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Kyrknytt
TEMA

för Svenska kyrkan i
Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar

Gränsland

Maten är klar – se sid 3
Öppen kyrka – se sid 6
NYBRO PASTORAT

Jag kollade in:
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”Jag vill inte tillbaka…

Ja g k o lla

… jag vill stanna här i ljuset”.

S

å säger många av dem som haft en nära-dödenuppplevelse när de är i gränslandet mellan liv
och död. Många beskriver denna tillvaro som en
plats fylld av en omslutande kärlek och frid, ofta
personifierad av en person – Jesus själv.
Jag tycker dessa berättelser är fascinerande och hoppingivande. De skänker också tröst och kan dämpa min
sorg efter en avliden vän.
Man kan faktiskt säga att du och jag också lever i ett
gränsland mellan liv och död, även om vi vandrar kvar
här på denna jord. Hinnan till det eviga är bräcklig och
tunn. Min farmor hade ett litet trähjärta på ytterdörren där det stod: ”När du ger dig ut i trafikens vimmel,
tänk då på att vägen är kort mellan jord och himmel.” Så
sant. Genom åren jag mött åtskilliga som mist sina nära
utan förvarning. Jag stavar ofta på bönen i psaltaren 90:
”Gud, lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta
vishet.”
I detta gränsland bryter ibland det himmelska goda, det
vi kan kalla Guds Rike, igenom till och i oss. Vi får erfara
frid och välsignelse som Gud vill ge oss. Vi får ta emot
förlåtelse och upprättelse som räcks oss genom Jesus. Vi
får genom dopet och tron kalla oss Guds barn. Ändå är
mycket i våra liv färgat av sjukdom, nöd och död. Vi lever
i ett gränsland. Teologer betecknar det som att Guds rike
är ”redan nu men ännu icke”.

Men en gång skall himmelens pärleport öppnas. Min
önskan och bön är att alla som lever i flykt i ett konkret
gränsland mellan länder och att alla som känner oro när
de lever i ett själsligt gränsland med oviss framtid skall få
möta Guds välkomnande famn den dag då alla gränser
suddas ut.

Vid tomhetens och intets gräns
en röst mig når, den är en väns:
du kommit hem, den säger.
Och såren läks och sången föds,
vad djupast i mitt liv jag sökt
och längtat till jag äger.
(Psalm 310:2, text: Anders Frostensson)

Med önskan om en fin
novembertid!
Göran Madeland
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Torsdag 21 november
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Stressigt med att hämta barn och sedan snabba sig på med
maten? Vi ger dig ett andrum i vardagen och välkomnar
hela familjen till Oasen, Alstervägen
er34 b i Alsterbro.
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Kyrknytt

Kyrknytt ges ut av Nybro Pastorat med 10 nummer per år och delas ut till alla hushåll.
Vid utebliven Kyrknytt, kontakta Åsa Modig 0481-429 03, mån-fre.

Ansvarig utgivare: Lars Ström,
Redaktör: Birgitta Priem
Redaktion: Thomas Hård af Segerstad, Henrik Jonsson,
Kristina Meyer, Åsa Modig, Marie Andersson
Kontakta Kyrknytts redaktion: nybro.kyrknytt@svenskakyrkan.se
Postadress: Nybro Pastorat, Box 124, 382 22 Nybro. Tel. 0481-429 00
Besöksadress: Kyrkogatan 5
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nybropastorat
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Form: Lasse Peterson, VIBRA
Tryck: Lenanders Grafiska, 121137
Nästa nummer: 30 november 2019.
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Funderingar

om livet och döden
i allhelgonatid

TEXT OCH FOTO: Thomas Hård af Segerstad

J

ag rätar lite på ryggen, drar
ett djupt andetag och låter
höstluften fylla mina lungor. En mötande cyklist på
Storgatan ger mig ett leende.
Kyligt, blåsigt och regn i luften. Livet
känns högst närvarande då jag hoppar av cykeln. Jag andas, alltså lever
jag, hinner jag tänka, samtidigt som
jag öppnar dörren in till kontoret där
ett samtal väntar. Ett samtal om liv
och död. På något vis. Vad det ska bli
av det vet väl inte någon av oss.
Per Gustafsson och Anders Bergsell
arbetar i sin vardag ofta nära döden
och nära människor som drabbats
av sorg. Jag är nyfiken på hur deras erfarenheter av att befinna sig i
dödens närhet gett dem perspektiv på
livet i stort. Vi slår oss ner kring ett
bord, häller kaffe i våra koppar, och
långsamt kommer samtalet igång.
Det jag såg, berättar Anders, när
min bror hade gått bort i olyckan
med Estonia, var hur enormt mycket
tron betydde för mina föräldrar.
Hoppet om en fortsättning på livet.
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Men det jag också såg var hur viktig
deras respekt för varandra var, att
deras sorg var olika. Att de inte sa till
varandra, att sådär kan du inte tänka
eller känna. De lämnade utrymme för
att de reagerade olika och att inget
sätt egentligen är mer rätt eller fel.
Tror du ändå att tron påverkades hos
dem, frågar Per, eller var den bara en
styrka? Den var absolut en styrka,
men det är klart, när livet sätts på
sin spets… Anders tvekar ett ögonblick. Varför drabbas jag av detta?
Var finns Gud i allt detta…? Det som
nog kan ha hjälpt enormt mycket är
de människor, det nätverk som de
hade runt omkring sig. Kanske det
var avgörande till sist; att kunna gå
vidare, både i det egna livet och i
tron, att det fanns ett sammanhang
som bar dem…
Jag måste ju säga att jag beundrar familjer oerhört som drabbas
av den typen av sorg, säger Per, och
som klarar av att fortsätta leva, att
stå på benen och inte går under. Ja,
instämmer Anders, och jag hade inte

klandrat mina föräldrar om de t ex
hade tappat sin tro, att, nu fick det
vara nog. De hade mist en flicka, min
lillasyster också, tolv år tidigare, när
hon var lite mer än ett år.
Vi sitter tysta en stund. Funderar
sedan lite på människor som inte
lyckas hålla sig flytande trots kanske
både tro och goda sammanhang.
Där livets hårda skola, som Anders
uttrycker det, ger sådana bördor och
sådana sår att de inre krafterna sinar.
Vi återkommer ändå till vilken styrka
det är att ha ett gott sammanhang,
ett nätverk runt omkring sig. Men att
vissa sår kan ta väldigt lång tid att
läka. Att man får sina svackor. Och
hur viktigt det är att vi försöker respektera att vår sorg ser olika ut.
Finns det någon poäng med att
ibland påminna sig om döden, vänja
sig vid tanken på döden, frågar jag?
Ja, säger Per, vi har ju alla hela tiden
döden på vår axel. Ödmjukheten
inför livet borde kunna bli större när
medvetenheten om döden ökar. Och
visst finns risken att döden upplevs

som ett större trauma för den som
alltid skjuter den ifrån sig… Även
om det är en äldre anhörig som går
bort, fortsätter han, så kan vi reagera
väldigt olika den dag döden är ett
faktum. Trots att vi vet att vi med
ökad ålder löper större risk att t ex
drabbas av sjukdom som leder till
död. Ja, inflikar Anders, det är inte
bara när yngre människor går bort
som en del av oss har svårt att ta
in det som har hänt. Nej, fortsätter
Per, och det har väl att göra med att
döden är så definitiv. Då kan det bli
overkligt och en chock också när en
riktigt gammal människa går bort,
fast det borde varit väntat. Vi vill nog
helst hålla döden på avstånd.
Om vi håller döden ifrån oss, på
avstånd finns det risk för att vi också
håller någon av del av livet ifrån oss?
När jag ställer frågan till Anders och
Per tycker jag den låter lite knepig,
men de fångar tråden. Det jag har
mött, svarar Anders, är ju att många
inte vill tala om döden och absolut
inte om sin egen död. Riktigt vad det
står för är väl svårt att säga. Men en
del kan säga, framförallt män – det
är min erfarenhet, att ”glöm mig när
jag dör”, och att de inte vill ha någon
begravning alls. Ingen begravningsakt, ingen minnesannons och ingen
gravplats. Det är ju en spännande
tanke, funderar Per, om synen på –
hur ska jag säga – hur oviktig någon
tycker ens begravning är, hänger samman med hur viktig man ser sig själv
som människa. Hm, svarar Anders,
visst kan det vara att man värdesätter
sig själv för lågt, men kanske också
att den bild man har av begravning
är att det är något plågsamt, mycket
tårar och fyllt av förtvivlan. Och att
man vill skona sina anhöriga från
det. Men visst kan det hänga ihop
med hur man ser på sig själv. ”Tänk
om det inte kommer någon på min
begravning”.
Anders igen: Det här hur vi ser på
oss själva, jag tycker det är så mycket
fokus på det idag. Och kanske alltid
har varit, fyller jag i, men att det
nu förstärks av sociala medier. Ja,
fortsätter han, det blir så lätt att vi
jämför oss och, inte minst bland ungdomar, ser oss närmast som skräp i
jämförelse med andra. Och foton som
läggs ut på sociala medier ska ofta

Anders Bergsell

ha filter. Du menar redigerade, frågar
Per? Ja, att man förbättrar bilden,
fortsätter Anders, men när jag förbättrar bilden på mig själv är det ju inte
längre jag, inte riktigt. Som att sätta
på sig en mask. Det är oroande om vi
inte kan få vara och se ut som dem vi
är. Mycket oroande, instämmer Per,
och jag kan tycka och reagera på att
det inte är så fritt, vare sig för killar
eller tjejer, att klä sig eller se ut som
man vill. Många ser nästan ut som
dockor. Ja, vi gömmer oss nog bakom
masker.
Inför en kista, påpekar jag, vid en
begravning, kan vi inte gömma oss
bakom en mask… Nej, säger Per, när
man själv står där är man gan
ska liten, egentligen, och kan inte

Per Gustafsson

gömma sig bakom vare sig mask eller
profession. Jag höll tal en gång vid
en kompis begravning och det gick
riktigt bra. Jag gick in i rollen… fram
till den sista meningen. Då brast allt.
Då gick inte känslan att kontrollera
längre. En annan gång var jag med
mina närmaste och tog farväl vid en
bisättning, vid en öppen kista. Allt
gick bra. Det var under kontroll,
rationellt, om jag säger så. Men när
dörren stängdes och vi gick därifrån
greps jag av en så stark känsla, en så
konstig händelse som inte alls gick
att kontrollera. Det var så starkt. När
känslorna kommer för nära går det

nog inte att kontrollera dem, inflikar
Anders. Så är det nog, säger Per.
Vi samtalar en stund om hur det
ibland, både förr och idag, inte varit
tillåtet att visa sina innersta känslor,
inte minst bland män. Att det finns
många som bara sett sina fäder gråta
vid ett fåtal tillfällen, om alls. Att det
nästan blivit belagt med skam att
offentligt visa sin sorg och smärta.
Och att vår ovana vid att visa våra
känslor också kan visa sig vid avskedet på en begravning. Att vi där och
då kan känna oss väldigt utlämnade.
Att vilja visa känslor men inte veta
hur man gör. Om det inte har varit
riktigt tillåtet att visa hur man känner
sig, säger Anders, så bär man ju kvar
känslan inom sig. Och det sätter ju
också sina spår.
Begravningen är ju annars väldigt
viktig, säger Per. Det är grundläggande för oss med riter och ritual. Det
är kanske det som också gör allhelgonahelgen till en så viktig helg. Att
det kopplas en rit till den stund då
vi minns våra döda på kyrkogården.
Med de tända ljusen. Och så är man
omgiven av många andra människor.
Kyrkogården är ju välbesökt vid
allhelgona, många besöker den för att
det är så stämningsfullt, det är något
evigt över det. Ja, allhelgonahelgen
ger ett tillfälle att stanna till vid
tankar inför evigheten, inför vad som
händer efter döden, även om man
inte har en uttalad tro, säger Anders.
Många ger sig inte tid att annars
stanna till inför sådana livsfrågor.
Men där och då kan jag göra det, när
jag minns min släkting. Jag finns i ett
sammanhang.
Vårt samtal har närmat sig hoppet om evigheten. I vilket det också
började. Just det som är rubriken
över söndagen efter alla helgons dag
i psalmboken, Vårt evighetshopp. Det
känns lagom att avsluta samtalet med
Anders och Per och tacka för de tankar de delat med sig av. Kaffet är sedan länge urdrucket. Vi tar varandra i
hand och skiljs åt. Också det en bild
av livet. Vi ses för en tid. Umgås på
olika sätt. Samtalar kanske. Därefter
följer avskedets stund. Men med hopp
om att vi en gång ska mötas igen. En
gång i Guds boningar.
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Allhelgonaafton fredag 1 november

Delgivning! Gravrättsinnehavare sökes!
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen
för begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen i Nybro pastorat komma i kontakt med dessa.
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser i Nybro pastorat.
De gravar som berörs av denna delgivning är sedan mer än 2 år försedda med en skylt med uppmaningen
att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
En förteckning över vilka gravar som är berörda finns även på kyrkogårdarnas anslagstavlor samt på
www.svenskakyrkan.se/nybro/gravar-och kyrkogardar Sökandet efter gravrättsinnehavare avslutas 30 april 2020
										
För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition telefon 0481-429 04, telefontid vardagar 10-12, 13-15
Vår besöksadress är Kyrkogatan 5, Nybro.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon anhörig före den 30 april 2020 kan gravplatsen komma
att betraktas som återlämnad till Nybro pastorat. Det kan medföra att gravanordningen kan tas bort.

Varmt välkomna till
ÖPPEN KYRKA/KYRKOGÅRD

Gravplats
Gravsatta
Nybro kyrkogård
		
N B 127
Inga Sjölin		
N B 326
Jarl Friberg		
NC 38
Gunnel Ericsson		
NC 201
Sofia Panagiotidou		
N P 32
Sofia Andersdotter		
Bäckebo kyrkogård
B 1 6:1-2
S E, Anna, Rolf S A
Erlandsson			
Kråksmåla kyrkogård
KÅ G 459
Enock Adrian
Johansson
KÅ N 1207A, B Hans Nilssons familjegrav			
		
Madesjö kyrkogård
		
MG G 25
Greta, Oskar Sjölin
MG G 34
Hillevi, Stina Karl E
Nilsson

Bäckebo
12.00 – 16.00 Kaffe serveras i kyrkan

Kristvalla
13.00 – 16.00 Kaffe serveras i kyrkan

Kråksmåla
11.00 – 15.00 Kaffe serveras i kyrkan

Nybro
14.00 – 17.00 Kaffe serveras i kontors
byggnaden på kyrkogården.

S:t Sigfrid
14.00 – 17.00 Kaffe serveras i
Klockaregården

Madesjö
13.00 – 18.00 Kaffe i kyrkan. Sång eller
orgelmusik varje
hel- och halvtimma.

Hälleberga
14.00 – 17.00 Kaffe serveras i kyrkan

Oskar
13.00 – 16.00 Kaffe
serveras i kyrkan

Örsjö
14.00 – 17.00 Kaffe serveras i kyrkan			
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Gravsatta
Carl, Adelina Johansson
Gunnar Johansson
Anna, Carl Ekbrant

Gravplats
MG H 143
MG H 144
MG H 161

Madesjö kyrkogård
MG G 61
Ellen, Arvid Fagerlund
MG G 77
Gotthard, Tekla
Johansson
MG G 80:U
Oskar, Hanna Lindbom
MG G 82
Jonas, Amanda, Bertil,
Klara Johansson		
MG G 110
Åke, Tora, Arvid
Johansson		
MG G 148
Paul Josefsson
MG G 157
Gunnar Johansson
MG G 188
Peter Johan Pettersson
MG G 281
Bernhard Karlsson
MG H 37
Augusta, Amandus 		
Johansson
MG H 103
Axel Persson		
MG H 111
Karl Kolbrand

MG H 190
MG H 200
MG H 206

Gravsatta
Margareta Johansson		
Ernst Engdahl
Johannes August
Jonsson		
Hulda Johansson		
Klara Karlsson		
Lennart Johansson

Madesjö kyrkogård
MG H 259-261 Stanley Olsson/Goldey,
Gunnar Karlsson		
MG I 58-59 Hilda, Oskar Rosander
MG I 107-108 Ernst, Kerstin
Wahlgren
MG I 129-130 Gustaf, Almida
Erlandsson		
MG I 157
Alma Persson		
MG I 170-171 Emil, Jenny Johansson
		

Minneslunden Madesjö,
foto Lena Jakobsson

Personal finns på plats och bjuder på kaffe och tilltugg

Gravplats
MG G 54
MG G 59
MG G 60
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GUDSTJÄNSTER
Söndag 27 oktober 19 e trefaldighet
Högmässa , Nybro kyrka
10:00
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkkaffe
i kyrkan.
Högmässa, S:t Sigfrids kyrka
10:00
Extra orgelmusik med anledning av orgelrenovering.
Präst: J Thelin. Musiker: I Jonsson. Kyrkkaffe.
Högmässa, Oskars kyrka
10:00
Präst: H Jonsson. Musiker: V Roshagen. Kyrkkaffe i kyrkan.
Mässa, Hälleberga kyrka
10:00
Besök av (och kollekt till) ”Goda Nyheter”, f.d. Gideoniterna.
Seniliorkören. Präst: G Madeland. Diakon: I Graaf.
Musiker: A Welinder.
Mässa, Kråksmåla kyrka
10:00
Enkelt kaffe. Präst: S Erixon. Musiker: I Jandersson.
Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: I-L Gustafsson.
Kyrkfika i kyrkan.

14:00

Tystnad, Tankar, Toner, Örsjö kyrka
17:00
En stilla stund. Åsa Schmähl-Bolmvall och Johannes och Nils
Bolmvall - violin. Präst: G Madeland. Musiker: V Roshagen.
Kyrkkaffe i vapenhuset.

Onsdag 30 oktober
Morgonmässa, Mariakapellet, Nybro kyrka

08:30

Fredag 1 november
Minnesgudstjänst, Skogsvilan vid Nybro skogskyrkogård
17:30
Minnesgudstjänst med ljuständning för de under året avlidna.
Präst: C-M Söderholm. Diakon: B Priem. Musiker: I Jonsson.
Minnesgudstjänst, Nybro kyrka. 19:00
Ljuständning för de under året avlidna. Medverkan av Nybro
kyrkokör och Hans-Bertil Hagström, Saxofon. Präst: L Ström.
Diakon: E Creelman. Musiker: A Palmqvist.

Lördag 2 november Alla helgons dag
Högmässa, Bäckebo kyrka
11:00
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.
Minnesgudstjänst, Oskars kyrka
16:00
Ljuständning för de under året avlidna. Cantabile medverkar.
Präst: H Jonsson. Musiker: V Roshagen.
Minnesgudstjänst, Hälleberga kyrka
16:00
Ljuständning för avlidna under året. Hällebergakören.
Präst: G Madeland. Musiker: A Welinder.
Minnesgudstjänst, S:t Sigfrids kyrka
16:00
Ljuständning för de under året avlidna. Kyrkokören sjunger.
Präst: L Ström. Musiker: I Jonsson.
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GUDSTJÄNSTER
Onsdag 13 november

Minnesgudstjänst, Madesjö kyrka
17:00
Ljuständning för de under året avlidna. Våghalsarna.
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: I-L Gustafsson.
Diakon: B Priem.

Morgonmässa, Mariakapellet, Nybro kyrka

Minnesgudstjänst, Kristvalla kyrka
17:00
Ljuständning för de under året avlidna. Präst: C-M Söderholm.
Musiker: Å Cederholm. Kristvalla kyrkokör medverkar.
Minnesgudstjänst, Kråksmåla kyrka
17:00
Ljuständning för de under året avlidna. Gloria-kören.
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Söndag 17 november
Söndagen före domssöndagen

Söndag 1 december 1:a sönd. i advent

Mässa på teckenspråk, Oskars kyrka
10:00
Mässa på teckenspråk och svenska. Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: V Roshagen. Kyrkkaffe i kyrkan.
Högmässa , Nybro kyrka
10:00
Präst: C-M Söderholm. Diakon: E Creelman.
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyrkan.

Minnesgudstjänst, Örsjö kyrka
18:00
Ljuständning för avlidna under året.
Präst: G Madeland. Musiker: V Roshagen.

Mässa med Små och Stora, Hälleberga kyrka
10:00
Diamanterna och Hällebergakören. Präst: G Madeland.
Diakon: I Graaf. Musiker: A Welinder. Röda korset serverar
kyrkkaffe i församlingshemmet.

Högmässa, S:t Sigfrids kyrka
10:00
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Kyrkkaffe.

Högmässa , Nybro kyrka
10:00
Präst: T Hård af Segerstad. Diakon: E Creelman.
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyrkan.

Gudstjänst, Kråksmåla kyrka
10:00
Enkelt kaffe. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka
Präst: T Hård af Segerstad. Diakon: B Priem.
Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i kyrkan.

14:00

Minnesgudstjänst, Bäckebo kyrka
17:00
Ljuständning för de under året avlidna. Gloria-kören.
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Onsdag 6 november
Morgonmässa, Mariakapellet, Nybro kyrka

08:30

Söndag 10 november 21 e trefaldighet
Himlaliv, Nybro kyrka
10:00
Himlaliv – en enkel gudstjänst med barnen i centrum Himlaliv
varar ca 40-45 minuter. Gemensam sång i kyrkan från kl.09.50.
Fika i kyrkan. Gospelkids. Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson. Ledare: Liz Hasselqvist.
11:00

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 14:00
Präst: N Holmsten. Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.
Musikgudstjänst Örsjö församlingsham
14:00
Sångarbröderna från Emmaboda. Präst: G Madeland. Musiker:
V Roshagen. Kyrkkaffe.
Mässa, Hälleberga kyrka
17:00
Flöjt och sång av Angeta Håkansson och kantor A Welinder.
Präst: G Madeland. Diakon: I Graaf. Kyrkkaffe i vapenhuset.
Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka
Präst: T Hård af Segerstad. Diakon: B Priem.
Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i kyrkan.

14:00

Mässa, Abbetorps församlingshem
14:00
Kyrkkaffe. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.
Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson.

Onsdag 20 november
Morgonmässa, Mariakapellet, Nybro kyrka

08:30

Söndag 24 november Domssöndagen
Högmässa , Nybro kyrka
10:00
Präst: L Ström. Musiker: I Jonsson. Kyrkkaffe i kyrkan.
Högmässa, Bäckebo kyrka
11:00
Präst: H Jonsson. Musiker: Å Cederholm.
Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 14:00
Präst: H Jonsson. Musiker: I Jonsson. Kyrkfika i kyrkan.
Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: L Ström. Musiker: Å Cederholm.

Gudstjänst, Kristvalla kyrka
10:00
Kristvalla kyrkokör och Nybro manskör medverkar.
Präst: N Holmsten. Musiker: Å Cederholm. Välkommen också
till kyrkokörens ”stora kafferep” i Kyrkskolan efter gudstjänsten.
Gudstjänst, S:t Sigfrids kyrka
10:00
Kyrkokören, Johannes Olofsson, trumpet. Präst: M Fischer.
Musiker: I Jonsson. Glögg och pepparkakor.
Adventsmässa, Kråksmåla kyrka. Obs tiden!
11:00
Gloria-kören, blåsare. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.
Café-träffen inbjuder till adventskaffe i Klockaregården.Lotterier, dragning i listlotteriet.
Mässa med Små & Stora, Örsjö kyrka
14:00
Sång av Hemliga klubben och Cantabile. Ny glaskalk invigs.
Trumpet. Präst: G Madeland. Musiker: V Roshagen. K Björkander-Petersson. PRO serverar kyrkkaffe i församlingshemmet.
Ekumenisk gudstjänst, Bäckebo kyrka
16:00
Gloria-kören m fl sångare, blåsare. Präst: S Erixon.
Musiker: K Jonsson. Kyrkliga syföreningen inbjuder till adventskaffe i församlingshemmet. Vi lottar årets lucia.
Adventsmässa med bönevandring, Madesjö kyrka 18:00
Våghalsarna. Sångare från Nybro manskör. Glasblecket, Stanley Gustafsson, orgel. Präst: T Hård af Segerstad. Diakon: B
Priem. Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.
Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson.

Onsdag 27 november
Morgonmässa, Mariakapellet, Nybro kyrka

Högmässa , Nybro kyrka
10:00
Nybro kyrkokör. Präst: L Ström. Diakon: E Creelman.
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe med det lilla extra.
Gudstjänst, Oskars kyrka
10:00
Cantabile medverkar. Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: V Roshagen. Kyrkkaffe i kyrkan.

Mässa, Kristvalla kyrka
10:00
Präst: N Holmsten. Musiker: Å Cederholm.

Söndag 3 november
Söndagen e alla helgons dag

Sinnesrogudstjänst, Bäckebo kyrka
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

08:30

08:30

Onsdag 4 december
Morgonmässa. Mariakapellet, Nybro kyrka

Många av våra arrangemang gör vi i samarbete med

08:30

Söndag 8 december 2:a sönd. i advent
Högmässa , Nybro kyrka
10:00
Präst: L Ström. Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyrkan.
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Söndag 8 december
2:a sönd. i advent (fortsättning)
Enkel mässa med bönevandring,
Madesjö kyrka
10:00
Linneakören, Linnea Karlsson.
Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.
Gudstjänst, Abbetorps församlingshem
14:00
Efter gudstjänsten serverar Abbetorps
kyrkliga syförening kyrkkaffe och ostkaka. Lotterier och dragning i listlotteriet.
Präst: S Erixon. Musiker: K Björkander
Petersson.
Luciagudstjänst, Kråksmåla kyrka
16:00
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Måndag
Finska gruppen
Ansgarsgården Nybro
15:00. 4 nov och 2 dec:

Internationella rådet
Ansgarsgården.
18:30. 28 okt:
Anna Larsen berättar om sin systers
arbete bland barn och unga i Slovakien. Kaffeservering. Välkomna!

Tisdag
Dagledigträff

Luciakröning Nybro Lucia, Madesjö
kyrka
17:00
Våghalsarna. Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: I-L Gustafsson och V Roshagen.

Alsterbro Folkets hus
13:00 - 14:30. 29 okt:
”När tro möter tro och blir en”.
Diakon Eeva Creelman talar.

Johannesmässa, Nybro kyrka 18:00
Präst: Lars Ström. Musiker: K Björkander Petersson.

26 nov:
Fotograf Nils Elgqvist, Nybro,
visar bilder. Som vanligt kaffe och
smörgås för 20 kr Plats: Folkets hus,
Parkvägen 11, Alsterbro Välkomna!

GUDSTJÄNSTER
PÅ SÄRSKILDA
BOENDEN
Strandvägen, Nybro
Tisdag 29 okt Mässa kl 14.00
Tisdag 12 nov Gudstj. kl 14.00
Tisdag 26 nov Mässa kl 14.00

Fröjdekulla, Alsterbro
Torsdag 31 okt Mässa kl 14.00
Torsdag 14 nov Gudstj. kl 14.00
Torsdag 28 nov Mässa kl 14.00

Gläntan, Madesjö
Söndag 2 nov Minnesgudstj.
kl 14.30
Tisdag 19 nov Gudstj. kl 14.30
Tisdag 3 dec Gudstj. kl 14.30

Almen, Nybro
Torsdag 7 nov Mässa kl 15.00
Torsdag 21 nov Gudstj. kl 15.00
Torsdag 5 dec Mässa med julkaffe kl 15.00

Stallgården, Orrefors
Onsdag 6 nov Andakt kl 14.00
Onsdag 20 nov Andakt kl 14.00
Onsdag 4 dec Andakt kl 14.00
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MÖTESPLATSER
Tisdag
Vardagsträff,

Madesjö Prästgård: 11.00.
29 okt: Namibia, Naturfotograf
Ingemar Skogar återkommer till
oss med sin senaste storslagna reseskildring i bild.
12 nov: Jag talar från hjärtat om det
jag brinner för; Ingrid Graaf, diakon
med särskilt ansvar för integration
berättar

Hälleberga syförening
14:00. 29 okt och 12 nov

S:t Sigfrids syförening
14:00. 5 nov, 3 dec

Tisdagsträff

i Muggebo, Orrefors
16:00 - 18:30. 29 okt, 5, 12, 19,
26 nov, 3 dec,

Gemenskapsträff

Kyrkskolan, Kristvalla
13:00 - 15:00
Andakt. Kaffe. Program: 5 nov ”
Vilhelm Moberg och prästerna” Brit
Uppman berättar.

Samvaro och sång

Oasen, Alsterbro.
14:00 - 16:00. 6 nov och 4 dec

Madesjö Prästgård
09.00. 31 okt, 7, 14, 21, 28 nov
och 5 dec.
Titta in Madesjö Prästgård Torsdagar 9-11 Du kan läsa tidningen,
dricka kaffe och/eller prata en
stund. Det kostar inte något. Nu
har vi stickcafé också! Vävstugan är
bemannad 10.00-11.30.

Madesjögläntan
14.00
27 okt, 10, 24 nov och 8 dec

Torsdag
Kaffet e´på

HLR-utbildning,

Oskars syförening

Oskars församlingshem
19:00 - 21:00
12 nov: Välkommen till en kväll
med utbildning i HLR - Hjärt- Lungräddning. Lena Olsson drillar oss
i både teoretiska och praktiska
kunskaper. Under kvällen serveras
kvällsfika. För mer information
kontakta Lena 0480-92051 eller
Thomas Hård 0481-42911.

13:30. 31 okt

Gemenskapscafé
Ansgarsgården Nybro
15:00 - 19:00. 30 okt, 6, 13, 20,
27 nov, 4 dec

Dagledigträff
Bäckebo församlingshem
12:30 - 14:00. 13 nov
”Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans” Minnen från ett yrkesliv
med Stig Erixon.

Söndag

Titta In

26 nov: Blomsterdekorationer för
advent och jul; Bellis blomsterhandel laddar oss med tips och idéer
inför helgerna.

Onsdag

Torsdag

Caféträff

Örsjö församlingshem
09:00 - 11:30
31 okt,14, 21, 28 nov och 5 dec.
Välkomna till gemenskap kring en
kopp kaffe i församlingshemmet
bredvid kyrkan. Drop in & Drop out.

Mötesplatsen Gullaskruv
Folkets hus
13:30 - 15:30. 29 okt och 26 nov
Kyrkan är på plats på Mötesplats
Gullaskruv denna gång. Fika, samtal
och sång.

Onsdag

Cafeträff
Kyrkskolan Kristvalla
14:00 - 16:00. 14 nov

Matlagningsträff
Bäckebo församlingshem
17:30. 7 nov
Tema för kvällen: laga mat, äta och
umgås. Kostnad 40 kr. Anm till Sigbritt Hellström tel 0481-54182

Sopplunch
Örsjö
12:00. 7 nov
En god soppas serveras i församlingshemmet. Fem föreningar i samverkan i Örsjö bjuder in.
Frivillig gåva till
Världens barn.

Bäckebo syförening
14:00. 21 nov och 5 dec

Mat å Prat

Abbetorps syförening

Målerås folkets hus
12:30 - 14:00. 30 okt,13 och
27 nov
Alla välkomna till mat och gemenskap, samtal och sång i Målerås
Folkets hus. Matanmälan senast två
dagar innan samlingen till Solveig
”Sollan” Olovsson: 070 – 951 23 46.
Maten kostar 50 kr. Svenska Kyrkan
i samarbete med Vuxenskolan.

17:00. 21 nov

Önskepsalmkväll mm
S:t Sigfrids församlingshem
Klockaregården
18:30. 7 nov
Kyrkokören, M Fischer, I Jonsson.
Servering

”Maten är klar”
Oasen, Alsterbro
17.00. 31 okt och 21 nov
Stressigt med att hämta barn och
och sedan snabba sig på med maten? Vi ger dig ett andrum i vardagen och välkomnar hela familjen till
Oasen, Alstervägen 34b i Alsterbro.
Drop in från 16:30 och det finns
möjlighet till mat, lek och samtal.
Vi slutar 18:30 Maten kostar 20 kr/
person och anmälan sker till Kerstin
0481-42980 senast fredagen innan
träffen.

Samtalskväll
Oasen Alsterbro
18:30. 14 november

Fredag
Moder Theresas diakonioch missionsgrupp.
Jutegården.
13:30-15:00. 22 november

Sång-Ord-Soppa,
Jutegårdden Nybro
11:30. 15 och 29 november

Kaffedags
Oasen, Alsterbro
14:00 - 16:00. 8, 15, 22, 29 nov
och 6 dec,
Välkommen till Oasen, Alstervägen
34 b, Alsterbro! Vi har ”öppet hus”
mellan kl 14 och 16 och bjuder på
en enkel kopp kaffe och en stunds
gemenskap.

Second Hand
på Banérgatan 7 i
Nybro!
Har du inte möjlighet att ta dig
till oss så går det också bra att
stödja oss genom BG 887-0115
eller Swish 123 67 66 885

Gör en egen
julängel!
Eller rent av en hel julkrubba med
Jesusbarnet, Maria och Josef,
herdarna med fåren och
de 3 kungarna!
Helena Thelin leder gruppen
som samlas på
Lejongatan 5, 382 33 Nybro.
Dag och tid efter gruppens
önskemål.
Anmälan till
Helena 076-890 65 96
senast torsdag 31 oktober

Radio
Nybro

98,1 MHz

GUDSTJÄNSTER MÖTESPLATSER

Lyssna gärna på morgonandakterna i
Radio Nybro!.
På fredagar är det Nybro pastorat
som ansvarar.
De sänds kl 6.00 med repris kl 7.00
och 8.00.
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UPPTÄCKTER OCH FÖRDJUPNING
Upptäck Sånger och Hymner i bibeln
Visste du att några av de äldsta texterna i bibeln är just sånger? Eller att vi finner tre
mäktiga hymner i de första kapitlen i Lukas evangelium?
I ett spännande bibelstudium får du upptäcka sånger och hymner som finns nedtecknade i Bibeln.
Vi lyssnar på och sjunger med i några av dem.
Var: Jutegården
När: Torsdagar 17.00-18.30: 7 nov, 21 nov, 28 nov, 12 dec
Ledare: Carl Magnus Söderholm, Eeva Creelman
Anmälan behövs ej. Kom när du kan.

Upptäck Madesjö
korfönster

Vi är en grupp som kommer att visa den
prisbelönta filmen

Visste du att det finns uppåt 30 olika
bibliska berättelser avbildade på de
vackra korfönstren i Madesjö kyrka? En
del av dem predikas det väldigt sällan
om… I den fallande skymningen låter
vi oss inspireras av några av bilderna i.
Kanske ljuset genom fönstrets händelser
får falla på ditt liv?

Syföreningen i Hälleberga
inbjuder till
MISSIONS-AUKTION.
Lördagen den 16 november kl. 13:00.
Musikandakt i kyrkan med Senilior-kören.
Därefter kaffe & hembakat, lotterier, auktion och
ostkaka i församlingshemmet.

Välkommen till
HÖSTBINGO
i Brunnsgården, Kristvallabrunn
lördagen den 23 november kl. 14:00.
Inledande andakt med Henrik Jonsson.
Sång av Åsa Cederholm.
Kaffeservering, lotterier, bingospel. Gåvor mottages
tacksamt.

VARMT VÄLKOMMEN!
Kristvalla kyrkliga syförening

Var: Madesjö kyrka
När: Onsdag 30 okt 18.30 - 20.00
Ledare: Göran Madeland
Anmälan behövs ej. Kom om du kan.

Upptäck kyrkans
tysta språk
”Varför gör ni på detta viset…”
Varför har prästen så annorlunda kläder
på sig? Varför är det olika färger på
söndagarna? Varför står altaret längst
fram i kyrkan?
Är du nyfiken på att fördjupa dig i kyrkans rika symbolspråk är du välkommen
till denna kurs där du kan få svar på dina
frågor och förhoppningsvis får lära dig
något du inte visste tidigare.
Var: Nybro kyrka
När: Torsdag 14 nov 18.30 - 20.00
Ledare: Thomas Hård af Segerstad
Anmälan behövs ej. Kom om du kan.

Bibelstudium
Filmen med Robert De Niro och Jeremy Irons i
huvudrollerna blev vinnare av Guldpalmen vid
filmfestivalen i Cannes 1986. På Oscarsgalan 1987
vann den för bästa foto och den nominerades till
ytterligare sex Oscar i olika kategorier. Filmen
utspelas på 1750-talet i Sydamerikas djungler.
Mot alla odds blir en jesuitmissionär och en
legosoldat indragna i en gemensam kamp för
att skydda en isolerad indianstam från brutala
slavhandlare. Svensk text.
Samtal/reflektioner efter filmen.
Örsjö församlingshem
Torsdag 14 november kl. 18.30- 21.00
Gratis inträde. Självkostnadspris för fika.
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Välkommen till
SYFÖRENINGSAUKTION
i Oskars församlingshem
den 29 november kl. 18:00.
Inledande andakt av Henrik Jonsson.
Auktionsutropare Roy Jonsson.
Underhållning Börje Petersson och Roy Jonsson.
Servering, ostkaka, lotteriet.
Gåvor mottages tacksamt.
Oskars kyrkliga syförening

Torsdagar i jämn vecka kl. 15-16.30
31 oktober, 14 och 28 november

Ansgarsgården,
Kyrkogatan 5 Nybro
Ingen kostnad

Upptäck bibeltexterna tillsammans i grupp!
Ledare Carl-Magnus Söderholm
tel. 0481-429 71

Varmt Välkommen!
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MUSIK

Aktiviteter för barn och unga

”Att ha en vän”
- musik hela livet

i Nybro Pastorat

Vill du veta mer?
Kontakta den vars namn står efter aktiviteten
Måndag
Måndagsklubben i Bäckebo kl 17:00-18:00 4-10 år med vuxen. Sig-Britt 0481 541 82

Nybro kyrka

SETT OCH HÖRT

lördag den 9 nov kl.16.00

Gemenskapshelg på Hjortsbergagården i september

Gospelkids, Joy Singers
Nybro Kyrkokör
Tapio Viitala, bas
Inga-Lill Gustafsson, Ann Palmqvist och
Ulrika Sohlberg Bengtsson- körledare

Tisdag
Gospelkids, kör i Nybro kl 17:00-18:30 6-12 år.
Inga-Lill 0481 429 13
Onsdag
Minigospel, kör i Nybro kl 17:00-17:30 4-5 år
Inga-Lill 429 13
Torsdag
Babyrytmik i Nybro kl 9:30-10:15 0-1 år med vuxen Inga-Lill 0481 429 13
Syskonrytmikgrupp i Nybro kl 10:45-11:30 0-4 år med vuxen Inga-Lill 0481 429 13
Diamanterna, kör i Orrefors kl 14:30-16:30 9 -12 år Andreas 0481 429 31
Barntimmar i Kristvalla kl 13:00-14:15 4-5 år
Jeanette 0481 429 26
Miniorer och kör i Kristvalla kl 14:30-16:00 6-12 år
Åsa 0481 429 81
Fredag
Hemliga klubben i Örsjö kl 13:00-15:00 6 -12 år
Karin 0481 429 41
Kompisar i Nybro, för dig som går i sjuan. Torsdag kl 17:00 ca en gång i månaden.
Niklas 0481 429 54

Orgelbaguette
Madesjö kyrka 14 nov kl 12:15
Kerstin Karlsson, kantor i Södra Möre pastorat,
spelar för oss idag. Kaffe/te med baguette serveras
från kl 12.00 (25 kr)

Nybro kyrka 5 dec kl 12:15
5 dec Musikprogram med Christer Svensson Kaffe/te
med baguette serveras från kl 12.00 (25 kr)
Medarrangör: Sensus
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Konfirmandgrupper i Nybro. Sandbergsgruppen samlas en gång i veckan.
Måltidsgruppen samlas varannan vecka.
Lägergruppen samlas ca en gång i månaden förutom när de är på läger.
Karin 0481 429 41
Kamraterna i Nybro, är en grupp för ungdomar som
har konfirmerats. De har satt samman Johannesmässan som firas nästan varje söndag kväll i
Nybro kyrka. Förutom då, så träffas de på läger - både egna och konfirmandläger. På våren
åker de till klostret i Taizé, Frankrike.
Niklas 0481 429 54
Självklart firar vi söndagens gudtjänster och mässor med barnen i centrum,
ibland extra barnvänligt
– då kallar vi det familjegudstjänst eller Himlaliv!
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Det första jag kommer att tänka på är jordglobens linjer
som skiljer ett land från ett annat. Men det finns många
gränser, hav och land, nollan mellan plus o minus, sanning och lögn ...
Vissa gränser är bra att kunna ta sig över, men andra är
mer problematiska.
Den tydligaste gränsen för oss människor är säkert den
som går mellan liv och död, den stund då vi måste förflytta oss från en verklighet till som jag tror en annan verklighet. För mig är Gud den ende som kan följa med när
jag tar mig över den gränsen. Gud som skapat mig och
känner mig bättre än jag själv gör, som vill vara min trygghet både här i livet och när jag dör.
Vi kan veta mycket om livet här men det som kommer
efter vet vi inget om...
Min bön:

Gud du som låter det finnas äpplepaj o glass,
fotbollar och solnedgångar ... jag litar på att du
förberett något ännu mer fantastiskt!
Ingrid Graaf
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Gräns...

