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Hösten, en tid för
tankar och minnen.

Bild:Höstträd foto:Maria Westdahl

AMNEHÄRAD -LYRESTADS
PASTORAT

-Hej igen!
”Gud, vi tackar dig för sommaren,
för sol och regn,
för arbete och vila,
för nya tankar och ny inspiration.” (ur Bönboken tradition och liv)

Efter en sommar och semester som innehållit både sol, regn,
arbete, vila, bad, värme, upplevelser av olika slag och möjlighet att hämta kraft och inspiration är det dags att med förväntan se fram mot hösten och den nya terminen med allt vad den
innebär.
En åskvarm eftermiddag sitter vi på altanen och funderar på
om åskan och regnet ska dra förbi eller om vi ska få det över
oss, när vi hör en kraftig duns. Det visar sig att en stor gren på
äppleträdet har gått av precis vid stammen. När vi tittar
närmare på grenen visar det sig att myrorna byggt bo i den
Bild:IKON
under flera år och att detta bygge nu hade underminerat
grenen så att den gick av.
Vi var mest förvånade och myntade uttrycket ”självbeskärande äppleträd”, medan myrorna visade hur
snabba och flitiga de var eftersom de nu måste ta hand om, hitta och flytta alla sina ägg till ett nytt
och säkert bo.

Denna händelse får mig att tänka på vad Jesus säger i Johannesevangeliet om vinstocken:

”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt
skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan
ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen
inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det
om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som
grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni
blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader
förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag
älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har
hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.”
(Joh. 15:1-10.)
”Gud, låt den annalkande höstens klara dagar ge mod och tillit inför framtiden.”
(ur Bönboken tradition och liv)
Helena Witting
vik. församlingsassistent
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FÖRSAMLINGSNYTT

DÖPTA

VIGDA

Amnehärads församling

Amnehärads församling

2016

2016

28 maj
Tilde Alma Nora Östh
2 juli
Olle Oscar Wilnor Hultman
3 juli
Elina Jenina Corina Härö
31 juli
Frida Maria Loreley König
31 juli
Egil Antonio Mirko Abraham König
20 augusti Sigrid Annika Maria Feltsten

18 juni

Erik Linus Christian Bengtsson
Johanna Madelene Svensson
29 juni
Lars Erik Löfgren
Åsa Camilla Hurtig
6 augusti Amanda Charlotta Löfström
Jan André Alexander Olsson

Lyrestads församling
Lyrestads församling

2016

2016

16 juli
Zandrah Kim Elisabeth Andersson
			
Arne Tommy Gustafsson
30 juli
Ida Maria Dahlborg
			
Per Erik Gustaf Kolthoff
30 juli
Pernilla Elin Gustafsson
			
Björn Fredrik Dierks
20 augusti Erika Rebecka Porsin
			
Carl Mathias Gustavsson
27 augusti Margreth Christin Gunilla Eklind
			
Göran Lennart Behmer
27 augusti Louise Lena Persson
			
Sten Ola Stenemar

6 juni
Ella Nordlander Lundwall
11 juni
Ingrid Elsa Liliebladh
18 juni Mats Liam Wall
02 juli
Elsie Anna Charlotta Karlsson
16 juli
Lexie Ingrid Elisabeth Andersson
30 juli
Chit Aurora Margareta Gustafsson
13 augusti Nils Adrian Erik Sörensen
14 augusti Vilgot Kjell Evert Andersson

AVLIDNA
Amnehärads församling
2016

28 maj
20 juni
21 juni

Åke Lennart Fernström
Ulf Georg Karlsson
Karl Ove Roland Hassel

Lyrestads församling
2016

12
19
04
08
21

maj
maj
juni
juni
juni

Göta Elisabet Pettersson
Elisabet Skogsberg
Johan Ulf Göthe
Susanne Eijvy Agneta Pettersson
Gun Hilma Maria Pettersson

FÖRSAMLINGSBLAD HÖSTEN 2016

3

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

VÄLKOMMEN TILL DOPFEST.
Jesus säger i Matteusevangeliet: ”Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och
Sonens och den heliga Andens namn och lär dem
hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er
alla dagar till tidens slut.”
Detta Bibelord kallar vi för Missionsbefallningen
eller Dopbefallningen och det läses varje gång
någon döps.
När någon döps sker något stort – den döpte blir
medlem i Guds stora världsvida familj och ofta
firas dopet med en fest/ett kalas tillsammans med
de närmaste släktingarna.
I Lyrestads församling uppmärksammas alla som
döps genom att ett dopminne i form av en dopängel/ett dophjärta hängs upp i dopträdet i kyrkan. I
samband med den dopfestsgudstjänst som anordnas i Lyrstads församling, är man välkommen att
hämta hem sin dopängel eller dophjärta.

Till årets dopfestsgudtjänst som är söndagen den 2
oktober i Lyrestads kyrka klockan 14.00 inbjuds
särskilt de som döpts sedan september 2015 och
framåt. Det finns även änglar som ännu hänger
kvar i dopträdet i kyrkan sedan tidigare dopfestgudtjänster. Vet du med dig om att det av någon
andledning inte blivit av att ni har hämta ert
dopminne vänligen kontakta Helena Witting
(se baksidan), så fixar vi det.

Välkomna till höstens barn och ungdomsverksamhet v36.
Gruppstart, Amnehärad församling

Gruppstart, Lyrestads församling

KÄRLEKIS

Kyrkis i Lyrestads församlingshem.
Måndagar kl. 09.30 - 11.30
Kyrkis är för barn i åldrarna 0-6 år tillsammans
med någon vuxen.

Öppen förskola för barn och föräldrar,
från 0 år och uppåt. Amnehärads
församlingshem måndagar Kl. 9.30-12.00.
MINIORER

Alla barn i åldern 4-6 år, vi pysslar och leker.
Amnehärads församlingshem torsdagar
kl. 14.00-16.00
CECILIAKÖREN/KOMPISKLUBBEN

Ni som är 7-12 år och tycker det är roligt att
sjunga, pyssla och leka.
Amnehärads församlingshem onsdagar
kl. 16.30-19.00
UNGDOMSGRUPP

För Er som är 13 år och uppåt.
Vi träffas, fikar, pratar och hittar på lite roliga
aktiviteter tillsammans.
Amnehärads församlingshem onsdagar kl. 18.30- 20.30.
Desirée Karlsson
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Draget träffas i bygdegården i Sjötorp.
Måndagar kl. 16.30 - 18.00
Draget är för dig som är 6-12 år och som går i
Lyrestads skola.
Miniorer och juniorer träffas i Kyrkans Hus Hassle
Torsdagar kl. 14.30-16.30.
Miniorer och juniorer är dig som är 6-12 år och
som går i Hassle skola.
Ungdomsgruppen träffas i Kyrkans Hus Hassle.
Varannan torsdag kl. 18.00-20.00.
Denna grupp är för dig som är 13 år och äldre.
Vi startar vecka 36, alltså den 5/9 resp. 8/9.
Välkommen till din grupp!
Helena Witting

BARN OCH UNGDOM AMNEHÄRAD - LYRESTAD

SOMMARLÄGER I AMNEHÄRADS FÖRSAMLING.

14 barn i åldern 7-12 samlades i församlingshemmet. Det blev Cykelutflykt med bad och glass. Övernattning
i tält och det bjöds på den obligatoriska hajkbomben. Pyssel och lek varvades, härliga dagar på sommarlovet.
Foto: Charlotte Holmgren, Desirèe karlsson och Ludwig von Knorring

KONFIRMANDNYTT

Upptakt inför konfirmationsstart!
Du som är född 2002 eller tidigare är
välkommen tillsammans med din vårdnadshavare
till följande platser för konfirmandsupptakt.
Amnehärads församlingshem:
Måndag den 5 september kl. 18.30.
Lyrestads församling:
Informationsträff den 13 september kl. 19.00 i
Kyrkans Hus Hassle.

Desirée, Helena, Charlotte och Martin
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MUSIKEN I PASTORATET
Höstens musikverksamhet i Amnehärad

Höstens körverksamheter i Lyrestads församlingshem:

Amnehärads kyrkokör
Omstartar torsdagen den 8 september kl. 19.00. Platsen är
som vanligt Amnehärads församlingshem. En fantastiskt
trevlig kör att vara med i. Nu söker vi nya medlemmar. Vill
du prova på att vara med? Kontakta Lars, körledare, Tel 055128543
Sånger för livet med Shirley Clamp
En riksbekant sångarfest för hundratals körsångare! Amnehärads kyrkokör har sedan många år medverkat. Den 9 oktober är
”Sånger för livet”- konserten i Karlskoga kyrka och Amnehärads
kyrkokör har valt att medverka då. Dirigent är som vanligt Mats
Backlund och artisten Shirley Clamp medverkar i programmet.
Ceciliakören
Kyrkans barnkör startar onsdagen den 7 september kl 16.30 i
Amnehärads församlingshem. Välkomna alla sångsugna barn!
Lunchmusik med baguette
Vi fortsätter med denna framväxande succé i Amnehärads
kyrka med start klockan 12.15 på följande datum under
hösten: Den 7 september, 5 oktober, 2 november och 6
december. Njut av härlig musik med Lars Kullnes vid orgeln
och smakrik förtäring från kyrkans frivilliggrupp. Önska
din egen favoritmusik! Populärmusik, jazz, filmmusik, klassiskt – allt är möjligt. Avkopplande för kropp och själ.
MUSIKGUDSTJÄNSTER
Söndagen den 25 september
Amnehärads kyrka kl 18:00 En kväll i musikens tecken för
världens barn. Ceciliakören m fl medverkar.
Söndagen den 9 oktober
Södra Råda kyrka kl. 18:00 Ekumenisk sång- och musikgudstjänst.
Söndagen den 6 november
Otterbäckens kyrka kl. 18:00 Musik i Allhelgonatid.
Lars Kullnes m fl medverkar.

Lyrestads församlingskör - 4-stämmig kör med blandad repertoar.
En viss körvana är bra.
Tisdagar.kl. 19.00-20.45, start 6 sept.
Prova-på-kören - Projektkör som träffas ca. 7 veckor/termin.
För alla som vill sjunga tillsammans med andra.
Mest unison sång. Ingen körvana krävs.
Onsdagar. kl.18.30-20.00, start 31 augusti.
Höstens tema är ”Ted Gärdestad” och vi avslutar
den 5 okt. med en musikgtj. i Färeds kyrka.
För mer info kontakta körledare Anna Pettersson, 0501 - 27 87 88
SEPTEMBER
Lörd. 17 sept.
”Musik i skördetid” i Lyrestad kyrka kl.18.00
		”Wienerkapellet” spelar.
OKTOBER
Onsd. den 5 okt.
		
Medverkar gör:
		
		

Musikgtj. med allsång i Färeds kyrka kl.19.00
Tema ”Ted Gärdestad”
Prova-på-kören
Anders Ramberg, gitarr
Anna Pettersson, piano

Sönd. 16 okt. JUBILEUM Sjötorps Kyrka kl.11.00
Medverkar gör: Lyrestads församlingskör,
		
körledare Anna Pettersson
		
Pelle Leijon, trumpet
		
Lars Storm, orgel/piano
		
NOVEMBER
Allahelgonahelgen
Lörd. 5 nov.
16.00 Lyrestads kyrka Sångmedverkan
		
18.00 Berga kyrka Sångmedverkan
Sönd. 6 nov.
16.00 Sjötorps kyrka
		Församlingskören medverkar.
Sönd. 27 nov.
Första advent
		
Lyrestads kyrka kl.11.00
		Församlingskören medverkar.
		Berga Kyrka, kl. 16.00 Sångmedverkan
		Sjötorp Kyrka, kl. 18.00 Sångmedverkan
DECEMBER
Sönd. 4 dec.
Andra advent
		
Färeds Kyrka kl.18.00
		Sångmedverkan.

Daniel och Kalle startade upp årets
”Musik i sommarkväll” i Sjötorps kyrka.
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Erica o Petter
En varm solig kväll i Sjötorps kyrka.

FÖRSAMLINGSBLAD HÖSTEN 2016

Johan, Peter, Curt
”Från jazz till andlig visa” i Berga kyrka.

DIAKONI
Födelsedagsfest
Den 26 maj var det många glada jubilarer i
Lyrestads församlingshem. Ett stort och
varmt grattis och många hurra för er alla.
Hurra, Hurra….. Foto: Martin Öhman

Språkcafè på utflykt
Den 31 maj åkte alla som har deltagit aktivt i vårt
språkcafè till Kristinehamn.
Vädret var strålande och vi vandrade längs sjön
och tittade på Picassostatyn. Tillsammans åt vi
lunch på Svenska kyrkans sommarcafé. Efter
maten delade vi med oss av olika lekar och traditioner från våra olika hemländer. På bilden är det
viskleken som gäller. På vägen hem gjorde vi ett
besök vid en secondhandshop.
Foto: Martin Öhman

Samling för asylsökande och språkcafè
Välkommen till språkcafè
Vi startar språkcafè i Amnehärads församlingshem tisdag den 6 september kl. 10.00-12.00. Här möts vi och samtalar, studerar, fikar, grillar, gör utflykter m m, samtidigt som vi integreras med varandra genom ett växande och
utvecklande socialt nätverk i Amnehärad. Denna verksamhet bedrivs av ideella medarbetare och är ett samarbete
mellan LIONS, Röda Korset, Equmeninakyrkan, Gullspångs kommun och Svenska kyrkan.
I Lyrestads församling startar samlingar för asylsökande onsdag den 14 september kl. 14.00- 16.30 i Kyrkans Hus
Hassle. Under terminen kommer det att erbjudas olika aktiviteter: baka, laga mat eller sy. Det ges även tid att lära
sig svenska och att få lära sig mer om det svenska samhället. Anmälningslistor har lämnats till flyktingförläggningen
på Wallby Herrgård och hoppas att många tar tillfället i akt att vara med.
Kontakt: Reine eller Martin(se baksidan)
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Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

GUDSTJÄNSTER
Amnehärad – Lyrestads pastorat sept – nov 2016

18 september, Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl. 18.00
Mässa
Sjötorps Kyrka kl. 10.00
Gudstjänst

25 september, Artonde söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl. 18.00
En kväll i musikens tecken till förmån för Världens
Barn
Lyrestads Kyrka kl. 11.00
Sammanlyst Mässa

4 september, Femtonde söndagen efter Trefaldighet
Otterbäckens Kyrka kl. 18.00
Gudstjänst
Lyrestads Kyrka kl. 11.00
Gudstjänst

11 september, Sextonde söndagen efter Trefaldighet
Södra Råda Kyrka kl. 18.00
Gudstjänst
Berga Kyrka kl. 10.00
Gudstjänst

2 oktober, Den helige Mikaels dag

Amnehärdas Kyrka kl. 16.00
Gudstjänst för S o S med dopfest. Ceciliakören
Lyrestads Kyrka kl. 14 .00
Gudstjänst för S o S med dopfest.

5 oktober Onsdag

Färeds Kyrka kl. 19.00
Musikgudstjänst. Prova på kören

9 oktober, Tacksägelsedagen

17 september Lördag
Lyrestads Kyrka kl. 18.00
Musikgudstjänst
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Södra Råda Kyrka kl. 18.00
Ekumenisk sång- och musikgudstjänst.
Efter gudstjänsten ev. aktivitet och kyrkkaffe i Södra
Råda Bygdegård.
Berga Kyrka kl. 10.00
Gudstjänst

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KYRKOR

Otterbäckens Kyrka kl. 18.00
Mässa
Sjötorps Kyrka kl. 11.00
Jubileumsgudstjänst. Församlingskören. Pelle Leijon,
trumpet.
Kyrklunch.

23 oktober, Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads Kyrka kl. 11.00
Gudstjänst
Berga Kyrka kl. 18.00
Mässa

30 oktober, Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet
Amnehärads kyrka kl. 18.00
Mässa
Lyrestads Kyrka kl. 11.00
Gudstjänst

13 november, Söndagen före domssöndagen
Vikens kyrksal kl. 16.00
Gudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe
Sjötorps Kyrka kl. 14.00
Gudstjänst för S o S. Kyrkkaffe

20 november, Domssöndagen

Amnehärdas Kyrka kl. 16.00
Gudstjänst för S o S. Ceciliakören. Kyrkkaffe
Lyrestads Kyrka kl. 11.00
Mässa

27 november, Första advent

Amnehärads Kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst. Kyrkokören. Kyrkkaffe
Vikens kyrksal kl. 17.00
Adventsgudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe
Lyrestads Kyrka kl. 11.00
Adventsgudstjänst. Församlingskören
Berga Kyrka kl. 16.00
Adventsgudstjänst. Sångmedverkan
Sjötorps Kyrka kl. 18.00
Adventsgudstjänst. Sångmedverkan. Kyrkkaffe

Vi har söndagsöppet och det har vi haft i 2000 år

16 oktober, Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

5 november, Lördag. Alla helgons dag

Amnehärads Kyrka kl. 18.00

Minnesgudstjänst. Kyrkokören
Lyrestads Kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst. Sångmedverkan
Berga Kyrka kl. 18.00
Minnesgudstjänst. Sångmedverkan

6 november, Söndagen efter Alla helgons dag
Otterbäckens Kyrka kl. 18.00
Musik i allhelgonatid.
Sjötorps Kyrka kl. 16.00
Minnesgudstjänst. Församlingskören

Foto: Ikon
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MINNEN FRÅN SOMMAREN
Församlingsresan till Karlstad ( Lyrestads församling )

Pingstdagens morgon fylldes bussen av resenärer från Lyrestads församling och med Marcus Pettersson vid
ratten kände vi oss trygga när färden gick norrut mot Karlstad. Ett kort stopp vid Stolpen för morgonfika
piggade upp och i god tid anlände vi till domkyrkan där vi fick uppleva en annorlunda pingstdagsmässa
med bl a predikan av en kvinnlig präst från Tanzania och vuxendop. Efter högmässan promenerade vi till
Stadshotellet för lunch och därefter kom en av dagens höjdpunkter; Sandgrund med Lars Lerins fantastiska
akvarellkonst. Hemvägen erbjöd också en nostalgisk upplevelse på Ölme lanthandel i Kristinehamn, där
eftermiddagskaffet stod uppdukat och där man kunde botanisera bland gammalt och nytt.
En mycket innehållsrik och lyckad resa!
Foto: Reine Medelius

Församlingsresa, Amnehärads församling

Östergötland upptäcktes återigen under årets församlingsresa och som vanligt fick resenärerna vara med om en
rik blandning av innehåll såsom Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar, Mo Gård, Björke vävstuga samt Britta och
Lennarts Nära kött i Norsholm
Foto: Charlotte Holmgren

Förmiddagskaffe vid Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar

Underhållande visning vid Björke vävstuga
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Mycket att titta på vid muséet

Livlig information och provsmakning vid Britta och Lennarts Nära Kött i Norsholm

MINNEN FRÅN SOMMAREN
Nationaldagsfirande

Traditionsenligt firades nationaldagen vid Södra
Råda hembygdsgård. I år också med medborgarceremoni. Frälsningsarméns musikkår från
Kristinehamn medverkade och kaffe med sverigekaka stod uppdukat.		
Foto: Charlotte Holmgren

Den 15 juni inbjöd ”Flickorna i köket” till midsommarlunch i Kyrkans Hus Hassle.
Besökande fick ta del av vällagad och god mat,
underhållning och allsång. Nytt för i år var den
bejublande efterätten, som redan har blivit en
önskad återkommande tradition.
Ett varmt tack till ”Flickorna i köket ”som bjöd på
sång, mat och ett glatt humör.
Foto: Martin Öhman

Många hade sökt sig till Södra Råda för att fira vår nationaldagen

Nationalsången sjöngs med stor inlevelse

Nya svenska medborgare i Gullspångs kommun
under 2015 välkomnades med diplom och kopp
från Lerladans keramik.
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MINNEN FRÅN SOMMAREN
Friluftsgudstjänst Midsommardagen

Morgontidiga gudstjänstfirare samlades på midsommardagens tidiga förmiddag vid Södra Råda
hembygdsgård till friluftsgudstjänst. Solist och
psalmsångsledare var Margareta Fransson. Det
värmande kyrkkaffet avnjöts inomhus.

Foto: Charlotte Holmgren

Härlig Kanalkyrka 18/7-24/7

Årets kanalkyrka hade verkligen tur med vädret! I
strålande solsken i stort sett hela veckan erbjöd vi
fika och Rättvisemärkta varor till turister som
hittade ner till stenbordet. Många barnfamiljer blev
glatt överraskade av hoppborgen och vår uppsättning lek och pysselaktiviteter och frågade; ”Är det
gratis?”
Varje kväll avslutades med andakt och på onsdagen
fylldes Sjötorps kyrka till musik i sommarkväll
med Erica och Petter. Torsdagen ägnades åt SKUT
med Göran och Carina Sagen; tipspromenad, fika,
föredrag och som avslutning Pilgrimsmässa vid
stenbordet. Ett stort tack till alla frivilliga som
gjorde veckan till en glad och positiv upplevelse för
oss i Lyrestads församling och för våra många
besökare.

Text och foto: Reine Medelius

Friluftsgudstjänst vid Södra Råda hembygdsgård.

Värmande kyrkkaffe serverades
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PERSONAL

MINNEN FRÅN SOMMAREN
Vägkyrkan i Södra Råda

Vägkyrkoveckorna var som vanligt uppskattade
och välbesökta. Många kom samman för att dela
en stunds gemenskap, delta i andakterna och
botanisera bland de rättvisemärkta varorna.

Fortsatt vikariat

Helena Witting fortsätter att vikariera som församlingsassistent för Lotta Sandström. Lotta är tjänstledig till
och med den 31/12-2016

Foto: Charlotte Holmgren och Desirèe Karlsson

Tack Britt.

Foto: Martin Öhman

Efter många år av lång och trogen tjänst inom
Amnehärad-Lyrestads pastorat är det nu dags
för Britt Karlsson att som pensionär njuta av att få ta
dagen som den kommer. Ett stort tack till dig Britt för
alla samtal, möten och ditt gedigna engagemang inom
pastoratet under alla år. Vi önskar dig allt gott i framtiden!!

VAKTMÄSTARNA
Vi från kyrkogårdsförvaltningen vill ge våra sommarjobbare ett stort Tack för i år!!!
Viktor Olsson i Amnehärad

Mia Holmberg i Lyrestad

Sommarplanteringen i år gjordes i strålande sol och
sommarvärme! Här planterat Christer för fullt och
Maria vattnar ordentligt! Blommorna kommer som
vanligt från Gullspångs Handelsträdgård.

Fotografer: Marina Persson och Helena Hallerström
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HÖST KRYSSET
Vinnare av sommar-krysset är: Tore Wiktorsson, Lyrestad och Inga Andersson, Gullspång.
Grattis till er och ni är varmt välkomna att hämta en liten vinst på våra pastorsexpeditioner.

Ordspråksboken 6:6

LAND MED
STORA
TRÄSKMARKER

HÅRVÅRDSPRODUKT

DURABEL

SIDA
PÅ ETT
FARTYG

YNGEL

LÄMNAR
FRANSK
STAD ELLER KORTE
ORÖRLIG
NAKEN ELLER HADE
PÅ SIG
FLYGER
OMKRING
UTAN
KROKAR
DEN HAR
SEX BEN

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

SÄTTA
IHOP

NATIVITET

SLÄPPTE
UT GAS

VÄGLAG
ELLER
INNAN

DE LIKNAR
BLÅBÄR

JOULE

AVUNDSJUK

RÄCKA

HUVUDSTAD

EN SORTS
KORV

I TVÅ
DELAR

LIST
NÄRMAT
SIG

SKYNDSAMMA ELLER FÄLLA

SÖDERBLANDNING

KOMMER
FRÅN ÄGG

SNO
KEJSARE
SLASK
DEN ÄR
EN LITEN
PAPEGOJA
FÖRDRÖJD
ELLER
DÄREFTER

ERSÄTTNINGEN

ÖPPEN
BEHÅLLARE

GENOMTRÄNGANDE

BRUTEN

TRÄNGAS
I VÄST

SAMLING
TRÄD

ROVA

ANNO
DOMINI

DEN HOPPAR BRA

FICK
NOBELS
FREDSPRIS 2012

FASTÄN
STANK

GRANSKAR
STATSRÅD
I FÖRHÅLLANDE TILL
ELLER FORTFARANDE

KRAFT ELLER HÖRSAMMADE

RÄCKA
BÄR LÅNGA
STRÄVA
BORST

FEMTIO
I ROM

DATATEKNIK OCH
LIKNANDE

LUFTLJUD
& ANING
ÄR
ELASTISKT
LIGGER VID LJUNGAN

GENOMFÖRBART

SKRÄCK

LÄNGTA
ORT SOM
VÄXTE
IHOP MED
KARLSHAMN

ÄGA

TVÅ

SAGOVÄSEN

FÖR TILLFÄLLET

TROSA

HÖGSTA
BETYG

INTEGRERAD KRETS

TÅGA

FOLKGRUPP I
NYA ZEELAND

KISEL

HAR KLOR

LÖVTRÄD

LITEN KÄRLEKSGUD
NEUROLOGISK
SJUKDOM
SOM
DRABBAR
CENTRALA
NERVSYSTEMET

TYSK STAD

MYCKET
KORT
BESÖK

SVAVEL

PUTS

KRYSSA OCH VINN EN FIN PRESENT
Svaret med kryssrutan sänder du senast den 20 oktober 2016
Till: ”Höst-krysset” Församlingshemmet 547 92 Gullspång

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

Välkommen till ...
Kyrkor, församlingshem, bygdegårdar o hembygdsgårdar under hösten
VÅRA UPPSKATTADE SOPPLUNCHER

Följande onsdagar under hösten inbjuds vi till att dela
en stunds gemenskap kring rykande heta, goda hemlagade soppor samtidigt som vi får lyssna till musikunderhållning.
Amnehärads församlingshem
kl. 12.00: 21 september, 19 oktober samt den 16 november.
Lyrestads församlingshem
kl. 12.30: 14 september, 12 oktober och den 9 november.

JUBILEUM, SJÖTORP - SJÖTORPS KYRKA
60 ÅR SJÖTORPS KYRKOGÅRD 100 ÅR

Söndagen en 16 oktober kommer vi i Sjötorp att fira att
det är 100 år sedan vi fick en egen kyrkogård, och att
det nu är 60 år sedan kyrkan byggdes och invigdes.
Sjötorp har alltid hört till Lyrestads socken, och man
har alltså varit tvungen ta sig till kyrkan och kyrkogården i Lyrestad alltsedan 1580-talet, då den förste
nybyggaren Jöns, blev uppmanad av hertig Karl(sedan
Karl IX) att flytta ut och bryta mark, "vid sjön", d.v.s.
det som blev Sjötorp. Sjötorps kyrkogård invigdes den I
november 1916. Simeon Johansson blev 1925 kyrkoherde i Lyrestad. Han startade syföreningar där och i
byarna runt omkring. I Sjötorp fick man till uppgift att
arbeta för en klockstapel/begravningskapell på kyrkogården. Nästa steg blev att "sy, sticka och baka ihop"
till en kyrka också, så man bildade De Ungas Syförening
1948. När kyrkoherde Gustaf Hillby tillträdde 1950
började planeringen av ett kyrkbygge och man kontaktade 1952 arkitekten Anders Ekman i Skövde. Efter
många om och men godkändes hans ritningar 1955 och
det första spadtaget kunde tas. Vid Tacksägelsedagen
den 7 oktober 1956 invigdes Sjötorps kyrka av biskop
Sven Danell.
Detta är bara en liten del av den beskrivning som finns
nedtecknad om Sjötorps kyrka och Sjötorps kyrkogård.
Kom och lyssna och ta del av Jubileumsprogramet den
16 oktober med start kl. 11.00:
Jubileumsgudstjänst i Sjötorps kyrka
Pastoratets präster, kyrkokören under ledning av Anna
Pettersson
Organist; Lars Storm
Kyrklunch i bygdegården med minnesutställning.

EN KVÄLL I MUSIKENS TECKEN

välkomnas du till i Amnehärads kyrka söndagen den 25
september. Församlingens Ceciliakör m.fl. medverkar
och kvällskaffe serveras. Kvällen är en del av den
omfattande Världens Barn insamlingen som LIONS,
Röda Korset, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan
tillsammans genomför i Gullspång.

EKUMENISK MUSIKGUDSTJÄNST I
SÖDRA RÅDA KYRKA

Tacksägelsedagen firar vi i Amnehärads församling i
ekumenikens tecken kl.18 med ekumenisk gudstjänst i
Södra Råda kyrka.

GRÖTFRUKOST

Höstens första grötfrukost blir torsdagen
den 22 september kl.19.00 i Sjötorps bygdegård.
Övriga datum annonseras senare.

ALLHELGONAHELGEN
I Amnehärad håller församlingshemmet i Amnehärad
öppet fredagen den 30 oktober mellan kl. 10-16, så att
den som så önskar kan komma in och dricka en kopp
kaffe och samtala med andra. Södra Råda kyrka är
öppen för samma ändamål klockan 14-16.

Öppna kyrkor i Lyrestads församling den 4 november
För dig som önskar är du varmt välkommen att
sitta ned och prata över en koppkaffe.
Vi bjuder på kaffe och har öppet enligt följande:
Berga kl. 15-18
Hassle (Kaffe i Kyrkans hus) kl. 15-18
Sjötorps kyrka kl. 15-18
Lyrestads kyrka kl. 14-17
SKUT-kväll
Onsdag 16 nov. 18.30 i Kyrkans Hus i Hassle
” Som hemma fast utomlands ”
Göran Sagen berättar om SKUT, lotterier,
tipspromenad, fika, sång m m

Världens Barn
En god tradition återupprepas under hösten då LIONS, Röda Korset, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan gemensamt genomför den i Gullspång lokala Världens Barn insamlingen. Årets insamlingsperiod sträcker sig mellan den
26 september till den 9 oktober.
Söndagen den 25 september kl.18.00 samlas vi i Amnehärads kyrka till en kväll i musikens tecken. Ceciliakören
m.fl. medverkar. Se kommande annonsering.
Tisdagen den 27 september äger den numera traditionella promenaden rum i Gullspång för Världens Barn. Start och
mål vid dressinbanans start. Bössinsamling sker utanför ortens matvarubutik 4 oktober samt 7 och 8 oktober.
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HÖST 2016

Här når du oss:

Hej!!!
Vi har bytt
telefonsystem.
Numera är
alla telefoner
kopplade till
våra mobila
telefoner!

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

Präster

Diakoni – Information - Konfirmand

Kyrkoherde

Charlotte Holmgren

Förs. pedagog

Martin Öhman

Telefon exp.
Telefon
Tel. Bostad

0551-285 53 / 0501-500 09
0551-285 47
0551-228 40

Telefon exp.
Telefon

0501-500 09
0501-27 87 87

Komminister

Reine Medelius

Telefon exp.
Telefon

0501-669 31
0501-27 87 90

Florence Lindwall Ryrlén

Kyrkomusiker

Kyrkokamrer
Telefon exp.
Telefon

0501-669 32
0501-28 87 86

Kyrkogårdsförvaltningen

Organist

Lars Kullnes

Gerth Johansson

Telefon

0551 – 285 43

Kantor

Anna Pettersson

Telefon exp.
Telefon

Telefon

0501-27 87 88

Barn-Ungdom-Familj
Förs. Assistent
i Amnehärad

Desirée Karlsson

Telefon

0551-285 42

0501–669 36
0501-27 87 83

Församlingshemmet, Amnehärad
Telefon

0551-285 51

Lokalbokning / Uthyrning
Telefon

0501 – 500 02

Vik. Förs. Assistent i Lyrestad
Tiden. 1/8-2016 - 31/12-2016

Helena Witting

Telefon

0501-27 87 89

Tryck: Redo 2016

Redaktör: Martin Öhman
Ansvarig utgivare: Charlotte Holmgren

