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FÖRSAMLINGSBLAD

När Jesusbarnet låg en gång på krubbans halm, vid änglars sång,
då tände Gud i himlens hus, den första julens stora ljus.
Nu tänder vi i granen snart små ljus som skiner varmt och klart.
Och alla barnen tänker då, på barnet där i stallets vrå.
Psalm 117:1-2

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

Tankar inför julen

” I frostiga kvällar syns en arkad
Med pipor av silver i glittrande rad.
Nu reser vintern sitt orgelhus
ur mörker och grus”.

Kanske var det norrskenets ”orgelliknande” ljusstrimmor som diktaren Karlfeldt tänkte på, när han skrev dessa rader till en av sina största dikter ”Vinterorgel”. Här liknas vinternaturen vid en kyrka utan början och slut med en väldig
orgel, som med sin fulla kraft liknar stormens raseri, och som snabbt skiftar till
de lugnaste och vackraste nyanser.
Och visst är kyrkorgeln det största av alla musikinstrument som kanske får oss
att tänka på något större och mäktigare än oss själva! Under alla mina år vid
orglarnas klaviaturer har jag ofta fått höra att: ”Musiken tar vid där orden inte
räcker till!” Den kan ge tröst i sorgens stund, eller fylla oss med kraft och sprudlande glädje! Den är så att säga ”sitt eget” språk, som talar över nationsgränserna. Ja, det har till och med sagts att ”om Gud har ett språk så är det musiken…”
Att få förmedla detta, vid gudstjänster och konserter i och även utom vårt land
har varit en stor förmån!
Glädje i överflöd har jag också upplevt under mer än fyrtio års arbete med musiker, sångare och körer! Få saker överträffar känslan när tonerna sitter på plats,
man framför ett inövat körstycke tillsammans och alla medverkande uppgår i
en ny klingande helhet – vi talar då om ”klangkroppen”. Och när man ”lyfter”
körsångare till att sjunga något de inte trott varit möjligt. Sedan får vi inte glömma den trivsamma samvaron med ”körfika”,samtal om livets glädjeämnen men
även enskilda samtal av personligare och allvarligare slag.
Allt detta kulminerar i jul, och vi får på nytt möjlighet att uppleva ord och ton
i våra kyrkor i advents- och julgudstjänster med körer och instrument. Från
adventstidens glädje och hopp till julstämningen vid julnattsgudstjänster och
julottor, ja ända över nyår fram till trettondag!
Kraft, glädje och visioner önskar jag Dig i advent, jul och inför det nya året.
God jul och Gott nytt år!
Lars Kullnes, kyrkomusiker och organist

2

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2017-18

FÖRSAMLINGSNYTT

DÖPTA

Foto: Matilda Fröjd

Amnehärads församling
26 augusti
26 augusti
26 augusti
24 september
30 september
28 oktober
28 oktober
28 oktober
28 oktober

15 oktober
22 oktober
5 november
11 november

Hedvig Ellie Eleonora Sörensen
Tyra Anna Inez Strid
Ebbe Christian Birger Nyberg
Maja Ingrid Wilhelmina Helzén
Alice Sonja Linnea Gustavsson
Karl Alfred Udén
Ingrid Maj Svensson
Arvid Åke Jonas
Boklund Larsson
Alma Gunhild Eriksson
Molly Elisabeth Raili
Meyer Rinne
William Karl Wilhelm
Gustafsson
Vincent Esplund

Foto: Helena Hallerström

Amnehärads församling

23 augusti
Nils Gustav Lauri Ravelin
Sixten Bernt Ulf Henriksson
4 september
Signe Lova Eriksson
4 september
5 september
Melker Bror Tore Holmer
8 oktober
Alicia Sonja Linnea Gustavsson
20 oktober
Leah Margaretha Rylander
3 november
5 november
Jan Melker Karlsson
8 november
Enyo Lars Egon Tapper
Lyrestads
Jouline Ursula Katrin Tapper

Lyrestads församling
23 september
23 september
30 september
30 september
30 september
7 oktober
14 oktober
15 oktober

AVLIDNA

29 juli
2 augusti
2 augusti
3 augusti
16 augusti
28 augusti
11 september

Kenth Gunnar Vilhelm
Gustafsson
Bo Krister Berggren
Karl Tommy Engström
Vivi Maria Ståhlberg
Tomas Isidor Karlsson
Leo Vladimirs Strazdovskis
Lars Kennet Malm
Inga Britt Kristina Larsson
Bersche Bernt-Eric Carlsson

församling

Gösta Håkan Hedström
Ulla Kristina Larsson
Anna Kristina Johansson
Lars Ivar Skog
Bo Inge Karlsson
Per Olof Eliasson
Anne-Marie Viola Karlsson

Lyrestads församling

VIGDA

2 september Matilda Maria Westerlund
& Joel Andreas Egerhag
21 oktober
Anders Nils Valdemar Johansson
& Johanna Kristina Sofia Carlen
21 oktober
Annika Margaretha Johansson
& Hans Lars-Göran Carlsson
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Konfirmander och ledare på läger i Flämslätt

Gruppbild på Flämslätt. Årets konfirmander i Amnehärad och Lyrestads pastorat.

Tipspromenad Flämslätt, här testar vi kyrkokunskaperna.

Flitens lampa lyser, konfirmanderna förbereder
söndagens gudstjänst. Foton: Ludwig Von Knorring

Barnens Bibel

Kyndelsmässodagen den 4 februari bjuder Amnehärads
samt delar av Lyrestads församling in årets 6-åringar att få
ta emot Barnens Bibel. Välkommen till Amnehärads kyrka
klockan 16.00 och Lyrestads kyrka klockan 14.00. Personlig
inbjudan kommer att skickas ut.
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Dopfest i Amnehärads kyrka

På den helige Mikaels dag var det gudstjänst för
stora och små. Den firades med Dopfest för alla
barn som döpts under året och dophjärtan delades
ut. Den avslutades med tårta i församlingshemmet.

Torsdax klubben
Torsdax klubben är en barngrupp mellan
5-11 år som träffas på Torsdagar kl. 14.3016.30 i Kyrkans Hus i Hassle.
Denna dag bakade vi pizza och lekte
lekar.

Foto: Maria Westdahl

Ceciliakören sjöng fina sånger för barnen.

Nils tar emot sitt hjärta av Desirée.

Allahelgonavandring

Allahelgonavandring stod på höstlovets
schema för Kompisklubben och Cecilia
kören. Foto: Alma Karlsson

Foton: Ludwig Von Knorring

Luciafirande onsdagen
den 13 december
ALLA är varmt välkomna till barngruppernas
årliga luciatåg i Amnehärads kyrka klockan
18.00
Vi avslutar med lussekaffe i församlingshemmet.
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KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Sjötorps
askgravplats

I Sjötorp har askgravplatsen fått ett nytt utseende. Plåtkanten har ersatts med grå bohusgranit . Vi hoppas att ni som vi är nöjda med
resultatet.

Vi som fixade till askgravplatsen var Helena, Maria
och Niklas. Foto: Anna Helge

Det är inte vår mening…..

Att blåsa bort era fina änglar och minnessaker som står på gravarna, men under
vissa perioder och mest under lövperioden kan det förekomma.
Är det så att man kan förankra dessa så
vore det guld värt för oss vaktmästare
som jobbar på våra kyrkogårdar.
Med vänlig hälsning
Kyrkogårdsvaktmästarna.

Jobbet klart och så här blev resultatet.

Foto: Helena Hallerström

Färeds kyrka

Foto. Helena Hallerström

Under en period har kyrkan i Färed fått ny färg och
puts.
Renoveringen är nu klar. Välkommen till din kyrka
andra advent.
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BARNKRYSSET
Vinnare av höst - krysset är: Frida Karlsson, Skolgatan 4 Gullspång
Välkommen att hämta din vinst, en biobiljett på pastorsexpeditionen i Amnehärad.
STORA
UGGLOR

VANLIGA
FÅGLAR

MÅNAD OCH PLANET
ELAK

MAMMA
TILL JESUS

SNOR

SKA MAN
I EKAN
FINNS PÅ
CYKELHJUL
DE LÄGGER
ÄGG

Gårdsvägen 3
828 31 EDSBYN

PLACERADE

FRUSET
VATTEN
IDROTTSKLUBB

KALL
TÄRNING

ÅTTA
PLUS TRE
KOMMER
EFTER Q

STORT
VARUHUS
I STOCKHOLM

RINNER
PÅ LJUS

FÖRSTA
OCH SISTA
BOKSTAVEN
MIRAKEL

LÖVTRÄD

TRÄD ELLER LÅDA

KNIVENS
VASSA DEL

GAV ADAM
EN FRUKT

STJÄLA

VATTENVÄXT

INTE IN
BRUTEN

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

KRYSSA OCH VINN
EN BIOBILJETT

KOMMER
EFTER A
SVENSK
POPGRUPP
SOM VANN
ESC 1974

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

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 31 januari 2018
Till: ”barnkrysset” Församlingshemmet 54792 Gullspång.

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

Personalförändring

Anna Pettersson har tjänstledigt
under tiden 20 november till 20 Maj
för att pröva en ny tjänst i Axbergs
församling i Närke. Vi önskar henne
lycka till.
Samtidigt hälsar vi kantor Maria
Lugn välkommen till vårat Pastorat.
Hon kommer ifrån KinneVedum och ska vikariera för Anna
under hennes ledighet.
Foto: Marina Persson
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MUSIKEN I PASTORATET

MUSIK I AMNEHÄRAD
Onsdag 6 december kl 12.15
Lunchmusik med baguette. Lars Kullnes,
orgel. Tema Julmusik.
Onsdag 7 februari kl 12.15
Lunchmusik med baguette. Lars Kullnes,
orgel.
Onsdag 7 mars kl 12.15
Lunchmusik med baguette. Lars Kullnes,
orgel.

Söndag 17 december kl 18.00
Julkonsert med Amnehärads kyrkokör.
Medverkande: Pelle Leijon, trumpet, Victoria
Carvalho och Mikael Pettersson, fiol, Jenny
Ros, tvärflöjt, Catie Wennborn, ackompanjemang, Dirigent Lars Kullnes.
Söndag 24 december kl 23.00
Otterbäckens kyrka julnattsgudstjänst med
körsång.

Söndag 31 december kl 16.00
Amnehärads kyrka Nyårsbön Solosång Anneli Sundström.

1 januari, nyårsdagen kl 18.00
Amnehärads kyrka Eukemenisk gudstjänst.
Sång och musik framförs av Anita Björk med
sångare.
Lördag 6 februari kl 17
Gudstjänst i Amnehärads kyrka. Kyrkokören sjunger Christmas carols. Efteråt julgröt
med allsång i församlingshemmet.

Fastlagssöndagen den 11 januari kl. 18.00
i Amnehärads kyrka.Musikgudstjänst med
ljuständning och sinnesro. Kyrkokören medverkar.

MUSIK I LYRESTAD

Söndag 10 december kl 18.00
Adventsgudstjänst i Färeds kyrka .Solosång
av Annelie Sundström.
Adventskaffe i Färeds gamla skola.

Söndag 24 december kl 23.00
Midnattsgudstjänst i Sjötorps kyrka, Församlingskören, Pelle Leijon trumpet.
Söndag 25 december kl 07.00
Julotta i Lyrestads kyrka, sånggrupp, Pelle
Leijon trumpet.
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Söndag 31 december kl 18.00
Nyårsbön i Berga kyrka, solosång av Annelie
Sundström.
Lördag 6 januari kl 11.00
Gudstjänst i Lyrestads kyrka, solosång av
Agnetha Halldin.
Söndag 4 mars kl 18.00
Musikgudstjänst i Lyrestads kyrka.

MUSIKEN I PASTORATET

Glimtar från höstens musik
Sånger för livet

En strålande vacker sensommardag ringlade sig kön lång in till Amnehärads kyrka.
Amnehärad/Lyrestads pastorat hade glädjen
att få arrangera ”sånger för livet ” tillsammans med Läkarmissionen.
Frivilliga medarbetare för dagen iklädda
röda västar hjälptes åt att fylla kyrkan till
sista plats.
Pastoratets körer fanns med och sångglädjen
kunde nog ingen ta miste på. Mats Backlund
ledde med van hand såväl orkester, 120 talet
körsångare och solist, som denna dag var
Sonja Aldén.

Sopplunch

Foto: Anna Pettersson

Höstens första sopplunch i Lyrestad gästades av
det glada gänget i DoReMi-kören, under ledning
av Irene Nordgren Johansson.

Foto: Anna Pettersson

Ett piano, fyra händer

De bulgariska systrarna bjöd på ett härligt
4-händigt program i Lyrestad kyrka en kväll i
skördetid.

Lunchmusik
Foton: Charlotte Holmgren

Foto:Karin Kullnes

Ett 40 – tal besökare njöt av lunchbaguetter och
önskemusik av Magnus Uggla, höstvisa, jazz och
klassiskt i lagom blandning, framfört på orgel av
Lars Kullnes. En av alla träffpunkter i vår verksamhet.
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Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

GUDSTJÄNSTER

Amnehärad – Lyrestads pastorat, december 2017 – februari 2018.
3 december, Första advent

26 december, Annandag jul

Amnehärads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Kyrkokören. Kyrkkaffe.
Vikens kyrksal kl.17 Adventsgudstjänst.
Sångmedverkan. Kyrkkaffe.
Lyrestads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Församlingskören. Kyrkkaffe.
Berga Kyrka kl.16 Adventsgudstjänst.
Musikmedverkan. Kyrkkaffe.
Sjötorps Kyrka kl.18 Adventsgudstjänst.
Sång och musikmedverkan. Kyrkkaffe.

Vikens Kyrksal kl. 18 Sång och musik i
jultid. Sammanlyst för hela pastoratet. Kyrkkaffe.

10 december, Andra advent
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst. Kören
Galaxen. Jullunch.
Färeds Kyrka kl.18 Adventsgudstjänst.
Musikmedverkan. Kyrkkaffe.

17 december, Tredje advent
Amnehärads Kyrka kl.18 Julkonsert. Sammanlyst för hela pastoratet. Kyrkokören.
Solister och Instrumentalister.

24 december, Julafton
Otterbäckens Kyrka kl.23 Julnattsgudstjänst
med musik.
Sjötorps Kyrka kl.23 Midnattsgudstjänst.
Församlingskören. Trumpet.

25 december, Juldagen
Amnehärads Kyrka kl.7 Julotta. Kyrkokören
Lyrestads Kyrka kl.7 Julotta. Sångmedverkan. Trumpet.

10

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2017-18

31 december Nyårsafton
Amnehärads Kyrka kl.16 Nyårsbön. Sångmedverkan.
Berga Kyrka kl.18 Nyårsbön Sångmedverkan.

1 januari Nyårsdagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Sammanlyst Ekumeniskgudstjänst. Sångmedverkan.

6 januari, Trettondedag jul
Amnehärads Kyrka kl.17 Gudstjänst.
Körsång. Servering av gröt i församlingshemmet.
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst. Musikmedverkan. Servering av gröt i församlingshemmet.

7 januari,
Första söndagen efter trettondedagen
Sjötorps Kyrka kl.18 Sammanlyst Gudstjänst.

14 januari, Andra söndagen efter
trettondedagen
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa.
Berga Kyrka kl.18 Gudstjänst.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Hova Kyrka kl.11 Sammanlyst Ekumeniskgudstjänst. Körmedverkan. Kyrkkaffe.
Lyrestad Kyrka kl.18 Mässa.

28 januari, Septuagesima
Vikens kyrksal kl.16 Gudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe.
Berga Kyrka kl.10 Gudstjänst.

4 februari, Kyndelsmässodagen
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst för
Stora o Små. Ceciliakören. Bibelutdelning till
församlingens 6- åringar. Kyrkkaffe.
Lyrestad Kyrka kl.14 Gudstjänst för Stora
och Små. Bibelutdelning till 6- åringar.
Kyrkkaffe.

11 februari, Fastlagssöndagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Kyrkokören.
Sjötorps Kyrka kl.11 Gudstjänst.
Församlingskören.

14 februari, Askonsdagen
Amnehärads Kyrka kl.19 Veckomässa.
Berga Kyrka kl.19 Veckomässa.

18 februari, Första söndagen i Fastan
Amnehärads Kyrka kl.18 Musikgudstjänst.
Lyrestad Kyrka kl.11 Gudstjänst.

25 februari, Andra söndagen i Fastan
Vikens kyrksal kl.16 Gudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe.
Sjötorps Kyrka kl. 10 Mässa.

4 mars, Tredje söndagen i Fastan
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst.
Lyrestad Kyrka kl.18 Musikgudstjänst.
I behov av skjuts till kyrkan vid guds-
tjänster i Amnehärads delen, kan du
ringa oss:

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

21 januari, Tredje söndagen efter
trettondedagen

Kristina Eriksson 0551-23014, 070-6610823
Helene Dagobert Karlsson 0551-20890,
070-5551945
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BISKOPSBREV

Till glädje, i kärlek bjuden
Ett brev från biskop Åke Bonnier om nattvarden.

Foto: Carla Karlsson

Det här brevet skriver jag till dig som bor i Skara stift för att berätta något om nattvarden som firas ofta i våra kyrkor. Jag hoppas
att 2018 ska vara ett år där vi kan samtala om nattvarden och fira
gudstjänst med nattvard oftare tillsammans. Vi kan göra det på
olika sätt i våra olika församlingar för att kunna ana än mer av
Guds gränslösa nåd.
Jag hoppas också ivrigt att du vill vara med. Läs detta brev hemma eller tillsammans med andra och samtala gärna med varandra om de frågor som brevet avslutas med. Guds rika välsignelse
önskar jag dig i allt!.

+Åke Bonnier
Biskop i Skara stift

Foto: Shutterstock

Första gången jag fick fira nattvard var i juli 1973. Jag
var konfirmand och hade aldrig någonsin gjort det
tidigare. Jag visste knappt vad det var eller hur man
skulle göra och egentligen ville jag bara ta emot välsignelsen som var alternativet till brödet och vinet.
Jag knäböjde enligt instruktion vid altarrundeln.
När prästen kom till mig och det var min tur att ta
emot gjorde jag fel tecken. Så jag ”tvingades” att ta
emot nattvardsgåvorna. Det var min första nattvardsgång men inte den sista.
Något hände och när jag berättade för min mamma
om att jag ville fortsätta i kyrkans sammanhang sa
hon i vårt samtal att hon tyckte att nattvarden var
något ohygiensikt som jag inte behövde delta i.
Jag minns min egen reaktion: Men jag vill ju… Jag
vill fortsätta att ta emot Jesus själv i nattvarden! Och
jag gjorde och gör det väldigt ofta för det handlar om
Guds gränslösa kärlek till var och en och till mig också.
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Påskens måltid
Jesus var jude och firade troligen alla judiska högtider som man firade då och som man firar nu. En av
dessa är Pesach det vill säga påsk. Det är en högtid
som bland annat påminner om Israels barns befrielse
ur Egypten.
Den inleds med att man samlas och äter en måltid
tillsammans med olika typer av symbolrätter som ska
påminna om olika svåra umbäranden under slaveriet
och i samband med uttåget. Där finns saltvatten som
påminner om tårarna man grät, där finns bittra örter
som ska vara en symbol förr lidandet.
Där finns också det osyrade brödet som föreskrevs i
samband med att dödsängeln gick förbi Israels barns
bostäder, men drabbade de förstfödda barnen i alla
andra sammanhang (2 Mos 12). Också vin ska finnas
med som en symbol för befrielsens glädje.

En ny tolkning
Jesus samlade sina lärjungar och firade sin sista påskmåltid inför det som han anade skulle komma - hans
förestående död. (Mark 14:17-25) Under den måltiden
överraskade han sina lärjungar med att ge ytterligare
en tolkning av det osyrade brödet och vinet. (Mark
14:22-25).
Sedan dess har Jesu lärjungar i alla tider ätit en
måltid där de delat bröd och vin i gudstjänstsammanhang. Redan de första kristna samlades på Herrens
dag, alltså söndagen och åt tillsammans.
Från början var det en riktig måltid med mat som
deltagarna skulle ha med sig (1 Kor 11:20-26) men så
småningom var det endast osyrat bröd och vin som
användes.

BISKOPSBREV

I dag firar vi nattvard. Mässa kallas det i
kyrkans gudstjänstsammanhang. Nattvarden är ett av Svenska kyrkans två sakrament, det andra är dopet. Det innebär
att det är en helig handling som Jesus har
instiftat och som gör det osynliga synligt,
när nåden når oss i bröd och vin.
Men det kan också kallas eukaristi.
Ordet kommer från grekiskan och betyder tacksägelse. I mässan tackar vi Gud
för allt vad Gud gjort för oss i skapelsens
sammanhang, genom Jesus liv, död och
uppståndelse och att Guds nåd är ny varje
morgon.

Foto: Kurt Michel/pixelio.de, Annamartha/pixelio.de

En sätt att tacka Gud

Av åkrarnas korn och bergens druvor...

Gemenskap med varandra

Foto: Shutterstock

När vi kommer samman i kyrkan för att fira mässa
gör vi det i gemenskap med varandra. Vi är där tillsammans. Men vi är också där tillsammans med alla
människor som firar nattvard runt om på jorden.
I varje stund firas det mässa någonstans på vårt
klot och vi hör samman med dem. Men kyrkan utgörs inte bara av alla oss som lever och verkar i dag.
Nej, kyrkan är större än så. Den är en gemenskap som
sträcker sig över tid och rum. Alla som gått före oss
in i det stora Gudsmötet är med vid nattvardsbordet.
Men självklart är också vår måltid en gemenskap
med Herren Jesus Kristus. Han är där. Vi vet inte hur
det går till. Det finns nattvardsläror som försöker förklara det hela på olika sätt.
Martin Luther talar om att det viktigaste är att vi
får ta emot Kristus själv i brödet och vinet efter hans
löfte - ett löfte som ges i Bibelordet: Medan de åt tog

han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och
sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare,
tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han
sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet
för många”. (Mark 14:22-24).
När vi tar emot nattvardens bröd och vin, antingen på knä eller stående vid altarringen eller gående
i kyrkogången, och tillsägs orden: Kristi kropp för dig
utgiven, Kristi blod för dig utgjutet, är det mer än bara lite
osyrat bröd och lite vin. Det är Kristi kropp och blod.
Han är där, i brödets och vinets gestalt. Det är en
verklig Kristusnärvaro samtidigt som det är osyrat
bröd (ofta oblat) och vin. Hur går det till? Det är ett
mysterium - och därför kan vi instämma i orden i
gudstjänsten: ”Stort är trons mysterium”.

Flera dimensioner
Nattvardsfirandet har flera dimensioner, som koncentreras i den enkla handlingen att ta emot bröd
och vin.
En av dessa är offerdimensionen. Det är inte ett
upprepande av det som Jesus gjort en gång för alla på
korset. Nej, när vi firar mässa bär vi fram oss själva
som ett offer. Vi bär fram våra böner, vår lovsång och
överlämnar oss själva i Guds tjänst. På det sättet blir
nattvardsfirandet ett svar på Guds kallelse. Med allt
det som är mitt, med alla mina gåvor med alla mina
brister, kommer jag till Jesus själv och överlämnar
allt, hela mig, till tjänst.
Förlåtelsedimensionen är också viktig. Jag får komma med alla mina brister, alla mina nederlag, allt det
som med kyrkans traditionella språkbruk kallas synd
och överlämna detta till Jesus på korset. Han möter
mig i det brutna brödet och ger mig sin nåd, sin kärlek, sin frid. Det blir ett saligt byte. I psalm 73 i vår
psalmbok sjunger vi: ”du tar vår skuld, din frid du ger”.
En tredje dimension är rättvisan. I nattvardspsal-
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Foto:Magnus Aronson/Ikon

BISKOPSBREV

men 398 står det: ”Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delad med alla”. När vi överlämnar oss i
Guds tjänst sänds vi ut för att dela brödet i världen.
I nattvarden påminns vi om att vi får stå upp för en
rättvis fördelning av jordens resurser. I dag har cirka 20 procent av jordens befolkning tillgång till omkring 80 procent av jordens resurser.
I nattvarden bryts brödet och alla får vad de behöver. Så borde det även vara med våra resurser i världen. Men så är det tyvärr inte och Gud sänder oss för
att värna om fred och bröd åt alla (Sv. Ps 288).

Alla får vara med
Vem får då vara med och fira nattvard? Alla döpta
får vara med. Ditt dop är grundförutsättningen - inte
tron. Med vårt tvivel, vår osäkerhet, vår trosvisshet,
vår längtan, ja med allt det som är vårt, får vi komma
och ta emot Guds överflödande nåd.
Det handlar inte om att vara värdig. Ingen är värdig
och alla är värdiga på en och samma gång. Ingen förberedelse behövs. Tvärtom. Kom som du är.
Vi har därmed också ett öppet nattvardsbord. Det
spelar ingen roll vilket av de kristna trossamfunden
du tillhör. Till Svenska kyrkans nattvardsbord är du
alltid välkommen! Du bestämmer själv, i lojalitet med
din egen kyrka, om du vill vara med i nattvardsfirandet.
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Fira ofta
Martin Luther understryker i sin Stora katekes vikten
av att ofta fira nattvard. Han säger: ”Vi har fått nattvarden till daglig föda för att tron ska få nya krafter
och inte ge upp i kampen, utan bli allt starkare…”
Daglig föda, säger Luther. Vi översätter det med söndaglig mässa.
Jag tänker att vi behöver få ta emot Guds nådegåvor
ofta, som ett gudomligt kärlekstecken till fördjupad
glädje för oss. Men vi behöver också få dela tankar,
känslor och funderingar med varandra om vad nattvarden, på olika plan, kan betyda. Det är också därför
som jag skriver detta brev till dig.

Samtalsfrågor
1. När firade du nattvard senast? Hur upplevde du det?
2. Vilken/vilka av de ovan nämnda nattvardsmotiven
betyder något för dig?
3. Vad tänker du om söndagligt nattvardsfirande i din
församling?

Läsa mer
Svenska kyrkans biskopsbrev om nattvarden som ges
ut under 2018
Dagboken med kyrkoalmanacka 2015-2016, Verbum

foto: kat c. palasi/ikon

DIAKONI

Jag är
ett liv
Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva
& förändra
liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Julkampanj 2017

I julkampanj 2017 fokuserar vi på barns rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp!
I år lyfts fem av de arbetsområden som vi identifierat som grundläggande för att barn ska kunna
leva ett tryggt liv.

1. Rätten till mat och vatten.
2. Rätten till trygghet och försörjning.
3. Rätten till sin kropp.
4. Rätten till hälsa och sjukvård.
5. Rätten till utbildning.
Så var med du också att stötta årets julkampanj med din gåva.
Tillsammans kan vi hjälpa barnen att höja sina röster och ge dem möjlighet till en tryggare framtid.
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Halmgruppen i Lyrestad
Halmgruppen startade i början av 1930-talet av Mina
Johansson, syster till dåvarande kyrkoherden Simeon
Johansson.
Hon samlade kvinnor runt sig och började slöjda i halm.
Under tiden som församlingshemmet byggdes gav gruppen bidrag till bygget, men annars var inriktningen som
idag.
Vid midsommartid blir det utflykt till Torsö för att skörda
halmen då den är grön.
Efter att den har torkat i sommarsolen går vi samman och
rensar för vidare bearbetning.
Ca 15 damer samlas varje måndag fr.o.m. 15 september
för framställning av bockar, tomtar och div. julprydnader.
Halmgruppen har ett fint arv att förvalta. På den årliga
halmauktionen vid luciatid underhåller ungdomar med
lucia, tomtar och sång.
Intäkterna från auktionen går till halmgruppens hjälpverksamhet.
Vid juletid görs hembesök med en blomma till alla som
fyllt 80 år och uppåt.
Uppskattade är också besöken på servicehuset där gruppen några gånger under året bjuder på kaffe och underhållning.
Årets halmauktion blir torsdagen den 7 december kl. 18.30
Här hjälps Britt-Marie Olsson och Sigrid karlsson
i Lyrestads församlingshem.
åt att fläta halmen. Foton: Reine Medelius

Amnehärads Världens Barninsamling

Ortens egna små, hjälper med stort allvar andra små
i världen. Foto: Charlotte Holmgren
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Lika säkert som att träden tappar sina löv om
hösten, arrangerar ortens LIONS Club, Röda
Korskrets, Equmeniakyrka och Amnehärads
församling den lokala Världens Barninsamlingen. Barn och vuxna promenerade efter ork
och förmåga, lämnade sin gåva samt lät sig väl
smaka av festis, kaffe och bullar, allt sponsrat
av ICA Gullspång.
Vid insamlingsperiodens slut, stod resultatet
klart 32 132 kronor samlades in i Gullspång och
29 712 kronor i Hova. Kommuninvånarnas inringning till P4 Skaraborg samt swishade gåvor
gav 13 751 kronor. Allt som allt samlades 75 595
kronor in, d.v.s. 14.33 kronor per invånare och
med det resultatet placerade vi oss på 3:e plats i
gamla Skaraborg och 32:a i Sverige.
Tack till alla små och stora givare.
Den lokala Världens Barnkommittén

VINTERKRYSSET
Vinnare av höst-krysset är: Nisse Johansson Brattskogen Gullspång och Gertrud Alexandersson Torved Lyrestad.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på resp. pastorsexpedition.
Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©
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STÄLLA
UPP & TUR

I DEM
FINNS
OFTA HÖ

PROJEKTILER

FATTADE
ELLER
TJUGA

HJÄLPER
TILL MED
ANDNINGEN

MOT ELLER
SATTE
I SIG

STAD I
ISRAEL
ANSÅGS
FÖRTJÄNT

Sången Staffan var en stalledräng
sjungs ofta vid Lucia-firandet men
Staffansdagen firas senare. 1.Vilken
dag då? 2.Vilken färg har fålen som
Staffan "rider själv uppå" enligt
visan? 3.Hos vem var han
stalledräng enligt legenden?
(foto: Tor Svensson)

SEGT
VIRKE

INTE NERE

GILLAR
GLADA

VASSTRÅ
RIKTNING

GYCKLARE

EN SORTS
LIKÖR

BI ELLER
FÖRARLÖS
FARKOST
KÄNNA PÅ
SIG

LIKNAR
VASS

SPEL
ELLER MAN

DE HETTAR
UPP VATTEN

FÄRG

BRUTEN
SKREV
KUNG LEAR

PERSON
MED EGEN
FRESTELSE

LITEN BESTÅNDSDEL
ELLER FINKA

GEMENSAM
ELLER
KLUVEN

3

HONA

DU OCH
JAG ELLER
SEX I ROM

KÄNNEDOMEN

INGALUNDA

SNILLE
SLICKAT
I SIG
TÄTORT
MELLAN
BORÅS
OCH
VARBERG

BERÖMMET
PLAKAT

NÅGOT SOM
FÅR BÄR

FINKÄNSLIG

TAL

LED ELLER
KÄPP

FIRAS 24
DECEMBER
AV SAMMA
ÅSIKT

KOMMER EFTER SOL
PUTA

MATRÄTT
OCH KNUT

HÄLLA

GICK SMGULDET I
ISHOCKEY
TILL 2007
INDIKERAR ATT NÅGOT
BÖR UPPMÄRKSAMMAS

FÖRTJÄNT
ELLER
ARRANGÖR
VERK

FISKEREDSKAP

KROPPSDEL

VERKA

BRUTEN

STICKA &
FLÄKTA

TA
BLANDA UT

HÄNSYNSLÖST
BETEENDE

ARSENIK

VÄGGPRYDNAD
ELLER
PUTSAD

STORMAR

VANLIG
TÄTTING

FATTA

KRYSSA OCH VINN.

Svaret med kryss sidan sänder du senast den 31 januari 2018
Till: ” Vinterkrysset” Församlingshemmet 54792 Gullspång.

SLANG ELLER RYMDFARKOST

Namn:....................................................................................................
Adress:...................................................................................................
................................................................................................................
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HÄNT I FÖRSAMLINGEN

Prostvisitation

Vägen Vidare heter den modell, vilken Skara
stift använder sig i mångt och mycket av för att
kommunicera med dess pastorat och församlingar. För pastoratets del har detta inneburit
prostvisitation under hösten. I dagarna tre har
anställda, ideella och förtroendevalda mötts
och samtalat under olika former med vår
kontraktsprost och stiftets kontaktpersoner.

Under rubiken, kontextuell teologi delar Jan Wahn
med sig av sina erfarenheter som präst på landsbygden. Foto: Helena Hallerström

Marie och Karin, stiftets kontaktpersoner för vårat
pastorat samt Jan tackar för sig för denna gång.
Foto: Charlotte Holmgren.

Ekumenisk skördegudstjänst i Södra Råda kyrka
Efter inledande gudstjänst
bjöd damerna från Södra
Råda kyrkliga syförening
samt Equmeniakyrkan på
kaffe med hembakade äppelpajer.
Många var de gåvor som
Jan-Erick Erickson med van
hand auktionerade ut. Behållningen som uppgick till
2970 kr delades lika mellan
Diakonia och Svenska kyrkans internationella arbete.

Inger Gullberg, Anette Brandberg och Kristina Eriksson hade
fullt upp med att ta betalt för skördealstern som Jan-Erick
Erickson med snabb takt ropade ut. Foto: Helena Hallerström
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VÄLKOMMEN TILL

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

SYFÖRENINGSAUKTION 2017

Fredagen den 24/11 kl.19.00 inbjuder Amnehärads kyrkliga syförening till sin årliga auktion i Amnehärads församlingshem. Lotterier,
åror, kaffe och auktion utlovas. Gåvor till auktionen mottages tacksamt.

JULLUNCHER

Välkomna till Kyrkan Hus i Hassle den 6
december. Flickorna i köket står för så väl
underhållning som god mat. Se annonsering i
dagspress.
Andra advent inbjuds du till jullunch i Amnehärads församlingshem. Vi inleder i Amnehärads kyrka med gudstjänst kl.11.00. Kören
Galaxen medverkar med sång under gudstjänsten såväl som vid jullunchen.

ADVENTSCAFÉ

Kom till Otterbäckens kyrksal torsdagen den
7 december kl. 18.00. Sång och musik samt
allsång i adventstidens tecken utlovas av Anita
Björk med sångare. Kaffeservering och lotteri.

HALMAUKTION

Torsdagen den 7 december kl. 18.30 välkomnas
ni till den årliga halmauktionen i Lyrestads församlingshem. Vi får besök av ett luciatåg från
församlingens barngrupper.

LUCIAHÖGTID

Onsdagen den 13 december kl. 18.00 är ni
varmt välkomna till luciahögtid i Berga kyrka.

TRETTONDEDAGS GRÖT

Trettondedagen serveras det gröt i våra församlingshem efter gudstjänsten i kyrkan.
Gudstjänsten i Lyrestads kyrka inleds klockan
11.00 och gudstjänsten i Amnehärads kyrka
kl.17.00. Vid gröten i Amnehärads församlingshem sker sedvanliga aktiviteter till förmån för
Svenska kyrkans internationella arbete.

POPULÄRA SOPPLUNCHER
FORTSÄTTER……

Vi samlas kring grytorna, äter gott och delar en
stunds gemenskap. Detta gör vi i
Amnehärads församlingshem: 24 januari,
21 februari och 21 mars kl.12.00
Lyrestads församlingshem: 31 januari och
28 februari kl. 12.30

BÖNEVECKAN

Den årliga böneveckan för kristen enhet firar vi
i ekumenikens tecken tillsammans med Mokyrkan, Hova och Svenska kyrkan, Hova-Älgarås
församling. Under tiden 18 – 25 januari möts
vi tisdagen den 23 januari i Equmeniakyrkan
kl.19.00 och söndagen den 21 januari till ekumeniskgudstjänst med körsång i Hova kyrka
kl.11.00. Efter gudstjänsten bjuds kyrkkaffe.

GRÖTFRUKOST

Varför inte börja dagen med
en rejäl frukost! Välkomna till
Sjötorps bygdegård torsdagen
den 18 januari samt torsdagen
den 8 februari kl 09.00.

Foto: Marina Persson
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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.
VINTER Församlingshemmet
2017-18
_______________________________________________________________________________
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, onsdag, fredag 10.00-12.00 och torsdagar 13.00-15.00
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

Präster

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

Förs. Assistent
i Amnehärad
Telefon

Lokalbokning/Uthyrning
Telefon
0501‐500 02

Kyrkokamrer

Information/Församlingsblad
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Lars Kullnes
0551 – 285 43
Anna Pettersson ,tjänstledig from 20 nov tom
20 ma j 2018
Maria Lugn
0501-27 87 88

Barn-Ungdom-Familj

Desirée Karlsson

0551‐285 51

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

Ryrlén
0501-669 32
0501-27 87 86

Kyrkogårdsförvaltningen

Gerth
Johansson
Redaktör: Karin
Kullnes
och Martin Öhman
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren
Telefon exp.
Telefon

0501–669 36
0501-27 87 83

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

