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Han lever!
När hoppet sviker. Finns något
svårare att uthärda? Eftersom
knappt något finns som skapar
så mycket mening i livet som just
ett hopp. Med stigande ålder blir
vi kanske lite luttrade. Lär oss att
det finns risker med tillit och hopp. Att tillvaron är bräcklig.
Att vi plötsligt kan stå där och vilset försöker hitta balansen,
meningen, i livet. Ibland kan det gå. Men när allt rasar? Som
det måste varit för apostlarna och de andra som följt Jesus,
som lämnat allt och satt sitt hopp till honom. Hoppet, att
bara där, hos honom, fanns den djupaste meningen med mitt
liv. Nu är han död. Och var det så för Jesus själv, att hoppet
dog, när smärta och ångest blir till ett rop: Fader, varför har
du övergivit mig? Övergiven. Den känsla som vi redan som
barn kan uppleva som den mest fasansfulla.

Det är kvinnorna som dagen efter först går till graven, läser
vi i Markus evangelium.
Också det hopplösa livet måste hanteras, trots smärtan.
Hans kropp måste beredas. Men kroppen är inte där. Stenen
bortvält och graven tom. Vem har tagit honom? Och vad är
det för främmande man i vita kläder i graven? Som säger att
Jesus har uppstått och inte längre är död? Maria Magdalena,
Maria och Salome nästan flyr därifrån. Rädda. Förvirrade.
Chockade. Upprörda. Säger först inget till någon. Rädslans
kaos förskjuts mot glädjens kaos. Vad är det som ängeln
har sagt? Har han verkligen uppstått? Han var ju död!
Lever han? Ska de få se honom igen? Döden, besegrad?
Hoppet väcks till liv, får en kraft av glädje och jubel. Jesus
lever! Han lever! Eller som vi ropar i kyrkorna i tid efter tid
vid varje påsk: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen
uppstånden! Halleluja!

Lärjungarna låser in sig efter korsfästelsen. Rädda. Försöker
hantera känslan av att vara övergivna av honom som de
älskat och som älskade dem ända till slutet. Deras inre fryst
och förlamat. Hur många tårar gräts den kvällen? Eller var
det bara tomhet och skräck?

Thomas Hård af Segerstad
Präst

REDAKTÖREN HAR ORDET
Jag tycker väldigt mycket om påsken. Påsken är kyrkans största högtid. Den som bär berättelsen hela vår kristendom vilar
på…
Vi har i detta nummer valt att fokusera på påsken och den glädje och det framtidshopp som den vill förmedla till oss. Du
får ta del av betraktelser, lite djupdykning, traditioner, intervjuer, bilder och pyssel kring detta tema. Hoppas du hittar
något som kan skänka dig glädje. Du får också stifta bekantskap med en av våra kyrkmöss i pastoratet. Hällge G Skruv
berättar om en fin dröm! Och så kryddar vi med några roliga historier. Tycker jag i alla fall!
Tyvärr är det ju fortfarande så att vi har väldigt svårt att planera inför framtiden. Eventuella samlingar och gudstjänster
annonseras i dagspress och på hemsida. Du kan läsa vidare om detta, om inspelade gudstjänster och i alla fall några erbjudanden på sidan 12. Våra kyrkor står öppna dagtid. Välkomna in. Se på våra påskbord. Tänd ett ljus för någon. Tacka för
hoppet och be om en ljus och glad framtid.
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Text och bild: Sanna Engelbrektsson
NU ÄR VI INNE I PÅSKENS TID. Påsken
firas till minne av Jesus lidande, död och
återuppståndelse. Vår kristna tro vilar på
påskens berättelse och på det faktum att Gud
infriar sitt löfte till mänskligheten om ett evigt
liv i hans närhet genom att låta offra sin son
Jesus på korset, men framförallt för att han
låter Jesus besegra döden och återuppstå. Vi
kan se spår av påskens berättelse under hela
vårt kyrkoår, en så självklar sak som att vi
firar mässa och delar nattvard tillsammans
påminner oss om Jesus sista måltid med
sina lärjungar under skärtorsdagen. De firar
den judiska högtiden pesach och han manar
lärjungarna att dela vin och bröd till minne av
honom. Och det har vi gjort i kyrkan runt om
i världen sedan dess. Vi ser också hur påskens
berättelse är vår kyrkas grund i vår kanske
tydligaste symbol, korset. Jag tror inte att du
kan gå in i en kyrka utan att mötas av ett kors.
En påminnelse om Jesus död och uppståndelse.

Jag tror att det absolut viktigaste med påsken
är kärlek och gemenskap. Jesus är tydlig när
han säger att vi skall älska vår nästa som oss
själva. Han dog och uppstod för att vi skall
leva ett evigt liv fyllt av kärlek. Och vi måste
hjälpas åt att tillsammans sprida den kärleken
vidare. Träffas och visa varandra omtanke,
äta tillsammans precis som Jesus gjorde med
lärjungarna och möta människor med leenden.
Kanske ge lite extra till organisationer som
hjälper de av oss som på olika sätt har det
svårt. Som inte har en familj att fira med, inte
har pengar att köpa godis eller ett hem att
pynta sitt påskris i. I dessa svåra tider när vi
inte kommer kunna fira påsk som vi brukar är
det extra viktigt att vi hör av oss till varandra,
ringer, skickar kort eller omtänksamt skrivna
brev. Och be för varandra. Gör vi det så följer
vi i Jesus fotspår. Glad påsk allihop! Ni är
älskade.

Göran Madeland, Redaktör
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Påsk är glädje
– Vad gör dig glad?
"Mitt bästa minne av påsken är när vi under
många år åkte till Södertälje för att hälsa på
min morbror och moster. När vi åkte dit så
var det rätt ofta grått längs vägen men när
vi var på väg hem så hade det dykt upp små
solar i vägrenen. Tussilagon hade slagit ut.
Det var så hoppgivande.

BÖRJE OCH ELISABETH BOR I
ALSJÖHOLM och firar påsk varje år
tillsammans med barn och barnbarn på
påskafton då de äter gott och umgås. Börje
berättar även att han har sjungit i kör på
påskdagen sedan 1997. År 2006 stämde
Elisabeth in med honom och de har sjungit
tillsammans varje år sen dess. När de sjungit
klart på påskdagen brukar de varje år åka och
fira lite extra tillsammans med Börjes mor.
Paret berättar att det såklart blir lite tomt i
år då det varken blir sång i kyrkan eller någon
stor påskmiddag, men att de planerar att fira
lite utomhus med närmsta familjen, grilla och
glädjas åt varandras sällskap.

"Jag blir glad över att se att andra blir glada.
När jag ger till någon annan och den blir
lycklig känns det bra i hjärtat. Jag blir också
glad när jag är tillsammans med mina barn
och ser att dom är glada."
Ossadji

Ett annat bra minne är när jag sjöng i Lenhovda
kyrkokör och vi sjöng Stabat Mater på
långfredagen. Vi hade övat i månader och
sedan få det färdiga verket tillsammans med
stråkkvartetten Amadea och det blev så bra.
Vår körledare var Maria Ingemarsson Berg."
Marie-Louise ”Mimma” Mattsson,
Torshult, Kråksmåla
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Britt Olofsson, Björnahult

SAMUEL BOR I NYBRO och är en kille på 19
år , bilden har några år på nacken.Han är med
i ungdomsgruppen Kamraterna. Samuel bukar
fira påsken med familjen då de spenderar
hela påskafton tillsammans. De både målar
och äter ägg i olika färger. De spelar brädspel
och äter massa god mat och bara njuter
av tiden tillsammans. På påskdagen brukar
Samuel gå tillsammans med sin farfar Ingvar
på påskdagsmässa i Nybro kyrka. Samuel
berättar vilken glädje det är att bara ägna hela
dagen med familjen, och att verkligen ta vara
på tiden tillsammans.

"Påsken är glädjande för att kunna träffa sina
nära och kära.
Även att kunna gå till vår vackra kyrka i
Kristvalla.
"Jag blir glad när jag träffar många människor
i kyrkan och när jag ser rättvisa och jämlikhet
för alla. Jag är glad att kunna prata svenska
och har många svenska vänner. Jag blir glad
när jag ser att kyrkan hjälper människor från
olika länder och med olika religioner.
Jag är glad när jag kan gå till kyrkans
aktiviteter, vi får undervisning i svenska,
dricker kaffe och möter många människor
från olika länder.

Varför jag gör så är för att fira att Jesus
återuppstod. Fira den tillsammans med mina
kollegor och även andra människor som
väljer att gå till kyrkan då.
I pandemins tecken är det kanske inte så vi
firar denna påsken som vi hade önskat oss."
Emelie Erlandsson, Kristvallabrunn
- När man kommer till påsk så har man
kommit till det ljusa.” Yvonne fortsätter, ”att
då är man ju förbi långfredagen, och våren
kommer”. För båda lever seden kvar att
långfredagen ska vara så stilla som möjligt.
– Det var den tråkigaste och längsta dagen av
alla när man var mindre”, säger Yvonne.

Jag är väldigt glad att jag bor i Sverige.
Sverige har tagit emot många människor från
olika länder, gett dem skydd och behandlat
alla medmänskligt utan att göra skillnad på
person. Detta gjorde mig väldigt glad. Jag
tackar alla svenska människor."
Mohannad, Orrefors

Karin Helmersson, Brixslät
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Än i dag är påsken väldigt viktig för mig. När
långfredagens stillhet övergår i påskaftonens
förväntan stiger ljuset i sinnet. Påskdagen är
glädjen och ljusets dag, intet regn denna dag
inte, och man får sjunga med i lovsångerna i
högmässan! Glad påsk!"

Jag har lärt mig mycket om det svenska
språket, det svenska samhället och kulturen.
Tack vare svenska kyrkan lärde jag mig allt
detta och jag är väldigt glad.

"Upptäcker allt oftare att glädje finns i de
små tingen, nu i vår när man att hittar den
första vårblomman eller i pandemitiderna
kunna träffa några vänner ute och grilla en
korv. Tror också att vi behöva uppleva glädje
på olika sätt för att se det. Måste säga att
det är rätt nyttigt att få denna frågan."

PÅSKENS GLÄDJE

"Jag känner en glädje över att livet och
ljuset återvänder dels i naturen (jag gillar att
fotografera), dels i kyrkan och budskapet
om uppståndelsen. Det brukar vara så fint
i kyrkan med körsång och utdelning av
påskliljor på påskdagen."
Anders Axelsson, Örsjö

"För mig börjar påsken redan på
askonsdagen. Då börjar min inre vandring
mot det stora undret som sker vid påsk.
Som uppvuxen i kyrkans värld har jag alltid
haft en stor respekt för vad som sker fram till
korsfästelsen.Vi har alltid följt med i kyrkans
gudstjänster och samtalat om detta hemma
vid köksbordet. När långfredagen kom fick
man förr gå ut men inte leka stimmiga lekar
utan allt skulle gå lugnt till. Vi gick till kyrkan
och följde allt som prästen berättade om
och fick uppleva det hela på ett speciellt sätt
eftersom man hade facit i handen. 

– Ja, vid påsk finns det ett före och ett efter
långfredagen. Redan på påskafton är det
lättare. Med påskmat, ägg, och påskägg.
Maten är också viktig”, säger Ingegerd. Någon
större kyrksöndag tycker ingen att påskdagen
har varit, fast det är kyrkans viktigaste
söndag. Fast några fler i kyrkan går det. Men
Palmsöndagen och gudstjänsterna i stilla
veckan väcker nästan fler minnen.
– Av gudstjänsterna vid påsk är det nog
mässan på skärtorsdagskvällen som är
starkast och ger störst intryck”, säger
Ingegerd, ”då när altaret kläs av”.
På bilden syns Ingegerd Lagercrantz och
Yvonne Fagerström, Bäckebo.
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Kan man bevisa Jesu
uppståndelse?
Text: Göran Madeland

PÅSKENS GLÄDJE

Har du
koll?
Text: Kristina Meyer

VARFÖR HAR VI PÅSKRIS?
Det kommer sig av en gammal
sed från 1600-talet där husfadern
piskade familjemedlemmarna
med ris på långfredagens morgon.
Det skulle vara en symbolisk
påminnelse om Jesu lidande.
Seden övergick så småningom
till en lek där barnen fick piska
sina föräldrar på morgonen, eller
någon sjusovare som behövde stiga
upp. Oftast användes björkris.
Påskris som dekoration har funnits
sedan 1800-talets slut och sedan
1930-talet har det varit dekorerat
med blommor, fjädrar och
bommullskycklingar. Påskriset togs
då oftast in lite före påsk så löven
skulle hinna slå ut.

Det korta svaret är ”Nej”. Den är ett mysterium vi får ta till oss
i tro och förtröstan.
Det lite längre svaret är ”Nej, men det finns starka argument
för att Jesus uppstod.” Låt mig peka på några sådana. De
tilltalar i alla fall mig som i grunden är naturvetare och gärna
tänker logiskt och rationellt, även om jag vet att detta
”sinnesberoende” synsätt aldrig kan täcka hela sanningen.

1 Graven i klippan var tom. Bara hans bindlar låg kvar. I bibeln läser
vi att de som kom till Jesu grav på påskdagens morgon inte fann
Jesu kropp. Inte Jesu lärjungar, inte soldaterna… Invändning: Detta
är beskrivet i bibeln, vars författare vill föra fram just detta budskap.
Detta blir, om man inte litar på bibeln som historisk källa, ett
cirkelbevis utan giltighet. Jag förstår invändningen, men…
2 … de olika evangelisterna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes)
har lite olika versioner av händelserna kring uppståndelsen. Det
viktigaste - att graven var tom och att Jesus var uppstånden är
man överens om, men inte exakt hur och när och vilka som såg
honom. Motsäger inte detta händelsen? – Nej, för om man, när Nya
Testamentets böcker fastslogs, ville föra fram ett trovärdigt budskap
om uppståndelsen, borde man då inte ha tillrättalagt berättelserna?
Nu står de där som omskakande vittnesbörd av de som var med.
Obs! En sak blir inte osann för att man minns olika. *
3 Gömde inte lärjungarna kroppen då? Mycket otroligt: alla lärjungarna
blev avrättade för sin tros skull. Skulle de hållit ut i tro i plågorna för
något de visste var en lögn? Johannes blev visserligen inte avrättad,
men fängslad. Och han hade förresten inte ensam klarat av att
besegra vaktstyrkan och rulla undan stenen. (Och det skulle inte
Jesus orkat heller, efter timmar av tortyr, om han nu inte var död) **
4 Gömde inte romarna eller judarna Jesu kropp? Nej, båda parter skulle
tveklöst ha visat upp kroppen för att få slut på ”uppståndelsen” i
Jerusalem!
5 I bibeln står det att Jesus visade sig för över 500 personer efter
sin uppståndelse. Detta är ju återigen ett cirkelbevis, men inte kan
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väl alla haft samma hallucination? Och vi kan inte komma ifrån att
många, många människor genom 2000 år haft upplevelser av att ha
sett och mött Jesus på olika sätt. Ljuger de? Knappast. Har hjärnan
spelat spratt? Inget som går att bevisa… Mångas liv har förvandlats
från mörker till ljus.
6 Den kristna trons och kyrkans explosionsartade utbredning runt
Medelhavet, genom alla samhällsklasser, utan vapen och tvång,
de första århundradena, talar för att uppståndelsetron var levande.
Och det man började fira hade att göra just med uppståndelsen:
Söndagen (Jesu uppståndelsedag), Dopet (Vi döps till gemenskap
med en levande Herre) och Nattvarden (Jesus närvarande mitt
ibland oss).
OM det nu är sant att Jesus uppstått, vilket det verkar vara,
då finns det verkligen skäl att lyssna på vad Jesus har att säga
i evangelierna och om livet bortom döden. ”Känn ingen oro”,
sa han. ”Tro på Gud och tro på mig… Jag är uppståndelsen och
livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör” (Joh 14:1,
11:25).
* I ett TV-program om minnet härom månaden var programledaren
helt övertygad om var han satt och sedan gjorde när Twin Tower föll
i USA 11 september 2001. Hans kompis, som var med vid samma
tidpunkt, hade en helt annan uppfattning…!
** I Matteus evangelium (28:11-15) står det att soldaterna som
var posterade vid graven berättade om ängeln och jordbävningen
och allt för Judarnas äldste. De äldste mutade soldaterna så att de
skulle säga att de somnat och att lärjungarna tog kroppen.

HUR LÄNGE HAR MAN ÄTIT ÄGG
VID PÅSK?
Länge! Ägget är en del av den judiska
påskmåltiden, som i sin tur ska påminna
om uttåget ur Egypten för sådär en 3
400 år sedan. Just vid påsk är det en
tradition att äta ägg över hela världen.
Ägget symboliserar liv och växtkraft för
både kristna och judar. Liksom Kristus
”bröt sig ur gravens mörker”, så bryter sig
kycklingen ur skalet och går ut i livet. När
Sverige var katolskt så fastade vi 40 dagar
före påsk och fick då varken äta kött eller
ägg. Det gjorde att när påsken kom fanns
det gott om ägg. Tidigare var det också
så att hönor värpte mindre under vintern,
men kom igång med äggproduktionen
under våren.

KYCKLINGAR?
Dels hör de naturligtvis ihop med äggen. Det
finns också en teori att när kristendomen
skulle införas i romarriket, så fanns det
redan en traditionell vårfest som firade
solens återkomst. I den, så hade det som var
gult en koppling till solen och var därför
heligt. Då var det naturligt att de gula
kycklingarna fick en roll vid påsk.
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PÅSKHAREN DÅ?
En tysk variant av jultomten som sedan
1600-talets senare del, delat ut påskägg
med godis till barnen. Seden kom med
tyska invandrare till Sverige under slutet
av 1800-talet. Haren i sig är en gammal
fruktbarhetssymbol, som också finns kvar
sedan förkristen tid. Hos oss finns haren
mest som godisvariant.
KYRKNYTT 3 -2021
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Tipsrunda!
till förmån för ACT Svenska kyrkan, i Nybro kyrka
Till förmån för ACT:s fasteinsamling finns det möjlighet att gå en
tipsrunda i Nybro kyrka.
Tipslappen kostar valfritt belopp (dock minst 10:-) som oavkortat
går till ACT. Frågorna finns i anslutning till de bibliska scener som är
uppbyggda i kyrkan. Fina priser som finns till beskådan utlovas.

Välkomna!
(Tipsrundan avslutas efter påsk).
Nybro kyrka är öppen vardagar 10–17, sönd 9–13

Dina händer är fulla av blommor
– vem var det du tänkte att ge dem
till? Mina blommor var tänkta för
Kristi grav men hans fanns ej där
och hans grav är tom.
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleluja
Psalm 154

Vill du se påsklandskap i verkligheten?
Välommen till våra öppna kyrkor i påsk.
Se mer på sidan 12.
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Vad hände efter
uppståndelsen?
Många har i alla fall ett hum om Jesu liv från födelsen
i Betlehem till graven i Jerusalem. Många, och säkert
du, har hört berättelserna om uppståndelsen. Men vad
hände sen?
De grillade tillsammans och det var vid detta tillfälle Petrus fick
upprättelse för att han tidigare svikit Jesus.
Paulus berättar, i 1 Korintierbrevet, kapitel 15, att Jesus under
denna tid ”visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och
samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit.”
Matteus (kap 28) skriver att lärjungarna gick till ett berg i
Gallilen i norra Israel. Där fick de se Jesus. De hyllade honom,
men några tvivlade… Jesus sa då åt dem att gå ut i hela världen
och göra alla folk till hans lärjungar. De skulle döpa och
undervisa. Och han lovade vara med dem till tidens slut. Lukas
och Markus skriver sen om Jesu himmelsfärd, som vi i år firar
den 13 maj, 40 dagar efter påskdagen.
Vad hände sen då? Du kan läsa mer om den spännande
fortsättningen; pingsten och kristendomens utbredande i nästa
nummer.

BONDSON FRÅN MADESJÖ SOCKEN

Mötte Jesus i krigets Korea

Olle Madeland.

DET ÄR INTE BARA bibelns personer som
mött den uppståndne Jesus. Miljoner människor
över vår värld gör det än idag. För de flesta sker
mötet ”i hjärtat”, för en del blir det extra starkt.
Olle Madeland, 90 år nu i april, berättar om en
upplevelse han minns som igår.
”Vid min avfärd till Krigets Korea 1953
gick min mor ut i skogen. Hon trodde att jag
aldrig skulle komma tillbaka”, berättar Olle
Madeland. ”Min far hade nyligen avlidit, men

Skadade vid Busan-sjukhuset i Sydkorea 1953.
(I väntan på att skickas tillbaka till fronten igen.) Foto: O Madeland.
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Text: Inga-Lill Gustafsson

Text: Göran Madeland   Bild: Gunilla Wagersten

EVANGELISTEN LUKAS berättar om att när Jesus uppstått och
mött de förundrade och glada kvinnorna vid graven, visade han
sig också för två lärjungar som var på väg till en by som hette
Emmaus. Han slog följe med dem och pratade med dem utan att
de förstod vem han var. Det var först när han hade brutit brödet
med dem på kvällen som de fattade. Men då var Jesus borta…
De två lärjungarna rusade in till Jerusalem, till apostlarna,
och berättade detta. Då stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och
sa ”Frid över er!” Jesus visade dem sina sår efter spikarna och
bad att få lite att äta, innan han ”öppnade deras sinnen” så de
kunde förstå förutsägelserna om honom skrifterna. Men Tomas
tvivlade. En vecka senare, enligt Johannes, visade sig dock Jesus
igen och då kom Tomas till tro och utbrast ”Min Herre och min
Gud”. Johannes berättar också att lärjungarna mötte Jesus vid
Genesarets sjö. De var ute och fiskade och Jesus stod på stranden.

FOKUS

jag var spänd på äventyr. Röda korset sökte
frivillig, sjukvårdsutbildad personal som skulle
hjälpa de sårade.
En natt på krigssjukhuset i Busan hade
jag jour. Det var fullt av patienter inte bara
i salarna utan också i korridorerna. Många
klagade. Vinden låg på hårt från Japanska sjön
och fönsterrutorna skallrade. Jag upplevde
då något mycket egendomligt. Jag tyckte och
kände att det blev alldeles ljust omkring och i
mig, och tyckte mig höra en röst som sa ”Du
ska bli präst”. Upplevelsen var fylld av glädje.
Den stärkte min tro och gav mig förtröstan
i mitt yrkesval -jag hade inte tänkt på att bli
präst innan… Visst, jag var i en extrem och
pressad situation. Detta kanske påverkade mig,
men jag tror ändå det var Jesus som talade till
mig. Om han är nära någon gång, så är han det
väl i det svåra…?!”

NÄR JAG FICK FRÅGAN om vad som är
min favoritmusik vid påsk infann sig genast
frågan vad som egentligen menades. Är det
påskdagens glädjefulla musik som menas? Är
det stilla veckans olika skiftningar som menas?
Är det långfredagens vemodsfyllda som
menas? Allt hör ju samman så på det sättet
fick det bli. Alltså blir det den musik som för
mig återspeglar det största mysterium som
funnits, och kommer att finnas, att Jesus dog
och uppstod för allas vår skull, tog på sig alla
våra brister och tillkortakommanden – helt
ofattbart!.
Under några år har jag haft förmånen
att tillsammans med unga sångare få
gestalta detta i ”De nio läsningarna” av
Jakob Lorentzen i Madesjö kyrka. Texter,
sånger, psalmer och musikstycken som
på olika sätt speglar stilla veckan, från
palmsöndagen till påskafton och firas
till minne av Kristi lidande och död på
korset. Sånger och psalmer som de är
tänkta, att illustrera budskapet, som sjungs
i både Danmark, Sverige och Norge. En

av de allra starkaste sångerna i denna
musikgudstjänst är ”Messias skjutes ned”.
Den dramatiska texten är en blandning av
dåtid och nutid med ett oerhört illustrerande
ackompanjemang som understryker texten
maximalt.
Ovanstående slutar på långfredagen men
då är ju det viktigaste kvar- påskdagen –
höjdpunkten. Ingen påsk utan psalmen ”Vad
ljus över griften han lever o fröjd” Sv.Ps
146. Och inte heller någon påskdag utan
att få sjunga/dirigera ”Hallujakören” ur
Händels Messias. Halleluja! Då är det påsk
på riktigt!
På Youtube har du också möjlighet att
lyssna till ”Messias skjutes ned” med Kgl.
Danske Musikkonservatoriums Børnekor
samt de andra Youtubeklippen med övriga
sånger/läsningar i ”De 9 läsningarna” om
du vill lyssna till alla 9. Dock på Danska
som är dess original. Där finns också många
olika varianter av ”Hallelujakören”. Jag
rekommenderar varmt inspelningen med
Adolf Fredriks Musikklasser åk 9.

Pyssel
FÖR DE MINSTA

Material: Gul vattenfärg, orange
och grön tuschpenna, vit kartong.
Gör en rad med gula fingeravtryck på kartongen. Måla dit näbb och ben
så det blir kycklingar. Rita även lite gräs. Skicka som påskkort.

FÖR DE LITE ÄLDRE
Material: Pärlplatta, rörpärlor
i gul, orange, vit, brun, blå, grå,
smörpapper, strykjärn, snöre.

FÖR DE ÄLDSTA

Lägg ut pärlorna på plattan till harar eller kycklingar. Lägg smörpappret
på och stryk med ett strykjärn tills pärlorna smält ihop. Knyt ett snöre
och häng i påskriset.

Blötlägg fröna 1-2 dygn. Lägg lite såjord i botten på äggen och så
fröna. Tänk på att6 det tar någon vecka tills det gröna kommer upp.
Måla ögon och placera i höhög.

Material: Tomma äggskal, jord, krassefrön/vetegräsfrön, svart tusch,
hö.
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BUS
BARN UNGDOM & SKOLA

VAD HÄNDER?
VID PRESSLÄGGNING AV DENNA TIDNING vet vi inte hur det blir med gudstjänsterna till påsk eller i april. Det vi vet är att
kyrkorna håller öppet och att det kommer att finnas påsklandskap i alla kyrkor. Kom gärna in i kyrkan för att titta på dessa,
tänd ett ljus eller bara sitt ner en stund. För mer information följ annonseringen i Barometern och på vår hemsida.

Text och foto: Andreas Welinder och Liz Hasselqvist

Möjlighet finns att ta emot nattvard (enskilt) i Nybro kyrka söndagar 10-12. Platser kan ev. utökas.
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Du är välkommen att lyssna på gudstjänst via Radio Nybro,98,1 MHz söndagar kl 18.00 och/eller se inspelade gudstjänster
via vår facebooksida/youtube eller hemsida (www.svenskakyrkan.se/nybro).
Kontakta gärna präster, diakoner eller andra anställda för samtal. Se vår hemsida eller ring 0481-429 00
(församlingsexpeditionen) för att få hjälp med nummer.

Vi har ställt om

och några av pastoratets vuxenkörer är
nu igång med sina övningar via Zoom.
Detta hände när jag började leta efter en
bostad och smet in i kyrkan en dag när
dörren stod öppen. Emma, ja hon som
fixar och donar här i och utanför kyrkan
städade och märkte inte att jag kom in.
Jag tror hon kallas vaktmästare, en titel man ärver av sin far eller mor. Alltså är hon nog typ lite kunglig fast utan krona.

Följ med & Gå!
CANTABILE, fyrstämmig blandad kör, torsdagar kl. 18.30-19.45.
NYBRO KAMMARKÖR, fyrstämmig blandad kör, varannan
lördag ojämna veckor, kl. 10.00-11.30.
Vill du veta mer kontakta körledare Kerstin Karlsson
kerstin.n.karlsson@svenskakyrkan.se

Välkommen med att promenera!
I mindre grupp och på coronasäkert avstånd kan vi få
motion, frisk luft och möjlighet att samtala.
Vi promenerar i mindre grupp och blir vi fler än 8 delar
vi upp oss.
Tisdagar: Samling 15.30 utanför PRO-lokalen Orrefors
Onsdagar: samling 15.30 utanför Ansgarsgården, Nybro

VÅGHALSARNA, fyrstämmig damkör som sjunger blandad
repertoar.

Torsdagar: Samling 15.30 utanför församlingshemmet Örsjö

Vill du veta mer kontakta körledare Inga-Lill Gustafsson
0481-429 13 eller inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

Vi räknar med ca 45 min promenad som sedan upplöses när
vi är tillbaka vid utgångsplatsen.

Välkommen!

Nåja, jag lyckades alltså komma in i kyrkan men inte ut. Dörren var stängd och alldeles för tung för mig att putta upp. Den
natten sov jag tillsammans med en gammal åsna som stod i en
hörna och svajade på dåliga ben. Det kändes ändå tryggt att ha
sällskap.

Vid frågor kontakta:
Diakon Ingrid Graaf telefon: 0481-429 60
NYFIKEN PÅ BIBELSAMTAL I GRUPP VIA ZOOM?
Välkommen att hänga på!

ÖPPETTIDER:
Måndag – Fredag kl. 10.00–17.30
Banérgatan 7, Nybro
0481-121 00
www.rianybro.org
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Lyssna gärna på morgonandakterna på
Radio Nybro! På fredagar är det Nybro
pastorat som ansvarar. De sänds kl 6.00
med repris kl 7.00 och 8.00. Söndagar kl
18.00 sänder Nybro pastorat Gudstjänst.

Radio
Nybro

98,1 MHz

Second Hand

Kontakta Göran Madeland:
goran.madeland@svenskakyrkan.se

På natten drömde jag
om Sällma, min Musa.
Fröken Sällma Zällergren,
den vackraste musen
i världen och hon är
min. Plötsligt hör jag en
änglakör sjunga om att
alla är unika och fyllda
av goda gåvor. Det var
så vackert att mina
musöron fladdrade av
välbehag. När jag vaknade dagen efter slog
klockan redan 12, jag
hade försovit mig och
missade gudstjänsten för Små och Stora. Aha! Det var barnen
i Upp&Ner som jag hade hört i sömnen. På pianot låg en lapp
med texten till sången ”Jagpärlan”.
Plötsligt kurrade det till i musmagen och jag började leta efter
skafferiet. Jag gick ut i farstun och klättrade upp på ett bord.
Bland böcker och tidningar hittade jag ett bullpapper med supersmarrig kanelbullekant som mättade gott. Där låg även en
vacker krans med färgade pärlor och i en liten bok stod det
Frälsarkransen och alla pärlornas namn. När jag lyfte på kransen
råkade snöret gå av. Alla pärlorna rullade ut på bordet. Snabbt

som grannens röda katt samlade jag ihop
dem och lagade kransen igen. Puh! Tänk
om Emma hade kommit in.
Trött och mätt kilade jag ner på golvet och
tänkte leta efter en säkrare plats att sova
på. Då halkade jag på något och satte mig
pladask så svansen kom i kläm. Järnspikar
och plåtskruv va´ ont det gjorde. En av
kulorna i kransen hade rullat ner på golvet och låg nu och lurade i ett hörn. Det
var Jagpärlan igen! Detta kan inte vara en
slump tänkte jag och knöt fast den i tofsen på min nattmössa. Jag är unik! Snart
är vi två unika möss här, Sällma är på väg.
Förresten! Sällmas farfars far är född i Ängaslätt här intill. Han
tog sitt efternamn efter en gammal präst som hette Peter Lorenz som fanns här i början av 1800-talet. Peter Lorenz kom
lite på sne´ först men tillslut fick vara med om att hjälpa många
människor att börja tro på Gud. Han hade många följare fast
det var innan ”Insta” fanns. Nu är det 2021 och prästen heter
Göran.

Jag-pärlan ropar: GUD HÄR ÄR JAG!

Jagpärlan

//: Varje jag, varje du, har en särskild plats hos Gud ://
Formad som en pärla ingen annan lik,
skimrande mot himlen, helt unik.
Varje jag…
Fylld av goda gåvor, värdefull och rik,
speglande en himmel, helt unik
Varje jag…

Text: Åsa Hagberg

Musik: Nadja Eriksson
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SÅ HÄR GÅR DET TILL:
I detta kors gömmer sig 25 ord
som har anknytning till kyrkan. Ett
ords sista bokstav är ett annat ords
första bokstav, och man kan dra en
rät linje upp,ner, höger eller vänster
igenom hela korset, uppifrån och
ner. OBS ej diagonalt!
Det börjar uppe till vänster, där ordet ”Psalmbok” redan är markerat,
så sedan är det bara att fortsätta,
nästa ord börjar alltså med ”k”....

Lycka till!
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Expedition
Kyrkoherde Lars Ström
Administrativ chef Anna Östborg
Förvaltningsassistent Mia Ivansson
Förvaltningsassistent Alvi Kelemit
Förvaltningsassistent Åsa Modig
Fastighetsansvarig Stefan Henrixon
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Dopfunt
Elorgel
Gradualpsalm
Kororgel
Labialpipa

Lampor
Mässa
Mässhake
Noterna
Nummer
Oblaterna

0481-429 00
0481-429 05
0481-429 06
0481-429 01
0481-429 02
0481-429 03
0481-429 07

ARBETSL AG VUXEN, PR ÄSTGÅRDEN MADESJÖ
Verksamhetsledare/diakon Birgitta Priem
Diakon Eeva Creelman
Diakon Ingrid Graaf
Kantor Ann Palmqvist
Kantor Ingemar Jonsson
Kantor Kerstin Jonsson
Kantor Kerstin Karlsson
Komminister Carl-Magnus Söderholm
Komminister Göran Madeland
Komminister Henrik Jonsson
Komminister Thomas Hård af Segerstad
Trainee Ammy Jonsson
Värdinna Marie Andersson

0481-429 32
0481-429 10
0481-429 60
0481-429 14
0481-429 00
0481-429 80
0481-429 52
0481-429 71
0481-429 30
0481-429 70
0481-429 11
0481-429 46
0481-429 40

Verksamhetsledare/diakoniass. Sanna Engelbrektsson
Assistent Jeanette Woxter
Assistent Liz Hasselqvist
Kantor Andreas Welinder
Kantor Inga-Lill Gustafsson
Kantor Karin Björkander Petersson
Kantor Åsa Cederholm
Komminister Niklas Holmsten
Socionom i församlingsarbete Ulrika Andersson
Trainee Olga Hultqvist
Värdinna Kristina Meyer

0481-429 91
0481-429 04
0481-429 77
0481-429 38
0481-429 61
0481-429 43
0481-429 76
0481-429 88
0481-429 15
0481-429 39
0481-429 50
0481-429 27
0481-429 33
0481-429 89
0481-429 73
0481-429 24
0481-429 09
0481-429 62
0481-429 37
0481-429 57
0481-429 58

Psalmbok (redan markerad)
Religion
Röcklin
Rörflöjt
Sakristia

0481-429 45
0481-429 26
0481-429 56
0481-429 31
0481-429 13
0481-429 41
0481-429 81
0481-429 54
0481-429 48
0481-429 47
0481-429 28

MÅNADENS SKRATT
Takhöjd
Trappsteg
Trumpet
Träbänkar

En man åkte till Det heliga landet med sin fru och svärmor.
Svärmodern hade en bräcklig hälsa och avled. Mannen kollade
begravningspriser...
Det skullle kosta 40 000 kronor för transport hem till Sverige
och begravning där, men bara 4 000 kronor för begraving på
plats.
Mannen valde den dyrare varianten med begravning i Sverige.
”Det var väldigt fint gjort av dig” sa en vän. ”Nja”, sa mannen,
”jag vågade inte annat... Jag har nämligen hört vissa rykten
om att personer kan återuppstå här i landet...!”

En tankspridd barista från Sala
hon glömde att bönerna mala
och det var rätt dumt
för kaffet blev tunt
och kunderna vägrade betala!
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Kyrkogårdschef Hans Nordin
Förvaltningsassistent Liselotte Erlandsson
Samordnare Lotta Larsson
Vaktmästare David Olsson
Vaktmästare Einar Dahl
Vaktmästare Emma Grönqvist
Vaktmästare Helen Bertilsson
Vaktmästare Jan-Olof Joelsson
Vaktmästare Jonas Karlsson
Vaktmästare Kamilla Davidsson
Vaktmästare Leif Eriksson
Vaktmästare Lena Jakobsson
Vaktmästare Maria Idosdotter Nilsson
Vaktmästare Marie Nielsen
Vaktmästare Mikael Hellström
Vaktmästare Monica Berglund
Vaktmästare Mårten Gustafsson
Vaktmästare Petra Ramström
Vaktmästare Stefan Woxter
Vaktmästare Thomas Olsson
Vaktmästare Ulrika Bejedal

ARBETSL AG BARN, UNGDOM OCH SKOL A,
ANSGARSGÅRDEN, NYBRO

ORDEN:
Altaret
Altarljus
Ambo
Antependium
Arkitektur

K YRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

NYBRO PASTOR AT

Konstruktör: Kerstin Karlsson

S
S
E
L
A

P
L
M
I
P
P
E
J
Ö
R
Ö
R
U
R
Ä
N
K
A
R
R
I
I
A
U
M
R

TELEFONLISTA

På en kyrklig anslagstavla har följande
uppmaning setts:...

Kära fruar
n. Det är
Glöm inte välgörenhetsmarknade
alla onödiga
ett utmärkt sätt att bli av med
.
saker som tar plats i lägenheten
Ta med era män!
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”Prinsen av Egypten”
LENANDERS.SE 135954

var en film många barn och föräldrar
uppskattade när den kom

En filmsekvens jag tydligt minns är när Israels folk som
flytt från slaveriet i Egypten, jagade av soldater står vid
Rödahavets strand. Det finns ingen väg framåt. Men
Gud sänder en vind vilken klyver vattnet som reser
sig likt väggar på bägge sidor. Folket kan gå torra på
havsbottnen och när de nått den andra stranden sluter
Gud havet bakom dem, ÄNTLIGEN är dom fria och
räddade undan fångenskap och förtryck.

stängt. I den situationen får vi som Moses vända oss till
Gud och be om öppnad väg som leder från mörker till
ljus, från hopplöshet till hopp. Från död till liv!

Bilden kan ge många paralleller till vår livsväg. Vi kanske
inte ser någon väg framför oss och allt verkar hopplöst

Ingrid Graaf

Detta är också påskens budskap då vi får fira att Jesus
öppnat vägen till Gud. Vi är fria!

MIN BÖN
Tack Jesus, du som är vägen sanningen och livet!

