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FÖRSAMLINGSBLAD

Vi tackar dig för lärkans liv, för hennes melodi
som stiger över slätt och hed med vårens jubel i, en hälsning ifrån dig
vår Gud, att vintern är förbi.
Vi tackar dig för trädets liv i rot och krona, Gud,
För sus och skugga på vår väg, för knoppar som slår ut,
För röda löv som dansar runt och multnar ner till slut.
Psalm 110 vers 1-2
Nya barnpsalmboken.

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

FÖRSAMLINGSNYTT

Vårtecken

När vintern har släppt taget om oss, och våren äntligen kommer, då händer det igen; livet vaknar överallt.
Snödroppar, krokus, hästhov och vintergäck tittar upp ur snödrivorna, och så småningom alla vårens
liljor och tulpaner. Björkarna skiftar i violett i fastetid och snart lyser allt i ljusgrönt.
Våren tinar upp det frusna, också inom oss själva. Nu kan vi krypa ut ur vinteridet och leva upp både till
kropp och själ.
Med mörkret och den långa vintern bakom oss är det lätt att förstå att vi firar vårens ankomst med eldar,
sång och tal. Och under våren kommer också kyrkans viktigaste högtid påsken. Den handlar om livets seger
över döden. En människa som har levat på jorden och väckt oerhörd uppmärksamhet och förhoppningar i
ett litet land i Mellanöstern för 2000 år sedan, blir avrättad på ett romerskt kors.
Om historien hade slutat där hade Jesus från Nasaret bara varit en av alla misslyckade profeter som lovat
runt men hållit tunt. Men det slutade inte där. Han uppstod från de döda, lämnade graven, och visade
sig för många innan han lämnade världen. Inte åt sitt öde utan med löftet att han skulle vara med oss alla
dagar till tidens slut.
När tiden är slut på jorden öppnar sig ett nytt liv, som inte kan dö. Vägen till det livet har Jesus öppnat
för alla som vill följa honom och tro på honom.
Han säger själv att han är Vägen, Sanningen och Livet. Och han menar att det eviga livet, som han har
öppnat för alla, börjar inte efter döden, utan här och nu.
Kan man tro på det här? Finns det verkligen ett liv efter döden, ett liv som inte dör?
Jesus använde en gång bilden av ett sädeskorn som läggs i jorden och sa; om inte vetekornet faller i
jorden och där, förblir det ensamt korn, men om det dör, ger det rik skörd. ( Joh.12:24)
Det är inte bara en bild, utan verklighet, både i naturen och för oss människor.
Vi ska alla dö, men efter döden öppnar sig en värld som vi nog inte ens har kunnat drömma om.
Många människor har varit där och upplevat den. De berättar om ljus, lycka och frid, om fantastiska
landskap och färger, om möten med Jesus, änglar och döda vänner och anhöriga.
De som varit där vet att detta inte var en dröm, utan verklighet. Efter den upplevelsen är all rädsla för
döden borta, och livet blir annorlunda. Det enda viktiga med livet här är medmänsklighet och kärlek.
Är inte detta svaret på vår längtan, den som våren väcker i oss? Att livet ska segra över allt ont; sjukdom,
olycka och död. Våra liv ska inte sluta i mörker, utan i ljus.
Och det ljuset finns hos Jesus.
Fylld av längtan vaknar våren, fri från vinterns band.
Varmt och vänligt rör oss ljuset, som en vänlig hand.
Solen smeker värme mot jorden, väcker allt till liv
och för vår skull står hon åter i sin blomningstid.
Psalm 862, v.1 ur Psalmer i 90-talet.
Välkommen till kyrkan i vår!
Reine Medelius
Präst

DÖPTA
Amnehärads församling
18 november
9 december

Märta Greta Lena Blom

Hugo Stig Olov Westerberg

Lyrestads församling

9 februari Curt Einar Ekholm

AVLIDNA
Amnehärads församling
22 oktober

4 november Sten Åke Jansson
4 november

11 november

13 november
14 november
7 december

11 december

12 december
20 december
24 december
4 januari

29 januari

Vill du vara behjälplig
som bärare vid jordbegravningar för Amnehärads församlings räkning. Välkommen att
höra av dig till Fastighets- och Kyrkogårdschef
Andreas Lindblad 0501-27 87 87 för vidare
information.
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Gunvor Elisabet Öh

Lars Rubert Gunnarsson
Finn Sneltvedt

Karin Viola
Ogeby Magnusson

Siv Valborg Eleonora Hassel
Jan Evert Evertson

Per Göran Torbjörn Högberg
Gustaf Erland Gunnar
Andersson

Sonja Elin Ingegerd Nilsson

Nils Tage Valdemar Högberg

Biör Stig Gunnar Helmersson

Lyrestads församling
5 november

Maj-Lis Linnéa Spångberg

8 november

Karl Gösta Kryle

6 november
1 december
4 januari
5 januari
6 januari
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Axel Weine Gustafsson

Hans Olof Wallberg

Ruth Ingegerd Nord

Gerd Margareta Gustafsson

Hans Gunnar Folke Carlsson
Anna Margareta Hellgren
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Luciafirande i Amnehärads kyrka

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Lucia i Berga kyrka

Den traditionella luciagudstjänsten samlade
många, inte minst föräldrar och anhöriga till
barnen i Tisdagsklubben och Torsdagsklubben,
som med lucian Alva Bister-Andersson i
spetsen sjöng luciasånger av hjärtans lust.
Kantor Anita Björk, församlingsassistent
Maria Westdahl och Reine Medelius höll
ihop det hela.

Barnens Bibel

Återigen har vi firat Lucia i Amnehärads kyrka med våra barngrupper i församlingen. Det blev väldigt
fint med versläsning och julsånger. En uppskattad tradition för barnen och alla som kom och lyssnade.

Julgransplundring

Förskolebarn i Berga kyrka

En snöig tisdag i december kom Hassles förskolebarn och hälsade på oss i kyrkan i Berga.
Jesusbarnet hade kommit bort! Barnen fick
klä ut sig till små kyrkmöss och med hjälp av
två änglar började letandet efter Jesusbarnet.
Under letandets gång träffade de små kyrkmössen på kyrkråttan som bor i kyrkan.
Det visade sig att kyrkråttan hade en liten
korg, hon gillade att norpa åt sig sånt som hon
tyckte var fint, och mycket riktigt i korgen
fanns Jesusbarnet, så nu kunde förskolebarnen lägga tillbaka Jesusbarnet i sin krubba
igen . Sen läste ängeln Maria för barnen hur
det gick till när Jesusbarnet föddes och efter
det bjöds det på god fruktsallad.
Även Sjötorp och Lyrestads förskolebarn
bjöds in till Sjötorp och Lyrestads kyrka.
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Söndagen den 13 januari öppnade Svenska kyrkan i Lyrestad upp församlingshemmets dörrar
för julgransplundring. Detta i samarbete med
Lyrestads Barnförening, Frejis Livs och Lions.
Det såldes varmkorv med bröd, kaffe/saft, samt
kakor som Cafe´Daisys Place hade bakat.
Niklas Johansson spelade på sitt dragspel och
alla som kommit till julgransplundringen dansade och var så glada. När dansen var slut kom
tomten på besök och alla barn fick varsin stor
godispåse. Ett Tack till alla som var inblandade!

Ceciliakörens medverkan under våren
24 mars kl. 16.00 i Amnehärads kyrka
Gudstjänst för Stora och små. Kaffe, festis
med våfflor serveras i kyrkan.

5 maj kl. 16.00 i Amnehärads kyrka Gudstjänst
för stora och små, med avslutningsfest i
församlingshemmet.
Vi bjuder på något gott att äta.

Jungfru Marie bebådelsedag den 24 mars
bjuder Lyrestads församling in alla 6- åringar för att få ta emot
Barnens Bibel i Berga
kyrka kl.16.00
Efter Gudstjänsten
serveras det nygräddade våfflor med sylt och
grädde i Bergatorp.
Personlig inbjudan
kommer att skickas ut.

Hallå där!

Besök i kyrkan

Förskolan Lysmasken var på besök i
Amnehärads kyrka inför Jul.
Barnen hjälpte till att plocka fram julkrubban
och fick lyssna till julens budskap.
Det bjöds även på lussekatt och pepparkaka
i församlingshemmet.
Saga Helmersson och Molly Josefsson hade
en trevlig stund.

Jag har startat en grupp i Lyrestads
församling.
Vi samlas i Lyrestads församlingshem
onsdagar kl. 14,30-16,30
För att fika, pyssla, leka m.m.
Välkommen du som är mellan 8-10 år
Jag hämtar gärna ert barn på fritids,
Ring mig
Maris Westdahl telefon 0501-27 87 80

OBS!

Viktigt att meddela detta till fritids.
Varmt välkomna!
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BARNKRYSSET

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Passa på att i god tid planera in i almanackan!

Lisebergs resa

Måndagen den 17 juni åker Amnehärad-Lyrestads
Pastorat till Liseberg.
Resan är för alla barngrupperna i församlingarna.
Avresa kl.9.00 från församlingshemmet i
Amnehärad.
Avresa kl.9.30 från församlingshemmet i Lyrestad.
Alla barn som reser ska ha en förälder/vuxen
med sig på resan.
Vi står för bussresan till Göteborg. Inträde och
biljetter betalar var och en.
Anmälan sker till respektive ledare för
barngrupperna senast den 3 juni.

Sommarläger

Vi tänkte passa på att bjuda in till det traditionella sommarlägret i Amnehärads församling.
Tisdag 25/6 börjar vi lägret med cykelutflykt
kl. 10.00 -16.00.
Start församlingshemmet i Amnehärad.
Onsdag 26/6 sätter vi upp tälten gemensamt
kl.16.00. Lägret avslutas på fredag 28/6 kl. 10.00
efter frukost.
Lägret är kostnadsfritt. Alla barn i åldrarna 7-12
år är Välkomna!
Anmäl Er till Desirée senast 19 juni.
desiree.k.karlsson@svenskakyrkan.se
0551-285 42

Vinnare av barn - krysset är: Elsa Dagobert Tärnstigen 8 Skattkärr och Tova Broo Tunnlandsvägen 11 Mariestad.
Välkommen att hämta era vinster, en biobiljett på våra expeditioner i Amnehärad respektive Lyrestad.






























1. När firas det att Jesus dog?
2. När firas uppståndelsen?




Kyrkorådet har beslutat att den utvidgning av Amnehärads kyrkogård som ritades av den värmländske
trädgårdsarkitekten Samuel Kaldén på 1950-talet ska bibehållas såsom den gestaltades. Bland annat finns
varje kvarter beskrivet med hur gravstenarna skulle placeras samt vilken höjd stenarna i de enskilda
kvarteret skulle vara. Detta är något som även i framtiden ska följas för att bibehålla den genomtänkta
utformningen.


















































































Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl



bild 1: Fresk från klostret Visoki Decani i Kosovo, bild 2: Noël Coypel

Kryssa och vinn en
BIOBILJETT

Svaret med kryssidan sänder du in senast den 30 april

Till: ”Barnkrysset” Församlingshemmet, 547 92 Gullspång
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Namn:....................................................................................................

Hamling

I januari 2019 har kyrkvaktmästarna hamlat
färdigt de 30 stycken lindar som står på den
östra delen av kyrkogården i Amnehärad.
Historiskt sett är hamling en metod att skaffa
foder åt boskap, medan man idag gör det för
en gestaltning, som på kyrkogården, eller för
att gynna den biologiska mångfalden genom
att träden gärna blir plats för svampar och insekter. Den klassiska hamlingen med ett flertal
”knutor” skapas genom att man vid upprepade
tillfällen beskär grenarna, med cirka 3 års
mellanrum. Man kan hamla de flesta lövträd,
exempelvis lind eller ask.

Adress:...................................................................................................
................................................................................................................
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Säkerhetsarbete

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

Skötselavtal & priser på våra tjänster:

Kyrkogårdsförvaltningen kommer arbeta vidare med säkring och kontroll av gravstenar under
2019. Bakgrunden till gravstenskontrollen är att flera olyckor, några med dödlig utgång, har
skett på grund av fallande gravstenar på kyrkogårdar i Sverige.
Vi kontrollerar ungefär en kyrkogård per år och under 2019 är det planerat för Amnehärads
tur. Kyrkogården är stor och det rör sig om ca 1600 stycken stenar, och för att klara av detta
arbete har förvaltningen även denna gång anlitat företaget Dacaga från Askersund. Detta
arbete pågår kontinuerligt och varje kyrkogård ska sedan löpande omkontrolleras vart 5:e år.
Stående stenar ska tåla ett tryck på 35 kg – både framåt och bakåt. Dessutom ska finnas minst
två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek) samt att stenen inte ska luta
för mycket. Observera dock att stenen kan vicka något på sockeln utan att den utgör en fallrisk. Denna ”vickmån” finns där för att stenen ska kunna lyftas av från sockeln vid exempelvis
en textkomplettering. För de stenar som inte klarar provet kommer gravrättsinnehavaren få
ett brev skickat till sig med förslag på åtgärder och kostnader.

OBS!

Kyrkorådet har beslutat att återlämnade och
borttagna gravstenar
ska förvaras i ett år i
anslutning till varje kyrkogård. Stenarna ska
placeras så att texten är
synlig. Efter ett års förvaring är
det upp
till pastoratet
att nyttja
stenarna
efter eget
beslut.
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Färgmarkeringar

Under 2018 har alla skötselavtal på gravarna gåtts igenom. Du som
har gällande skötselavtal för din grav eller dina gravar har nu en
metallpinne med någon av följande färgmarkering. Färgerna gör
det lättare för våra vaktmästare att sköta varje enskild grav enligt
avtal. Under sommaren 2019 ska hela pastoratet ha uppdaterade
färgmarkeringar.
Grön =

vårplantering

Gul =

sommarplantering

Röd =
		

vår- och sommarplantering samt vinterdekoration
och vattning

Blå

=

vattning

Vit

=

vinterdekoration
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Du är alltid välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med något gällande
din grav. Vi finner alltid en lösning som passar dig. Det kan vara t.ex. hjälp med att
plantera blommor eller att sätta på en bukett på graven vid någon speciell dag.
Vi kan också hjälpa till vid tvättning av stenar eller rätta till en gravrabatt. Att tänka
på är att vi inte utför 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 till
amnharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se
Vårplantering

328 kr/år

Vår- och sommarplantering

874 kr/år

Sommarplantering samt vinterdekoration
Endast sommarplantering

874 kr/år
656 kr/år

Vår- och sommarplantering samt vinterdekoration 984 kr/år
Endast vinterdekoration

123 kr/år

Självvattnande låda begagnad

651kr

Självvattnande låda ny

Tändning av ljus per tillfälle

Plantering av 2 stycken ljungplantor

Timkostnad vid tvättning av sten m.m.
Sugfilt till självvattnande låda

1231kr

62 kr/styck

128 kr

299 kr/timme
28 kr

Om du inte redan har ett skötselavtal finns möjlighet att teckna för ett eller flera år
i taget. Möjlighet finns också att placera medel för framtida skötsel det vill säga ett
avräkningsavtal där vi räknar av vad det kostar varje år.
På de gravar som kyrkogårdsförvaltningen sköter sätts en självvattnande låda ner.
Lådan plockas bort då skötselavtalet sägs upp.
Vi hoppas att du finner något som passar dig och hör gärna av dig till oss med
synpunkter – vi finns till för dig.

FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2019
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VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

GUDSTJÄNSTER
Amnehärad – Lyrestads pastorat, mars – maj 2019.

3 mars, Fastlagssöndagen

31 mars, Midfastosöndagen

Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Musikgudstjänst med ljuständning och
sinnesro. Kyrkokören.
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Konstgudstjänst.

Vikens Kyrksal Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Sångmedverkan. Kyrkkaffe.
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.
Församlingskören.

6 mars, Askonsdagen

7 april, Femte söndagen i fastan

Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.
Amnehärads Kyrka kl.18 Askonsdagsmässa. Sjötorps Kyrka kl.18 Gudstjänst. I samband
Berga Kyrka kl.19 Askonsdagsmässa med
med gudstjänsten aktiviteter till förmån
toner, tankar och tystnad.
för fasteinsmlingen.
10 mars, Första söndagen i fastan
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
17 mars, Andra söndagen i fastan
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Sjötorps Kyrka kl.11 Gudstjänst.
24 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Amnehärads kyrka kl.16 Gudstjänst för
Stora o Små. Ceciliakören. Kyrkkaffe med
våfflor.
Berga Kyrka kl.16 Gudstjänst för Stora o
Små. Bibelutdelning. Kyrkkaffe med våfflor
på Bergatorp.

14 april, Palmsöndagen. Avslutningsdag
för fasteinsamlingen
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
18 april, Skärtorsdagen
Amnehärads Kyrka kl.18
Skärtorsdagsmässa.
Berga Kyrka kl.18 Skärtorsdagsmässa.
19 april, Långfredagen
Amnehärads Kyrka kl.11
Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören.
Sjötorps Kyrka kl.11 Långfredagsgudstjänst.
Församlingskören.

21 april, Påskdagen

12 maj, Fjärde söndagen i påsktiden

Amnehärads Kyrka kl.11
Påskdagsgudstjänst. Kyrkokören.
Södra Råda Kyrka kl. 16
Påskdagsgudstjänst. Kyrkokören.
Lyrestads Kyrka kl.11 Påskdagsgudstjänst.
Församlingskören.

Södra Råda Kyrka kl.18 Mässa.
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Körmedverkan.

22 april, Annandag påsk
Otterbäckens Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Musikgudstjänst. Sammanlyst.
28 april, Andra söndagen i påsktiden

19 maj, Femte söndagen i påsktiden
Equmeniakyrkan, Gullspång kl.18
Ekumenisk sånggudstjänst. Ekumenisk kör.
Sjötorps Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Sammanlyst.
26 maj, Bönsöndagen

Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Sjötorps Kyrka kl.18 Mässa.

Amnehärads Råda Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Kyrkvandring Nunnestads Byalag. Kyrkkaffe.
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa.

30 april, Valborgsmässoafton.

30 maj, Kristi himmelsfärds dag

Färed Kyrka ca: kl.21.30 Aftongudstjänst.
Församlingskören.
5 maj, Tredje söndagen i påsktiden
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst för
Stora o Små. Ceciliakören. Vårfest.
Berga Kyrka kl.16 Gudstjänst.
Musikgudstjänst. Församlingskörens
vårkonsert.

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Amnehärads Kyrka kl.8 Gudstjänst. Sång
från tornet. Kyrkokören. Kyrkfrukost.
Bergatorp kl.8 Gudstjänst. Gökotta.
Församlingskören. Kyrkkaffe.
2 juni, Söndagen före pingst
Otterbäckens Kyrka kl.11 Mässa.
Sjötorps Kyrka kl.19 Musikgudstjänst.
”Musik i sommarkväll”.

I behov av skjuts till kyrkan vid gudstjänster i Amnehärads delen, kan du ringa oss:

Kristina Eriksson 0551-230 14, 070-661 08 23,
Helene Dagobert Karlsson 0551-208 90, 070555 19 45

Och i Lyrestadsdelen:

Birgitta Svensson, 070-654 59 65 eller Marie-Louise Bergström, 076-876 66 65
Med reservation för ev. ändringar.

10

FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2019

FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2019

11

MUSIKEN I PASTORATET

Lunchmusik med baguette

Uppskattad musiktradition som startade
upp igen i februari. Njut av variationsrik
musik på orgel och smakrik förtäring.
Önska din egen favoritmusik! Välkommen
till Amnehärads kyrka kl. 12.15 på följande
datum under vårterminen: onsdagar den
6 mars 3 april och 8 maj.

Upplev påskens glädjebudskap!
”Från död till liv”, i ord och körsång i våra
gudstjänster på långfredagen och påskdagen.
Se vidare gudstjänstsidan!
Påskgudstjänst med musik i Otterbäckens
kyrka
Annandag påsk kl. 18.00 Anita Björk med
sångare.

Valborgsmässofirande

HÄNT I FÖRSAMLINGEN

Ekumenisk sånggudstjänst
Söndagen den 19 maj kl. 18.00
i Equmeniakyrkan, Gullspång.
Ekumeniska kören medverkar.

Kristi himmelsfärds dag

torsdagen den 30 maj kl. 8.00. i Amnehärads
kyrka.
”Sång från tornet”. – Amnehärads kyrkokör
inleder gudstjänsten med sång från tornet.
Kyrkfrukost med musik.

Musik i sommarkväll

Vår uppskattade Sommarmusik med start i
Sjötorps kyrka den 2 juni är under
planering.
I år ger Amnehärads kyrkokör sin
traditionella sommarkonsert i Amnehärads
kyrka söndagen den 16 juni kl.19.00.

Valborgsmässoafton den 30 april. Körerna
sjunger in våren.
Amnehärads församling:
Amnegården kl. 18.00
Badängen, Otterbäcken kl. 19.30
Rud, Södra Råda kl. 20.30

Toner tankar och tystnad
... eftertanke

Valborgsfirande 30 april

Vårkonsert

Konstgudstjänst

Under våren fortsätter vi med en lugn stund
mitt i vardagen, 30 min. för inspiration, vila
och Toner, tankar och tystnad……eftertanke.
Onsdag 6 mars i Berga kyrka kl. 19.00
Askonsdagsmässa med toner, tankar och
tystnad.
Torsdag 4 april i Lyrestads kyrka kl. 19.00.

Vårkonsert med församlingskören
Söndag 5 maj kl. 16.00 i Berga kyrka
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Tårtkalas och korvgrillning från kl. 18.00 i
Lyrestad. Valborgsfirande i Sjötorp kl. 18.30
med vårtal, sång av församlingskören och
valborgseld kl. 19.30 i Lyrestad. Angående
valborgsfirande i Färed, se kommande
annonsering.

i Lyrestads kyrka den 3 mars kl. 11.00. Eva
Söderström, konstnär, teolog och författare
från Storfors medverkar.

Julnattsgudstjänster
i Sjötorp och Berga
och Julotta i Lyrestad
I Sjötorp medverkade de musikaliska ungdomarna
Westerlund på en mycket välbesökt gudstjänst
och i Berga sjöng församlingskören och Anita
Björk stod för orgel och pianomusiken.
I Lyrestad, där många gärna vill fira julotta
kl 07.00 medverkade kantor Maria Lugn och
Reine Medelius med några julsånger.

1:a Advent

Halmauktion
i Lyrestad 6 dec

Sopplunch

Den årliga halmauktionen i Lyrestad var tyvärr
inte lika fullsatt som vanligt och inbringade
drygt 9.000:-, som används framförallt till julblommor till församlingsbor över 80 år i gamla
Lyrestads församling. Auktionsutropare var
Margret Kållberg , som svingade klubban med
bravur. För det mycket uppskattade luciatåget
stod barn från Lyrestads barnförening.

I gudstjänsten avtackades kyrkvärden Karin
Richardsson, som tjänstgjort i nära 35 år i
Lyrestads församling. En god och trogen tjänare
i vår kyrka!

28 november. Vi gästades av Märta och Larserik
Nyberg, som sjöng och spelade ” en bukett
sånger från Dan Andersson till Björn och Benny”.
Som vanligt trivsamt och välbesökt.
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HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

HÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Julkonsert i Amnehärad

Kyrkokören under Lars Kullnes ledning avslutade sitt
80-årsjubileum med julmusik, allt från ”Julen är här” till Bach´s
juloratorium. Medverkade gjorde även Clas Grumer på trumpet,
Victoria Carvalho och Lisa Moberg på fiol samt Jenny Ros på
tvärflöjt. Catie Wennborn ackompanjerade.

Julafton

Uppskattad julnattsgudstjänst med
stämningsfull sång i Otterbäckens
kyrka.

Julotta i Amnehärad

Vecka med ekumeniken i centrum
Tillsammans firade kommunens (Gullspångs)
kyrkor och samfund Böneveckan för kristen enhet. Ett
vintrigt januari till trots, så
var vi många som slöt upp
till söndagens gudstjänst
i Amnehärads kyrka och
vid veckosamlingen i Morkyrkan, Hova. Kyrkornas
pastor och präster delade
med sig av sina tankar
kring några bibelställen och
för sången vid söndagens
gudstjänst stod ekumeniska
kören med sångare från alla
kyrkor.
Hova-Älgarås församlings
Allemanskören bjöd ur sin
repertoar i Mokyrkan.

Jullunch, Amnehärads församling
Trettondedag Jul
I år valde vi att fira Trettondedag Jul
i Sjötorp, med körsång och julgröt.
God gemenskap i kyrkan och
bygdegården.

Tidig och välbesökt juldagsmorgon i Amnehärads kyrka.
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Varken sångarglädjen eller matlusten var det
något fel på den andra söndagen i advent, då
det bjöds in till gudstjänst med efterföljande
jullunch i Amnehärads församling. Kören
Galaxen under Ulrika Ehns ledning stod för
sången, Hugo charmade alla när han döptes i
gudstjänsten och kockarna i köket fick
välförtjänt beröm flera gånger om.
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DIAKONI

DIAKONI

Syföreningsauktion

Amnehärads kyrkliga syförenings händiga damer lockade barnkören och köpsugna besökare till sin
årliga auktion. Det finfina resultatet uppgick till 21 498 kronor.

SVENSKAKYRKANS INTERNATIONELLA
ARBETE = ACT SVENSKA KYRKAN

Julinsamlingen
Än en gång har Amnehärads internationella grupp lett församlingens
julinsamling till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete. Insamlingen avslutades i samband med
trettondedagens gudstjänst. Resultatet
uppgick till 13 118 kronor och vi säger
ett stort tack till alla, på olika sätt
engagerade, samt konstaterar att den
efterföljande gröten i församlingshemmet både värmde och smakade gott.

Julkampanjen

Slutresultatet för julinsamlingen i Lyrestads församling blev 12 504 kronor
varav 3000 kronor är överskott från årets luncher i Kyrkans Hus.
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I vår, närmare bestämt söndagen den 5:e maj byter vi namn, Svenska kyrkans internationella arbete
blir Act Svenska kyrkan. Act betyder agera och vi vill tydligt visa att vi i Jesu efterfölje är kallade att
agera och stå upp för tron om att vi alla är skapade till Guds avbild.
Kopplingen finns också till ACT-alliansen som står för Action by Churches Together, världens största
allians av kristna organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans.
Verksamheten kommer inte på något sätt att påverkas av namnbytet. Act Svenska kyrkan kommer att
göra samma saker som det som i dag benämns Svenska kyrkans internationella arbete.
Innan namnbytet hinner vi med att genomföra årets fasteinsamling under temat, ”Samma himmel.
Samma rättigheter”. Verkligheten ser olika ut. Under perioden Fastlagssöndagen till Palmsöndagen
sker detta på lite olika sätt i våra församlingar. I samband med gudstjänsten i Sjötorp den 7 april
planeras aktiviteter till förmån för insamlingen.
Amnehärads internationella grupp öppnar upp församlingshemmet och bjuder till våffelcafé lördagen
den 13:e april. Tisdag, fredag och lördag i samma vecka sker bössinsamling utanför ICA Supermarket,
Gullspång.

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Var med i kampen för människors rätt
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Swisha din gåva till

900 1223

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2019
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VINTERKRYSSET

VÄLKOMMEN TILL





















Johannesevangeliet 11:25

Vinnare av höst-krysset är: Inga Andersson Jonstorps gård, Gullspång och Eivor Wetterstrand
Eek Hamngatan Karlstad.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på resp. expedition.









































































































































































  
 










































Onsdagar i Amnehärads församlingshem
klockan 12.00
20 mars, Kören Galaxen under Ulrika Ehns
ledning.
10 april, trubaduren Bror Georgsson från Karlstad
underhåller.
Lyrestads församlingshem
Onsdag 27 mars, 12.30 Reine Medelius och Maria
Lugn sjunger och spelar.
Onsdag 24 april, 12.30. Dragspelsgruppen JARLS
underhåller.

ÖPPEN FÖRMIDDAG I
SJÖTORPS BYGDEGÅRD

Torsdagen den 7 mars, frukost kl. 9.00 och
program som vi utformar tillsammans. Vill du
komma senare serveras kaffe 11.00. Kommande
datum annonseras senare i pressen och på vår
hemsida.

”LIVSLOPPET”






















KRYSSA OCH VINN

Svaret med kryssidan sänder du in senast den 30 april

Till: ”Vårkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

Unna dig att slippa ifrån frukostbestyren åtminstone en morgon och sök dig till Amnehärads kyrka
och församlingshem på Kristi himmelsfärds dag.
Morgongudstjänst kl.8 i Amnehärads kyrka och
påföljande riklig frukost i församlingshemmet.
Gudstjänsten inleds med sång av kyrkokören från
tornet.

EKUMENISK
SÅNGGUDSTJÄNST

Vårens traditionella ekumeniska gudstjänst firar
vi söndagen den 19 maj kl.18 i Equmeniakyrkan,
Gullspång. Ekumeniska kören medverkar.

KYRKVANDRING OCH
KYRKAFFE

Sin vana trogen bjuder Nunnestads byalag på
kyrkkaffe framåt senvåren. I år infaller detta i
samband med gudstjänsten i Amnehärads kyrka
söndagen den 26 maj kl.11.

Dag annonseras senare i pressen och på vår
hemsida.










KYRKFRUKOST

PÅSKLUNCH I KYRKANS
HUS I HASSLE









SOPPLUNCHER











Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar under våren









Välkommen till ...













Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................

– MED TIPSPROMENAD OCH
VÅFFELCAFÉ

Amnehärads Internationella grupp välkomnar
dig till församlingshemmet lördagen den 13
april mellan kl.10 till kl.14. Njut av nygräddade
våfflor, köp lotter samtidigt som du provar dina
kunskaper om världen och Svenska kyrkans
arbete i den.

FÖRSAMLINGSRESA
I LYRESTADS FÖRSAMLING
Blir av under våren. Annonseras senare.

HALMGRUPPEN

träffas måndagar kl. 14.00–17.00 i Lyrestads
församlingshem. fr.o.m. 6 feb.

................................................................................................................
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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,
Församlingshemmet
548 73 Lyrestad.
VÅREN
2019
_______________________________________________________________________________
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.

Postadress: Lyrestads församling. Församlingshemmet 548 73 Lyrestad.
Församlingsexpeditionen i Amnehärad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Kyrkokamrer
Präster
Tel. 0551-285 53 direkt / 0551-285 50 växel, Fax. 0551-200
78.
Florence Lindwall Rylén
Kyrkoherde
Charlotte Holmgren
Telefon
exp.
0501‐669 32
Postadress:
Amnehärads
församling.
Församlingshemmet 547 92 Gullspång.
Telefon
exp.
0551‐285 53 /0501‐500
09
Telefon
0501‐28 87 86
Telefon
0551‐285 47
Te. Bostad
0551‐228 40
Kyrkogårdsförvaltningen
E-postadress: amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se
Gerth Johansson
Komminister
Reine Medelius
Telefon exp.
0501‐669 36
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad
Telefon exp.
0501‐669 31
Telefon
0501‐27 87 83
Telefon
0501‐27 87 90

Präster

Kyrkomusiker
Organist
Telefon
Kyrkoherde
Kantor
Telefon
Telefon exp.

Lars Kullnes
0551‐285 43
Charlotte Holmgren
Anna Pettersson
0501‐27
87 88
0551-285
53 / 0501-500

BarnUngdomFamilj
Telefon
0551-285 47
Förs.Assistent
Desirée Karlsson
Reine Medelius
I Komminister
Amnehärad
Telefon
0551‐285 42

Telefon exp.

0501-669 31
87 90

Vik.Förs.Assistent I Lyrestad
Telefon
0501-27
Tiden:1/82016—31/122016

Kyrkomusiker
0501‐27 87 89

Helena Witting
Telefon

Organist
Telefon
Vik. kantor
Telefon

Lars Kullnes
0551 – 285 43
Anita Björk
070-813 67 74

Barn-Ungdom-Familj

LOGOTYP HÄR

Förs. Assistent
i Amnehärad
Telefon
Förs. Assistent
i Lyrestad
Telefon

Desirée Karlsson
0551-285 42

Maria Westdahl

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon
0551‐285 51

Kyrkokamrer
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Lokalbokning/Uthyrning
Florence Lindwall
Telefon
0501‐500 02

Telefon exp.
Telefon

Information/Församlingsblad
Redaktör
Telefon

Ryrlén
0501-669 32
0501-27 87 86

Karin Kullnes
070‐230 86 77

Kyrkogårdsförvaltningen
Andreas Lindblad
Telefon
0501-27 87 87

Församlingshemmet, Amnehärad

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

Telefon

0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon

0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör
Telefon
Telefon exp.

Karin Kullnes
070-230 86 77
0551-285 55

0501-27 87 80

Kyrkoskrivare

Niclas Gustafsson
Telefon
0501-669 30
0501-27 87 85

Redaktör: Karin Kullnes
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren
Omslagsfoto: Marina Persson
Publicerade texter och bilder i församlingsbladet äger Amnehärad-Lyrestads pastorat upphovsmannarätten till.
VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97

