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Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord!
Nyfött barn vår konung är, frid åt människor han bär.
Folk, stäm in i himlens kör med en sång som aldrig dör!
Han som fötts i Betlehem är vår frälsare och vän.
Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord.
Han som tronat högt i skyn, oåtkomlig för vår syn,
blir ett barn i jungfruns famn, Jesus. Kristus är hans namn.
Nära kommer livets ord, tar gestalt på denna jord.
Mitt ibland oss bor det här, visar oss vad kärlek är.
Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord!
Psalm 123

AMNEHÄRAD-LYRESTADS
PASTORAT

TANKAR I ADVENTS OCH JULETID

FÖRSAMLINGSNYTT

Först Advent sedan Jul….eller?
Låter ovanstående rubrik lite underlig? För det är väl så att vi firar först Advent, sedan så kommer Julen. Men på något vis så tycks adventstiden bli en kort tid, för Julen tycks redan ha kommit. Detta märker man i våra affärer och varuhus på olika sätt. När detta skrivs i mitten av oktober , så finns det många julsaker att ta del av redan i våra butiker. Det är som om man har vänt
på ordningen.

Advent, då vi tänder de fyra adventsljusen i tur och ordning, är tänkt att vara en förberedelsetid,
en väntan på den stora högtiden, Julen. Advent med de många ljus som lyser upp det mörka är
en vacker tid som vi får ta vara på och njuta av. Den inger hopp för oss alla. Om vi gör så, då tror
jag också att vi kan ta till oss Julen med dess rika budskap och Välsignelse.
” Se idag har en Frälsare fötts åt er” kan bli en ny aha-upplevelse för dig, du som tycker att Julen
inte har så mycket att ge.

DÖPTA
Amnehärads församling
28 september
2 november

Därför får vi önska varandra först en rik och skön Adventstid med väntan och förberedelse, för
att sedan fira en Välsignelserik Julhögtid i hem och kyrka.

Välkommen till våra Gudstjänster under denna tid i våra församlingar, och var rädda om Varandra. Advent och Jul är en rik tid för gemenskap tillsammans även om vi känner oss stressade.
Gud har gett oss den stora Julgåvan i Jesus Kristus. En trevlig Adventstid och en Välsignelserik
Julhögtid får vi önska varandra.
Hälsningar

KG Arvidsson

Vikarierande präst

Vi tänder ett ljus i advent. Det värmer den som frusen är,
Vi tänder ett ljus i advent. Det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord,
Dom borde få sitta här vid vårt bord när vi tänder ett ljus i advent,
När vi tänder ett ljus i advent.

Stina Naemi Maria Eklund
Viggo Kenth Wilhelm
Gustavsson

AVLIDNA
Amnehärads församling
25 augusti

Bengt Torbjörn Molin

31 augusti

Olle Sören Andersson

26 augusti
september

3 september

Lyrestads församling
21 september

Maria Madelaine Eva
Karlsson

19 oktober

Elis Simon Alvar Santos
Gustafsson

19 oktober

Viktor Oskar Tisner

3 november

Liam Peter Olof Ahlinder

9 november

Laura Elin Pollari

17 november

Leah Margit Ingegärd Sehlstedt

3 oktober
3 oktober
8 oktober
20 oktober

10 november

Rut Rosa Maria Wallberg
Karl-Erik Stadig

Ellinor Barbro Christina
Karlsson
Elsa Maria Linnéa
Williamsson

Sven Roland Fougner

Per-Arne Lennart Olofsson

Lyrestads församling
7 juli

Margit Linnéa Svensson

2 september

Irja Kaarina Lundgren

2 september

25 september
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Lars Micael Karlsson

3 november Gunvor Viktoria Andersson

12 augusti
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Ruth Siv Viola Lundgren

Kerstin Marianne Kling

Eljas Niilo Antero Jaakkola

Vanja Ingeborg Elisabet Wallin
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DOPET

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Dopet – en Guds gåva

Dopfest i Lyrestad

Döper våra barn gör vi för att det är tradition, för att vi vill välkomna och uppmärksamma
en ny medlem av familjen och släkten, och för att det känns bra att bära fram barnet i kyrkan
och låta prästen välsigna det. Gud lovar i dopet att vara med oss alla dagar genom hela livet.
Det är tryggt att veta i en osäker värld. I dopet blir barnet medlem i Svenska Kyrkan.
Kyrkan döper därför att Jesus säger: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns
och Sonens och den Helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befallt.
Dopet är inget krav, det är en gåva, helt gratis. Man behöver inte ordna en stor fest med
många gäster för att döpa sitt barn. Församlingen lånar gratis ut våra lokaler om man vill
samlas efter dopet och det finns även dopklänning att låna. Vi försöker så långt som möjligt
erbjuda flexibla doptider under helgerna.
Församlingen ordnar också en egen dopfest Den Helige Mikaels dag varje höst, då alla barn
döpta i församlingen under året får sin dopängel som hängt i dopträdet sedan dopet och vi
bjuds på tårta. Ring oss gärna och boka ditt barns dop. Kyrkoskrivare Niclas Gustafsson
svarar på dina frågor: tel. 0501-66930

Det firades dopfest på Mikaels dag i Lyrestad.
Den 29 september firade vi dopfest i Lyrestads
kyrka, där vi fick höra om och ifrån Inger
Waerns bok Jag såg en ängel. Boken handlar
om olika människors möten med änglar. Maria
delade ut våra vackra dopänglar som är gjorda av glas till de dopbarn som fanns på plats,
dopänglarna har hängt i våra dopträd som
finns i Lyrestad och Berga kyrkor. Det är konstnärerna Carina Storm och Bertil Eriksson från
Strandängens Konstglas som tillverkat dessa.

Luciahögtid
Berga kyrka onsd. 11 dec. 18.00.
Firar vi Luciagudstjänst med barn från våra
grupper. Efteråt bjuds vi på lussefika i kyrkan. Alla är varmt välkomna.
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Mikaels dag firades med Dopfest
i Amnehärads kyrka

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Konfirmandläger på Flämslätt

Det var många änglar i Amnehärads kyrka
på Mikaelidagen. Änglar som Ceciliakören
och kompisklubben skapat av papper. Även
de fina dopänglar i glas som delas ut vid
varje dop i Amnehärads kyrka. Denna dag
var det dopfest i kyrkan och alla dopbarn fick
komma och hämta sin dopängel. Efter gudstjänsten firades det med tårta, kaffe och festis
i kyrkan.

15 härliga konfirmander från Amnehärads församling åkte till Flämslätt på konfirmandläger. Lägret varvades med lekar och arbetspass om dopet och nattvarden. Många fina skratt
och diskussioner blev det. Konfirmandledarna önskar alla konfirmander med familjer en
riktig God Jul och Gott Nytt År!

Luciafirande

Luciafirande i Amnehärads kyrka onsdagen
den 11 december kl. 18.00.
ALLA är varmt välkomna till barngruppernas
årliga Luciahögtid i Amnehärads kyrka.
Vi avslutar med kaffe, saft och lussekatter i
församlingshemmet.
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Barnens Bibel

Kyndelsmässodagen den 2 februari bjuder
Amnehärads församling in alla sexåringar att
få ta emot Barnens Bibel i Amnehärads kyrka
kl. 16.00
Personlig inbjudan kommer att skickas ut.
Varmt välkomna!
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BARNKRYSSET

ETT URVAL AV MUSIKEN I PASTORATET

Vinnare av barnkrysset är:
Frida Karlsson Skolgatan Gullspång och Erik Melin Skolgatan Lyrestad.
Välkommen att hämta din vinst, en biobiljett på församlingsexpeditionen i Amnehärad
respektive Lyrestad.

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

3+7

FÖRSTA
BOKSTAVEN I
ALFABETET

ANDAS
VI IN

MUSIK I AMNEHÄRAD
Onsdag 4 december kl. 12.15 Lunchmusik
med baguette, Lars Kullnes, Julmusik på
orgel.
Onsdag 5 februari kl. 12.15 Lunchmusik
med baguette, Lars Kullnes, orgel.
Onsdag 4 mars kl. 12.15 Lunchmusik med
baguette, Lars Kullnes, orgel.

EUROPEISKA UNIONEN

6+4

Tredje Advent kl. 18.00 är det åter dags för
den traditionella Julkonserten med
Amnehärads kyrkokör.
Medverkar gör Clas Grumer, trumpet, Victoria Carvalho och Lisa Moberg, fiol, Jenny
Ros, flöjt och Catie Wennborn,
ackompanjemang. Dirigent Lars Kullnes.

KAN MAN
TILL GUD
Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

I STÖRRE
MÄNGD

HON HAR
NAMNSDAG PÅ
JULAFTON

GÖR
ONT

SÅ
LÅTER
LAMM

GÖR VÄRK

Trettondagen kl. 17.00 Gudstjänst i Amnehärads kyrka. Christmas Carols med Kyrkokören. Efteråt julgröt i församlingshemmet.
Söndag 19 januari kl.11.00 Amnehärads kyrka. Ekumenisk sånggudstjänst med kommunens alla kyrkor. Sång av den Ekumeniska
kören. Dirigent Lars Kullnes.
Fastlagssöndagen den 23 februari kl 18 i
Amnehärads kyrka. Musikgudstjänst med
ljuständning och sinnesro. Kyrkokören medverkar.

GUBBE I
KÄND VISA
HELT UTAN
KLÄDER

IFRÅN VARANDRA
ÅT VARSITT HÅLL

MUSIK I LYRESTAD

NYA TESTAMENTET
KISS

Andra advent kl.18.00
Advents gudstjänst i Färeds kyrka, solosång
av Matilda Sjösvall.

HA KRAFT
TILL

OKEJ

Kryssa och vinn en
BIOBILJETT

Svaret med kryssidan sänder du senast den 31 januari

Till: ”Barnkrysset” Församlingshemmet 54792 Gullspång.
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Julafton kl. 23.00. Otterbäckens kyrka: Julnattsgudstjänst med musik.
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Julafton kl. 23.00 midnattsgudstjänst i
Sjötorps kyrka. Församlingskören medverkar.
Juldagen kl. 07.00 Julotta i Lyrestads kyrka.
Pelle Leijon medverkar på trumpet.

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

Nyårsafon kl. 16.00 Sjötorps kyrka och 18.00
i Amnehärads kyrka. Sångmedverkan.
Nyårsdagen kl. 18.00 i Amnehärads kyrka.
Sång och musik med Adam och Jennifer
Toner, tankar och tystnad
Välkommen till en stunds stillhet torsdagarna 23 januari kl.19.00 i Sjötorps kyrka samt
den 20 februari kl. 19.00 i Berga kyrka

29 december kl. 18.00 i Berga kyrka, Julsångsgudstjänst. Vi sjunger julens sånger och
psalmer med Reine och Anita.

................................................................................................................
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HÄNT I FÖRSAMLINGEN

DIAKONI

Ekumenisk skördegudstjänst
firades i Södra Råda kyrka på
Tacksägelsedagen.
Ekumeniska kören bjöd oss på
lovsånger.
Efter gudstjänsten stod kaffebordet
dukat med hembakta äppelpajer
och vaniljsås.
Skördeauktionen förrättades av
Jan-Erick i vanlig ordning

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

/ IKON

Tacksägelsedagen firade vi med
Lovsångsmässa i Lyrestads kyrka.
Församlingskören sjöng för och
med församlingen. Efter gudstjänsten samlades vi till kyrkkaffe med
hembakta pajer. Skördegåvor och
pajer auktionerades ut till förmån
för världens barn.

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

Gudstjänster i skördetid

Miljontals flickor i
världen lever under
förtryck och utsätts
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi
aldrig acceptera.

Sopplunch

Onsdagen den 23 september
serverade Lyrestads församling
sin första sopplunch för hösten.
Sopporna som serverades var
kantarellsoppa och kött och
grönsaks-soppa. För andakten stod K-G Arvidsson. Pia
och Magnus Hast var dagens
underhållare, de sjöng och
spelade. Sopplunchen lockade
så många besökare att fler bord
fick plockas fram.
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svenskakyrkan.se/act
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VINTERKRYSSET

VINTERKRYSSET

1. Två dagar som har firats som nyårsdag av kristna förr?
2. Firas av kristna 1 januari?



FLYTER RHEN GENOM

EJ KLARA
ELLER RYA

OSÄKER
NATION

ANTA

SMAKSÄTTER GIN

FIRAS
2 MARS

HÖGSTA
BETYG

UNDERHÅLLA

KOMMUN I
SÖDERMANLAND

2

SKRYMTARE
PÅSTODS
ELLER
FLYGBOLAG

FÅR MAN
PÅ SJÖN

SLUTA
ELLER
HÖRA TILL

BETECKNING FÖR
SPÄNNING

BETYDER
BILJON

1

DJUPA
DE TILLGROPAR
HÖR ARISTOKRATIN PORTRÄTT

VARKEN
MODERN
ELLER
INOMHUS

TUSEN

LÅTA
SIG VÄL
SMAKA

BRUTALA
ELLER
GRÅKALLA

HAR
FJÄLL

VÄNTA PÅ
SIN TUR

STORT OLJEBOLAG

INTE
ALLS BRA

NALLAR ELLER SLEM

TROTS

LEDA

STICKA &
SKYNDA

GILLAR
KADAVER

APPARAT

LÄMNADE
I STICKET

DÅLIG SIKT ORSAKAD
AV NEDERBÖRD

BRÅDSKANDE

EROÖNSKAD
KÄNNANDE
EFFEKT

VASSTRÅ
FÖRTRETA

RELIEFPLATTORNA

GLATT

FARLIGA

HAR SEX
SIDOR

VAJA ELLER SKÄR

RUTTEN

DE KAN
BLI GAMLA

SES PÅ
SKULDROR

GYCKLANDE

KLÄDESPLAGG
OMTYCKTA
& HÖLL AV
SES PÅ
RANKA
POPGRUPP
ELLER
FADER I
BIBELN

INGALUNDA

DOMINERAR

ÄRR

BRUKAR EJ
PUTTA

UPPHÄVDE
SKUMMAT

RÄCKA
BYGGMATERIAL

SMET ELLER GÄLLA

TEORI

FÖRARGLIG SAK

VINDAR

KALIUM
DEN ÄR
FÄRGGLAD

GENOM

LUGN

SÅ
TIDIGT

SÖDERBLANDNING

SKRIFT &
LÄNGTAT

SLÅR & BEHÅLLARE

SLÅR
SÖNDER

PRESENS
AV VARA

UNIVERSITETSSTAD

ANGER
TVEKAN

SLÅR OCH
SÄLLSKAP

RÖJA

FIRAS 1
AUGUSTI

FIRAS
8 JULI

SLAG ELLER PIGG

LITEN ELLER SÄTE

SJUNGA
UTAN ORD

AVBILDAR
FOSTER

FÅGEL
ELLER GAP

SYRE

SKIVA
LEDARE

SKADA

TRÄFFAS
INDISKT
PLAGG

LUKTAR
ILLA

EXTRA
LARGE

UTMÄRKTA

DRYCK &
KOMMUN

ÅKER
ELLER
HEMLIGHÖLL

VINNA

STÄMMA
MEDLEM I ENCELLIGT
URDJUR
NORDISK
FOLKSKALLADE
GRUPP

SLIPSKIVA
& CIRKULATIONSPLATS

RIKTNING

FILIPPOS
FÖLJESLAGARE
KANSKE
ÄVEN JESU
LÄRJUNGE

UTSTÖTNING AV
GAS

LUKTAR

ÄKTA
ANSJOVIS

FLUKTA

KVÄVE

STOR
VERKSTADSKONCERN

BOUQUET
DE GÅR
ÖVER

FÖRFLUTNA

SKAPADE
ELLER
MYCKET
SLITNA

GRIPA

FLUGIT
OMKRING

SOFFOR
ELLER
TURKAR

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

KEMISKT
TECKEN
FÖR
RADON

RÖRA

BARA

F D FNLEDARE
OCH INTE
DEN HÄR

BITA

NISSAN

KOMMER
ZLATAN
FRÅN

Vinnare av höstkrysset är: Anita Gunnarsson Södergatan 10 Gullspång och Ingela Gustafsson
Järphagen Motorpet Lyrestad.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

LÖVTRÄD

RÄCKA

HOAR
GÖR AV
EN SLUMP
ELLER
MÖTER

KRYSSA OCH VINN

Svaret med kryssidan sänder du senast den 31 januari

Till: ”Vinterkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

FÖRFOGA
ÖVER

DELSTAT
I USA

HÅLLA
FÖREDRAG

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

BISKOPSBREVET

Att läsa i Bibeln var urtråkigt! Bibeln var svart och sliten och jag uppmanades tillsammans med mina kamrater att stryka under. Dessutom skulle vi läsa högt
och jag hatade högläsning. Jag gick i sjunde klass i
skolan och läraren i religionskunskap var präst i Metodistförsamlingen. I lågstadiet hade fröken läst högt
om Jesus och vi fick rita teckningar om Jesu liv. Det
var mycket roligare och jag har fortfarande kvar några teckningar.
När jag var på konfirmandläger fick jag en egen
Bibel. Jag lärde mig inte särskilt mycket under konfirmandtiden. Men en sak lärde jag mig, och det var
att det där med att läsa i Bibeln inte var så dumt. Jag
fortsatte på egen hand och smygläste hemma i lite
obefogad oro över att mina icketroende föräldrar
skulle komma på mig.
Jag tog med ett Nya testamentet på vår tids språk
till skolan och läste på rasterna. Och jag greps mer
och mer av detta med Bibelläsning. Bibeln är ju en
så spännande bok. Den rymmer så mycket och den
betyder också mycket för exempelvis internationell
politik och kultur av olika slag. Så många anknyt-

Foto: Shutterstock, Montage: Sven-Erik Falk

Ett brev om Ordet från biskop Åke Bonnier, Skara.

Foto: Bernhard Netter/pixelio.de

Inte bara i begynnelsen
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ningar finns till Bibeln i skönlitteratur, i film, teater
och konst. Ja, Bibeln är en källa ur vilken vi kan ösa
livgivande vatten och som kan hjälpa oss att se ur nya
perspektiv.

Ordet och Bibeln
Men hur började det då? För oss kristna känns det
naturligt att anknyta till Jesus, han som var innan allt
därför att han är Gud. Evangelisten Johannes skriver:
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. (Joh 1:1) Ordet som evangelisten Johannes
skriver om är Kristus själv.
Det finns en nära koppling mellan Ordet och Bibeln. Som kristna tror vi att Bibeln är en förmedlare
av Ordet som är Kristus. Därför vill jag uppmuntra
dig till ett fördjupat studium och en ökad läsning av
Bibeln.
Eftersom Kristus själv är Ordet, är vår första uppgift att lyssna. Det är honom vi får lyssna till i vår bön
och i vår läsning av Bibeln. En förutsättning för att vi
ska kunna göra det är att Bibeln finns tillgänglig på
ett språk som vi kan förstå. Att ha tillgång till Bibeln
på sitt eget språk har inte alltid varit och är inte alltid
en självklarhet.
En av Martin Luthers mer inflytelserika gärningar var hans översättning av Bibeln. Han var inte den
första att översätta Bibeln till tyska och den var inte
heller den första tryckta översättningen, men den var
den första översättning som nådde en bred läsgrupp,
som blev en ”bestseller”.
I januari 1521 bannlyste påven Luther och han fick
ta sin tillflykt till borgen Wartburg för att få skydd. I
en klosterliknande cell i borgen översatte han, enligt
traditionen, under elva intensiva veckor hela Nya testamentet till tyska. Översättningen publicerades året
efter.
Därefter översatte Luther tillsammans med vänner
och kolleger hela Bibeln, som publiceras år 1534.

Öppen för alla

Luthers studiekammare på Wartburgs slott.
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Foto: Carla Karlsson

Kära församlingsbor

Biskopsbrevet är utgivet av Skara stift
Medföljer som bilaga

Det var inte bara det faktum att Luther översatte Bibeln
utan framförallt hur han gjorde det som hade stor
betydelse. Tidigare hade man ofta arbetet ord för ord
men han försökte översätta betydelse för betydelse.

FÖRSAMLINGSBLAD VINTER 2019–20

15

En del av vår kultur

Foto: Sven-Erik Falk

Bibeln är viktig, oavsett tro, för att förstå vår egen
kultur och historia. På liknande sätt har det ett värde att tillgodogöra sig andra av historiens klassiker.
Bland dessa klassiker har Bibeln en särställning. Det
finns ingen bok som är lika betydelsefull, översatt,
studerad i forskningssammanhang och läst som Bibeln.
För kyrkan och den enskilda kristne är Bibeln mer
än bara en viktig del av vår kultur. Den är inte bara

16
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en bok eller en dokumentsamling utan en värld där
tron lever och får liv. Bibeln och dess berättelser ger
ett meningssammanhang där våra liv får sättas in och
den får därmed forma vår tro och vår livshållning.
Det handlar om mig och mitt förhållande till Gud,
mig själv, mina medmänniskor och skapelsen.
I vår evangelisk lutherska tradition har Bibeln en
stor tyngd. Genom att Bibeln är tillgänglig för alla
kan både du och jag läsa, tolka och förstå Bibelns texter och berättelse och därigenom kan tron födas och
växa. Det gör inte att Bibeln kan tolkas hur som helst,
eller att allt i Bibeln är lika centralt.

Ett dubbelt bud
Luther har själv en stor frihet gentemot de texter som
han finner svårförståeliga. Den friheten bygger på att
det finns en kärna och stjärna som är Kristus själv.
Det är i sig bibliskt. Jesus håller fram det dubbla kärleksbudet som det mest centrala: ”du skall älska Herren,
din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt
förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall
älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns
inte.” (Mark 12:30-31)
De orden kan vara en riktningsvisare för vår bibeltolkning. Den tolkning som strider mot det dubbla
kärleksbudet bör kraftfullt ifrågasättas.
Bibeln, tron och den kristna gemenskapen har ett
nära samband. En viktig bibelläsning är den som vi
får i gudstjänsten. Varje söndag läses tre texter, en ur
Gamla testamentet, en ur breven och en ur evangelierna. I predikan utläggs texterna och under ett kyrkoår får vi därmed del av de mest centrala delarna i
den kristna tron.
Bibeln finns även med i gudstjänstens böner, psalmer och andra delar av liturgin. Inte minst liturgin
är genomsyrad av Bibelns ord och berättelser. Det är

Foto: Dag Smemo

En av hans viktiga reformatoriska teser var ”sola scriptura”, skriften endast.
I det ligger att Bibeln är förståelig för
den enskilde läsaren. Det behövs ingen
annan som tolkar Bibeln utan den är i
sig öppen för var och en.
För att Bibeln ska vara tillgänglig var
det viktigt för Luther att använda ett
vardagligt språk. Det är bibelöversättandet som gjort att Luther fått en status som ”det tyska språkets fader”. Det
revolutionära i Luthers gärning ligger i
att han ville skriva tyska för folket, så
att en vanlig människa skulle förstå
hans texter.
Även i Sverige och för svenska språkets utveckling hade Luthers bibelöversättning betydelse. 1541 utkom Gustav
Vasas bibel och den bygger till stora delar på Martin Luthers tyska bibelöversättning.
Den bibelöversättningen blev inte samma ”bestseller”. Däremot ålades varje församling att köpa in den,
och därför kunde hela befolkningen höra bibelns ord
i samma språkform. Med Gustav Vasas bibel togs ett
viktigt steg mot en reglering av det svenska språket,
vilket så småningom möjliggjorde bildandet av nationalspråket svenska.

BISKOPSBREVET

Foto: Shutterstock

BISKOPSBREVET

Ordet som gör att vi kan få del av Kristi kropp och
blod i nattvarden. Det är Ordet som gör att den som
döps inlemmas i kyrkans gemenskap. Genom välsignelsens ord får vi del av samma välsignelse som Gud
gav Aron och hans söner i uppgift att välsigna folket
med. (4 Mos 6:22-27)

Spännande läsning
Vi behöver också den enskilda bibelläsningen. Ibland
blir bibelläsningen det som hamnar längst ner på listan när allt annat är avklarat och då är det lätt att
den skjuts upp till morgondagen. Jag skulle därför
vilja uppmuntra till att läsa en bibelbok som du länge
tänkt att du skulle läsa.
Det är med läsandet som med fysisk träning. Det
är klokt att inte gå ut för hårt. Det är bättre att sätta
ett mål som man kan lyckas med. Kanske kan du läsa
ett kapitel om dagen? Som inledning kan du be med
Psaltarens ord: ”Gud, låt ditt ord vara en lykta för min fot
och ett ljus på min stig” (Ps 119:105). När du läst bibeltexten bli då stilla en stund och vandra i tanken igenom
det du läst.
Jag vill också uppmuntra till gemensamt bibelstudium. I varje församling önskar jag att det finns bönoch samtalsgrupper, där man samlas några personer
för att be, läsa Bibeln och samtala om det man läst. Inled gärna med ett bibelstudium när ni har kyrkoråd,
församlingsråd, kyrkvärdsträffar eller samlas av andra anledningar. Samtalet kan gälla någon av söndagens texter eller en bibelbok som ni valt ut.
Det är spännande att läsa i Bibeln och jag vill varmt

rekommendera dig att göra det. Börja nu! Ta fram den
Bibel du har hemma, och har du ingen hemma är jag
övertygad om att du kan skaffa en via din församling.
Ett lästips är att börja med Markusevangeliet. Det
är kortast och där får du hela Jesu liv på ett fint och
tillgängligt sätt. Stryk gärna under i din Bibel. Du kan
också sätta ett litet ljus för det som ger dig nya tankar och nytt ljus över tillvaron. På samma sätt kan du
göra en pil för det som träffar dig och frågetecken för
det du inte förstår. Det är ett bra sätt att börja läsa i
världens viktigaste bok – böckernas bok.

Samtalsfrågor
1. Vilken är din favorittext i Bibeln? På vilket sätt har
den eller andra bibelberättelser varit viktig för dig?
2. Vad har det för värde för dig att läsa och diskutera
Bibeln tillsammans med andra?
3. Vad gör du när du möter bibelberättelser där innehållet är svårbegripligt?
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Allahelgonahelgen

Allahelgonahelgen
”Nu har vi satt ljus på våra nära och käras
viloplats. Därefter som traditionen är, en
fikastund i församlingshemmet, gråruggit
där ute men desto varmare och högt i tak när
vi kom in. Tack församlingen och alla ni som
var där just då, för en mycket trevlig stund”
Från en tacksam besökare.

Hur är det alls möjligt att orka en enda
timme till, att ta ett enda steg till, när ens älskade har tagits ifrån en i den obarmhärtiga
döden?
Kyrkoherde Charlottes inledande ord av
hennes predikan vid allhelgonahelgens minnesgudstjänst då ljusstakens ljus tänds och
lyser för saknadens skull, för smärtans skull,
för längtans skull.

Dragspelsgruppen JALS, med musiker från Lyrestad och Töreboda, gästade sopplunchen i
Amnehärad. Ett sextiotal besökare fick njuta av smakrik soppa och skickliga, glada
musikanter.

Syförening

Tisdag- Amnehärads kyrkliga
syförening träffas för en stunds
gemenskap.
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Tillsammans gjorde vi det igen …

… såg till så att Gullspångs kommun
placerade sig på första plats bland
samtliga gamla Skaraborgs kommuner
vid årets Världens Barn insamling. Den
totala insamlingssumman uppgick till
106 646 kronor, vilket gör 20,18 kronor
per invånare.
Nytt för i år var boken med några av
Astrid Lindgrens samlade verk, vilken med strykande åtgång såldes till
förmån för insamlingen men annars
var allt sig likt. Kommunens Röda
Kors kretsar, kyrkor och LIONS CLUB
Amnehärad hjälptes på olika sätt åt,
barn i alla åldrar strömmade till och
också vuxna till de olika aktiviteterna.
Vid dressinbanan i Gullspång bjöds
barn och vuxna genom Ica Gullspångs
försorg på bullar, festis och kaffe. I
samband med att barnen delade med
sig av sina pengar fick de klassvis gissa
antal legobitar i kyrkoherdens hemmabygge. Eller var hade hon byggt dem,
barn? Kom ihåg att det är vår hemlighet! 125 stycken var de och vinnare
blev förskoleklass och årskurs två som
kom närmast. Deltagande vuxna gissade antal makaroner i burk, 125 stycken och exakt gissade Inger Gullberg.
Vi tackar er alla, små som stora för att
ni på olika sätt ville delta tillsammans
med oss.
Den lokala Världens Barnkommittén

Vi tror att de är………stycken.

Det är så härligt att få dela med sig.

Musikquiz
Många var gästerna som
vid höstens café i Otterbäckens kyrkas församlingssal deltog i kvällens
musikquiz under ledning av Kurt Ehn och
Dag Gustavsson.
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GUDSTJÄNSTER

1 december, Första advent
Amnehärads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Kyrkokören. Kyrkkaffe
8 december, Andra advent
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst. Kören
Galaxen. Jullunch
15 december, Tredje advent
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Musikgudstjänst. Kyrkokörens julkonsert.
Kyrkokören. Solister och instrumentalister
22 december, Fjärde advent
Lyrestads Kyrka kl.16 Mariamässa. Sammanlyst
för hela pastoratet
24 december, Julafton
Otterbäckens Kyrka kl.23 Julnattsgudstjänst.
Sångmedverkan
25 december, Juldagen
Amnehärads Kyrka kl.7 Julotta. Kyrkokören
26 december, Annandag jul
Vikens Kyrksal kl. 18 Gudstjänst.
Musikgudstjänst i jultid. Sammanlyst för hela
pastoratet. Kyrkkaffe
29 december, Söndagen efter jul
Berga Kyrka kl.18 Gudstjänst. Musikgudstjänst.
Julsångsgudstjänst. Sammanlyst för hela
pastoratet
31 december Nyårsafton
Amnehärads Kyrka kl.18 Nyårsbön.
Sångmedverkan.

1 januari Nyårsdagen
Amnehärads kyrka kl.18 Gudstjänst.
Ekumeniskgudstjänst. Sångmedverkan.
5 januari, Söndagen efter nyår
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa. Sammanlyst
för hela pastoratet
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6 januari, Trettondedag jul
Amnehärads Kyrka kl.17 Gudstjänst. Körsång.
Servering av gröt i församlingshemmet.
Aktiviteter till förmån för Svenska Kyrkans
internationella arbete
12 januari,
Första söndagen efter trettondedagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Mässa
19 januari,
Andra söndagen efter trettondedagen
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst. Ekumenisk
gudstjänst, alla kommunens kyrkor tillsammans.
Ekumenisk kör. Kyrkkaffe
26 januari,
Tredje söndagen efter trettondedagen
Vikens kyrksal kl.18 Gudstjänst.
Sångmedverkan. Kyrkkaffe

2 februari, Kyndelsmässodagen
Amnehärads Kyrka kl.16 Gudstjänst för
Stora o Små. Ceciliakören. Bibelutdelning till
församlingens 6- åringar. Kyrkkaffe
9 februari, Septuagesima
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa
16 februari, Sexagesima
Amnehärads Kyrka kl.11 Gudstjänst
23 februari, Fastlagssöndagen
Amnehärads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Kyrkokören
26 februari, Askonsdagen
Amnehärads Kyrka kl.19 Veckomässa
1 mars, Första söndagen i fastan
Vikens kyrksal kl.18 Gudstjänst.
Sångmedverkan. Kyrkkaffe

GUDSTJÄNSTER
Lyrestads församling, december 2018 – februari 2019.

1 december, Första advent
Lyrestads Kyrka kl.11 Adventsgudstjänst.
Församlingskören
Sjötorps Kyrka kl.16 Adventsgudstjänst.
Sångmedverkan
Berga Kyrka kl.18 Adventsgudstjänst.
Församlingskören
8 december, Andra advent
Färeds Kyrka kl.18 Adventsgudstjänst.
Sångmedverkan. Kyrkkaffe
15 december, Tredje advent
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst.
22 december, Fjärde advent
Lyrestads Kyrka kl.16 Mariamässa. Sammanlyst
för hela pastoratet
24 december, Julafton
Sjötorps Kyrka kl.23 Midnattsgudstjänst.
Församlingskören
25 december, Juldagen
Lyrestads Kyrka kl.7 Julotta. Musikmedverkan
26 december, Annandag jul
Vikens Kyrksal kl. 18 Gudstjänst.
Musikgudstjänst i jultid. Sammanlyst för hela
pastoratet. Kyrkkaffe
29 december, Söndagen efter jul
Berga Kyrka kl.18 Gudstjänst. Musikgudstjänst.
Julsångsgudstjänst. Sammanlyst för hela
pastoratet
31 december Nyårsafton
Sjötorps Kyrka kl.16 Nyårsbön. Sångmedverkan.

1 januari Nyårsdagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa.
5 januari, Söndagen efter nyår
Amnehärads Kyrka kl.11 Mässa. Sammanlyst
för hela pastoratet
6 januari, Trettondedag jul
Sjötorps Kyrka kl.17 Gudstjänst. Ljusgudstjänst.
Sångmedverkan. Servering av gröt i
Bygdegården
12 januari,
Första söndagen efter trettondedagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa
19 januari,
Andra söndagen efter trettondedagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst
26 januari, Tredje söndagen efter
trettondedagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa
2 februari, Kyndelsmässodagen
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst.
Ljusgudstjänst. Församlingskören

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

Amnehärads församling, december 2018 – februari 2019.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

9 februari, Septuagesima
Lyrestads Kyrka kl.18 Mässa
16 februari, Sexagesima
Lyrestads Kyrka kl.18 Gudstjänst
23 februari, Fastlagssöndagen
Lyrestads Kyrka kl.11 Mässa
1 mars, Första söndagen i mars
Lyrestads Kyrka kl.11 Gudstjänst

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, 070-555 19 45

Och i Lyrestadsdelen:

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

Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar i vintertid

Trettondagen, Amnehärads kyrka

Avsluta gärna helgfirandet med att på Trettondedag jul ta del i avslutande aktiviteter för Act
Svenska kyrkans julinsamling. Kvällen inleds i
kyrkan med gudstjänst. Därefter bjuds gröt och
skinksmörgås i församlingshemmet. Kyrkokören
medverkar med sång hela kvällen.

Cafekvällar
Halmauktion

Traditionell jullunch
i Amnehärads församlingshem

Senvinterns och vårens
soppluncher i Amnehärad

Onsdagarna den 22 januari, 19 februari, 18 mars
samt 15 april står vår församlingshemsvärdinna
Marina tillsammans med medhjälpare vid spisen
för att när klockan slår 12 bjuda oss på välsmakande soppa, kaffe och hembakad kaka.
Pris 40 kr

och i Lyrestads församlingshem

Onsdagarna den 29 januari, 26 februari, 25 mars
samt 29 april kl.12.30 öppnar vi dörrarna för att
få smaka på Anna och Monas goda soppor och
hembakat.
Pris 40 kr

Välkommen till Otterbäckens kyrkas församlingssal onsdagarna 12 februari och 11 mars kl.18.00.
Sång och musik i någon form utlovas samt lotterier och kaffeservering.

Torsdagen den 5 december kl. 18.00 Halmauktion i Lyrestads församlingshem. Kom och handla fina halmarbeten till jul! Lotterier, servering
och luciatåg med barn från Lyrestad. Kontant
betalning eller swish.
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Passa på att bli lite bortskämd mitt i alla förberedelser under adventstiden genom att komma till
Amnehärads kyrka och församlingshem andra
advent. Efter gudstjänsten står julbordet uppdukat, kören Galaxen sjunger såväl i kyrkan som
under jullunchen.

SWISH!

Vi vill påminna om att du kan betala köp från bokbord, kanalkyrka, vägkyrka,
sopplunch m.m. via swish, samt även kollekt. De aktuella swish numren finns
att få i våra kyrkor och församlingshem samt på vår hemsida. www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad
OBS! Begravningsverksamheten omfattas INTE av swish.
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Kyrkoskrivare: Niclas Gustafsson Tel. 0501‐669 30 / 0501‐27 87 85.

bile telefoner!

Adress: Lyrestads församling, Församlingshemmet 548 73 Lyrestad.
_______________________________________________________________________________
VINTER 2019–20
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.
OBS!
_______________________________________________________________________________

Här når du oss:

Fr.o.m den 19 november 2019
besvarar och vidarekopplar
Skara stiftskansli alla inkommande telefonsamtal till vår
pastors- och församlingsexpedition.

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, Lyrestadsvägen 4, 548 73 Lyrestad.
Församlingsexpeditionen i Amnehärad är öppen för besök och samtal.
Helgfria dagar, tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Kyrkokamrer
Tel. 0551-285 53 direkt / 0551-285 50 växel, Fax. 0551-200
78.
Präster
Florence Lindwall Rylén
Kyrkoherde
Charlotte Holmgren
Telefon exp. 547 92 Gullspång.
0501‐669 32
Postadress:
Amnehärads
församling.
Församlingshemmet
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
Telefon
exp.
0501‐669
31
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad
Telefon
0501‐27 87 83
Telefon
0501‐27 87 90
Kyrkomusiker
Organist
Telefon
Kantor
Kyrkoherde
Telefon

Präster

Lars Kullnes
0551‐285 43
Anna Pettersson
Charlotte
0501‐27 87 88

Holmgren
Telefon exp.
0551-285 53
BarnUngdomFamilj
Förs.Assistent
Desirée
Karlsson 47
Telefon
0551-285
I Amnehärad
Komminister 0551‐285
Reine
Medelius
Telefon
42
Telefon exp.I Lyrestad0501-669 31
Vik.Förs.Assistent
Tiden:1/82016—31/122016
Telefon
0501-27 87 90
Helena
Vik. Witting
Komminister Karl-Gustav Arvidsson
Telefon
0501‐27 87 89
Telefon
0551- 285 56

Kyrkomusiker

Organist
Telefon
Vik. kantor
LOGOTYP HÄR
Telefon
Vik. kantor
Telefon

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

Adam Frödin
0551-285 41

Barn-Ungdom-Familj
Förs. Assistent
i Amnehärad
Telefon
Förs. Assistent
i Lyrestad
Telefon

Desirée Karlsson
0551-285 42

Maria Westdahl

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon
0551‐285 51

Kyrkoskrivare

Lokalbokning/Uthyrning
Telefon Niclas Gustafsson
0501‐500 02

Telefon
Information/Församlingsblad
Redaktör
Telefon

0501-669 30
Karin Kullnes0501-27 87 85

070‐230 86 77
Kyrkokamrer

Florence Lindwall Ryrlén
Telefon exp.
0501-669 32
Telefon
0501-27 87 86

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

Kyrkogårdsförvaltningen
Andreas Lindblad
Telefon
0501-27 87 87

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon

0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon

0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör
Telefon

Karin Kullnes
0551-285 57

0501-27 87 80

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

