
FÖRSAMLINGSBLAD

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

VINTER 2021-22

FÖRSAMLINGSBLAD

Det brinner en stjärna i österland 
den heliga julnatts timma. 
I mörkret på villande öknens sand 
dess himmelska strålar glimma. 
Hon lyser tre konungars vandringsfärd. 
Stor fröjd deras ande skådar, 
ty frälsningens dag för en fallen värld 
som herren i natten bådar.

Lys frälsande ljus intill tidens slut 
och lindra all jordens smärta! 
Av himmelens klarhet en stråle gjut 
i varje förvillat hjärta! 
Din stjärna o Jesu, vi ej förstå, 
men led oss likt österns visa, 
att konungars konung vi en gång få 
bland änglar och helgon prisa!

                 
          Text. Paul Nilsson
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Vi människor längtar ibland efter vissa saker. Så fungerar vi. Efter en lång pandemi och nu en 
mörk höst, så tror jag att vi längtar efter ljus och värme. Advent och Jul har med båda delarna 
att göra. Vi tycker nog att det är bra att det är så. Det känns spännande att tända det första 
adventsljuset. Det är en viss känsla med det. Samtidigt säger det oss att vi går mot den stora
högtiden, Julen.
Men brukar säga att Advent är en förberedelse till julen. Det är tänkt att vara så. Men ser man
sig omkring, främst i affärer och varuhus, så funderar man om inte man har börjat att fira juli 
redan. För det är inte tänkt att det skulle vara så, utan först Advent och sedan Jul.
Oavsett vad vi tycker om det så är ändå adventstiden en rik tid, visserligen med mycket arbete 
inför den stora högtiden, främst för våra husmödrar. Men om vi för ett ögonblick bortser från 
det yttre, och tänker på dess budskap och innebörd, så är det en härlig och rik tid. För det är 
ju Adventets konung, Herren Jesus Kristus, som kommer till oss och är oss nära. Julen som 
kommer, den firar vi som Jesu födelsedag och det ger oss rik välsignelse och glädje.
Därför får vi glädjas tillsammans, trots att det ser mörkt ut i världen, ja till och med i vårt kära 
land. Vi får tacka Gud för att vi får fira en ny Adventstid och en kommande Julhögtid, både i 
hem och i  våra församlingar. Välkommen till församlingarnas Advents-och Julgudstjänster i de 
olika kyrkorna under Advent och Jultiden.

Önskar
KG Arvidsson
vikarierande präst.

Äntligen Advent och Jul!

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup stån opp! 
Han kommer, han som fjärran var sedd av färdrens hopp 
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. 
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder, en evig konung opp 
Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp. 
Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna! 
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida, för Herrens härlighet. 
Se, folken kring dig bida, att nå din salighet. 
Kring jordens länder alla, skall denna lovsång skalla: 
Välsignad vare han, som kom i Herrens namn.
 
Psalm 103
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FÖRSAMLINGSNYTT

AVLIDNA

DÖPTA

Amnehärads församling
 16 september Bo-Evert Larsson 
 18 september Siv Anna Maria Erickson
 29 september Rauni Annelie Pelin
   1 november Svea Hemanna Isberg
   5 november Eva Sofia Karlsson

Lyrestads församling
  9 september Aina Ethel Viola Gustafsson 
  3 oktober Kjell Åke Zetterberg
  6 oktober Maj AnnMarie Lundvall

Amnehärads församling
17 september Carl Noah Maximillian 
 Fryklind Gunnarsson
  2 oktober Elisabeth Barbro Maria Larsson     
  9 oktober Agnes Elisabeth Sofeline 
 Rolkert
 24 oktober Herman Oscar Hammarberg

Lyrestads församling
  4 september Lias Valdemar Werner Jarl
  5 september Lykke Angelica Carina 
 Ljungqvist
19 september Hedvig Elisabeth Ingrid 
 Edstam
25 september Jonas Baltrusaitis
25 september Povilas Baltrusaitis
25 september Julie Axelia Loveliah 
 Stoneheartz
25 september Viggo Cian Nijho Stoneheartz
  2 oktober Elisabeth Barbro Maria Larsson
10 oktober Elin Sofia Hellsten
23 oktober Karl Harry Rågård
13 november Emma Maya Stefanie Lövgren

Varenda liten människa 
blev skapad helt unik, 
i avsikt att hon skulle bli 
sin Skaparherre lik.

Varenda liten människa.
Är barn av samma far.
Det finns ej färg, det finns ej ras,
blott människan är kvar. 
 
Varenda liten människa 
har rätt att ha ett hem, 
har rätt att finnas till för 
någon som behöver dem. 

Varenda liten människa 
behöver ha en tro, 
behöver ha ett hopp som skänker 
tillförsikt och ro. 
 
Varenda liten människa 
som går till Gud i bön, 
ska finna friden strömma in 
och få en framtid skön.

Nya barnpsalmboken, psalm 43 
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRADS FÖRSAMLING

Barnens Bibel
Kyndelsmässodagen den 6 februari kl.16.00 
i Amnehärads kyrka.
Bjuder Amnehärads församling in alla sex- och 
sjuåringar i församlingen för att få ta emot Barnens 
Bibel.
En personlig inbjudan kommer att skickas ut framöver.
Varmt välkomna!

Luciafirande i Amnehärads kyrka
Ceciliakören & Kompisklubben firar Lucia i Amnehärads kyrka

onsdagen den 8 december kl. 18.00.
ALLA är varmt välkomna till Luciahögtiden.

Vi avslutar med kaffe, saft och lussekatter i församlingshemmet.
Anmälan till Desirée om ni stannar på fikat.

Alla hjärtans dag
pyssel
På sportlovet pysslar och fikar vi i 
Amnehärads församlingshem.
Måndagen den 14 februari mellan 
kl. 14.00 - 16.00.
Välkomna hälsar Desirée och Karin.

Hej!
Ny termin för 2022
Vi startar upp våra grupper vecka 4.
Måndagar kärlekis kl. 9.30 - 12.00.
Onsdagar Ceciliakören & Kompisklubben 
kl. 16.30 - 19.00.
Välkomna!
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRADS FÖRSAMLING

Dopfest i Amnehärads kyrka
På den helige Mikaels dag var det gudstjänst för Stora och små,

Ceciliakören sjöng med härlig stämma. 
Alla barn som blivit döpta under året blev inbjudna för att hämta sin dopängel, som hängt 
i vårt vackra dopträd under året i Amnehärads kyrka. Ceciliakören smyckade kyrkan med 

änglar. Efter gudstjänsten bjöds det på goda bakelser, kaffe och festis.
Ni som fick förhinder kan komma och hämta era dopänglar 

i Amnehärads församlingshem.
Ta kontakt med Desirée.
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KONFIRMANDER AMNEHÄRAD - HOVA - LYRESTAD

Konfirmandläger
Helgen 8 - 10 oktober åkte Amnehärad-Lyrestads pastorat och delar av Hova-Älgarås församlings 
konfirmander till Flämslätts Stiftsgård.
Det var en rolig helg som varvades med lektioner, teoretiska samt praktiska och även lekar hann vi 
med. Vi firade även mässa på lördagskvällen och gudstjänst på söndag förmiddag.
Ett lyckat läger med ett fantastiskt fint oktoberväder.
Hälsningar konfirmandledarna.
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BARN OCH UNGDOM LYRESTADS FÖRSAMLING

Dopfest och barnens bibelutdelning
i Lyrestads kyrka.

Söndagen 3 oktober, Den helige Mikaels dag bjöd vi in alla de barn som döpts från mitten på 
september 2020 till mitten på september 2021.
Vi passade också på att bjuda in de barn i församlingen som fyllt 6 år. De skulle fått inbjudan 
att hämta Barnens bästa bibel den 21 mars, på Jungfru Marie bebådelsedag, men på grund av 
Covid-19 fick vi då ställa in detta. Vi var glada att vi kunde bjuda in dem nu i stället.
Församlingen bjöd på kaffe/festis och bakelse till de som blivit inbjudna och de som besökte 
gudstjänsten. Cafébord dukades fram i kyrkan och vi fick en stunds gemenskap.
Barn från våra barngrupper i församlingen hade gjort fina änglar att smycka kyrkan med 
dagen till ära, och prästen K-G Arvidsson klättrade högt upp på en stege i sin predikan som 
handlade om änglar.
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BARN OCH UNGDOM LYRESTADS FÖRSAMLING

Tisdaxklubben tisdagar kl. 14:30 – 16:30 
Kyrkans Hus Hassle.
Vi fortsätter att hämta barnen vid Hassle 
skola och går tillsammans till Kyrkans Hus.

Onsdaxklubben onsdagar kl. 14:30-16:30 
Lyrestads församlingshem.
Även här hämtar vi barnen vid Lyrestads 
skola och går tillsammans till 
församlingshemmet.

Torsdaxklubben torsdagar kl. 14:30-16:30 
Kyrkans Hus Hassle.
Vi fortsätter att hämta barnen vid Hassle 
skola och går tillsammans till Kyrkans Hus.

Anmälan till grupperna är obligatorisk, de 
som anmält vid start på hösten behöver inte 
anmäla igen.

LUCIAHÖGTID
Söndagen den 12 december kommer vi att 
fira Luciagudstjänst i Berga Kyrka kl. 18:00
Våra barn från barngrupperna kommer 
medverka i ett Luciatåg.
Efteråt bjuds det på lussefika i kyrkan.
Alla är hjärtligt Välkomna!

SPORTLOVS
PYSSEL

Måndagen den 14 februari kl. 11:00-14:00 är 
ni hjärtligt välkomna till Lyrestads 
församlingshem för att pyssla med oss.
Vi kommer att bjuda på korv & bröd.
 

Gruppstarter i Lyrestads församling.
V.4 Startar vi våra barngrupper igen.

OBS: Om ditt barn vill sluta i gruppen måste 
det anmälas, då det står barn på kö för att 
komma med i vissa grupper.

Ny grupp har startat!
Kom & va med!
Denna grupp är för dig som är mellan 11–14 
år.
Onsdagar kl. 17:30-19:30 i Lyrestads 
församlingshem.
Ingen anmälan kom och gå som du vill.
Vi träffas och hänger tillsammans, spelar 
pingis, spelar spel, målar och pysslar m.m.
Du kan också handla i vår minikiosk, kontant 
eller swish.
Varmt Välkomna! Hälsar Maria & Sandra
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Barnen och ledarna i Onsdaxklubben ordnade 
ett höstlovsdisco i Lyrestads församlingshem 
på höstlovet, för alla barn i församlingen.
Discot delades in i två grupper en för de som 
går i klass 1–3 och en för de som går i klass 
4–6.
De gjorde girlanger som det pyntades med 
i taket i församlingshemmet, lånade lampor 
som blinkade och bakade chokladbollar på 
långa rader som de sedan sålde.
Barnen turades om att stå i disco-kiosken, 
vara jury i olika tävlingar. Kvällen blev 
lyckad med mycket dans, skratt och magen 
full av godsaker! 

Allhelgonavandring i Amnehärad
Höstlov och barnen gick en Allhelgona vandring på kyrkogården. Vi pratade om varför vi fi-
rar Allhelgona, det är lätt att blanda ihop Allhelgona med Hallowen. Det är roligt att veta vad 
våra traditioner står för och varför vi gör som vi gör. 
Allhelgonahelgen är för oss den tid då vi minns och hedrar de som gått före oss. Vi tänder 
gravljus på våra kyrkogårdar och plantera ljung och lägger granris. Det är ljuständning i våra 
kyrkor.
Efter vandringen ägnade vi oss åt höstlovsmys i församlingshemmet. Varm o´boy 
med grädde, marsmallows och chokladtopping, till det åt vi orange munkar med svarta 
fladdermöss på. Vi hann även med att släppa loss vår fantasi och måla några vackra ljuslyktor 
i alla dess färger.  Sedan tog vi höstlov.

Musik och blinkande lampor 
i församlingshemmet.

Många barn från olika delar i församlingen 
kom och dansade loss!
Tack till barnen i Onsdaxklubben som fixade 
detta galant!
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BARNKRYSSET

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

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

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

Kryssa och vinn ett
PRESENTKORT 

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

Vinnare av barnkrysset är: Leonore Eriksson, Gullspång och Lilly Mayer, Otterbäcken.
Välkommen att hämta din vinst, på expeditionen i Amnehärad.  

DJURFETT

1000 KILO

ÅTER-
STÅENDE

FRAM TILL, 
LÄNGS 

MED OCH 
SEDAN 
BORT 
FRÅN

KRAFT

BRUTEN

FRÅN-
SLAGEN

DE ÄR 
SPIONER

STRECKET
ÄR DET 

NÄR SNÖN 
SMÄLTER

OTÅLIG
BÖRJA 
VÄXA

TECKNA 

LAPTOP

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

TRÄD SOM 
KAN BLI 
MYCKET 

GAMMALT

DEN VÄXER UNDER MARKEN

GREJ

SAGT ATT 
MAN GÄR-
NA VILL HA 

SAGO-
FIGUR
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 9 januari, Första söndagen efter trettondedagen 
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.       

16 januari, Andra söndagen efter 
trettondedagen 
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa.      

23 januari, Tredje söndagen efter 
trettondedagen 
Hova Kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Ekumeniskgudstjänst, alla kommunens kyrkor  
tillsammans. Ekumeniskkör.  

30 januari, Fjärde söndagen efter 
trettondedagen 
Amnehärads Kyrka kl.18 Gustjänst.        

 6 februari, Kyndelsmässodagen 
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst för 
Stora o Små. Ljusgudstjänst. Ceciliakören. 
Bibelutdelning till församlingens 6- och 7åringar, 
barn födda år 2015 och år 2016.                                                          

13 februari, Septuagesima 
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst.  

20 februari, Sexagesima 
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa. 

27 februari, Fastlagssöndagen 
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Sångmedverkan.  

 2 mars, Askonsdagen 
Amnehärads Kyrka kl.18 Veckomässa, 
Askonsdagsmässa.     

 6 mars, Första söndagen i fastan 
Amnehärads kyrka kl.18 Mässa.

28 november, Första advent 
Amnehärads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst. 
Kyrkokören. Kyrkkaffe.            

 5 december, Andra advent 
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst. Sång alt. 
Musikmedverkan. Jullunch.      

12 december, Tredje advent 
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa. 
Sammanlyst mässa. 

19 december, Fjärde advent     
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa. Mariamässa. 
Sammanlyst mässa. Sångmedverkan. 
Amnehärads Kyrka kl. 18 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Kyrkokörens Julkonsert.          

24 december, Julafton 
Otterbäckens Kyrka kl. 22 Gudstjänst. 
Julnattsgudstjänst. Sång alt. musikmedverkan. 

25 december, Juldagen 
Amnehärads Kyrka kl.7 Julotta. 
Amnehärads kyrkokör.        

26 december, Annandag jul                      
Sjötorps kyrka kl. 16 Gudstjänst. Gudstjänst i 
juletid. Sammanlyst gudstjänst

31 december Nyårsafton 
Amnehärads Kyrka kl.18 Nyårsbön. Sång alt. 
musikmedverkan.         

 1 januari Nyårsdagen 
Equmeniakyrkan, Gullspång kl.18 Gudstjänst. 
Ekumeniskgudstjänst. Sammanlyst gudstjänst. 
Sång alt. musikmedverkan.

 2 januari, söndagen efter nyår                    
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa. 
Sammanlyst mässa.        

 6 januari, Trettondedag jul 
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst. 
Kyrkokören. Servering av gröt i 
församlingshemmet. Aktiviteter till förmån för 
Act Svenska kyrkan.                    
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Med reservation för ev. ändringar.

GUDSTJÄNSTER
Amnehärads församling, december 2021 – februari 2022.
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Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år
VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Med reservation för ev. ändringar.

28 november, Första advent 
Lyrestads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst. 
Församlingskören. Kyrkkaffe.  
Berga Kyrka kl.16 Adventsgudstjänst. 
Församlingskören. Kyrkkaffe.

 5 december, Andra advent 
Färeds Kyrka kl.18 Gudstjänst. 
Adventsgudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe.       
 
12 december, Tredje advent 
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa. 
Sammanlyst mässa. 
Berga Kyrka kl.18 Gudstjänst. Luciagudstjänst.  

19 december, Fjärde advent     
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa. Mariamässa. 
Sammanlyst mässa. Sångmedverkan. 

24 december, Julafton 
Sjötorps Kyrka kl.23 Gudstjänst. 
Julnattsgudstjänst. Församlingskören.  
   
25 december, Juldagen 
Lyrestads Kyrka kl.7 Julotta. Sång medverkan.               

26 december, Annandag jul                      
Sjötorps kyrka kl. 16 Gudstjänst. Gudstjänst i 
juletid. Sammanlyst gudstjänst

31 december Nyårsafton 
Berga Kyrka kl.16 Nyårsbön. Sång alt. 
musikmedverkan.                      

 1 januari Nyårsdagen 
Equmeniakyrkan, Gullspång kl.18 Gudstjänst. 
Ekumeniskgudstjänst. Sammanlyst gudstjänst. 
Sång alt. musikmedverkan.
 
 2 januari, Söndagen efter nyår                    
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa. Sammanlyst 
mässa.        

 6 januari, Trettondedag jul 
Sjötorps  Kyrka kl.17 Gudstjänst. Ljusgudstjänst. 
Församlingskören. Servering av gröt i 
Bygdegården.
 
 9 januari, Första söndagen efter trettondedagen 
Berga Kyrka kl.18 Gudstjänst.

16 januari, Andra söndagen efter 
trettondedagen 
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Konstgudstjänst. Kyrkkaffe.

23 januari, Tredje söndagen efter 
trettondedagen 
Hova Kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Ekumeniskgudstjänst, alla kommunens kyrkor  
tillsammans. Ekumeniskkör.  
Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst. Sammanlyst för 
hela pastoratet.

30 januari, Fjärde söndagen efter 
trettondedagen 
Berga Kyrka kl.11 Mässa.             

 6 februari, Kyndelsmässodagen 
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa. Ljusmässa. 
Församlingskören. 

13 februari, Septuagesima 
Sjötorps Kyrka kl.18 Mässa.

20 februari, Sexagesima 
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.

27 februari, Fastlagssöndagen 
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.

 6 mars, Första söndagen i fastan 
Sjötorps Kyrka kl.16 Gudstjänst.

GUDSTJÄNSTER
Lyrestads församling, december 2021 – februari 2022.
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MUSIK I FÖRSAMLINGARNA

Församlingskörens återkomst
Efter ett och ett halvt år i dvala har de flesta 
församlingsverksamheter äntligen återgått till 
det normala, så även körövningarna.
Nu under ledning av vikarierande kantor 
Adam Frödin är församlingskören i full gång 
och berikar gudstjänstlivet med sin 
medverkan.
Årets debut skedde på tacksägelsedagen i 
Lyrestad kyrka, något som var mycket 
uppskattat av såväl församlingen som 
körmedlemmarna.
Vill du sjunga i kör? Församlingskören har utrymme för fler medlemmar!
För närvarande repeterar vi kl. 16.00 varje tisdag i Lyrestad församlingshem - denna tid kan 
dock senareläggas, om fler önskar att delta i kören men har arbetstider som krockar.
Vid intresse, kontakta Adam Frödin via nedanstående uppgifter.

Barn- och 
ungdomskör
Lyrestad församling vill starta körverk-
samhet för barn och ungdomar. 
Är du mellan 6–17 år och vill sjunga 
tillsammans med andra? 
Kontakta Adam Frödin via nedanstående 
uppgifter.
Körer bildas utifrån antal intresserade och 
ålder på dessa.

Kontaktuppgifter Adam Frödin
E-post: adam.frodin@svenskakyrkan.se  
(märk ditt meddelande ”Kör”)
Telefon: 0551-285 41
Mobil:    072-512 17 41

Toner, tankar och tystnad
Toner tankar och tystnad är en meditativ gudstjänst  med sång, musik, ljuständning och tystnad. Tid 
för vila, eftertanke och stillhet mitt i vardagen. Gudstjänsten tar cirka 30 min och du är välkommen till 
Berga kyrka torsdagen den 13 januari och till Sjötorps kyrka torsdagen den 3 februari kl. 19.00.

Välkommen in på 
kyrkmacka!
Nu när samhället öppnats upp igen vill vi 
finna fler aktiviteter som församlingsbor 
kan ta del av och mötas i.
Därför prövar vi nu konceptet ”kyrkmacka 
med musik” i Lyrestad församling.  Vid ett 
tillfälle i månaden då alla är välkomna att 
ta del av en kort lunchkonsert i Lyrestad 
kyrka.
Här erbjuds rejäla lunchmackor med kaffe 
till självkostnadspris medan vikarierande 
kantor Adam Frödin serverar en varierad 
repertoar av orgel- och pianomusik med 
eventuella inslag av gitarr och sång.
Varmt välkommen hälsas du onsdagarna, 
8 december, 19 januari samt den 16 februari, 
tiden är 12.15.



14 FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2021-22

MUSIK I FÖRSAMLINGARNA

Julkonsert i 
Amnehärads kyrka
Den fjärde söndagen i advent kl. 18.00 blir 
det julkonsert i Amnehärads kyrka med 
Amnehärads kyrkokör.
I år står Catie Wennborn för ledningen och 
som instrumentalister medverkar Jenny Ros 
med flöjt och Jan Holmstrand spelar 
fyrhändigt med Catie. 
Sångsolist Annelie Sundström.
Varm välkomma till en konsert som 
garanterat får dig i julstämning. 

Lunchmusik med baguette.
Välkomma till Amnehärads kyrka onsdagen den 1 december kl. 12.15.

Adam Frödin bjuder på orgel och pianomusik.

Musikernytt 
Vår organist Lars Kullnes har beviljats 
tjänstledigt för att pröva annan en
anställning, organist i Kristinehamns 
församling.
Under den beviljade tjänstledigheten om 
sex månader med början den 8 november 
kommer Catie Wennborn att leda 
kyrkokören.
Vidare tjänstgör kantor Inger Karlsson vid 
gudstjänster och förrättningar i vårt pastorat. 
Vi hälsar dem varmt välkomna till oss.

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Fikapaus i det fria
Så här mysigt kan det te sig när promenad-
gruppen är ute på tisdagseftermiddagarna.
Välkommen med den 30 november kl. 13.30. 
Samling vid församlingshemmet i Amnehä-
rad

Lunchmusik
Lars kullnes spelade lunchmusik för 
välfylld kyrka. Olle, Margareta och Kristina 
såg till att besökarna fick välfyllda baguetter 
och kaffe en stund innan musiken började 
ljuda från orgelns pipor. 
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BRYT EN TRADITION

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter 
men verkligheten ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021

#BRYTENTRADITION

FLER ÄN 10.000 
FLICKOR KÖNSSTYMPAS 
VARJE DAG

EN AV TRE FLICKOR 
UTSÄTTS FÖR VÅLD 
UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 
FLICKOR GIFTS BORT 
VARJE DAG. :  


/ 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Julinsamlingen
Julinsamlingen 2021 har temat Bryt en tradition!

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

Som kyrka har vi ett särskilt ansvar.  
I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. 
Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstymp-
ning och könsrelaterat våld. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiö-
sa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av 
samhället.  
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för 
mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Coronakrisen har lett till att det 
könsrelaterade våldet ökat. Behoven av stöd är större än någonsin. I julinsamlingen 2021 bjuder vi in 
till att vara med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Tillsammans gör vi skillnad!
Insamlingen pågår från första advent till Trettondagen, 28/11 2021 - 6/1 2022.

I Gullspång möter du frivilliga från
internationella gruppen utanför vår 
matbutik som samlar in pengar till årets 
julkampanj. Vi finns på plats den 7 och 
10 december mellan klockan 10.00-17.00. 
Varmt välkommen med ditt bidrag.

I Lyrestads församling kommer insamling 
att ske vid våra olika samlingar under 
advent och jul. Vi kommer också att vara 
på plats med våra insamlingsbössor 
utanför Freijs livs några gånger.
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VINTERKRYSSET

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

Vinnare av höstkrysset är: Inga Andersson Jonstorp Gullspång och Agneta Falk Torsö.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

................................................................................................................
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Ängelns budskap                       
till herdarna i 
Lukasevangeliet

LÖVTRÄD
SÄLLSYNT 
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SVÄNGA

ENERGI
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Änglarnas budskap till herdarna av Taddeo Gaddi (1290-1366)
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ELLER                 
TILL-

LÅTELSE
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Gudstjänst
Någon sa till en präst: Varför 
ska man gå i kyrkan på 
söndagarna?
Ja, det kan man fråga sig. Det 
finns ju tusen andra saker att 
göra på en söndag än att fira 
gudstjänst.
Många tänker; det är långtrå-
kigt, och jag kan inte följa med. 
Jag begriper mig inte på det.
Likadant skulle det nog vara 
om du inte visste vad fotboll är 
och gick på en fotbollsmatch för 
första gången. Helt obegripligt; 
killar eller tjejer i kortbyxor som 
jagar efter en boll. 
De som verkligen gillar fotboll har lärt sig spelet genom att titta på eller genom att spela själva. 
Och när man verkligen kan det, då blir det intressant, roligt, ja för många en livsstil, kanske 
rentav en slags religion som ger mening åt livet. 
Gudstjänst och fotboll är inte så olika som man tror. Båda är ett slags spel, eller lek, som man 
gör tillsammans, och ju mer man gör det, desto roligare och viktigare blir det.
Och precis som i fotboll har gudstjänsten sina speciella regler; det är därför vi står upp ibland 
och sitter ner ibland, som publiken på fotbollsläktaren. Vi sjunger psalmer och där är det 
supportersånger av alla slag. Och vi har också en hjälte, och det är för hans skull vi är där.
Jag tror du kan gissa vad han heter.
Välkommen till kyrkan på söndagarna!

Sophie Löfvenskiölds donationsfond
Du kan söka bidrag ur fonden om du är
Ensamstående mor med barn
Ungdom som är skötsam med planer på utbildning i vård- eller hushållsyrken.
Äldre som har arbetat under lång tid i vårdyrken.
Viss förmånsrätt har du om du är bosatt inom gamla Hassle pastorat (Hassle-Berga-Färed-
Enåsa och Torsö).
Sophie Löfvensköld levde 1788–1865 på Bergatorp i Hassle pastorat. Hon värnade särskilt om 
ungdomar, fattiga och behövande, och efter hennes död instiftade sonen Ludvig Löfvenskiöld  
Sophie Löfvenskiölds, född Åkerhjelm, uppfostrings och aktningsvärda mödrars och tjänares 
understödsfond.
Ur denna fond har sedan dess utdelats bidrag av den avkastning fonden ger.
Du kan skicka in en ansökan med redogörelse för din ekonomiska situation till kassören
Eric Magnusson, Berga Pilagården 1, 542 92 Mariestad eller via mejl, 
magnusson.agro@hotmail.com.
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Inget kan stoppa oss nu…. 

….. ja exakt så verkar det vara. I år var det vädret, höstrusket som gjorde vad det kunde men 
gick bet. Barn, ungdomar och vuxna som vill göra gott för Världens Barn rår man inte på, i 
alla fall inte i Gullspångs kommun. Resultatet talar sitt tydliga språk: 
- ”Gullspångsborna mest givmilda i Skaraborg” stod att läsa i Mariestads – Tidningen när 
ihop räkningen var avslutad. Många bäckar små bidrog till det goda resultatet cirka 70 000 
kronor d.v.s. 13,74 kronor per person. En av dessa bäckar var när den lokala Värdens Barn-
kommittén i hällande regn och kall blåst tog emot förskoleavdelningar- och klasser, skol-
klasser och ortsbor vid dressinbanan en tisdag i september. Alla besökares kunskap sattes 
på prov genom frågor anpassade till åldersnivå. Pengar till Världens Barn samlades in i den 
stora sparbössan. Bullar, festis och kaffe avnjöts. Stort tack till er alla som bidrog till det goda 
resultatet. Ett särskilt tack till Marie och Peter, ortens matvarubutik. Tack också till butik på 
orten för skänkt vinst till de vuxnas tipspromenad.
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Höstens val
När vi gick till valurnan I september gällde inte 
valet Aftonbladet eller Expressen utan vilka 
förtroendevalda som ska styra Svenska kyrkan i 
Amnehärad-Lyrestads pastorat kommande mandat-
period, 2022-2025. Vilken tur att pastoratets 
valnämnd inbjöd till valcaféer, ett i varje församling.  
Kvällens besökare fick lyssna till nominerings-
gruppernas företrädare samt ställa frågor till dem. 
Vid valcaféet i Amnehärad stod Pia och Magnus 
Hast för uppskattad underhållning.  
I skrivandets stund vet vi hur kyrkovalet utföll. 
Hur mandaten i kyrkofullmäktige fördelade sig 
enligt följande, Centerpartiet 7 mandat, Frimodig 

Äntligen café och 
sopplunchbord
Av stämningen att döma i både Amnehärad och 
Otterbäcken så var det efterlängtade nypremi-
ärer. Först ut var septembermånads sopplunch 
som gästades av trubaduren Leif Lindén ifrån 
Ölme. Den för våra soppluncher traditionella 
ärtsoppan och för just denna onsdag tillagade 
kycklingsoppan rök varma ifrån sopptallrikarna. 
En liten överraskning, äppelkaka med vaniljsås 
blev det till kaffet, allt för att fira att vi fick 
samlas igen.
Veckan efter togs stafettpinnen över av försam-
lingens cafédamer i Otterbäcken. Sällan skådad 
sångarglädje har vi delat runt caféborden. Pia och 
Magnus Hast lyckade verkligen ge oss en min-
nesvärd kväll. Välkomna tillbaka vid december 
månads café.

Tacksägelsedagen
Tacksägelsedagens gudstjänstfirare som sökte 
sig till Södra Råda kyrka mötes i år av en kyrka 
smyckad med fina, stora, orange pumpor, vilka 
till mångas glädje gick att köpa med sig hem 
efter gudstjänstens slut. Köpesumman tillföll 
enligt tradition, ACT Svenska kyrkan.  
Under gudstjänsten sjöng Ekumeniska kören. 
Equmeniakyrkans pastor Anette Brandberg 
predikade över söndagens tema till 
ackompanjemang av ett konkurrerande barn.

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

kyrka 2 mandat, Socialdemokraterna 6 mandat. 
Nu återstår en grannlaga uppgift för den valbe-
redning nyvalda fullmäktige utser till att föreslå 
ledamöter och ersättare till våra råd och vår 
nämnd.
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Ett axplock från fredagen i allhelgonatid
Dagen inleds tidigt då den lokala begravningsbyråns representant besöker kyrkogården för att utfö-
ra sin uppgift, tända ljus åt de som beställt denna tjänst. Graven med det tända ljuset förevigas och 
skickas med sms till beställaren.
Efter välförrättat värv bjuds ovanstående på lite frukost i församlingshemmet innan fortsatt färd till 
nästa kyrkogård i annan församling.
Solen bryter värmande fram och Bill och de andra vaktmästarna krattar löv och gör fint vid kyrkogår-
dens gravar.
Besökare börjar strömma till för att pryda sina anhörigas gravar med gravprydnader och minnesljus.
Inne i församlingshemmet brinner stearinljusen välkomnande och kring borden samlas vänner, bekan-
ta och gamla klasskamrater. Minnen delas och lika så tankar i allhelgona tid. Allt medan man njuter av 
församlingens för dagen hembakade bröd och värmande kaffe därtill.
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VÄLKOMMEN TILL

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem och bygdegårdar i vintertid!

ADVENTSCAFÉ
Adventscafé i Kyrkans Hus i Hassle onsdagen 
den 1 december kl. 15.00. 
Musik, allsång och servering.
Adventssamling i Sjötorps kyrka onsdagen den 
15 december kl. 18.00. Advents och julsånger.
Barn och vuxna från stiftelsen på Börstorps slott 
sjunger och spelar advents-och julsånger. 
Andakt, Reine Medelius.   

ANDRA ADVENT
Efter gudstjänsten i Amnehärads kyrka den 5 
december är du välkommen in i församlings-
hemmet för en stunds gemenskap vid juldukat 
bord. Serveringen kommer att ske med 
försiktighet under rådande omständigheter. 
Begränsat antal platser. Anmälan sker till vår 
församlingshemsvärdinna, Marina Persson dagtid 
mellan kl. 07.00-16.00 på telefonnummer 
0551-285 48 dock senast den 29 november.

TRETTONDEDAGSGRÖT I 
AMNEHÄRADS FÖRSAMLINGSHEM
Det nya årets första servering sker i Amnehärads 
församlingshem på trettondedag jul efter kvällens 
gudstjänst. Nykokt risgrynsgröt och skinksmörgås 
står på menyn. Amnehärads internationella grupp 
hjälper oss med att få till en riktigt fin avslutning 
på årets julinsamling, ACT Svenska kyrkan.  

VÄLKOMMEN PÅ GRÖT I 
SJÖTORPS BYGDEGÅRD
Torsdagen den 6 januari, trettondagen hälsas du 
välkommen till Sjötorps bygdegård efter guds-
tjänsten. Där serveras gröt och skinksmörgås. 
Behållningen tillfaller svenska kyrkans 
julinsamling.

”EN STJÄRNA I ÖSTER 
– VI KOMMER FÖR ATT 
TILLBE KRISTUS”
Är temat för 2022 års 
bönevecka för kristen 
enhet och naturligtvis 
så anspelar det på den 
stjärna vi läser om i 
bibelns texter under 
julens gudstjänster. 
Lokalt inbjuder 
Gullspångs kristna råd 
till att fira denna vecka 
gemensamt vid två 
tillfällen. Söndagen den 
23 januari kl. 11.00 i Hova 
kyrka och tisdagen den
25 januari, kvällstid i Equmeniakyrkan, 
Gullspång. Vid söndagens gudstjänst medverkar 
ekumeniskkör ifrån samtliga församlingar inom 
kristna rådet. Under tisdagskvällen får vi lyssna 
till Britta Hermansson som vi bland annat känner 
som krönikör i Göteborgs-Posten.
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Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem och bygdegårdar i vintertid!

VÄRMANDE VINTERSOPPOR 
SERVERAS UNDER JANUARI 
OCH FEBRUARI
Tillsammans med församlingshemsvärdinnan 
Marina kommer trogna ideella medarbetare 
fortsatt servera oss under vintermånaderna vid 
våra uppskattade soppluncher. Boka redan in 
datumen 19 januari och 23 februari i din 
almanacka. Tiden är som vanligt kl. 12.00. 
Soppluncher, Lyrestad
Sista onsdagen i varje månad inbjuder vi till 
sopplunch med någon form av underhållning, 
musik, sång eller ett kortare föredrag om något 
intressant ämne. Vår församlingsvärdinna Anna 
Helge hälsar alla välkomna och ingen blir 
någonsin besviken på de goda soppor som 
serveras i Lyrestads församlingshem. Soppa, 
bröd, kaffe och kaka för 40 kronor.
Vårens soppluncher är onsdagarna 26 januari,23 
februari,30 mars och 27 april.
Tiden är kl. 12.30.

SOPPLUNCHER, HASSLE 
OCH SJÖTORP
Sopplunch i Kyrkans Hus i Hassle onsdagen den 
12 januari kl. 12.30.

Sopplunch i bygdegården i Sjötorp onsdagen den 
9 februari kl. 12.30.

SAMTAL OM TRO OCH LIV.
Välkommen att vara med och samtala om livet 
och tron i Lyrestads församling. Som underlag 
använder vi boken Tro och Liv, som innehåller 
avsnitt om Gud, Människan, Bön, Bibel, Jul, 
Påsk och mycket mer. Vi samlas regelbundet i 
Lyrestads församlingshem, och ledare är 
komminister Reine Medelius. Honom kan du nå 
på 072–5275012 eller via mejl reine.medelius@
svenskakyrkan.se
Håll utkik efter vår annons varje torsdag i 
Mariestads-Tidningen, eller på vår hemsida 
Amnehärad-Lyrestads pastorat.

STUDIECIRKEL START
Efter ett kortare uppehåll för adventstidens- och 
julens helger samlas studiecirkeln Tro & Liv 
återigen tisdagen den 18 januari kl.10.00.Platsen 
är som vanligt församlingshemmet i Amnehärad.

OTTEBÄCKENS CAFÉ
I februari hoppas vi återigen kunna inbjuda dig 
till cafékväll i Otterbäcken. Håll utkik på våra 
annonser.
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Pastorsexpeditionen I Lyrestad är öppen för besök och samtal.  
Helgfria dagar tisdag, onsdag, fredag 10.00‐12.00 och torsdag 13.00‐15.00  
Tel.0501‐500 02. Fax 0501‐507 27. 

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

Adress: Lyrestads församling, Församlingshemmet 548 73 Lyrestad. 
_______________________________________________________________________________ 

Församlingsexpeditionen I Amnehärad är öppen för besök och samtal.  
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00—12.00.  
Tel .0551‐285 53 direkt/ 0551‐285 50 växel, Fax 0551‐200 78. Adress: Amnehärads församling. 
Församlingshemmet 547 92 Gullspång. 
_______________________________________________________________________________ 

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

Här når du oss: Ditt företag 
Hej!!! 

Vi har bytt telefonsystem. Numera är 

alla telefoner kopplade till våra mo‐

bile telefoner! 

LOGOTYP HÄR 

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

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

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

Här når du oss:

Pastorsexpeditionen i Lyrestad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar tisdag-fredag 10.00-12.00.
Tel. 0501-500 02. Fax 0501-507 27.
Postadress: Lyrestads församling. Församlingshemmet, Lyrestadsvägen 4, 548 73 Lyrestad.

Församlingsexpeditionen i Amnehärad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00-12.00.
Tel. 0551-285 53 direkt / 0551-285 50 växel, Fax. 0551-200 78.
Postadress: Amnehärads församling. Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

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

Präster
Kyrkoherde Charlotte Holmgren
Telefon 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 nov.2021
Vik. kantor Anita Björk
Telefon 070-813 67 74
Vik. kantor Adam Frödin
Telefon 0551-285 41

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

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! 


