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Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma,
att säga ”ja” till Gud och säga ”nej”.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi vill den frihet där vi är oss själva,
den frihet vi kan göra något av,
som ej är tomhet men en rymd för drömmar,
en jord där träd och blommar kan slå rot.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Psalm 289
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FÖRSAMLINGSNYTT

Amnehärads församling
2019
30 nov Arvid Hugo Eriksson

2020
15 feb Elliott Anton Moisio Svensson
15 feb Matilda Melissa Moisio
15 feb Benjamin Lapjoni 
15 feb Ibrahim Lapjoni

Lyrestads församling
18 jan Minna Viivi Susanne Nissi Lastumäki
25 jan Malte Hugo Lindström
  1 feb Ellen Linnéa Nicklasson Gillström
  1 feb Luna Gunbritt Estrid Kjetselberg

Amnehärads församling
2019
27  nov Karl Torsten Berndt Karlsson
  2  dec Eva Barbro Thulin
15  dec Harald Raimond Ericksson
19 dec Bernt Evert Hammar

2020
  1 jan Evy Doris Ingegärd Gerd Ramberg
  2 jan Elsa Margareta Johansson
11 jan Carina Viola Andersson
15 jan Ulla Emilia Högberg
19 jan Gunno Gustav Freed Johansson
20 jan Lars Erik Lången Ragnar Johansson
25 jan Dagny Kristina Margareta Pettersson
17 feb  Nils-Åke Olsson

Lyrestads församling
2019
19 sept Astrid Elisabet Gryse
  7 nov Kjell Erik Amandus Löfstrand
27 nov Karin Ingegerd Bergström
  7 dec Per Anders Ingvar Frisk
16 dec Elsa Armida Sterner
20 dec Sven Åke Birger Skogsberg
28 dec Astrid Vivianne Anita Axelsson

2020
  6 jan Ruth Anna Vilhelmina Zetterström

AVLIDNADÖPTA

När det lider mot vår….
”Ja visst gör det ont”                                                                                                         
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar,
då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar,
glömmer att de skrämdes av det nya,
glömmer att de ängslades för färden –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.
Karin Boye vers 1,3

Sakta, sakta kan man ana att ljuset är på väg tillbaka. Det går mot vår efter en mörk höst och 
vinter. Solen lyser utanför fönstret och fåglar kvittrar redan med klara toner. Man blir glad och i 
alla fall jag känner att energin, som inte varit alltför stark, återvänder med full kraft. Vårens för-
samlingsblad ska skrivas och monteras, åtskilliga mejl med texter och bilder från medarbetarna 
ska granskas och bearbetas. Alltid lika spännande för mig att se vad som skickats in. Vad mycket 
verksamhet vi har, tänker jag, när jag ser alla bilder på vad som hänt i pastoratet sedan förra bla-
det trycktes. Sedan är det allt som händer framåt i tiden som ska skrivas. Inget får helst glömmas 
bort, vilket inte är det lättaste, men vi gör vårt bästa.
Finns det något ljuvligare att en varm vårdag ta med kaffekoppen ut och sätta sig vid en solig 
husvägg? Förundras över hur allt väcks till liv igen, snödroppar och scillor som tränger upp 
bland fjolårets torkade blad. Ett säkert vårtecken är när våra gator sopas rena från vinterns sand 
och grus och vi röjer väg för det nya som kommer: Hur mörkrets tid förbyts till ljus. När vi i 
påskens budskap får följa Jesu väg - från långfredagens djupaste sorg och smärta till påskdags-
morgonens ljus och glädje!
Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet 
sjunger vi i psalm 155.
Välkommen att dela glädjen och gemenskapen i våra församlingars alla verksamheter under 
våren!       
Redaktör Karin Kullnes
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTADKYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ljuslyktor på kyrkogårdarna
För att underlätta vaktmästarnas arbete med att klippa och trimma runt gravarna ser vi att lyktor 
tas bort senast 1 maj. De lyktor som finns kvar efter 1 maj kommer tas om hand och förvaras av 
kyrkogårdsförvaltningen. Saknar du din lykta kan du kontakta någon av vaktmästarna. 

Lite smått och gott som hänt i Lyrestads 
församlings barnverksamhet vid juletidUnder tiden som församlingsbladet trycks 

har nio av träden i trädkransen runt Sjötorps 
kyrka tagits ned. Det är sju stycken almar och 
två stycken lönnar som var dåliga och inte 
längre säkra att ha kvar på kyrkogården. Till-
stånden från Länsstyrelsen är klara och arbetet 
gjordes den 30 januari 2020. Åtgärderna föl-
jer den trädvårdsplan som finns för Sjötorps 
kyrkogård. En trädvårdsplan finns för alla 
våra kyrkogårdar och visar vilka åtgärder som 
ska ske framåt i tiden. Det är sedan planerat 
att ersätta träden på Sjötorps kyrkogård med 
åtta stycken avenbokar och två stycken oxlar. 

I slutet av 2019 blev äntligen Lyrestads kyrkas 
urverk och belysning klara och färdigmonte-
rade. Själva urverket, som drev de fyra urtav-
lorna, var gammalt och hade utslitna kugg-
hjul, vilket gjorde det svårt att ställa visarna 
korrekt. Det gamla verket är sparat, men ersatt 
med fyra nya verk, vilka är specialtillverkade 
av Westerstrands Urfabrik AB i Töreboda. Alla 
visarna är också renoverade och ny belysning 
är monterad. Nu kan kyrkan i Lyrestad visa 
rätt tid i många år framåt! 

Några av vaktmästarna från Amnehärad och 
Lyrestad har under två dagar i december gått 
utbildning för röjsåg. Lärare för utbildningen 
var Bo Persson (mitten på bilden) och på var sin 
sida Marcus Montgomery och Lotta Hansson.

Sjötorps kyrkogård

Lyrestads kyrka

Röjsågsutbildning

Dessa trädarter är bättre lämpade för den 
torra sandmark som kyrkogården består av. 

I våra olika grupper har vi bakat lussebullar, 
pepparkakor, pysslat och lekt.
Onsdaxklubben i Lyrestad pyntade fina pep-
parkaks hus som vi sedan ställde ut försam-
lingshemmet.
Vi har haft Luciagudstjänst i Berga kyrka där 
barn från alla grupper i Lyrestads församling 
deltog. Barnen sjöng och det bjöds på kaffe 
och pepparkakor som barngrupperna själva 
hade bakat, vi samlade in pengar till Little 
Lambs School i Indien. Ett 80-tal besökare kom 
för att lyssna och se vårt fina Luciatåg.
Vi har också bjudit in församlingens försko-
lebarn från Lyrestads, Sjötorps och Hassles 
förskolor till Julkrubba i år igen, och denna jul 
så hade 2 stycken herdar fullt upp, för alla djur 
som hör till krubban hade sprungit bort. Alla 
små förskolebarn fick klä ut sig till små möss 
(de som ville) för att sedan ge sig ut på jakt 
efter de försvunna djuren. Alla djuren kom 
till rätta och placerades sedan vid krubban 
igen, vi läste om julkrubban för barnen och 
det bjöds på fruktsallad. När barnen skulle gå 
hem hittade de ett garnsnöre utanför dörren, 
denna tråd ledde till ett paket på kyrkogården 
och inuti låg det Svenska kyrkans reflexänglar 
som fick följa med barnen hem.
Maria Westdahl
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BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

Bibelutdelning i Amnehärads kyrka

Luciafirande i Amnehärads kyrka

Bibel för barn delades ut i Amnehärads kyrka söndagen den 2 februari till församling-
ens 6-åringar. En liten skara från Ceciliakören stod för glädjesång. 
Efter gudstjänsten bjöds det på tacobuffé i församlingshemmet där maten hade en 
strykande åtgång för ett 50 talet gäster.

Ceciliakören och Kompisklubben firade Lucia, onsdagen den 11 december i Amne-
härads kyrka. Det blev en fin kör med alla barnen.
Barnen sjöng med stor glädje och var väldigt duktiga.  
En del av dem läste adventsverser.
Efter Luciafirandet serverades det traditionella lussekaffet i församlingshemmet.

Söndagen 22 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 till församlingens 
blivande 6-åringar.

22 mars kl. 16.00 Amnehärads kyrka, Gudstjänst för Stora och Små. Kaffe/festis med våfflor
serveras i kyrkan. 10 maj kl. 16.00 Amnehärads kyrka, Gudstjänst för stora och små. 

Avslutningsfest i församlingshemmet. Vi bjuder på något gott att äta.

Tisdagen den 16 juni bjuder Amnehärads och 
Lyrestads pastorat in till Lisebergsresa för barn-
grupperna i församlingarna.
Avresa kl.9.00 från församlingshemmet 
i Amnehärad.
Avresa kl.9.30 från församlingshemmet 
i Lyrestad.
Alla barn som reser bör ha en förälder/vuxen 
med sig på resan.
Vi står för bussresan till Göteborg. Inträde och 
biljetter betalar var och en för sig själva.
Anmälan sker till respektive ledare för barn-
grupperna i församlingarna senast 2 juni.

Barnens Bibel Jungfru Marie bebådelsedag

Lisebergsresa
Vi bjuder in till det traditionella sommarlägret i 
Amnehärads församling.
Tisdag 23 juni kl.10–16 cykelutflykt. 
Samling Amnehärads församlingshem.
Onsdag 24 juni kl.16.00 samling. 
Vi slår upp tälten gemensamt. 
Torsdag 25 juni församlingshemmet.
Fredag 26 juni kl. 10.00 efter frukost avslutar vi 
lägret.
Lägret är kostnads fritt. Barn i åldern 7-12 år.
Anmäl Er till Desirée senast 16 juni. 
Begränsat antal platser. Bindande anmälan.
desiree.k.karlsson@svenskakyrkan.se  0551-285 42
Välkomna!

Sommarläger

Ceciliakörens medverkan under våren
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MUSIKEN I PASTORATETBARNKRYSSET

Musiken i Lyrestads församling

Musiken i Amnehärads församling

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

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

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

Kryssa och vinn en 
BIOBILJETT 
Svaret med kryss sidan sänder du senast den 30 april 
Till: ”Barnkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång

Vinnare av barnkrysset är: Alvin Olsson Råglanda Gullspång och Filippa Bergerus Enåsa Mariestad.  
Välkommen att hämta din vinst, en biobiljett på expeditionen i Amnehärad respektive Lyrestad. 

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

VATTEN-
DRAG

STJÄLA VANDRA

BLAN-
DADE                
SIG I

EJ LÅNGT 
BORTA

RÄCKA

TILL DEN 
PLATSEN

INTE 
GAMMAL

INTE              
NEJ

DEN HAR 
VATTEN 

OMKRING 
SIG

ENERGISK

INTE           
DAG

YTA

KAN MAN 
LADDA 

NED TILL 
MOBILEN

BE-
TALNING

HÄLLA

VINTERMÅNAD

INTE 
MÅNGA

GRÖN

Lunchmusik med baguette
Uppskattad musiktradition som startade upp 
igen i februari där ett 50 talet besökare får 
njuta av variationsrik musik på orgeln fram-
förd av Lars Kullnes och smakrik förtäring. 
Önska din egen favoritmusik! Välkommen 
till Amnehärads kyrka kl.12.15 på följande 
datum under vårterminen: onsdagar den 1 
april och 6 maj.

Upplev påskens glädjebudskap!
”Från död till liv”, i ord och ton med kören i 
våra gudstjänster på långfredagen och påsk-
dagen. Se vidare gudstjänstsidan!

Påskgudstjänst med musik 
i Otterbäckens kyrka
Annandag påsk kl. 18.00. Anita Björk med 
sångare.

Ekumenisk sånggudstjänst
Söndagen den 17 maj kl.18.00 
i Equmeniakyrkan, Gullspång.                                                               
Ekumeniska kören medverkar.

Toner, tankar och tystnad
Torsdagen den 19 mars kl.19.00 i Sjötorps 
kyrka.
Torsdagen den 23 april kl.19.00 i Lyrestads 
kyrka.
En andningspaus i vardagen med ord och ton 
i meditativa inslag.

Valborgsmässoafton 30 april
Våreld, vårtal och körsång av Lyrestads för-
samlingskör kl.18.30 i Sjötorp.
Tårtbuffé från kl.18.00, våreld, körsång och 
vårtal i Lyrestad kl.19.30.
Gudstjänst med vårsånger i Färeds kyrka ca 
kl. 21.00.

Vårkonsert
17 maj Bönsöndagen, Lyrestads kyrka kl. 16.00
Gudstjänst/vårkonsert med Lyrestads för-
samlingskör, ” Så länge jag lever ”, musik av 
Benny Andersson, Händel, Bach, Ingemar 
Olsson, Sonya Aldén m fl. Solist Madelene 
Johansson, Göteborg. Husband under ledning 
av Adam Frödin. Dirigent-Reine Medelius.

Valborgsmässofirande Valborgsmässoafton 
den 30 april. Amnehärads kyrkokör sjunger 
in våren.
Amnegården kl. 18.00                                                                                                                         
Badängen, Otterbäcken kl. 19.30                                                                                                               
Rud, Södra Råda ca kl. 20.30

Kristi himmelsfärds dag torsdagen den 30 
maj kl. 8.00.
”Sång från tornet”. – Amnehärads kyrkokör 
inleder gudstjänsten med sång från tornet. 
Kyrkfrukost med musik.
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26 april, Tredje söndagen i påsktiden
Amnehärads kyrka kl.18 Mässa.  

3 maj, Fjärde söndagen i påsktiden
Södra Råda kyrka kl.11 Gudstjänst.                      
    
10 maj, Femte söndagen i påsktiden
Amnehärads kyrka kl.16 Gudstjänst för 
Stora o Små. Ceciliakören. Vårfest.   

17 maj, Bönsöndagen
Equmeniakyrkan, Gullspång kl.18 
Gudstjänst. Ekumenisk gudstjänst. 
Ekumenisk kör.          

21 maj, Kristi himmelsfärds dag
Amnehärads kyrka kl.8 Gudstjänst. 
Sång från tornet. Kyrkokören. Kyrkfrukost.   

24 maj, Söndagen före pingst
Otterbäckens kyrka kl.11 Mässa. 

31 maj, Pingstdagen
Amnehärads kyrka kl.18 Gudstjänst. 
   
7 juni, Heliga trefaldighets dag
Amnehärads kyrka kl.11 
Konfirmationsmässa.

1 mars, Första söndagen i fastan
Vikens kyrksal kl.18 Gudstjänst. 
Sångmedverkan. Kyrkkaffe. 

8 mars, Andra söndagen i fastan
Amnehärads kyrka kl.11 Gudstjänst.          

15 mars, Tredje söndagen i fastan
Amnehärads kyrka kl.18 Mässa.          

22 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Amnehärads kyrka kl.16 Gudstjänst för 
Stora o Små. Ceciliakören. Kyrkkaffe med 
våfflor.                                                                                                                  

29 mars, Femte söndagen i fastan
Amnehärads kyrka kl.11 Gudstjänst.          

5 april, Palmsöndagen
Amnehärads kyrka kl.18 Gudstjänst.          

9 april, Skärtorsdagen
Amnehärads kyrka kl.18 
Skärtorsdagsmässa.           

10 april, Långfredagen
Södra Råda kyrka kl.11 
Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören.        

12 april, Påskdagen
Amnehärads kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Kyrkokören.                                

13 april, Annandag påsk
Otterbäckens kyrka kl.18 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Sammanlyst.              

19 april, Andra söndagen i påsktiden
Amnehärads kyrka kl.11 Gudstjänst.  

GUDSTJÄNSTER 
Amnehärads församling, mars – maj 2020.

GUDSTJÄNSTER 
Lyrestads församling, mars – maj 2020.
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Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKORVÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Med reservation för ev. ändringar. Med reservation för ev. ändringar.

1 mars, Första söndagen i fastan
Berga kyrka kl.11 Gudstjänst.       

8 mars, Andra söndagen i fastan
Berga kyrka kl.18 Mässa.      

15 mars, Tredje söndagen i fastan
Berga kyrka kl.11 Gudstjänst.      

22 mars, Jungfru Marie bebådelsedag  
Berga kyrka kl.16 Gudstjänst för Stora o 
Små. Bibelutdelning. Kyrkkaffe med våfflor   
på Bergatorp.                                                       
    
29 mars, Femte söndagen i fastan
Berga kyrka kl.18 Mässa.    

5 april, Palmsöndagen
Berga kyrka kl.11 Gudstjänst.      

9 april, Skärtorsdagen
Sjötorps kyrka kl.18 Skärtorsdagsmässa.      
           
10 april, Långfredagen
Berga kyrka kl.11 Långfredagsgudstjänst. 
Församlingskören.    

12 april, Påskdagen
Lyrestads kyrka kl.11 Gudstjänst. 
Församlingskören.   
    
13 april, Annandag påsk
Otterbäckens kyrka kl.18 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. Sammanlyst.              

19 april, Andra söndagen i påsktiden
Berga kyrka kl.18 Mässa.

26 april, Tredje söndagen i påsktiden
Berga kyrka kl.11 Gudstjänst.

30 april, Valborgsmässoafton
Färed kyrka ca: kl.21 Aftongudstjänst. 
Församlingskören.      

3 maj, Fjärde söndagen i påsktiden
Berga kyrka kl.18 Mässa.  
    
10 maj, Femte söndagen i påsktiden
Berga kyrka kl.11 Gudstjänst.    

17 maj, Bönsöndagen
Lyrestads kyrka kl.16 Gudstjänst. Musik-
gudstjänst. Församlingskörens vårkonsert.               

21 maj, Kristi himmelsfärds dag
Bergatorp kl. 8 Gudstjänst. Gökotta. 
Församlingskören. Kyrkkaffe.    

24 maj, Söndagen före pingst
Berga kyrka kl.18 Mässa. 

31 maj, Pingstdagen
Berga kyrka kl.11 Gudstjänst.   
   
7 juni, Heliga trefaldighets dag
Sjötorps kyrka kl.19 Gudstjänst. 
Musikgudstjänst. ”Musik i Sommarkväll”.

I behov av skjuts till kyrkan vid guds-
 tjänster i Amnehäradsdelen, kan du ringa oss:
Kristina Eriksson 0551-230 14, 070-661 08 23, 
Helene Dagobert Karlsson  0551-208 90, 
070-555 19 45

I behov av skjuts till kyrkan vid guds-
 tjänster i Lyrestadsdelen, kan du dagen 
innan ringa oss:
Birgitta Svensson, 070-654 59 65 eller 
Marie-Louise Bergström, 076-876 66 65Ny dag för annonser i Mariestads tidning.

Amnehärad-Lyrestad pastorats annonser 
kommer från och med V.10 sättas in på 
torsdagar istället för fredagar. Vi kommer att 
ha en prövoperiod som sedan kommer att 
utvärderas.



12 13FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2020FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2020

KOM AB-
RAM FRÅN

RIKTNING

KUST-
OMRÅDE

POESI

EPOK

ÄTER JÄRV

IGLOO & 
CALIPPO

KOMMA 
ATT VARA

LÖVTRÄD
AKTUELL 

TIDPUNKT
KAN EKA & 
BLOMMA

MYCKET 
FIN

MOBILI-
SERATS

TRAFIK-
SKYLT
STÄDA 

ELLER MES
AVGIFT & 
ÅRSTÖD

UTSIKTEN

HONA
FRAM-
HÄRDA

PROVA MES

TRÄD PERIFER

TAL JÄNKARE

PUTSA

AVGÅNG

GAMMALT 
MÅTT

HONA

GE EFTER

VIBRERAT
SYSSEL-

SÄTTNING

MALTA
VÄNDER 

BLAD
UTFÖR-

SÄLJNING

CHEF

MOTSTÅND

FÖR-
LÖJLIGA

STOR 
ARENA

GENUIN I SÅ FALL

RYSSJA PÅSTOD

UPP-
TÄCKER

VARA OBE-
SLUTSAM

LEDDES AV 
ARAFAT

REAKTION

HANDLING SPETS

VISA SITT 
MISSNÖJE

ORT              
ELLER ÖL

FRÅN-
SLAGEN

NÄSTA ARGON PÅ STRÅ

SNABB 
VINDSTÖT

ÄR TILL 
NYTTA FÖR 

TOMTEN

AMMAR

BESKREV

FÖRSVARS-
INRIKTADE

UMBÄRLIG UTFÖRDE
DET ÄR EN 
ROS UT-

SPRUNGEN

ENSAM I 
SITT SLAG

STRÖM-
MADE

MUSIK-
STYCKE

ÄNGSLAN

SIGNUM 
FÖR ID-

ROTT, LEK 
& SPEL

HUVUD-
STAD

ÄR FÄRSK 
FÄSTMÖ

VRISTER

KÄKATS

TÄTORT I SKÅNE

UPPLEVDE 
APOST-
LARNA 
FÖRSTA 
PINGST-
DAGEN

KNÄCKTA
GRUNDA-

DE PSYKO-
ANALYSEN

MELLAN 
NORRTÄL-

JE OCH 
GÄVLE

JÄTTAR

SVINDEL

BRÄNNS 

OCKU-
PERADE

ÄLDRE BE-
NÄMNING 

PÅ MUSLIM

FAST 
MATERIAL

RYTMISK 
IN-

DELNING
TA ELLER 
SNURRA

STÅENDE 
FÅGEL-
HUNDAR

DOFT FRÅN 
KASKELOT-
TARMAR

BLEV ASEA 
DEL AV

DANS   
ELLER 
PACKE

KORT 
NUMMER

TILL-
RÄTTA-
VISATS

NÅGOT 
SOM FÅR 

BÄR

ANVÄNDER 
KERA-
MIKER

KÖR I 
STOCK-
HOLM

SNACKAS 
ELLER 
BINDS

KOMMER 
PUNKT-          
LIG I

KAXIG
DRIVA 

OMKRING

STOR FEST 
ELLER GE 

HALS

FÖLJER 
MED 

SKICKADE 
VAROR

BIL ELLER 
MAGASIN

KÖR FÖR 
FORT

MAN ELLER 
KROPPS-

DEL

DJUP 
ÅNGER

VOTERING 
ELLER 

DÄGGDJUR

CHIFFER

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att 
Kristus…(Romarbrevet ) 

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Korsfästelsen av Paolo Veronese (1528–1588)
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VÅRKRYSSETPERSONALNYTT

Adam blivande kantor!
Jag är en nybliven pappa på 26 år som bor i Gullspång med 
min sambo Jennifer och vår son Eli. Från början är jag värm-
länning, uppvuxen i Forshaga och Karlstad, och där levde 
jag fram till det var dags att testa högre studier i Göteborg 
för 4-5 år sedan. Sedan dess har vi flyttat land och rike runt 
för att till slut hamna här i trakterna där min sambo växte 
upp. 
En kärlek för musik har funnits sedan innan jag kunde 
prata, men det dröjde nästan till tonåren innan jag ville spela 
något instrument. Med fem äldre bröder som alla spelar 
gitarr var det väl nästan oundvikligt att just en gitarr skulle 
finna även mitt knä, och så tolv år gammal lärde jag mig 
”paranoid” med Black Sabbath på en skräpig squire-strata 
och blev helsåld. 
Sen var det gitarr och att spela i band som blev min passion, 
men genom musikutbildning på olika nivåer breddades 
intresset till att omfatta fler instrument och musikstilar. Att 
spela kyrkorgel hade jag aldrig en tanke på förrän jag börja-
de arbeta här i pastoratet som vaktmästare, men nu när man 

Pastorsadjunkt
Vi kommer att få en ny medarbetare i pastoratet 
under sommaren. Den 14 juni prästvigs Mar-
lene Niggol Carlsson i Skara domkyrka, och 
hon kommer under det kommande året att vara 
pastorsadjunkt hos oss.  Marlene har ett långt yr-
kesliv bakom sig, bl.a. som busschaufför, och hon 
ska nu under sitt första år som präst arbeta med 
alla de uppgifter som präster har: dop, 
vigslar, söndagsgudstjänster, begravning, 
själavård och möten med församlingsbor i olika 
sammanhang. Vi hälsar henne varmt välkommen 
till oss och hoppas att hennes tid här ska bli posi-
tiv och välsignad.
Redan under våren kommer du att kunna möta 
henne när hon gör församlingspraktik här
v.13-15.

Kyrkvärdar Amnehärad
Första advent avtackade vi vår trotjänarinna, 
kyrkvärden Ingrid Eriksson som under många 
trogna år mött oss gudstjänstfirare i Amnehärads 
kyrka. Andra advent välkomnade vi med stor 
glädje vår nya kyrkvärd Kerstin Sandstedt.  
Tack Ingrid och välkommen Kerstin!

är här som vikarierande/studerande 
kyrkomusiker känns det lite som att allt 
man gjort musikaliskt har varit en för-
beredelse för detta - och jag är mycket 
tacksam över att få pröva mina vingar 
här tillsammans med mina fantastiska 
kollegor i Amnehärad-Lyrestad!

KRYSSA OCH VINN
Svaret med korsordssidan sänder du senast den 30 april.
Till: ”Vårkrysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång.

Vinnare av vinterkrysset är: Kerstin Johansson Brattskogen Gullspång
och Elisabeth Eliasson Hemvärnsvägen Hönö.
Grattis till er, ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på respektive expedition.

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

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

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



14 15FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2020FÖRSAMLINGSBLAD VÅREN 2020

HÄNT I FÖRSAMLINGARNAHÄNT I FÖRSAMLINGARNA

Halmauktion Vecka med ekumeniken i centrum
Årets halmauktion som hölls 6 december var mycket välbesökt och behållningen blev mycket 
god. Auktionist var Margret Kållberg, som skötte uppdraget väl och buden kom snabbt. 
Den stora halmbocken blev kvällens bästa bud: 600 kr. Barn från Lyrestads barnförening med-
verkade med ett uppskattat luciatåg. Behållningen av auktionen går huvudsakligen till jul-
blommor till församlingsbor över 80 år, i år drygt 80 personer. Halmgruppen tackar för stort 
intresse och hoppas på lika god uppslutning för kommande år.

Julnattens gudstjänst firades i Sjötorp med god uppslutning och medverkan av församlings-
kören.
Julottan i Lyrestad var premiär för kantor Adam Frödin som spelade orgel och ackompanje-
rade Reine Medelius i ” O helga natt ”. Julens gudstjänstfirande avslutades i Berga kyrka med 
mycket sång och musik.

Julen i Lyrestads församling

Cafékväll
Smygstart på advents- och jultiden begicks 
vid årets sista cafékväll i Otterbäcken. Kö-
ren Galaxen sjöng för och tillsammans med 
besökarna. Välbekanta och välkända sånger 
gläder.

Syföreningsauktion
”Jag trodde änglarna fanns”……med sin favoritsång, 
inledde våra sångarbarn i Ceciliakören. Amnehärads 
kyrkliga syförenings auktion en höstmörk novem-
berkväll. Damernas flitighet under året, glädjen 
bland de närvarande och barnens härliga sång, 
tillsammans bidrog allt detta till det fina resultatet 
21 046 kronor. Vad det lider kommer vi att få 
upptäcka vad en del av de pengarna går till.

Under januari månads mitt firade Gullspång 
och Hova kyrkor och samfund Böneveckan 
för kristen enhet. Vid söndagens ekumeniska 
gudstjänst i Amnehärads kyrka stod apost-
lagärningarnas bibelberättelse om Paulus 
skeppsbrott på väg till Rom i centrum och 

Adventstid
På sedvanligt sätt hälsades det nya kyrkoåret 
på första advent med skönljudande körsång 
i Amnehärads kyrka och syföreningens ef-
terföljande kaffe i församlingshemmet. Den 
tredje advent följde så körens traditionsenliga 
julkonsert. 

detta i så väl text som drama. Ekumeniska 
körens sångarglädje kunde ingen ta miste på. 
Lördagen den 25 januari avslutades firandet 
med samling i Mokyrkan. En trevlig kväll där 
vi fick lyssna till evangelisten Carl-Olov Hult-
by och samlas kring kaffeborden.
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Kyrkorådets årsavslutning för
pastoratets ideella medarbetare

Julinsamlingen

En uppskattad avrundning på året bjöds pastoratets ideella medarbetare på, då kyrkorådet bjöd till 
bords och till underhållning. Rådets ledamöter stod i köket. Ingvor, Kerstin och Stig stod för underhåll-
ningen under Maria Lugns ledning. Alla sjöng glatt med i julens sånger.

Jullunch, Amnehärads församling 

Julotta 2019 
Amnehärads kyrka

Det finns väl inget bättre än att få gå till dukat bord mitt i det egna julstöket. Vi besökare mer än upp-
skattade både kören Galaxens sång under gudstjänsten samt May, Ragnhilds, Karins och Marinas goda 
julmat i församlingshemmet. Vi kommer gärna tillbaka i år.

Morgonpigga besökare tillsammans med vår 
kyrkokörs sångare, begrundade julens stora 
mysterium, Gud blir människa.

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

svenskakyrkan.se/act

Under dessa damers ledning i Amnehärads inter-
nationella grupp, (saknas på bilden gör Kerstin 
Johansson), har julinsamlingen i ACT Svenska 
kyrkans regi ägt rum i Amnehärads församling. 
Under perioden första advent till trettondedag 
jul samlades 18 158 kronor in, en ökning från 
förra året plus 5 000 kronor. Ett stort tack till er i 
gruppen och till alla generösa givare. Insamlings-
resultat Lyrestads församling 13 391 kr.
Värt att notera, ACT Svenska kyrkans riksin-
samlingsresultat uppgick till hela 42,6 miljoner.

Stå på modets sida!
Fasteaktionen 2020 inleds på fastlagssöndagen den 23 februari och pågår fram till palmsöndagen den 
5 april.  Årets fasteaktion handlar om att vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från 
våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma him-
mel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. Tillsammans skapar vi hopp, möjlighe-
ter och en hållbar framtid. Var med i kampen för människors rätt att leva i frihet från våld. Stöd Act 
Svenska kyrkans arbete för fred, jämställdhet och rättvisa.
Swisha din gåva till 900 1223. Tillsammans kan vi göra skillnad! 

Utställare sökes?
Till kanalkyrkan sommaren 2020
Vi kommer att ha kanalkyrka veckorna 27-28 i Ly-
restads församlingshem med våffelcafè, utställning 
och försäljning av fairtrade, rättvisemärkta varor. 
Vill du vara med och ställa ut/ sälja dina alster un-
der dessa 2 veckor?
kontakta vik. församlingsassistent Maria Westdahl.
Telefon 0501-27 87 80
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DET GÄLLER VÅR FRAMTID! VAD TYCKER DU? VÄLKOMMEN TILL

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar och hembygdsgårdar under våren

KVÄLLSCAFÉ I OTTERBÄCKENS 
KYRKAS FÖRSAMLINGSSAL 
Onsdagen den 11 mars kl.18.00 hälsas du väl-
kommen till en stunds cafégemenskap. Amnehä-
rads kyrkokör sjunger för och med oss. Wiveka, 
Erené, Gunnel, Lisbeth och Kristina ser till att 
kaffebordet är dukat.

SOPPLUNCHER  
Onsdagarna den 18 mars och 15 april klock-
an 12.00, välkomnar Marina tillsammans med 
medhjälpare till sopplunch vid dukade bord i 
Amnehärads församlingshem. 
Står för underhållningen gör: 
Siv och Björn Tedenljung den 18 mars och den 15 
april är inte klart i skrivandes stund. 
Onsdagarna 25 mars och 29 april kl.12.30 väl-
komnas du till Lyrestads församlingshem där 
Anna Helge håller soppgrytan rykande varm.
Vid första tillfället underhåller kantor Maria 
Jonsson från Töreboda och i april kommer Urban 
Jormaeus-internationell sekreterare i Skara stift 
och berättar om projekt som Svenska kyrkan 
stöder ute i världen.

LÄR KÄNNA VÅRA KYRKOR 
OCH KYRKOGÅRDAR
Historia och nutid- välkomna till upptaktsträff 
till Sjötorps bygdegård torsdag 19 mars kl.19.30, 
efter Toner, Tankar och tystnad.
Vill du veta mer, kontakta Birgitta Svensson, tel. 
070-6545965, el birgitta.sjotorp@gmail.com

VÅFFELCAFÉ 
Amnehärads Internationella grupp välkomnar 
dig till församlingshemmet lördagen den 4 april 
mellan kl. 10.00 till kl. 13.00. Njut av nygräddade 
våfflor samtidigt som du provar dina kunskaper 
om världen och Svenska kyrkans arbete i den. 

KYRKFRUKOST 
Vårmånaden maj byter vi ut sopplunchen mot 
kyrkfrukost. Kristi himmelsfärds dag inleder vi i 
Amnehärads kyrka kl. 8.00 och fortsätter däref-

ter i Amnehärads församlingshem med frukost. 
Kyrkokören medverkar med sång både från torn, 
i kyrka och församlingshem.

LYRESTADS FÖRSAMLINGSRESA
Lördagen 16 maj går färden mot Grythyttan med 
den gamla bruksmiljön, restaurangutbildning och 
Grythyttans gästgivargård, och hembygdsgården, 
som rikskände Karl-Jan Granqvist gjort känd. 
Tider och anmälan annonseras i pressen.

EKUMENISK SÅNGGUDSTJÄNST 
Firar gudstjänst i ekumenikens tecken gör vi 
söndagen den 17 maj kl. 18.00 i Equmeniakyrkan, 
Gullspång. Ekumeniska kören medverkar.

NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI
Gudstjänst i Lyrestads kyrka LIONS firar 50 år. 
Körsång.
Information: LIONS grundades 6 juni 1970 med 
en gudstjänst i Lyrestads kyrka, och nu firar vi 
jubileet så som det en gång började.

FÖRELÄSNINGAR 
i Lyrestads församlingshem
Torsdagen den 5 mars kl.19.00.
”Vad vet vi om Jesus-saga eller sanning? ” 
Reine Medelius berättar om forskningen om Jesus 
som historisk person.
Entré med fika 50 kr.

Torsdagen den 12 mars kl.19.00 ”Vad är islam?”
Hassan Mountagui från Örebro berättar om 
muslimers tro och liv.
Entré med fika 50 kr.

Måndagen den 30 mars kl.19.00. 
Professor Jesper Svartvik talar om ” Hetero eller 
homo-bryr sig Gud?” 
Jesper Svartvik är bibelteolog och har författat en 
rad böcker om bibeltolkning. Han har tidigare 
varit professor i Lund, vid Teologiska institutet i 
Jerusalem och är nu stiftsteolog i Karlstads stift 
på deltid. Han är en ofta anlitad och mycket en-
gagerad föreläsare.

Det kom ett brev…………
Ja, i januari 2019 kom det. Det kom kanske inte helt oväntat. Ovälkommet kom det dock, så där som alla brev med dåliga 
nyheter och med negativt innehåll kommer. Det kom kanske inte helt oväntat med tanke på att dåvarande kontraktsprost, 
Jan Wahn under sitt visitationstal hösten 2017 bland annat lät sammanfatta sina och våra kontaktpersoners upplevelser under 
prostvisitationen den hösten med följande ord: 
- ”Slutligen känner jag att jag trots en viss ambivalens måste få dela mina tankar om er organisation. Min personliga men 
bestämda uppfattning är att det inte blev optimalt att skapa ett pastorat som ligger i två kommuner. ………. Jag vet att ni 
verkligen lyckats göra det bästa av situationen, men tror att det för den långsiktiga utvecklingens skull vore klokt att se över 
detta. Ju snabbare desto bättre. Jag kommer därför att anmoda stiftsstyrelsen att göra en utredning om detta………” .   
Stiftsstyrelsen, ja den tänkte och tänkte, skickade protokollsutdrag och så kom det illavarslande brevet i slutet av januari i fjol 
med budskapet: 
- ”Stiftsstyrelsen beslutade den 12 december 2019 att inleda en översyn av Svenska kyrkans indelning inom det område som 
idag utgörs av Amnehärad-Lyrestads pastorat, Lugnås-Ullervads pastorat, Mariestads församling och Töreboda pastorat”. 
….. Översynen kommer även-om så visar sig nödvändigt-ge konkreta förslag till åtgärder för att uppnå en över tid hållbar 
ändamålsenlig struktur inom området”.  

I de lokala berörda enheterna och i Skara har det allt sedan dess, pågått en febril aktivitet att formulera, väga, mäta med mera 
för att beskriva pastoratens/församlingens historia, nutid och framtid utifrån vad man nu tycker sig kunna se. Så också när 
det gäller våra kommuner. Allt detta översynsmaterial har under året analyserats av stiftsstyrelsen, vilken i januari inneva-
rande år låtit meddela: 
-”Med anledning av utredningens resultat har AU, (underförstått stiftsstyrelsens), beslutat att inleda ett inledningsärende”. 
Underförstått översynen visade nödvändigt att ge konkreta förslag till åtgärder.
 
Tre förslag på en framtida indelning finns det:
1. Att nuvarande Amnehärad-Lyrestads pastorat, Lugnås-Ullervad pastorat, Mariestads församling och Töreboda pastorat 

upphör och sammanläggs till ett pastorat under namnet Vadsbo pastorat.
2. Att nuvarande Amnehärad-Lyrestads pastorat, Lugnås-Ullervad pastorat, Mariestads församling och Töreboda pastorat 

upphör och  
* att inom de delar av Svenska kyrkan som geografiskt är belägna i Gullspångs, och Mariestads kommuner nybildas ett 
pastorat som innefattar Lugnås, Ullervads, Mariestads, Lyrestads, och Amnehärads församlingar. I Amnehärads försam-
ling ingår den del av Hova-Älgarås församling som innefattas i Gullspångs kommun. Pastoratet har namnet Mariestads 
pastorat. 
* att inom de delar av Svenska kyrkan som är belägna i Töreboda kommun nybildas ett pastorat som innefattar Freds-
berg-Bäcks, Fägre, Töreboda församlingar, samt den nybildade församlingen Älgarås. Pastoratet har namnet Töreboda 
pastorat”.

3. Ingen förändring görs. Alla i dag befintliga enheter består. Detta förslag står inte i stiftsstyrelsens remiss. Det har dock ut-
tryckts i telefonsamtal till undertecknad onsdagen den 22 januari då stiftets jurist ringde runt till samtliga kyrkoherdar för 
att meddela arbetsutskottets beslut. 
Eventuell förändring skulle träda i kraft 1 januari 2022.

Varje idag lokal berörd enhet, har nu fram till den 15 maj på sig att gå igenom allt material från stiftsstyrelsen och inkomma 
med ett svar. Du som läser detta, har kanske sett och läst i den lokala dagspressen, att enskilda valt att formulera sig kring 
denna nu aktuella fråga. Vi anställda, förtroendevalda och församlingsbor, vilka låtit oss anställda och förtroendevalda ta del 
av sina tankar, håller med den medlem var vederbörande än bor, vilken i Mariestads-Tidningen den 5 februari, uttrycker att 
han eller hon ser att Svenska kyrkan slänger förslaget i papperskorgen. 
 
Så har vi också varit i Skara under den gångna hösten, för att möta bl.a. vår biskop i vad som kallas för årligt möte 2 i stiftets 
kommunikationsmodell med församling och pastorat. Där lovade biskop Åke, så sant som han där satt att vill vi inte och 
uttrycker vi som enhet, att vi inte vill förändring nu i frågan angående eventuell strukturförändring, så kommer heller ingen 
förändring ske. Allt enligt biskopligt löfte. Efter genomförd sammanslagning år 2005/2006 så löd Skara stifts löfte, att nu 
kommer inget nytt förslag till och ingen ny strukturförändring att ske om inte förslaget därtill kommer underifrån, det vill 
säga ifrån enheten/enheterna själva. 
Denna gång hoppas vi och sätter vi all vår lit till, att löftena vi fått inte varit runda och kommer visa sig hålla tunt! 
Följ vår annonsering i Mariestads-Tidningen då vi framöver kommer att inbjuda till informations- och dialogkväll i både 
Amnehärad och Lyrestads församling i denna fråga. Till Amnehärads församlingshem inbjuds du tisdagen 17 mars kl.18.00 
och onsdagen den 18 mars kl.18.00 i Lyrestads församlingshem.

Charlotte Holmgren 
Kyrkoherde
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OBS!
Fr.o.m den 19 november 2019 
besvarar och vidarekopplar 
Skara stiftskansli alla inkom-
mande telefonsamtal till vår 
pastors- och församlingsexpe-
dition.

Pastorsexpeditionen I Lyrestad är öppen för besök och samtal.  
Helgfria dagar tisdag, onsdag, fredag 10.00‐12.00 och torsdag 13.00‐15.00  
Tel.0501‐500 02. Fax 0501‐507 27. 

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

Adress: Lyrestads församling, Församlingshemmet 548 73 Lyrestad. 
_______________________________________________________________________________ 

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

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

Här når du oss: Ditt företag 
Hej!!! 

Vi har bytt telefonsystem. Numera är 

alla telefoner kopplade till våra mo‐

bile telefoner! 

LOGOTYP HÄR 

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

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

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

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

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

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

Präster
Kyrkoherde Charlotte Holmgren
Telefon exp.  0551-285 53
Telefon  0551-285 47 
Komminister  Reine Medelius
Telefon exp.  0501-669 31
Telefon  0501-27 87 90
Vik. Komminister Karl-Gustav Arvidsson
Telefon 0551- 285 56

Kyrkomusiker
Organist  Lars Kullnes 
Telefon  0551 – 285 43 
Vik. kantor Anita Björk
Telefon 070-813 67 74
Vik. kantor Adam Frödin
Telefon 0551-285 41

Barn-Ungdom-Familj 
Förs. Assistent  Desirée Karlsson 
i Amnehärad
Telefon  0551-285 42
Förs. Assistent Maria Westdahl
i Lyrestad 
Telefon 0501-27 87 80

Kyrkoskrivare 
Niclas Gustafsson 
Telefon 0501-669 30
 0501-27 87 85
Kyrkokamrer
Florence Lindwall Ryrlén
Telefon exp.  0501-669 32
Telefon  0501-27 87 86

Kyrkogårdsförvaltningen
Andreas Lindblad
Telefon  0501-27 87 87

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon  0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon  0501-500 02

Information/församlingsbladet
Redaktör Karin Kullnes
Telefon 0551-285 57

Redaktör: Karin Kullnes 
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

Publicerade texter och bilder i församlingsbladet äger Amnehärad-Lyrestads pastorat upphovsmannarätten till.

VADSBOTRYCK AB, Mariestad 0501-101 97


