utbytta till 
Österrikisk oxel, sorbus austriaca.
Här är det en honungsskivling som ställt till det 
för träden samt att marken är mager och torr.
De nya träden ska klara torra och magra markför-
hållanden bättre.
Planteringsjobbet gjorde vaktmästarna Gustav, 
Lotta och Marcus.

Toner, tankar 
och tystnad
Vi återupptar den enkla gudstjänsten med 
sång, musik, ord och tystnad. 
16 september kl.19.00 i Sjötorps kyrka.
30 september kl.19.00 i Berga kyrka.
21 oktober kl.19.00 i Lyrestads kyrka. 
11 november kl.19.00 i Sjötorps kyrka.
 Varmt välkomna till en meditativ stund.

Lars Kullnes är en av de organister som inbjudits att 
medverka i en gigantisk ”maratonkonsert” på den 
nybyggda orgeln i Göteborgs konserthus. Organister 
från västra Götalands olika kommuner avlöser 
varandra vid den fantastiska orgeln lördag 23 oktober 
och söndag 24 oktober. Lars Kullnes framför sitt 
program den 24 oktober kl.12.30. Man kan även logga 
in på GSO play för att lyssna hemifrån. 
Maratonkonserten utgör avslutningen på en 
invigningsvecka med många intressanta inslag.

Orgelinvigning
i Göteborgs 
konserthus

Lunchmusik
med baguette
Onsdagarna den 6 oktober och 3 november 
kl.12.15 är det åter dags för Lars att låta or-
gelns toner ljuda i Amnehärads kyrka.
Välkommen att lyssna och önska din 
favoritmusik.
Baguetter och kaffe finns att köpa.
Varmt välkomna.

Musikgudstjänst
i ekumenikenstecken

Välkommen till Södra Råda kyrka för att fira ekumenisk sånggudstjänst på 
Tacksägelsedagen 10 oktober klockan 18.00. Sångare ifrån Equmeniakyrkan och medlemmar 

ur Amnehärads kyrkokör medverkar. 
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA HÖSTKLRYSSET

Öppet Hus i Kyrkans Hus
Många sökte sig till Kyrkans Hus i Hassle onsdag 
och torsdag 11-12 augusti när församlingsrådet 
ordnade öppet hus för allmänheten. Vi bjöd på 
fika och många goda idéer kläcktes om hur vi kan 
använda vårt fina församlingshem i Hassle, nu 
och i framtiden. Man mindes gamla tider med de 
stora midsommarfesterna, och nya förslag kom 
upp, som klädbytardagar, loppis, ungdoms-
kvällar, tipspromenader, föredrag, matlagning och 
mycket annat. 

Dagarna visade tydligt att det finns ett intresse 
och engagemang både bland äldre och yngre 
församlingsbor att värna Kyrkans Hus och mer 
utnyttja den enda större samlingslokal som finns 
i Hassle-Berga. Vi ser fram emot en höst med nya 
aktiviteter i Kyrkans Hus.

Sommarmusik i Amnehärads kyrka

”Duo tolv strängar” bjöd på härliga gitarrtoner.Birthe Wetter och Johan Krussgård spred glädje 
med varierat musikprogram.

1
FLYGER 

OMKRING
BÖR-

DORNA
LETAT 

IGENOM

KOM LU-   
CIA FRÅN

STRYKA UT

SLAG EL-
LER SKRED

SJUKDOM

BRICKA EL-
LER FÄLT
LOTT EL-
LER TOMT

UTAN 
HOPP

BAND

RÄCKA

NEON

IVRIGA & 
KALLAS

EUROPEISK 
BISONOXE

TILLÄGG ACKORD
LEDS FRÅN 
BRYSSEL

SOCKER-
GRYN

TECKEN 
ELLER VAD

RÄCKA

VISAR

GULLIGA

NATION
BASKISKA 
REBELLER
DEN SKA 
BETALAS

CIRKA

FULLBLOD FÖRSMÅ

VÄDER-
STRECK

SVAMLA & 
SNURRIGA

FRÅN-
SLAGEN

KORT 
NUMMER

KÄRL OCH 
ERSATTA

RADON         
OCH NEON

LADE KORT HONA

1. Från vilket träd togs 
virket till bygget av 
Israels förbundsark?

2. Vilket slags träd 
klättrade Sackaios upp i?

3. Vilket träd förknippas i 
bibeln ofta med Libanon?

4.Vilket slags träd lät 
Jesus vissna ner för att 
det inte bar någon frukt?

Träd i bibeln
SÄLL-    
SYNT

HAN SKREK SÅ                             
IN I VASSEN

2

UNDER-
HÅLLA

SKA DETTA 
ORD 

SKRIVAS

STÄMMOR ELLER 
RÄKNAS VID VAL

SAKNAR 
ETT SINNE

SABLAR 
ELLER 
LAND-
TUNGA

LgS
ÅKER 
ELLER 

FÖRÄLDER

UPP-
SLAGEN

DOM
HELT I SIN 
ORDNING

SKOL-  
ÄMNE

4

CEREMONI

FLYTER 
GENOM 

DÜSSEL-
DORF

ERE-
MITERNA

DEL AV 
HÖFTENS 
SKELETT

TRON PÅ 
ETT           

TUSEN-
ÅRSRIKE

TA ELLER 
SNURRA

UTOM-
JORDING 
PÅ FILM

VAXA 
ELLER 

REDENA

HUVUD-
STAD

FÅ ATT 
KOMMA 

ÖVERENS

MILITÄR 
ALLIANS

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

NÄSTA

SITTER 
PUBLIKEN 
RUNT OM 

PÅ

YRKES-           
KÅR

STRÅL-
GLANSEN

SÖDERBLANDNING

TVISTADE ELLER 
BEREDDE LIN

SMÄRTSAMT ELLER 
KÄRLEKSFULLT

MYNNAR I               
ADRIATISKA HAVET

3

DEN HAR 
OFÖR-
VEDAD 
STAM

GAGNAR 
ELLER 

KUTTRAR

KRYSSA OCH VINN 
Svaret med korsordssidan sänder du senast den 31 oktober.
Till: ”Höstkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 

Vinnare av sommarkrysset är: 
Vivi Almström, Kulogatan Gullspång och Håkan Persson, Anderstorp Lyrestad.

Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

................................................................................................................
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VÄLKOMMEN TILLHÄNT I FÖRSAMLINGARNA

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

Kanalkyrkan
Årets kanalkyrka 5–16 juli blev en favorit i 
repris. Cykelturister, båtfolk, husbilssemestrande 
och ortsbor vällde in under de två veckorna. 
Sammanlagt såldes drygt 1000 våfflor med saft 
och kaffe, och de fyra damerna som ansvarade 
för café, försäljning och utställning, hade bråda 
dagar; vår husmor Anna Helge, församlingsas-
sistenten Maria Westdahl och de två sommar-
jobbande ungdomarna Olivia Friman och Emilia 
Westdahl.
Många blev som vanligt förbluffade över priset; 
20 kronor för kaffe och våffla. Billigast i landet 
men också en del av konceptet; vi har inget 
vinstintresse utan vill göra något bra för alla 
med vårt suveräna läge vid Göta kanal. Trots 
regn och åska blev det en liten skara som 
samlades till allsångskväll, gissa om korven 
smakade extra bra. 
Tack till alla som kom och till våra goda 
församlingsmedarbetare.

Orgelodyssé
Vad vet vi om våra orglar i Lyrestads försam-
ling, tänkte församlingsrådet, och lät frågan gå 
vidare till Lars Storm, organist och bördig från 
församlingen.Tillsammans kläckte vi idén om 
en rundresa, en orgelodyssé, till våra kyrkor, för 
att lyssna och lära. Tisdag den 20 juli samlades 
medlemmar ur församlingskören, församlings-
rådet och kyrkvärdar, ca 25 personer i Lyrestads 
församlingshem där Lars gav oss en snabblek-
tion om orgelns historia. Sedan bar det i väg till 
kyrkorna i Lyrestad, Färed, Berga, Hassle och 
Sjötorp, där vi fick lyssna till underbar orgel-
musik och lära oss mer om orglarna, som var 
och en är unika instrument med en unik historia. 
Här har vi skatter att vårda och använda. Dagen 
blev extra uppskattad efter det långa uppehåll i 
församlingens verksamhet då vi inte har kunnat 
träffas som vanligt. Vi är gjorda för gemenskap, 
det förstod vi alla. Ett varmt tack till Lars Storm 
och till kommittén som förberedde dagen.

Pilgrimsvandring i Amnehärad
Två fina sommarkvällar i juli gick vi på kortare pil-
grimsvandringar.
Att gå tillsammans med andra människor, närvaron i 
nuet eller tid för tystnad, eftertanke och samtal till-
sammans eller i sitt inre, är en härlig känsla. 
Överallt i varje människas vardag finns platser för 
den djupare dimensionen i tillvaron. Med lite övning 
kan varje plats öppna för meditation, närvaro, stillhet 
eftertanke och bön.
Desirée

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem och bygdegårdar under hösten

SAMTALSGRUPPEN TRO OCH LIV
Startar igen torsdag 2 september kl. 15.00 i 
Lyrestads församlingshem.
Vi samtalar om det viktigaste i kristen tro, bön, 
bibel, jesus, nattvard, dopet, årets högtider och 
mycket mera. Välkommen!

VI PROMENERAR VIDARE 
Varmt välkommen du också att promenera med 
oss under lätta former. Vi träffas vid Amnehärads 
församlingshem, tisdagar jämna veckor klockan 
14.00.

HÖSTENS SOPPLUNCHER
Under hösten hoppas vi kunna ha sopplunch i 
Lyrestads församlingshem som tidigare sista ons-
dagen i månaden kl.12.30, alltså 29 september, 27 
oktober och 24 november. Varmt välkomna till en 
stunds samvaro med goda soppor och innehålls-
rika program. Begränsat antal platser, anmälan 
sker till Anna Helge på telefonnummer 
0501-500 04.
I Amnehärads församling där vi en längre tid 
valt att ställa in våra soppluncher inbjuder vi 
nu återigen till dukade bord om än i anpassad 
skala. Besökarantalet kommer att vara begränsat 
och anmälan obligatorisk. Anmälan sker till vår 
församlingshemsvärdinna Marina Persson tel.nr 
0551-285 48. Datum för höstens soppluncher är 
onsdagarna, 29 september, 20 oktober samt den 
17 november klockan 12.00. 

VÄRLDENS BARN        
Vi får hoppas att vi, Gullspångs kommun återigen 
blir bästa kommunen i gamla Skaraborg. Nu är 
det förstås inte det som är det viktigast, utan att 
Världens barn som troligen mer än någonsin 
behöver din och min hjälp får det. Vi kan bidra 

på olika sätt bland annat genom att den 28 
september mellan kl. 9 och 14 gå tipspromenad 
och lägga en slant i insamlingsbössan. Platsen är 
dressinbanan i Gullspång. Väl där bjuds du även 
på kaffe. 
Första helgen i oktober har du också möjlighet att 
visa ditt stöd, då det skramlas med bössa utanför 
Gullspångs största matvaruaffär.

TRO & LIV 
Bibelordet säger: ”att mycket studerande gör 
kroppen trött” men nu måste vi väl ha hunnit vila 
oss i form sedan vi träffades sist. Tisdagen den 12 
oktober kl. 10 startar vi upp vår studiecirkel igen. 
Välkommen till Amnehärads församlingshem 
oavsett om du varit med tidigare eller inte.

ALLHELGONAHELGEN
Välkommen till våra kyrkor och församlingshem. 
Som traditionen bjuder, är du välkommen att titta 
in till oss i Amnehärads församlingshem när du 
besöker kyrkogården inför all helgonahelgen. Vi 
bjuder på kaffe och en stunds gemenskap kring 
borden. Amnehärads kyrka och församlingshem 
står öppna mellan kl.10-16 och Södra Råda kyrka 
mellan kl.14-16. 
Lyrestads och Sjötorps kyrkor har öppet hela 
dagen. Kaffeservering kl. 14.00-17.00 
Färed, Hassle och Berga kyrkor har öppet 
kl. 14.00-17.00 med kaffeservering.
Med reservation för vissa ändringar.

FÖDELSEDAGSUPPVAKTNING
Så länge pandemin och dess framfart håller i sig 
har vi valt att ställa in även årets födelsedagsfest 
i Amnehärads församling. Vi ser med tillförsikt 
fram emot att så småningom kunna återuppta 
denna uppskattade tradition.



HÖSTEN 2021

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 
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

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

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

Kyrkogårdsförvaltningen
Vik. Helena Folkesson 
Telefon  0501-27 87 81

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon  0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon  0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör Karin Kullnes
Telefon 0551-285 57

Redaktör: Karin Kullnes 
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

Omslagsbild: Marina Persson
Publicerade texter och bilder i församlingsbladet äger Amnehärad-Lyrestads pastorat upphovsmannarätten till.

VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97

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


