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PASTORAT

Sommartankar
Den blomstertid nu kommer…

Sommaren är frihetens tid. Skolorna slutar med avslutning i kyrkan, semestrarna börjar och förhoppningarna om sol och värme kommer kanske att infrias. Om inte far vi söderut.
För oss svenskar är sommaren efterlängtad och den förvandlar oss själva och hela vår bygd.
Göta kanal fylls med båtar och cykelturister, Lyrestad och Sjötorp vaknar upp ur sin stilla vintervila och välkomnar turister från hela Europa. Mariestads och Gullspångs kommuner är inte
längre avlägsna landsbygdsorter utan metropoler på kartan dit många söker sig. Kyrkan gör sig
beredd att ta emot många tillfälliga besökare som kanske bara vill gå in i någon av våra många
kyrkor, tända ett ljus och njuta av stillheten, eller vara med på någon av de många musikgudstjänster och konserter som vi erbjuder under sommarmånaderna.
Sommaren kan också vara den tid då vi kan släppa alla de många krav och måsten som fyller
Vardagarna och almanackan resten av året. En tid då vi också kan lyssna till den inre rösten och
våra djupaste behov. Behov av vila, gemenskap och stillhet som vi kanske försummar.
Sjukskrivningsstatistik och utmattningsdepressioner som breder ut sig talar sitt tydliga språk. Vi
behöver nog inte fler aktiviteter och projekt, utan mera bara vara. Tid för återhämtning, tid för
kravlöshet.
Kyrkan är en av de oaser i tillvaron där tid och evighet möts. Här möter jord och himmel varandra, i ett rum som människor format genom seklerna. Orden är tidlösa, symbolerna kända och
okända, musiken och sången öppnar dörrar till en annan värld, som är nära vår egen . Ta dig tid,
lyssna inåt så ska du höra livets källa, Gud själv, tala med dig.
Den Gud som inte är långt borta från någon av oss, för i honom är det vi lever, rör oss och finns
till.
En skön sommar önskar Svenska Kyrkan i Amnehärad-Lyrestad.
Reine Medelius, komminister
I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav.
I Guds kärlek vill jag vila,
vet mig önskad, älskad, sedd.
Övar mig i barnets tillit,
prövar höjd och djup och bredd.

Foto: Rolf Stridqvist
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FÖRSAMLINGSNYTT

DÖPTA
Foto Reine Medelius

Amnehärads församling
17 februari
12 maj

Vera Maria Althea Andersson
Olle Karl Emanuel Gärdestam

Lyrestads församling
7 april
7 april
8 april

14 april
15 april
28 april

Ida-Lie Astrid Elwira Sundblad
Vida Linnea Luzia Dahlgren
Marie Mollie Melaine
Thorstensson
Nina Madelaine Iréne Karlsson
Levi Sven Natanael Algotsson
Ivar Erik Lundgren Larsson

Går ni i giftastankar?
Flera olika Brudkronor finns att låna i
Pastoratet.

AVLIDNA

Foto: Helena Hallerström

Amnehärads församling
4 februari
5 februari
16 februari
1 mars
3 mars
11 mars
17 mars
18 mars
24 mars
27 mars
9 april
12 april
5 maj
8 maj

Märta Astrid Linnéa Jansson
Marcus Olov Hyvönen
Dag Vilhelm Djerf
Sven Gunnar Jansson
Sonja Ingegärd Maria Bratt
Gertrud Anna
Chatarina Hallenberg
Gunvor Karin Wallin
Greta Margit Wallin
Rut Anna Barbro Kardéus
Seija Maria Ärlevik
Enar Teodor Billroth
Håkan Bertil Allan Gustafsson
Ester Viola Larsson
Dagny Linnéa Andersson

Lyrestads församling
16 januari
4 februari
6 februari
12 februari
20 februari
25 februari
29 mars
12 april

Anna Elisabet Gudrun Hult
Rune Per-Olof Boije
Stig Evert Ingemar Andersson
Carl Anders David Örfelth
Alve Bruno Leden
Ingrid Else-Britt Josefsson
Vivan Nanna Maria Nordström
Karin Lundvall
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Sommarläger med cykelutflykt

Foto: Desirée Karlsson

Tisdagen den 26 juni till fredagen den 29 juni anordnar Amnehärads församling läger för alla
barn i åldrarna 7-12 år. Är du äldre, kan du vara med som ledare.
Vi inleder lägret med en cykelutflykt på tisdagen. Onsdag till fredag sover vi i tält vid lekparken intill församlingshemmet i Amnehärad. Lägret är kostnadsfritt.
Anmäl Er till Desirée 0551-285 42
Välkomna!

Barngrupperna
åker till
Liseberg

Onsdagen den 20 juni kl. 9.30 åker vi till
Liseberg. Amnehärads församling står för
bussen och inträde till Liseberg för barnen i
barngrupperna.
Åkband och mat står Ni själva för.
Medtag fika korg.
Syskon, släkt och vänner får följa med i
mån av plats.
Anmäl Er till Desirée 0551 – 28542
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Vill Du konfirmera dig?

Ni som är intresserade av att konfirmera Er,
är välkomna till inskrivning.
Måndagen den 3 september kl. 18.30 i
Amnehärads församlingshem.
Hälsningar Charlotte och Desirée

Hösten 2018

Vi börjar våra barngrupper till hösten igen v 36.
Onsdagen den 5 september kl.16.30- 18.30.
Ceciliakören och Kompisklubben.
Torsdagen den 6 september kl. 14.00–16.00
Miniorer.
Hälsningar Desirée

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Våravslutning

Avslutning för Miniorerna och
Ceciliakören & Kompisklubben i
Amnehärads församling.
Trevlig avslutning med strålande
solsken hamburgare ute vid lekparken.
Stort Tack! För den här terminen.
Nu önskar vi Alla familjer en härlig vår och sommar.
Välkomna på sommarläger v26.
Hälsningar
Desirée, Karin & Lars

Foton: Karin Kullnes

Kyrkis i Lyrestad

Under vårterminen har vi på måndag eftermiddagar haft kyrkis i Lyrestads församlingshem.
Både barn och föräldrar har lekt, fikat och pysslat. Till påskhelgen målade barnen och föräldrarna fina ägg och pysslade ihop fina påsksaker
som vi hängde upp i påskriset under avslutningen. Påskriset prydde församlingshemmet
under sopplunchen och Lyrestads kyrka under
påskdagen.

Bibelutdelningar

Nöjda 6-åringar tog emot ”Bibel för barn” i Amnehärads kyrka på Kyndelsmässodagen. Det bästa
med besöket, var nog ändå den goda Taco buffén
som serverades i församlingshemmet.

Foto: Desirée Karlssson

Gudstjänst
på Bergatorp

Jungfru Marie bebådelsedag 18 mars firades i år
helt på Bergatorp med
gudstjänst med bibelutdelning och våffelfest.
Närhet och gemenskap !

Foto: Jessica Karlsson
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Hälsning från Polen!

Hälsningar från mödrahemmet Matemblewo i Polen.
Stort Tack!
För att Ni tänker på oss och skänker så mycket fint till alla mödrar och barn.
VI är väldigt tacksamma för Alla gåvor vi får ta emot. Det är en fin tradition som vi har tillsammans.
Gud välsigne Er och Era familjer.

Foto: Anna, Polen guide

Foto: Waranya Gustavsson

Konfirmationslek i Lyrestad!

Det man hör glömmer
man lätt men det man gör
kommer man ihåg. Därför
” lekte ” konfirmanderna
i Lyrestad dop vid en av
samlingarna under våren.
På bilden ser ni ” mamma
” My, ” pappa ” Erik och
faddrarna Samuel och Loke.
En verkligt rolig samling i
Kyrkans Hus där vi lärde
oss mycket om dopet.

Foto: Maria Westdahl
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KYRKOKÖREN

Amnehärads kyrkokör 80 år

Kören sjunger på Ålöfesten.

Bild från 1941

I februari 1938 startades kören upp av dåvarande skolkantor Lars Skarin och kyrkoadjunkt
Sven Jivegård. Den första uppsjungningen var
påsken 1938.
Inga Brandberg som flyttade till Gullspång
1933 var uppvuxen med mycket sång och musik. Hon började i kören 1939 och har således
varit med nästan ifrån kyrkokörens början. Det
var i kören hon kom att träffa sin blivande man
Jonas Brandberg. Tack Inga för att du delat
med dig av anekdoter, bilder och tidningsurklipp.

När man läser och tittar på bilder från dessa 80
år är mycket i kören sig likt. Man övar alla torsdagar under året förutom på sommaren. Kören
sjunger under olika högtider i kyrkan, håller
konserter och reser på en och annan körresa.
Det finns en sammanhållning och man bryr sig
om varandra, att sjunga i kör är en ”livsstil”
som vi inbitna körsångare inte vill vara utan.
I samband med kyrkokörens 80 årsjubileum
ges en sommarkonsert den 10 juni. Nuvarande
körledare sedan ca 10 år Lars Kullnes utlovar
ett brett program med många olika stilar.
Karin Kullnes, med hjälp av Suzanne Westanmo,
båda körsångare sedan många år.

Foto: Charlotte Holmgren
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SOMMARMUSIKEN I V
Söndag 3 juni, Sjötorps kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Hugo Ljungkvist spelar och sjunger sånger av Uno Svenningsson,
Ted Gärdestad, Sven Erik Magnusson m.fl. och egen komponerad
musik.
Söndag 10 juni, Amnehärads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL med körens 80-årsjubileum.
Amnehärads kyrkokör med flöjtisten Jenny Ros.
Dirigent Lars Kullnes.
Söndag 17 juni, Berga kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL.
” Sommarkort ” med ” Duo wåra ”- Agnes Rapp, sång och Mikael
Wåhlin. Musik av Evert Taube, Cornelis Vreeswijk, Lisa Nilsson m fl.
Lördag 23 juni, Södra Råda hembygdsgård kl.10.00
MIDSOMMARGUDSTJÄNST
Maria Lugn, fiol.
Söndag 24 juni, Sjötorps kyrka kl.19.00
GUDSTJÄNST MED MUSIK.
Anneli Sundström, sång, Maria Lugn, piano.
Söndag 1 juli, Amnehärads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Dragspelsvirtuosen Kallis Bengtsson
visar instrumentets alla möjligheter.
Fredag 6 juli, Lyrestads församlingshem kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Konst och musik med Marijke Vos och riksspelman Mikael Petterson, fiol. Efteråt grillning.
Söndag 8 juli, Berga kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL.
”Rofylld musik ”. Filmmusik, folkmusik, Ellington m m.
Håkan Ljungkvist ,saxofon och Karin Möller, piano, orgel.
Torsdag 12 juli, Hamnmagasinet i
Lyrestad kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Robert Granli och Johan Partanen.
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MUSIKEN I PASTORATET

VÅRT PASTORAT 2017
Söndag 15 juli, Berga kyrka kl.11.00
GUDSTJÄNST MED MUSIK

Söndag 15 juli, Amnehärads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Martin Edin, piano, Stråktrio med cellisten Marika Geirot m.fl.
verk av bl a Erik Gustaf Geijer och pianoimprovisation.
Onsdag 18 juli, Sjötorps kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Klassisk flöjt och pianomusik blandat med visor
och psalmer.
Helena Kahrs, flöjt och Jenny Tidqvist, piano.
Söndag 22 juli, Amnehärads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Organisten Johnny Larsson och medmusikanter
spelar folkmusik m.m.
Fredag 27 juli, Lyrestads församlingshem kl.17.00
FAMILJEFÖRESTÄLLNING!
Susanne Lind kommer med fiolen, ukulelen, djembetrumman och
väskan med alla djuren. En härlig musikstund med sång, lek och
rörelse där alla barn får vara med. Efteråt grillar vi tillsammans.
Söndag 29 juli, Amnehärads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Konsertgitarristen Mårten Falk med stort musikaliskt spektrum.
Söndag 5 augusti, Lyrestads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
”Sommarorgel” med Lars Storm.
Söndag 12 augusti, Amnehärads kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
”Klanger från naturen” med Camerata Mandolino Classico
Den italienska proffsensemblen gästar oss.
Söndag 19 augusti, Berga kyrka kl.19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Moa och Maria Lugn, sång och piano.
Onsdag 7 september, Amnehärads kyrka kl.12.15
LUNCHMUSIK MED BAGUETTE
Välkommen att sitta ner, lyssna till skön musik och njuta av
välsmakande baguette med kaffe.
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Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

GUDSTJÄNSTER
Amnehärad – Lyrestads pastorat, juni – augusti 2018.

3 juni, Första söndagen efter trefaldighet

12 juli, Torsdag

Otterbäckens Kyrka kl.11 Gudstjänst
Sjötorps Kyrka kl.19 Musik i sommarkväll

Lyrestads Hamnmagasin kl.19
Musik i sommarkväll

10 juni, Andra söndagen efter trefaldighet

15 juli, Kristi förklarings dag

Amnehärads Kyrka kl.19
Musik i sommarkväll
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa

Amnehärads Kyrka kl.19
Musik i sommarkväll
Berga Kyrka kl.11 Gudstjänst med musik

17 juni, Tredje söndagen efter trefaldighet

18 juli, Onsdag

Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa
Berga Kyrka kl.19 Musik i sommarkväll

Sjötorps Kyrka kl.19 Musik i sommarkväll

23 juni, Midsommardagen
Södra Råda Hembygdsgård kl.10 Sammanlyst Gudstjänst. Musikmedverkan.
Kyrkkaffe

Amnehärads Kyrka kl.19
Musik i sommarkväll
Stenbordet, Sjötorp kl.17 Picknickgudstjänst. Vid otjänlig väderlek i Sjötorps kyrka

24 juni, Johannes Döparens dag

29 juli, Nionde söndagen efter trefaldighet

Sjötorps Kyrka kl.19 Sammanlyst Gudstjänst med musik

Amnehärads Kyrka kl.19
Musik i sommarkväll
Lyrestads Hamnmagasin kl.11
Friluftsgudstjänst

1 juli, Apostladagen
Amnehärads Kyrka kl.19
Musik i sommarkväll
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa
8 juli, Sjätte söndagen efter Trefaldighet
Otterbäckens Kyrka kl.11 Mässa
Berga Kyrka kl.19 Musik i sommarkväll
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22 juli, Åttonde söndagen efter trefaldighet

FÖRSAMLINGSBLAD SOMMAREN 2018

5 augusti, Tionde söndagen efter trefaldighet
Södra Råda Kyrka kl. 11 Mässa
Lyrestads Kyrka kl.19 Musik i sommarkväll
12 augusti, Elfte söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.19 Musikgudstjänst
Sjötorps Kyrka kl.11 Mässa

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Otterbäckens Kyrka kl.11Gudstjänst
Berga Kyrka kl.19 Musik i sommarkväll
26 augusti, Trettonde söndagen
efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa
Lyrestads Kyrka kl.19 Gudstjänst
2 september, Fjortonde söndagen
efter Trefaldighet

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

19 augusti, Tolfte söndagen efter Trefaldighet

I behov av skjuts till kyrkan vid guds-
tjänster i Amnehärads delen, kan du
ringa oss:
Kristina Eriksson 0551-23014, 070-6610823
Helene Dagobert Karlsson 0551-20890,
070-5551945

Och i Lyrestadsdelen:

Birgitta Svensson, 070-6545965 eller
Marie-Louise Bergström, 076-8766665

Södra Råda Kyrka kl.18 Gudstjänst
Sjötorps Kyrka kl.11 Gudstjänst

Foto: Marina Persson
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HÄNT I FÖRSAMLINGEN

Musikgudstjänst i Lyrestads kyrka 4/3

”Var inte rädd-våga darra”

Det blev en annorlunda gudstjänstupplevelse den här söndagen. Församlingskören sjöng tillsammans med sångsolisten Agneta Halldin, Birthe Wetter,
saxofon och klarinett och Johan Krussgård, slagverk. Under gudstjänstens
gång växte ett konstverk fram på en stor
duk i koret genom Mija Palms händer.
Ledare och inspiratör var kantor Maria
Lugn.
Foto: Charlotte Holmgren

Flickorna i köket!

Foto: Reine Medelius

Som vanligt tog platserna slut när dessa damer
bjöd in till Påsklunch i Kyrkans Hus i Hassle.
God mat, sångunderhållning och gemenskap
bjöds det på denna dag.
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Syföreningen bjöd!

Foto: Charlotte Holmgren

Februarilördag på Amnegården. Amnehärads
kyrkliga syförening bjöd på semeltårta och
Anita med vännerna, Ingvor och Kerstin stod
för uppskattad underhållning.

HÄNT I FÖRSAMLINGEN

Ny kyrkvärd i Södra Råda kyrka

Påskdagens gudstjänster firades i Amnehärads församling med sång och festmusik. I Södra Råda
kyrka hade vi glädjen att hälsa Kerstin Johansson välkommen som ny kyrkvärd.

Foto: Karin Kullnes

Foto: Charlotte Holmgren

Valborgsmässoafton
Efter att körerna sjungit in våren på olika
platser i pastoratet, blev den en fin avslutande
aftongudstjänst i Färeds kyrka. Församlingskören samt Birthe Wetter på saxofon stod för
musiken under Anita Björks ledning.

Foto: Reine Medelius

Sopplunch

Sopplunchen 28/2 i Lyrestad gästades av Prova
På kören. Allsången steg mot taket och som
vanligt smakade soppan gott !

Foto: Reine Medelius

Lunchmusiken i
Amnehärads kyrka.

Vi tackar ”baguettmakarna” för dagen, Ingrid,
Margareta, Olle och Rut (Ulrika och Kristina ej med
i dag), som ser till att besökarna till lunchmusiken
får välsmakande baguetter med kaffe. Antalet besökare ökar stadigt och sista gången var vi 47 st. Tack
för att ni ställer upp och väl mött i september igen.

Foto: Karin Kullnes
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Fasteinsamlingen

Under årets fasteinsamling drog Amnehärads
internationella grupp sitt strå till stacken genom att engagera sig och andra på olika sätt
bl.a. genom att skramla med bössa och ordna
lördagscafé.
Insamlingsresultatet under perioden fastlagssöndagen till palmsöndagen uppgick till fina
17 619 kronor. Stort tack till alla er som på
olika sätt deltog.

Laila höll våffeljärnet varmt och besökarna lät sig
väl smaka när Amnehärads internationella grupp
Foton: Charlotte Holmgren inbjöd till våffelcafé i församlingshemmet.

Sopplunch med föredrag

Vårens soppluncher i Amnehärad avslutades med föredrag av Berith Johansson från Tidaholm, som berättade om Martin Luthers liv och leverne. Vi fick också sjunga några av hans
mest kända psalmer. Marina och medhjälparen för dagen Jette stod för som alltid lika välsmakande soppor.

Foton: Karin Kullnes
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Vi hälsar Andreas välkommen till oss…

Jag heter Andreas Lindblad och har nu börjat som kyrkogårds
och fastighetschef inom Amnehärad-Lyrestad. Det är väldigt roligt att få möjlighet att arbeta i pastoratet, som jag redan nu vet,
har bra och duktig personal samt vackra kyrkomiljöer.
Jag är utbildad bebyggelseantikvarie vid Göteborgs universitet
och har jobbat på olika länsstyrelser, länsmuseer och kommuner i Sverige med antikvariska frågor. Efter att ha arbetat med
mestadels byggnader så kände jag att jag ville utveckla min
gröna kompetens. En kulturmiljö består ju inte bara av hus, utan
det finns en trädgård eller park runt den. Jag läste därför tre år
till på universitetet, vid Da Capo i Mariestad, och är nu även
trädgårdsmästare, eller trädgårdsantikvarie som jag även kallar
mig. Med den nya utbildningen har jag arbetat på friluftsmuseet
”Skansen” i Stockholmen samt med parken ”Fornbyn” vid Västergötlands museum i Skara.
Jag har rötter i Töreboda via min mammas sida och bor nu i ett
torp i Hajstorp. Huset flyttades dit 1929 av min morfars far då
han arbetade som slussarbetare och smed vid Göta kanal. Som
alltid med äldre hus så är det renovering och reparationer, men
det passar en byggnadsantikvarie som mig! Dessutom så finns
alltid det gröna kulturarvet som måste skötas och en trädgård är
alltid i ständig förändring.
Jag tror att arbetet inom kyrkan blir både spännande och utmanande. Min vision är att satsa på det kulturhistoriska arvet som
Foto: Karin Kullnes
finns inom alla kyrkliga miljöer, både vad det gäller byggnaderna
och de gröna miljöerna. Kyrkogårdarna innehåller ofta gammalt växtmaterial som kanske inte är uppmärksammat i så stor utsträckning. Inom pastoratet har vi dessutom många möjliga kulturgravar som
kräver särskild skötsel.
Ett väldigt nytt inslag inom den gröna miljön är att vaktmästarna har fått ympa fram ungefär 30
stycken nya äppelträd och sedan plantera dem vid församlingshemmet i Lyrestad. Träden är alla äldre
sorter och några härstammar dessutom från Västergötlands såsom Kållandsöäpple och Kavlåsäpple.
Liksom allt växande är de små i början, men med lite kärlek så blir de snart stora!

Och tackar Roger för din tid hos oss…

Roger började med praktik hos oss
år 2000, fortsatte som säsongsanställd och blev därefter anställd som
kyrkogårdsvaktmästare. Roger har
huvudsakligen haft sin tjänstgöring
i Amnehäradsdelen, där vi fått möta
honom både i yttre och inre tjänst.
Vi i Amnehärad/Lyrestads pastorat önskar honom lycka till med
livet som pensionär och hoppas på
många sköna, lata dagar framöver.

Foto: Marina Persson
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BARNKRYSSET
Vinnare av vår-krysset är: Widia Carlström Hajvägen 3 Otterbäcken samt, Julia Wärn Böckersboda, Nolgården 3 Lyrestad.
Välkommen att hämta era vinster, en bio biljett på pastorsexpeditionen i Amnehärad respektive
Lyrestad.

SKINA

DÖTT DJUR
SOM GAPAUS FRÅN MAR ÄTER
LEKTION

SKRIKER

NILS
PERSSON

SAGOVÄSEN
KOMMER
FÖRE Ö

SNO

BERGSTOPP
KOMMER
EFTER H

EN AV TRE
SYSKON
SOM
FÖTTS
SAMTIDIGT

FINNS I
LUFTEN

OLYMPISKA SPELEN

KOMMER
FÖRE V I
ALFABETET

DINA OCH
MINA
SÖNDERBRUTEN

KOMMER
FÖRE Z I
ALFABETET

NILS
FORSLUND

FULL FART
KÖR TÅGET
GULLIGT

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran Ståhl ©

Kryssa och vinn en
BIOBILJETT

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 10 augusti 2018
Till: ”barnkrysset” Församlingshemmet 54792 Gullspång.
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Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
................................................................................................................

BISKOPSBREVET

Nu har Svenska kyrkan ny kyrkohandbok

Inför mottagandet på Pingstdagen skrev biskop Åke Bonnier
följande hälsning till stiftets församlingar

Kära medarbetare i Skara stifts alla församlingar
Med glädje vill jag med detta brev påminna om att Svenska kyrkan efter 32 år med
nuvarande kyrkohandbok från 1986 tar emot en ny "Kyrkohandbok för Svenska
kyrkan". Den officiella övergången till den nya kyrkohandboken sker på Pingstdagen och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med i era olika lokala sammanhang och fira detta genom att i era församlingar ta handboken i bruk.
Jo, det är verkligen en glädje att få ta emot denna kyrkohandbok. Vi får med hjälp
av handboken vara med och lovsjunga Gud; Fadern, Sonen och den heliga Anden
på många olika sätt med gudstjänster som har sin grund i ett Ordo – en ordning
som består av samling, ordet, måltiden och sändning. Jag hoppas och tror att denna nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan ska bidra till ett fortsatt glädjerikt och
berörande gudstjänstfirande.
Kyrkohandboken, som fastställts av kyrkomötet, är ingen materialsamling med
tips av olika slag. Nej, vår nya kyrkohandbok är en handbok som alla församlingar
i Svenska kyrkan skall följa. Den är en del av Svenska kyrkans lärodokument och
därför går det inte heller att omformulera något i handboken eller i någon gudstjänst utesluta något. Med glädje vill jag dock understryka att alternativrikedomen
är stor och det finns så många olika varianter att använda sig av för det rika gudstjänstlivet. Uppkommer frågor kring det nu skrivna kommer domkapitlet så småningom att kunna ge svar och vägledning.
Kära medarbetare för Guds rike, att få fira gudstjänst varje söndag är centralt i vårt
kristna liv. Med dessa rader vill jag, som er biskop, önska Er alla Guds rika välsignelse i gudstjänstlivet och ser fram emot att få möta Er i lovsång, förkunnelse, bön
och brödsbrytelse i olika kyrkor och olika sammanhang framöver.
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VÅRKRYSSET
Vinnare av vår-krysset är: Ingalill Jakobsson Amnevägen 74 Otterbäcken och Tore Wiktorsson
Ringvägen 14 Lyrestad. Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på resp.
pastorsexpedition.

KRYSSA OCH VINN

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 10 augusti 2018.

Till: ” sommarkrysset” Församlingshemmet 54792 Gullspång.

Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
................................................................................................................
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VÄLKOMMEN TILL

Välkommen till ...

Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar under sommaren

NATIONALDAGSFIRANDE

SOMMARÖPPEN KYRKA

SILLUNCH
I KYRKANS HUS HASSLE

KANALKYRKA I LYRESTAD
2-29 JULI

Nationaldagen firar vi traditionsenligt vid Södra
Råda Hembygdsgård den 6 juni kl.15. Frälsningsarméns musikkår från Kristinehamn medverkar.
Kaffeservering och lotterier. I år är det Södra Råda
Hembygdsförening och Svenska kyrkan i Amnehärad som inbjuder till firandet.

Onsdagen den 13 juni kl. 12.30 OBS! Anmälan, se
kommande annonsering i dagspressen.

MIDSOMMARDAGSGUDSTJÄNST

Midsommardagen – Lördagen den 23 juni firar vi
sammanlyst gudstjänst vid Hembygdsgården i
Södra Råda. Tiden är klockan 10. Musiken står vår
kantor Maria för och efter gudstjänsten avnjuter vi
kyrkkaffe.

VÄGKYRKA I SÖDRA RÅDA

Tidigare uppskattad sommarhändelse återkommer
även i år, Vägkyrkan i Södra Råda. Som vanligt
inbjuds till samtal, sittandes ute, njutandes den
vackra naturen eller inne runt något av Hembygdsgårdens bord. Kaffe och gott bröd bakat av flitiga
damer och herrar finns att avnjuta och för den som
så önskar tillhandahålls lite rättvisemärkta varor att
köpa eller lotter att pröva lyckan på. Nytt för i år
är att Vägkyrkan håller öppet dagligen kl.14 till 18
från 2 juli till 15 juli. Varje dag hålls andakt kl.17.

Församlingens ideella medarbetare och förtroendevald välkomnar dig till Amnehärads kyrka
fredagarna 29 juni och 27 juli klockan 12 till 16 samt
lördagarna 30 juni och 28 juli kl. 10 till 14. Där
kommer en del av kyrkans inventarier att kunna
ses, kaffe drickas och en stilla stund för både kropp
och själ avnjutas.

I år koncentrerar vi kanalkyrkan till Lyrestad under
juli månad. Under v. 29 blir det några aktiviteter i
Sjötorp, men huvuddelen av verksamheten blir vid
och i församlingshemmet i Lyrestad. Vi kommer
att ha öppet 11-19 måndag-fredag och på onsdag
och fredag kväll inbjuder vi till program och grillkvällar 19-21 (se sommarprogrammet).Varje dag
avslutar vi med andakt kl 19.00 Tre ungdomar från
församlingen kommer att ta hand om pysseltältet
och hoppborgen ute på gräsplanen, och servera kaffe,/The/saft, våfflor och glass i vårt sommarcafé.
I församlingshemmet kan man se konst och konsthantverk från lokala konstnärer och hantverkare,
köpa böcker och rättvisemärkta varor. Välkommen
att ta en paus vid kanalkyrkan i sommar!

Under veckorna 26-33 håller vår
pastorsexpedition och församlingsexpedition öppet på följande tider:
Amnehärad tisdagar kl.10-12
Lyrestad tisdagar kl.13-15

Aktuella tider och ev. ändringar finns i aktuella
annonser och på vår hemsida.
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Tel.0501‐500 02. Fax 0501‐507 27.

alla telefoner kopplade till våra mo‐

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

bile telefoner!

Adress: Lyrestads församling,
548 73 Lyrestad.
VÅRENFörsamlingshemmet
2017
_______________________________________________________________________________
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.
_______________________________________________________________________________

Här når du oss:

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

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.

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

Postadress: Lyrestads församling. Församlingshemmet 548 73 Lyrestad.
Församlingsexpeditionen i Amnehärad är öppen för besök och samtal.

Kyrkokamrer
Präster
Florence Lindwall Rylén
Helgfria dagar,Charlotte
tisdagHolmgren
och torsdag 09.00-12.00.
Kyrkoherde
Telefon exp.
0501‐669 32
Telefon exp.
0551‐285 53 /0501‐500 09
Tel.
0551-285
53
direkt
/
0551-285
50
växel,
Fax.
0551-200
Telefon 78.
0501‐28 87 86
Telefon
0551‐285 47
Te.
Bostad
0551‐228 40 församling. Församlingshemmet 547 92 Gullspång.
Postadress:
Amnehärads
Kyrkogårdsförvaltningen
Gerth Johansson
Komminister
Reine Medelius
Telefon exp.
0501‐669 36
Telefon exp.
0501‐669 31
Telefon
0501‐27 87 83
Telefon
0501‐27 87 90

E-postadress: amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se
Församlingshemmet, Amnehärad

Kyrkomusiker
Hemsida:
Organist
Telefon
Kantor
Telefon

Telefon
www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad
Lars Kullnes

Präster

0551‐285 43
Anna Pettersson
0501‐27 87 88

BarnUngdomFamilj
Förs.Assistent
Karlsson
Kyrkoherde Desirée
Charlotte
Holmgren
I Amnehärad
Telefon
42
Telefon exp. 0551‐285
0551-285
53 / 0501-500

Telefon
Vik.Förs.Assistent
I Lyrestad0551-285
Tiden:1/82016—31/122016

47
Tel. Bostad
0551-228 40
Helena
Witting
Komminister
Reine Medelius
Telefon
0501‐27 87 89
Telefon exp.
0501-669 31
Telefon
0501-27 87 90

Kyrkomusiker

Organist
Telefon
LOGOTYP HÄR
Kantor
Vikarie
t.om 31/12-18
Telefon

Lars Kullnes
0551 – 285 43
Maria Lugn
0501-27 87 88

Barn-Ungdom-Familj
Förs. Assistent
i Amnehärad
Telefon

Desirée Karlsson

0551‐285 51

Lokalbokning/Uthyrning
Telefon
0501‐500 02

Kyrkokamrer

Information/Församlingsblad

09

Lindwall
RedaktörFlorence Karin
Kullnes
Telefon
070‐230 86 77
Telefon exp.
Telefon

Ryrlén
0501-669 32
0501-27 87 86

Kyrkogårdsförvaltningen

Andreas
Lindblad
Redaktör: Karin
Kullnes och
Martin Öhman
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren
Telefon

0501-27 87 87

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon

0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon

0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör
Telefon

Karin Kullnes
070-230 86 77

0551-285 42

Redaktör: Karin Kullnes
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren
Omslagsfoto: Marina Persson
VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97

