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Ljuset kallar
Varje vår, då naturen ännu en gång levererar de
för oss människor så efterlängtade livstecknen,
föreställer jag mig vad som kan tänkas pågå under
marksvålen. Energisk aktivitet spelas upp för mitt
inre, en myllrande, sjudande verksamhet under den
så stillsamma jordytan. I alla frö av strå och gräs som
värmts av solen brådskar det. Det gamla ska lämnas.
Ljuset kallar! Och fröet omvandlas när det sträcker
sig mot det.

Och vi kan! Alla kan! Förmågan att värma varandra
fick vi medskickat. När vi ser på någon och ler, skapar
vi värme. När vi säger något vänligt, skapar vi värme.
När vi frågar efter hur någon har det och vill lyssna på
svaret, skapar vi värme. När vi bestämmer oss för att
vilja den andre väl, skapar vi värme. Då kan det gamla
lämnas. Ljuset kallar! Och vi omvandlas när vi sträcker
oss mot det.

Det senaste året försattes många av oss i en isolering
som till sist också riskerade att ta sitt grepp om
vår inre människa. När värmen inte förmår tränga
in fryser själen. Livet, som vill sträcka sig mot
ljuset, torkar. Inre frystorkning drabbar oss helt
visst i perioder under livet. Men med pandemin fick
samhället, för att inte säga hela världen, en kollektiv
erfarenhet av frystorkning och en gemensam längtan
efter liv. I varandras blickar kan vi läsa vädjan ”Värm
mitt inre, så att jag orkar sträcka mig mot ljuset”.

Oskars kyrka renoveras
En smygtitt under plasten

Text och bild: Kerstin Karlsson

väntar bänkarna, de ska tvättas, skrapas
och målas i en ny nyans. Bänkdörrarnas
speglar ska bli marmorerade igen, som de
var före förra renoveringen på 1980-talet.
Dessutom ska toaletten renoveras,
en ny textilförvaring ska ordnas och
så väntar det stora utvändiga arbetet.
Det blir en ny tillgänglighetsanpassning
vid trapporna, och i maj månad börjar
avskrapningen av den gamla målarfärgen
för att bereda plats för den yttre
förnyelsen!

Renoveringen av Oskars kyrka i
Alsjöholm har pågått sedan november
månad, och vi som är nyfikna av
oss undrar hur det går inne i den
inplastade kyrkan.

Birgitta Priem
Diakon

REDAKTÖREN HAR ORDET

Jag åkte dit i mitten av mars och träffade
där Jesper Johansson från målerifirman
Rose Bergström & Son, Lidhult, som fått
det ädla uppdraget att ge Oskars kyrka
ett nytt utseende! Företaget har haft
många liknande uppdrag, och är nu lite
specialiserade på kyrkor.
Med sig har Jesper också snickarna
Peter och Ferenc från samma företag; de tre
arbetar intensivt hela veckan och pendlar
20 mil hem varje helg.

De blyinfattade fönstren i koret var ganska
illa däran, och är nu på specialbehandling
på annan ort.
De två nedersta bänkraderna är
borttagna för att göra plats åt ett litet
utrymme för t.ex. kyrkkaffe, det blir
dessutom ett litet kökspentry också! Nu

Oskars kyrkas nyöppnande
är planerat till den 17 oktober
2021, något att se fram emot!

Vi har valt att som fokus ha ”Längtan efter liv” på detta nummer som likt de föregående tyvärr inte kan presentera så mycket
av gudstjänster och verksamheter. Men längtan efter en vardag mer i gemenskapens tecken lever kvar. Detta framgår klart
i de småintervjuer vi gjort med personer i olika åldrar på sid 8-9.
Den 23 maj firar vi pingst i år. Pingst kännetecknas också av ”längtan efter liv”. ”Guds Ande, som utgöts på pingstdagen i
Jerusalem, vill än idag släcka din andliga törst och möta din längtan efter liv. I flera artiklar kan du läsa vidare om Guds Ande,
Livets Ande.
Som Birgitta Priem skriver ovan, så ser vi också hur själva naturen längtar mot ljuset – och fylls av liv. Det är något att glädja
sig över. Vi får tacka Gud för detta återkommande under och att det som står i psaltarpsalm 147 i bibeln åter fullbordas.
Gud ”sänder sitt ord, och isen smälter, han andas, och vattnet strömmar.”
Med önskan om en god läsning och en vår- och pingsttid fylld av liv!

Det är ett härligt nytt ljus i kyrkan!

Göran Madeland, Redaktör
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Taket, väggarna och de flesta fönstren är
färdiga, orgeln är ordentligt inplastad för
att inte skadas av slipdamm mm. En del
av orgelns fasad fattades tidigare, men har
nu hittats och ska förgyllas samt sättas på
plats igen.

Framsidesbild: Den vackra mässhaken i S:t Sigfrids
kyrka. Foto: Mårten Gustafsson
Form: Vibra Reklambyrå
Tryck: Lenanders Grafiska, 136563
Nästa nummer: 29 maj, 2021
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FOKUS LÄNGTAN EFTER LIV

Guds Ande ger vår längtan svar......
Som hjorten längtar till bäckens vatten,
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden. Psaltaren (42:2-3)

Jag skall be Fadern, och han skall ge er
en annan hjälpare, som skall vara hos er
för alltid: sanningens Ande.
(Jesus i Joh 14:16)

Jesus och ropade: »Är någon törstig,
så kom till mig och drick.
Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta
strömmar av levande vatten, som skriften
säger.« Detta sade han om Anden, som de
som trodde på honom skulle få.
(Joh 7:37-39)
Kom nu, helig Ande, som en låga,
som en vårvind.
Kom nu, helig Ande, fyll mitt hjärta
med din kraft. (SvPs 719)

Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande. (Apg 13:52)
O Guds Ande, du som bor
i ljus som inget öga såg,
Ande, som i tidens början
över kaosnatten låg,
o Guds Ande, du som löser
oss ur stoftets, dödens tvång,
du är livet, morgonglöden,
är vår glädje och vår sång! (SvPs 367)

Blås på mig, skaparvind, eviga andedräkt,
så att till kropp och själ jag blir
renad och hel och läkt.
Gud sänder Anden ut. Jorden förnyas då.
Låt också genom mig i dag,
Herre, din livsström gå (SvPs 368)

Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. (2 Kor 3:17)

Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med
helig ande.« (Johannes döparen om Jesus i Mark 1:8)

Pingst

- den helige Andes fest
Text: Thomas Hård af Segerstad

Rubriken för Pingstdagen som i år firas den 23 maj är ”Den
heliga Anden”. Det latinska (egentligen grekiska) namnet är
Pentecoste, som väl närmast kan översättas med ”den femtionde (dagen)”, det har då gått femtio dagar sedan påsk. Ordet
Pentecoste har gett det svenska ordet Pingst. I den judiska
traditionen kallas denna helg Shavout, som är en skördefest,
då man minns både hur Mose fick tavlorna med budorden på
berget Sinai, och tackar Gud för den första skörden, att vårens
löfte går i uppfyllelse. Många judar gick då till templet för att
som Guds medarbetare tacka för och överlämna den första
försommarskörden. Honung, druvor, bröd, vete och annat.
Glädjen och festen är stor över Guds och människan samverkan,
där Gud ger jorden, solen och regnet medan människan ger sitt
arbete och sin förmåga.

Kom, Du sanna ljus, kom Du eviga liv.
Kom, Du fördolda kraft, kom Du källa till allt.
Kom, Du som ingen har känt.
Kom, namnlösa glädje, kom Du eviga liv.

På första Pingstdagen (Apostlagärningarna 2), 50 dagar efter
Jesu uppståndelse, var det ett myller av folk i Jerusalem, som
kom från alla håll och kanter. Och en sjudande glädje över
skörden och över de tio budorden, Guds goda bud för ett gott
liv. Egentligen glädje över att Gud är god. Jesu lärjungar var då
samlade i Övre salen. (Läs mer i Johan Thelins artikel). Plötsligt faller Anden över dem, som Jesus lovat. Genom Anden
hjälper Gud dem att förstå mer, både av bibelns ord och av det
som Jesus sagt. Anden hjälper dem också att tro, att våga, att
hoppas och att hela tiden känna Jesu närhet. Anden är en förnyare och förvandlare!

Kom, Du som min själ i sitt armod har kär.
Kom, Du som själv är min längtan i hjärtats djup.
Kom, Du som ingen kan nå.
Kom, helige Ande människohjärtats tröst.

Händelsen i Övre salen är unik. Anden kommer den gången till
de som vandrat med Jesus själv i flera år. Men Anden kommer
också till alla som genom dem kommer till tro på Jesus. Utan
Anden finns ingen tro på Gud. Finns inget liv. Finns ingen kyrka.
Den som tror är alltid berörd av Guds Ande.

* Symeon levde mellan 949-1022 i Bysans,
Konstantinopel och var otroligt hängiven sin kristna tro. Han
upplevde ett dop i ljus och Ande då han var ung, och kritiserade
kyrkans stela institution och byråkrati. Som många mer radikala var
han ofta ifrågasatt, bland annat för att han menade, att Gud blev
människa för att människan skulle bli Gud. Och att det är Anden
som hjälper oss med detta.

Anden hjälper oss framförallt att tro på Jesus, att han lever och
är Guds egen Son. Anden är liv-givaren och hjälparen. Anden har,
precis som hos de första lärjungarna, en påverkan på hela vårt
liv, också på det som vi kanske inte alltid förknippar med vår
gudstro. Anden hjälper oss att leva och bli mer fullt ut levande
människor, bli mer till de som Gud skapat oss till och mer lika
Jesus. Mer sanna, modiga, förlåtande och ödmjuka. Och glada.
Allt detta firar vi varje pingstdag! Gud har gett oss en hjälpare, vi
som inte förmådde att leva efter de bud som Mose fick genom
tavlorna.

Kom, Du vårt hopp, Du som förändrar allt.
Kom, Du som uppväcker dem som sover i gravarnas natt.
Kom, Du styrka som mäktar allt.
Kom, Du som ingen har sett, orörd och ofattbar.
Högt över himmel och jord har Du ditt eviga hem
oavlåtligen åkallat är ditt heliga namn.
Ofattbart är Ditt namn.
Kom, Du vars väsen är hemligt och osägbart.

Genom att ta till oss och be den bönen och göra den till vår egen
kanske vi lite mer kan lära oss vilka stora gåvor som Gud vill ge
oss, för Jesu skull. Inte för något vi gjort, utan för hans kärlek till
oss.
Glad pingst!

Genom Anden får vi hjälp. Gud har gett oss en inspiratör i A
 nden.
Inspirerad är ett ord som kan översättas med andefylld. Vad det
är att vara andefylld försökte en gång Symeon den nye teologen* formulera i en hymn om den heliga Anden. Eller det är nog
en bön:

Foto: Mia Idosdotter Nilsson
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Vad hände sen?
Text: Johan Thelin, fd. kyrkoherde i Nybro.

kartstället, där resorna var inprickade. Hon ville visa oss hur
snabbt kristendomen spreds i det Romerska riket.
Man glömmer lätt bort de andra apostlarna. De gav sig också
ut i världen och skrev till sina församlingar. Petrus har två
brev, Johannes har tre och Jakob har ett, som är med i Nya
Testamentet. Det finns fler som inte har blivit erkända och
säkert många som försvunnit.
Johannes kallades till Efesos och de sju församlingarna i
Provinsen Asien (nuvarande Turkiet) och han tog med sig Jesu
mor Maria dit. Petrus kallades till Rom. Det sägs att han var
stadens biskop i 25 år. Om det är sant kom han dit redan år
42. Thomas gav sig iväg ända bort till Indien. Andreas kom
också till Asien och led där martyrdöden uppfäst på ett kors
med lika långa korsarmar. Också de andra apostlarna gav sig
ut på missionsresor och alla blev martyrer för sin tro, men
inte förgäves. Martyrernas blod, brukar man säga, är Kyrkans
utsäde.

Göran Madeland har i förra KYRKNYTT berättat om
vad som hände efter Jesus uppståndelse fram till Kristi
Himmelsfärds dag. Men vad hände sen?

N

är Jesus lämnade lärjungarna på himmelsfärdsberget
befallde han dem att gå ut i hela världen och göra alla
folk till lärjungar, men först skulle de stanna kvar en tid i
Jerusalem. Något mera skulle hända, lät han dem förstå.

S:t Petrus. Mosaik från Arianska Baptisteriet, Ravenna 400-talet.

Trots förföljelse och martyrium växte Kyrkan. Lukas slutar sin
redogörelse i Apostlagärningarna över Pauli resor i och med
att han kommer till Rom i början av 60-talet. Han fick inte
med den stora katastrofen. Kejsar Nero blev skvatt galen. När
staden Rom brann år 64 skyllde han branden på de kristna.
Förföljelsen blev allt värre och år 67 avrättades både Petrus och
Paulus.

Där och då bekräftade den Helige Ande och Kyrkan ömsesidigt att
de hör ihop med Jesus.
Var det nu dags för apostlarna att gå ut i hela världen och göra
alla folk till lärjungar eller var Kyrkan först och främst till för det
judiska folket? Det var en av de stora tvistefrågorna i urkyrkan.
Men det var kanske inte aktuellt om Jesus snart kommer tillbaka,
som man trodde? De kristna sålde allt de ägde och grundade en
storfamilj och hade allt gemensamt. Det gick bra till att börja med,
men när Jesus dröjde tog förråden slut. Senare, när apostlarna gav
sig ut på sina resor, blev en av deras viktigaste uppgifter att samla
in pengar till den fattiga församlingen i Jerusalem.

Pingstdagen med Maria och apostlarna.
Bilden hämtad från Nürnbergerkrönikan, 1400-talet.
Pingstdagen kom. Lärjungaskaran var samlad med Maria och
några andra. Andens eld och vind svepte in över dem och de
fylldes av kraft och talade om Guds väldiga gärningar på många
språk. Stora skaror av de som lyssnade slöt sig till lärjungarna.
Det var Kyrkans födelsedag, brukar man säga. Fast egentligen
fanns Kyrkan redan när Jesus kallade sina lärjungar. Det vore
mera rätt att säga att Pingsdagen är Kyrkans konfirmationsdag.

Apostlarna åkte kors och tvärs i det Heliga Landet och grundade
nya församlingar. De kristnas antal växte snabbt. I ett tiotal år höll
det på så, innan missionen utomlands tog fart. Det var mycket
Paulus och Barnabas förtjänst. På 40-talet startade de en mission
med utgångspunkt från Antiokia. Paulus skrev, under sina resor,
brev till de församlingar som han hade omsorg om – Rom, Korint,
Etesus o.s.v. Tretton brev har kommit med i Nya Testamentet.
När jag var liten (det var mycket länge sedan) var kristendom
ett av skolans viktigaste ämnen. Ett barn i 1950-talets folkskola
kunde mer kristendom än en högstadielärare kan idag. Vi fick
lära oss allt om Pauli resor. Fröken satte upp stora planscher på

I Israel gjorde folket uppror mot romarna och generalen
Vespasianus (han blev senare kejsare) sändes dit med en stor
armé för att slå ner upproret. Kriget fortsattes av Vespaianus
son Titus (han blev också kejsare), som erövrade Jerusalem
år 70 och plundrade och rev ner templet sten för sten.
Som krigsbyte förde han med sig tillbaka till Rom 50.000
krigsfångar och skatterna från templet i Jerusalem. Det finns
förevigat på Titus triumfbåge som står på Forum Romanum
i Rom. Krisgfångarna, många av dem var kristna, fick som
slavarbetare vara med om att uppföra den Flaviska teatern, den
som vi kallar Colosseum.
Genom apostlarnas död och Jerusalems förstöring förlorade
Kyrkan sitt centrum och sin ledning. Från det skövlade
Jerusalem spreds Kyrkan över världen till nya städer. Förutom
Rom blev Alexandria i Egypten, en stad dit många kristna och
judar flydde. Katastrofen i Jerusalem bidrog, trots allt elände,
till att Kyrkan förnyades och fick nya fält att arbeta på.

S:t Paulus. Mosaik från San Vitale, Ravenna. 400-talet.

Vad hände sen? Aposteln Johannes blev så gammal att
man trodde att han aldrig skulle dö, men hur var det med
den saken? Frågorna forsätter att hopa sig. När blev Nya
Testamentet till? Hur fick man biskopar och präster? Hur firade
man gudstjänst, och hur var det med trosbekännelsen?
Kanhända får jag möjligheten, någon gång framöver, att skriva
fortsättningen och berätta om vad som hände sen.

Relief från TItus triumfbåge, Rom 100-talet.
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Vad längtar du efter att göra
när pandemin är över?
Efter ett långt år, som verkligen inte varit som vanligt, har vi frågat några personer i
olika åldrar vad de längta efter att göra, när pandemin är över?

AGNES SÖLVINGER, GRANÅS,
KRISTVALLABRUNN, 5 ÅR
- Jag längtar allra mest efter att få ta av
vantarna när jag är på ridlekis. Det är inte så
mysigt att klappa hästarna med vantar.

LINDA KARLSSON, 18 ÅR, MADESJÖ,
NYBRO
Jag längtar efter friheten att inte behöva
hållas tillbaka för att man inte längre har
möjligheten att göra vad man vill när man
vill. T ex tänka en extra gång innan man gör
något. Det andra jag längtar efter är att
kunna umgås med flera personer tillsammans.
Förutom detta längtar jag också efter att
slippa oron att någon i min närhet ska bli sjuk.

8
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MARIA FLANDER, NYBRO, 40 ÅR
MED SONEN TEODOR

LOVISA MÜLLER 11 ÅR, LYCKEBY,
ORREFORS
Jag längtar efter att träffa Farmor när
jag vill.

ELIN STÅLNÄBB, 30 ÅR, LILLAVERKE
Tre saker jag längtar till när pandemin är över:
• Kunna umgås med familj och vänner utan
begränsningar. Kunna krama om min farmor!
• Slippa använda munskydd och visir på
jobbet.
• Hitta på aktiviteter, åka på resor och
utflykter med min familj.

Jag längtar efter att få träffa människor på
vanligt sätt igen. Hela familjen längtar efter
att kunna gå till simhallen igen och på att
Öppna förskolan ska öppna.!

ANTON GEORGSSON, 19 ÅR,
S:T SIGFRID
Efter pandemin vill jag som många åka ut och
resa lite, hade varit roligt att få åka iväg med
några vänner och verkligen ta vara på tiden.
Självklart vill jag kunna träffa mina vänner
igen och umgås som vanligt utan att ha en
tanke på Corona, eller oroa sig för att någon
i ens närhet ska bli sjuk. Det som jag dock
helst vill göra är att träffa min farmor igen
och äta hennes underbart goda mat.

ÅGOT SELMING, 50 ÅR FRÅN
ORREFORS
Att få umgås med mina äldre släktingar
och vänner igen och ha ett härligt 50års kalas.

LAJOS GARLATI, NYBRO, 71 ÅR
Jag längtar efter att kunna resa och hälsa på
barn och barnbarn som bor i Tyskland.
Längtar efter att få spela tillsammans
med andra musiker igen. Att kunna träffa
människor utan att behöva vara rädd för
smittorisken.

ROY JONSSON, 58 ÅR, AGEBO
Jag längtar efter friheten att få umgås
med familjen och träffa vänner igen.
Även att kramas, krama mina barnbarn
och vänner. Det var så naturligt innan
men nu vet man knappt hur man ska
bete sig när man träffar en bekant. Det
ska även bli roligt att sjunga i kören igen,
det var en så härlig gemenskap som man
verkligen behöver i sitt liv!.

INGA-BRITT KARLSSON, 76 ÅR,
NYBRO
I första hand vill jag träffa mina barn,
barnbarn och barnbarnsbarn igen. Jag
har fått ett nytt barnbarnsbarn som jag
inte har fått träffa än och det ser jag
verkligen fram emot att få göra.
Jag längtar också efter att återse alla
goda vänner på träffarna på Jutegården.
Man saknar den sociala samvaron.
På tredje plats kommer resorna med
Solbussen. Så härliga och roliga är
resorna som anordnas för oss med den
bussen.

KYRKNYTT 4 -2021

9

SETT & HÖRT

INSPELNING AV GUDSTJÄNST
Under pandemitiden har det, som många vet, spelats in gudstjänster i våra olika kyrkor som
sedan sänts via pastoratets hemsida eller facebook. Alla dessa gudstjänster går fortfarande att
se på YouTube. Där kan man då se att det när denna text skrivs (slutet av mars) spelats in 44
gudstjänster! Och nästan lika många andakter. Antalet visningar har varit ca 7.150 och den
gudstjänst som haft flest visningar är från 1 söndagen i advent från Nybro kyrka.
För inspelning och redigering av gudstjänsterna har William Hård af Segerstad i
huvudsak ansvarat. Här ser du ett axplock av bilder från några av inspelningarna
och några av dem som medverkat.

Följ med & Gå!

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
Torsdagar: Samling 15.30 utanför församlingshemmet Örsjö
Fredagar: Samling 14.00 utanför Oasen, Alsterbro
Vi räknar med ca 45 min promenad som sedan upplöses när vi är tillbaka
vid utgångsplatsen.

”Följ med ut och gå” i mars. Foto: Ingrid Graaf.

Vid frågor kontakta:
Diakon Ingrid Graaf telefon: 0481-429 60

Nya färger i Ansgarsgården
Sigfridssalen (i källaren på Ansgarsgården) har fått sig ett färglyft. Personalen i BUS har hjälpts åt att fräscha upp lokalen. Här är det
Olga, Ulrika och Åsa som målar på! Foto: Kristina Meyer

TYSTNAD
TAGNING!
I spelhålan i Prästgården Madesjö tränar
man på instrument man inte spelat på
förrut. Ljuvlig musik uppstår!
Foto: Ammy Jonsson

Sol på liten och stor - Madesjö.
Foto: Lena Jakobsson

Påskfint vid Kristvalla
kyrka.
Foto: J-O Joelsson

Dymlade (dämpade) kyrkklockor i
Nybro kyrka.Foto: Jonas Karlsson
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VAD HÄNDER

GUDSTJÄNSTER & MÖTESPLATSER
GUDSTJÄNSTER
När denna tidning pressläggs (mitten av april) vet vi inte hur gudstjänstlivet kommer att se ut i maj.
Vi ber dig att hålla utkik i dagspressen, på våra anslagstavlor och vår hemsida (www.svenskakyrkan.se/nybro)
för att hålla dig uppdaterad. Möjlighet finns att ta emot nattvard (enskilt) i Nybro kyrka söndagar 10.00 - 12.00.
Vi sänder inspelade gudstjänster från våra kyrkor på 98,1 Mz i Radio Nybro kl. 18.00 på söndagar.
Du kan också höra och se dem på youtube via vår hemsida eller på facebook. Sök på ”Nybro pastorat”.

Går du i 6:e klass
och vill åka på kollo i
sommar?

MÖTESPLATSER, UPPTÄCKARGRUPPER, KÖRER, SYFÖRENINGAR MM
Med anledning av pandemin startar vi inte upp några verksamheter i maj. Kontakt med redan inskrivna i barnverksamhet
och körer ges av ansvarig personal vid behov.

Nybro pastorat anordnar för 6:e året kollo på
Klintagården, Köpingsvik, den 16-19 augusti.

FÖLJ MED & GÅ!
Coronasäkrade vandringar äger rum på följande startplatser tisdagar 15.30 utanför PRO-lokalen i Orrefors,
onsdagar 15.30 utanför Ansgarsgården i Nybro, torsdagar 15.30 utanför församlingshemmet i Örsjö och
fredagar 14.00 utanför Oasen i Alsterbro.
KONTAKT
Du är välkommen att kontakta präster, diakoner eller andra anställda för samtal. Se vår hemsida eller ring 0481 - 429 00
(församlingsexpeditionen) för att få hjälp med nummer.

m
m
ar
o
S
Kollo
2021

16-19 augusti

TILL STUDERANDE UNGDOMAR FRÅN
HÄLLEBERGA FÖRSAMLING

Klintagården
Köpingsvik Öland

Ansökan om bidrag ur stiftelsen
Donald och Ulla Edverdtz stipendiefond

I fyra dagar kommer ett stort gäng leka,
idrotta, sjunga, pyssla, mysa runt lägerelden,
baka, bada i havet, ha andakter och snacka om
allt mellan himmel och jord.
Har du inte fått inbjudan - hör av dig till: asa.
modig@svenskakyrkan.se, så skickar vi en till
dig.
Kollo kostar ingenting men anmälan är
bindande. Anmälan görs på vår hemsida, www.
svenskakyrkan.se/nybro senast den 26 maj.
Först till kvarn.

Välkommen till ett härligt äventyr!

Styrelsen för stipendiefonden har att förvalta stiftelsen Donald och Ulla Edvertz stipendiefond. Avkastningen skall
utdelas till duktig, studerande ungdom mellan 18 och 30 år från Hälleberga kyrkoförsamling.

usvandr
k
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Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 juni 2021
Utdelning kommer att ske den 4 juli 2021

F

Hänvisning till www.edverdtzstipendiefond.se
Styrelsen

Lyssna gärna på morgonandakterna
på Radio Nybro!

ÖPPETTIDER:
Måndag – Fredag kl. 10.00–17.30
Banérgatan 7, Nybro
0481-121 00
www.rianybro.org

Radio
Nybro

98,1 MHz

Second Hand

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.

MÅNADENS SKRATT
Argument för att Jesus var en kvinna:

• Han blev tvungen att utfodra en stor mängd människor med kort
varsel fast det inte fanns någon mat
• Han försökte göra sin röst hörd bland massor av karlar som inte
fattade ett dugg
• Till och med när han var död var han tvungen att gå upp för att
det fanns mer jobb för honom att göra...
12
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Från en församlings anslagstavla

t
Gruppen för skapande av förnya
självförtroende
samlas torsdagar kl. 19.
dörren.
Vi ber er att komma in genom bak

Dexter och Sherlock är
på G...

”Vi vill också vara med”
/Zicka och Maja

Djuren är en del av Guds skapelse. Gud har koll på minsta sparv.....

Välkommen med på en Franciskusvandring med din hund/husdjur
Lördagen den 15 maj klockan 10.00
Vandringen är Coronasäkrad. Vi går i olika grupper om vi blir många. Start och slut vid Hälleberga kyrka.
Vi kommer att gå c:a 4 kilometer. Man kan delta utan djur. Ta gärna med egen matsäck med fika.
Under vandringen lär vi oss mer om Francskus som på 1200-talet lämnade ett rikemansliv för ett liv i
enkelhet och i samklang med naturen. Han kallas ”Guds lille fattige” och helgonförklarades redan två år
efter sin död. Han har bl a inspirerat den moderna miljörörelsen.
Vid vandringens slut, framför kyrkan, välsignas både människor och djur.
Ledare: Göran Madeland.
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BARN UNGDOM & SKOLA

VEM GÖR VAD PÅ EXPEDITIONEN
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Det är vi som jobbar på expeditionen i Ansgarsgården:
Anna Östborg, administrativ chef
Tel: 0481-429 06, epost: anna.ostborg@svenskakyrkan.se
Mina arbetsuppgifter är: Ekonomi och HR
Vad är roligast med ditt jobb?
Variationen i arbetsuppgifterna med arbetsmiljö, fastigheter, arkiv, rehabilitering, IT-system, scheman, försäkringar,
friskvård, hållbarhet, ekonomiska prognoser, mm.
Vílken favoritmat har du? Det varierar, men just nu är det mycket koriander.
Senast lästa bok? Jag läser en stund varje morgon i ”Tänk snabbt och långsamt” av Daniel Kahneman.

Stefan Henrixon, Fastighetsansvarig
Tel: 0481-429 07, epost: stefan.henrixon@svenskakyrkan.se
Jag jobbar med planering av underhåll och nybyggnation på fastigheterna
Det roligaste med mitt arbete är att det är så omväxlande och att man lär sig nya saker hela tiden.
Min favorit mat är Raggmunkar med fläsk.
Senast lästa bok är Brobyggarna av Jan Guillou.

Liselotte Erlandsson, Förvaltningsassistent
Tel: 0481-429 04, epost: liselotte.erlandsson@svenskakyrkan.se
Mina arbetsuppgifter är huvudsakligen:
•Att svara på alla förekommande frågor som rör begravningsverksamheten för de nio kyrkogårdarna i Nybro kommun.
•Jag handlägger ärenden som t ex anmälan av ny gravrättsinnehavare, ny upplåtelse av gravplats, förnyelse av gravrätt,
överlåtelse eller återlämnande av gravrätt.
•Ansvarar för att registrera gravsättningar i gravregistret och skickar gravbrev
•Svarar på frågor om gravskötsel, tar emot beställningar, upprättar avtal och fakturerar.
•Svarar på frågor gällande gravstenssäkerhet, instabila gravanordningar, utskick.
•Tar emot beställning av tid för urnsättning.
Det roligaste med mitt jobb är kontakten med alla människor och att kunna vara behjälplig i olika frågor.
Favoritmat: Fisk eller kycklingrätt
Senast lästa bok: Bamse och Vargen, för ett barnbarn

Text: Kristina Meyer

Hej, hej Kråke här! Om ni kommer ihåg,
så är det jag som vill lära mig flyga. Jag har
inte lärt mig än, men det kommer säkert
att gå bra.
Mitt bo är i Kråksmåla kyrka, det är en jättefin gammal kyrka som är perfekt att bo i när man är mus.
Kyrkan är byggd i trä och det gör att det finns gott
om små gömställen att smyga in i när det kommer
någon. För det mesta brukar jag vara i predikstolen, där är lugnast. Det
är nästan aldrig någon som går dit, så där har jag gjort i ordning ett
fint bo. Ni anar inte vad man kan hitta här; en gång hittade jag en stor
fin vit pärla, doppärlan vet jag att den heter. Det är min finaste skatt,
så jag har den i en skattkista här i boet.

Alvi Kelemit Eriksson, Förvaltningsassistent
Tel: 0481-429 02, epost: alvi.kelemit@svenskakyrkan.se
Jag arbetar med att betala fakturor, fakturering, bokföring, löner, arkiv m m. Mitt arbete är omväxlande och stimulerande.
Roligt med jobbet är alla möten mellan oss som jobbar här och att kunna hjälpa till vid förfrågningar fr allmänheten. Extra
roligt är det när bokföringen stämmer vid avstämningen varje månad. Då blir man glad.
Senast lästa bok: Där kräftorna sjunger av Delia Owens. En underbar bok.
Favoritmat: Nybakat bröd med smör på. Mums

Åsa Modig, Förvaltningsassistent
Tel: 0481-429 03, epost: asa.modig@svenskakyrkan.se
I mitt jobb ingår det bl a att sammanställa Kyrknytt, svara på it- och telefonifrågor samt göra annonser och affischer.
Vad är roligast med ditt jobb?Att man lär sig något nytt varje dag. Alla frågor som dyker upp.
Favoritmat: Helt klart: Stuvade makaroner och ugnsbakad falukorv
Senast lästa bok:Serien: De svarta riddarna av Margit Sandemo
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Jag hade kunnat stanna och kolla på dem hur länge
som helst men nu började jag få hemlängtan och försökte hitta ut. Jag smög ner för en trappa och hittade
ett öppet rum. I rummet var ett bord med sångböcker
på och när jag kikade så hittade jag en sång om min
favoritpärla, doppärlan! Vad glad jag blev, jag visste
inte att det fanns en sådan sång. Jag skrev av den på
ett papper och stoppade det under västen. Sedan
smög jag vidare och hittade en trappa till, jag smög
upp för den och fick syn på Helen! Hon märkte inte
när jag hoppade i hennes väska och som tur var tog
hon bilen och körde tillbaka oss till Kråksmåla igen.
När jag smög ur bilen höll jag hårt i pappret med sången. Nu har den
hedersplatsen jämte doppärlan, här i mitt bo.

På väg ut på nya äventyr!

Mia Ivansson, Förvaltningsassistent
Tel: 0481-429 00, epost: mia.ivansson@svenskakyrkan.se
Vad jag gör: Kyrkobokföring, diarieföring, svarar i växeln, posthantering, bokning av kyrkliga handlingar, bokning av lokaler,
och lite till...
Roligast i mitt jobb: Att det är så varierande arbetsuppgifter och att man har så många trevliga arbetskamrater.
Favoritmat: Sushi
Senast lästa bok: "Bara ett litet mord" av Karin Hjulström

gjorde roliga rörelser som både de stora och de små människorna var
med på. Alla skrattade och hade jättekul och verkade kalla det för
babyrytmik!

Mitt fina bo!

Nu ska jag berätta om en resa jag gjorde för ett tag sedan: Det är en
jättetrevlig tjej här i kyrkan ibland, Helen heter hon. Hon brukar gå
runt här och städa och göra fint. När hon är här så brukar jag passa på
att vara ute och leta mat. En dag när jag var ute och smög, hade hon
lämnat bilen öppen. Då fick jag syn på ett kex som låg under sätet och
såg väldigt smaskigt ut. Plötsligt hörde jag att Helen kom, så jag hoppade in i bilen och satt sedan och åt kex i lugn och ro medan vi åkte
iväg. När vi stannade såg jag ett stort hus som det stod Ansgarsgården på. Jag visste inte var jag var någonstans, men jag följde efter
Helen och smög in huset.
När jag hade kommit in så hörde jag musik och jag är ganska mus-ikalisk, så jag smög närmare. I ett rum så satt det massa stora människor
och framför sig hade alla en väldigt liten människa. Jag hade aldrig
sett så många små människor på samma ställe samtidigt. Så då tänkte
jag att ”nu blir det nog barndop”, för det brukar det bli ibland, när det
kommer så små människor till Kråksmåla. Men det blev det inte, istället var det två tjejer som verkade heta Inga-lill och Liz som sjöng och

Doppärlan

Dopets pärla är en famn, känner alla vid sitt namn.
Här är vattnet, den som vill, får för evigt höra till.
Dopets pärla är en famn, känner alla vid sitt namn.
Liv kan födas, börja om, lystra när Gud säger: Kom.
Använd QR-koden för att höra sången

Text: Åsa Hagberg

Musik: Nadja Eriksson
KYRKNYTT 4 -2021
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”-Ta mig i stället!”

Jag sitter vid köksbordet och
bläddrar i morgontidningen,
blicken fastnar på en bild
som denna dag börjar
spridas över världen. En
nunna böjer knä framför
poliser i Myanmar och
vädjar till dem att inte skjuta
eller tortera barnen. ”Ta mig
istället” säger hon.
Varifrån får hon kraften, att stå på sina knän och vädja till
poliser rustade med vapen, hjälm och skyddsväst? Det är
knappast senaste kosttillskottet, extra C-vitaminer eller
dunderhonung som är hemligheten.
Varifrån kommer modet?
Jag förflyttar mig 2000 år tillbaka i tiden, läser i bibeln om
två ledsna och modfällda lärjungar på vandring mot byn
Emmaus. Dom har mist sin Herre och mästare men några

av kvinnorna har berättat
om en tom grav och att han,
Jesus lever. Dom vet inte
riktigt vad dom ska tro...
Plötsligt är han hos dom,
lyssnar, ställer frågor, delar
brödet och hjälper dem
att se. Han vill att dom
ska berätta för andra om
det stora som hänt, men
dom behöver först bli ”rustade med kraft”. Han visste
att modet skulle svikta om dom bara litade på sin egen
styrka. Den Helige Andes skulle ge dem kraft att trotsa
uppgivenhet, rädsla och fruktan. Då som nu, behöver vi
rustas med kraft från Gud.

MIN BÖN:
Helige Ande, vi behöver dig !
Ingrid Graaf

