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Det är fascinerande med fåglar
Jag tycker inte riktigt om att hålla i dem, men många
är otroligt vackra. Glädjen var stor när en steglits
i vackra röda, svarta, vita och gula färger gästade
vårt fågelbord för ett tag sedan. Kikaren kom fram
direkt. Jag älskar att betrakta rovfåglar i och deras
majestätiska hållning och förundras över deras
skarpa blick. Jag skulle också vilja sväva som de … Jag
njuter av fågelsång och den livslust den speglar och
förmedlar. Jag blir varm om hjärtat när jag ser en anka
eller gås simma med sina ungar efter sig.
Men det som ändå ligger närmast om hjärtat är en
grå liten fågel. Texten av Eva Norberg – Hagberg och
den fina melodin har betytt mycket för mig. Hoppas
den kan göra det för dig med.

Den låg med ögonen slutna
Som död på den hårda mark
Då kände den hur den lyftes
Av någon stark
Nu ligger den still i det greppet
Ett grepp som lyfter och bär
Och var gång som skräcken kommer
Är handen där
Det föll en grå liten fågel
Guds Fadershand lyfte den då
Den är ett människohjärta
Den lilla grå

Med önskan
om en fin
sommar!

Det föll en grå liten fågel
En gång från sitt trygga bo
Den slog sig så svårt och illa
Så ingen kan tro
Den trodde den dog den gången
Det undrar man inte på
För hur kan en fågel leva
Som slagit sig så?
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Kyrkogårdsvandringar
Text och bild: Kerstin Karlsson

Vacker askgravplats på Hälleberga kyrkogård.

Våra kyrkogårdar är vackra och fridfulla
platser. De rymmer mycket historia
och öden, både äldre och nyare. De
rymmer kulturhistoria och genomtänkta
planteringar. På fyra av våra kyrkogårdar,
de som är knutna till Vägkyrkorna –
Hälleberga, Örsjö, Madesjö och Kråksmåla
erbjuder vi en vandring, som man gör på
egen hand. I kyrkornas vapenhus (innanför
kyrkporten) finns en karta med information
som guidar dig runt till några intressanta
platser. Välkommen till berikande, stilla
vandringar från och med denna tidnings
utdelande till 31 augusti. Kyrkorna är
öppna dagtid till minst 18.00.

Vi kommer att peka på gravvårdar som
bevarat gamla yrkestitlar. Här är Mössmakare
Ohlsson på Madesjö kyrkogård.

Bara att komma till
Kråksmåla gamla träkyrka
är värd en resa. Visste du
att en av dörrarna dateras
till medeltiden!? Kom nära
och se och känn historiens
tysta vingslag.

Ett mysterium… en liggande gravvård med
uthugget huvud. Okänd historia på Örsjö
kyrkogård.

Gemenskapshelg 17-19 september
Välkommen att följa med på en resa till
vackert belägna Hjortsbergagården för trevlig
gemenskap, möjlighet till utomhusvistelse,
pyssel och lekar, goda samtal, gudstjänst och
bön samt god mat.
Medföljande arbetslag är Marie Andersson,
Kerstin Jonsson, Göran Madeland, Eeva
Creelman samt Mia Jon. Max 25 deltagare.
Inkvartering i två- eller flerbäddsrum.
Kostnad: 300 kr / person inkl. resa, mat och
boende, som betalas vid anmälan.
Anmälan: Församlingsexpeditionen:
0481 – 429 00 senast fredagen 27 augusti
Avfärd: Fredag 17 september kl. 16.00 från
Madesjö prästgård.
Hemkomst: Söndag 19 september c:a. 15.30
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MÖTESPLATSER

SOMMARCAFÉ
Tisdagar kl 13-15 (drop-in)
Prästgården Madesjö.
Hermanstorpsvägen 6, Nybro
Om du vill fika kostar det 20 kr.
Varje tisdag hela sommaren
t.o.m 24 augusti.

Välkomna!

Hemester

Följ med
& gå

Välkommen med att promenera!
På ett säkert sätt får vi motion, frisk luft och möjlighet att
samtala. Vi promenerar i mindre grupper och blir vi fler än
8 delar vi upp oss.
Tisdagar: 15.30 utanför PRO-lokalen i Orrefors
Onsdagar: 15.30 utan för Ansgarsgården, Nybro
Räkna med ca 45 minuters promenad som sedan upplöses
när vi är tillbaka vid utgångspunkten. Vid frågor kontakta
diakon Ingrid Graaf tel 0481-429 60.

– borta bra men hemma bäst!

Här kommer ett par tips om utflyktsmål på hemmaplan

Madesjö
Hembygds
museum

I Madesjö hittar
ni Sveriges näst
längsta träbyggnad vilken är de
gamla kyrkstallarna som nu är
omgjorda till ett
härligt hembygdsmuseum.
Museet innehåller mer än 7000 föremål
ordnade i olika miljöer. Det är öppet tis-lör
och kostar 60 kr per person för alla över
16 år. Besöker ni museet får ni en 3 i 1
upplevelse då ni bakom museet kan besöka
den vackra klockarängen och kanske se
en ekoxe eller två. Framför museet kan
ni besöka Madesjö kyrka och dess vackra
kyrkogård.

Glasbruksleden, 26 km genom
småländska skogar och hagmarker.

Enligt kartan börjar leden i Flerohopp och
slutar I Boda glasbruk.
Naturligtvis är den lika lång om man går
den baklänges. Leden har en beskrivning
med historik och en karta som kan skrivas
ut, den finns på Nybro kommuns hemsida
och kommer fram om du söker Glasbruks
leden.
Vid start i Flerohopp går leden parallellt
med Dackeleden en liten bit. Parkera vid
Idrottsplatsen, Myrmalmsvägen, fortsätt in
igenom byn till Kullabyvägen så kommer du
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snart fram till dammen
och Djupaforsvägen.
Ta vänster och gå över
bron. Nu är du på väg
... Väljer du att börja i
Boda glasbruk startar
leden utmed genomfarten där skylt till
Badplatsen är placerad
i början av samhället
från 25:an räknat. Leden har en intressant
historik beskriven för 11 olika platser du
passerar. Flerohopp, Öjersmåla, Flemmingeland, Ljungbyån, Orrefors, Drottninghult,
Trolleboda, Gränö, Norketorp, Norra Björnahult och Bodasjön.
Ta med vatten och lite matsäck med på
vandringen, kanske också en bil som väntar
på dig när du kommer till slutmålet. 52 km
kan bli jobbigt i värmen. Ha en skön dag!
Vill du promenera mera?
www.ovilse.wordpress.com eller titta i
appen: Naturkartan.

Björnasjöbadet och Svångemåla

Mitt emellan Alsjöholm och Eskilsryd ligger
Hultebräan. Sjön är bland annat känd för
att vara Kalmar kommuns vattentäkt, men
den är också en uppskattad fiskesjö (fiske
kort behövs). Dessutom finns där en fin
badplats, Björnasjöbadet, som är barnvänlig,
både med gungor och med staket mot sjön
så ingen springer rakt ut. Alldeles bakom
badet går Dackeleden förbi, där man kan
promenera ett stycke om andan faller på.
I markerna växer både hassel, ek och bok,
samt ett flertal andra träd. Vill man se mer
av bokar, kan man bege sig till Svångemåla.
Från Alsjöholm kör man då mot Påryd,
svänger höger mot Oskar Kroksjö och efter
ett kort stycke vänster mot Svångemåla.
Bokskogen ligger några hundra meter efter
gården. Den är vackrast på våren, men fin
även vid andra årstider. Träden växer på en
höjd omgiven av stora flyttblock. Avenbok,
skogslind, ek, lönn och ask växer också i
denna ädellövsskog.

Vägkyrka och sommaröppna kyrkor
I sommar kommer alla pastoratets kyrkor, utom
Oskars som renoveras, att vara öppna dagtid. Se
nedan. I fyra av kyrkorna förbereds det dessutom
för två veckors Vägkyrka med utställning och
gemenskap.

VÄGKYRKOR

SOMMARÖPPNA KYRKOR

HÄLLEBERGA KYRKA
5 juli – 18 juli, kl. 14.00-18.00

BÄCKEBO KYRKA
1 juni – 31 aug, kl. 07.00-16.00

Vacker mindre kyrka uppbyggd efter brand 1976. Smyckad med
kristall från Orrefors, korfönster; ”Himlens blomster”. Väckelse
prästen Sellergrens grav.
Kaffeservering och utställning ”Hemstickat – gammalt och nytt” i
församlingshemmet. Musik i sommar onsdagarna 7/7 och 14/7
18.00 samt helgmålsbön 10/7 18.00. Hembygdsmuseet öppet för
besök på onsdagarna.
(1 juni-31 aug är Hälleberga kyrka öppen 08.00-19.00)

Kyrkan byggd 1842-44. På norra långväggen hänger den gamla
kyrkans altartavla och på den södra ett krucifix, även det från den
gamla kyrkan. En klangfull orgel från 1848 av Johannes Magnusson.
I tornet finns ett klockspel som spelar psalmmelodier vid 08.30,
12.00, 15.00 och 18.00.

KRISTVALLA KYRKA
19 juli -25 juli, kl. 07.00-16.00

Byggd 1793- 1795. Predikstol ovanför altaret. I koret finns två
glasmålningar av Kjell Engman, Boda. Läktarbarriärer med apostlabilder och änglar från gamla kyrkan. Två ikoner Av Sven-Bertil
Svensson.

NYBRO KYRKA
14 juni – 15 aug, kl. 08.00-18.00

Ritad av J.Fred Ohlsson, invigd 1934. Byggnaden var församlings
hem i fem år innan den fick torn och blev kyrka. Altartavla av
Gunnar Theander. Kyrkan har tre orglar. Stor kormatta av Anna-Lisa
Odelqvist.

KRÅKSMÅLA KYRKA
19 juli – 1 augusti, kl. 13.00-18.00

Faluröd träkyrka, byggd 1761. Dopskål av Orreforsdesignern Sven Palmkvist. Altartavlan målad direkt på väggen.
Medeltida skulpturer: Birgittaskåp, Sankt Göran och draken. Kaffe
med hembakat. Kortare andakt 15.00. Musik i sommar 21 juli 19.00.
(1 juni-31 aug är Kråksmåla kyrka öppen 08.00-19.30)

MADESJÖ KYRKA
12 juli – 25 juli, kl. 12.00-17.00

Kyrkan invigdes 1757. Renoverad utvändigt 2018.
Vackra korfönster av Gunnar Theander. Utställning:
”Hittat på kyrkvinden”. Kyrkkista visas.
Kortare andakt 14.30. Servering i norra kyrkstallarna. Södra
stallarna rymmer unikt hembygdsmuseum. Musik i sommar bl.a.
17 juli 18.00.
(1 juni-31 augusti är Madesjö kyrka öppen 07.00-18.00)

ÖRSJÖ KYRKA
5 juli – 18 juli, kl. 10.00-16.00

SANKT SIGFRIDS KYRKA
1 juni – 31 aug, kl. 07.00-18.00
Byggd 1888 av grå
granit. 1600-tals
altartavla med Kristus
tillsammans med fyra
kvinnor: Tron, Hoppet,
Kärleken och Barmhärtig
heten. Orgel från
Åkerman och Lund 1888.
Medeltida träskulpturer.
Stor hängande glasängel
av Peter Nilsson 2009.
OBS ! I Sankt Sigfrids
kyrka kan man efter
midsommar till 31
augusti se på en utställning med figurer kring S:t
Sigfrids liv.

Unik sexkantig kyrka med exteriör från 1892, interiör från 1976
(efter branden 1974) med stora målningar av
Sven-Bertil Svensson. Kyrkan har audioguide.
Kortare andakt 13.00 varje dag, servering, utställning:
”På besök i gammalt kök”. Musik i Sommarkväll torsdagarna 8/7
och 15/7 kl. 19.00.
(1 juni-31 aug är Örsjö kyrka öppen 08.00-19.00)
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Vad hände sen?– del 3
Text & bild: Johan Thelin, fd. kyrkoherde i Nybro.

I Kyrknytt har vi under våren skrivit om 1) Vad som hände
efter uppståndelsen/himmelsfärden och 2) Vad som
hände efter pingsten. Johan Thelin fortsättter här att
teckna kyrkans utveckling fram till 300-talet.

N

är Jesus lämnade lärjungarna och for upp till himlen,
fanns ingen bibel, ingen trosbekännelse, inga präster
eller något av det vi tar för givet i kyrkan. Det ramlade
inte ner från himlen på Pingstdagen, om vi nu lite obetänksamt
inbillat oss det. De närmaste 300 åren skulle bli den tid då Kyrkan
konstituerades, då grunden lades för det vi har idag. Vi får tro att
detta skedde under den Helige Andes ledning som när apostlarna
under ett av sina möten om villkoren för kyrkotillhörigheten
förkunnande: ”Vi och den Helige Ande har beslutat” (Apg.15).

Martyrernas tid
De 300 första åren var Kyrkans martyrtid. Snart skulle förföljelsen
bli systematisk och organiserad. De kristna var omoraliska och
illojala, ansåg man. De underkastade sig inte statens villkor, de
deltog inte i de påbjudna offren och i kejsarkulten, utan satte
tron på Kristus högre. Förföljelsen pågick i vågor fram till början
på 300-talet. Kejsaren Diokletianus var en av de värsta. Många,
t.ex. Lucia, led martyrdöden under hans regeringstid. Men han
tröttnade och avgick år 305 och flyttade till sin gård i Kroatien
där han ägnade sig åt att odla kål. Efter honom kom kejsar
Konstantin. Han var av annat kynne. Genom ediktet i Milano
313 gav han de kristna religionsfrihet och därmed var den stora
förföljelsetiden över. (Förföljelsen av kristna var inte slut med
detta. Den pågår än idag). Martyrtiden var inte bara en tid av
elände. Det visade sig att de kristnas omutliga trohet mot sin
Herre ledde till efterföljelse. Martyrernas blod blev de kristnas
utsäde. Paulus hade sagt att man i allt kunde underordna sig
staten så länge man var trogen Kristus och kärleksbudet ”att älska
sin nästa såsom sig själv” (Rom.13). ”Se på de kristna hur de
älskar varandra” lär de förundrade hedningarna sagt om dem.

Fragment av Bibelöversättningen Septuaginta.

Gudstjänsten
I början var gudstjänstformerna mycket varierande, ibland
vildvuxna. Man kan t.ex. i Korintiebreven se att Paulus har stort
bekymmer med att få ordning på dem. Men det fanns redan en
stomme, – gudstjänsten i Synagogan, med Ordets gudstjänst och
Bönens gudstjänst. Från den judiska påskmåltiden utvecklades
Nattvardens gudstjänst med Kristus som Påskalammet.
Om vi skulle fått möjligheten att vara med och fira gudstjänst på
200-talet skulle vi nog känt igen oss. Men vi hade inte fått fira den
i en kyrka. Det fanns ännu inga kyrkor utan vi hade fått samlas i
ett hem, hos någon som hade ett tillräckligt stort vardagsrum.

Bibeln
Vilka böcker är bibelböcker? De gemensamma och godkända
kallas kanoniska skrifter. Det gamla testamentet fanns ju redan,
men inte det nya. En mängd skrifter florerade. Vilka var äkta, vilka
var det inte? Bland alla skrifter fanns många som gjorde anspråk
på att vara apostoliska , men inte var det. Somliga skrifter försvann
och andra blev ratade. Godkänt fick bara de som med säkerhet
hade apostlisk grund och var erkända av alla. Först på 200-talet
var den bibliska Kanon i stort sätt klar, men helt fastställd blev
den inte förrän på slutet av 300-talet. Det finns de som anser att
den inte är riktigt klar säkerhetsställd än. Både Hieronymus som
översatte Bibeln till latin och Luther när som översatte den till
tyska var lite tveksamma om var gränserna skulle gå.
6
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Colosseum i Rom. Platsern för många martyrer.

Prästerna

De kristna

Apostlarna lärde att offerprästernas tid var förbi. Kristus hade
en gång för alla framburit sig själv som det fullkomliga offret.
Men apostlarna var inte odödliga och kyrkan behövde andliga
ledare som kunde förkunna ordet och förvalta sakramenten efter
dem. Det var Presbyterna, prästerna, ofta översatt som ”Äldste”.
En församlingsföreståndare kallades Episkopos, biskop och
medhjälparna diakoner. Den ordning växte fram att apostlarna
lade händerna på sina efterträdare och vigde dem till helig tjänst
och de i sin tur lade händerna på de som skulle ta över efter dem.
Så har den heliga tjänsten genom apostolisk succesion förts vidare
släkte efter släkte ända till idag.

Kyrkan är inte en organisation. Hon består av människor som
bekänner Kristus. Organisationen är bara ett nödtorftigt skal.
Så har det alltid varit. Då som nu var det människorna som är
Kyrkan – alldeles vanliga människor, kvinnor och män, barn och
gamla. En del utmärkte sig särskilt; de stora kyrkolärarnas som
Athanasius, Gregorius, Origenes. Andra var Helgon och Martyrer,
ökenfäder och asketer. Alla hade de det gemensamt att de var
döpta och bekände att Jesus Kristus är Herre. n

Läran, Dogmat
Kyrkan kallas katolsk. Det innebär att den är till för alla överallt
i alla tider med samma villkor för alla. Det var nödvändigt att
finna en ordning som alla kunde gå in under. Det var inte lätt. En
man som hette Marcion ville rensa ut allt judiskt. Han förkastade
hela gamla testamentet och godkände bara Markusevangeliet
och några Paulusbrev. En annan lärare, Arius, ville tona ner
Kristi guddom. Hans lära kan vi idag lite känna igen hos Jehovas
Vittnen. Svårast att ta spjärn mot var nog gnostikerna som
menade att den andliga upplevelsen var viktigare än dogmat och
att skapelsen inte var Guds verk. Sådana tankar kommer idag
tillbaka i nyandliga rörelser.
Den första trosbekännelsen var mycket enkel. Man kan skönja
den i evangelierna och breven: Jesus är Herre. Vid undervisning
av katekumenerna, de som skulle döpas, behövdes en utförligare
bekännelse. Det blev den vi kallar Apostoliska Tron, som vi
än idag oftast använder i gudstjänsterna. I kampen mot alla
villolärare utvecklades bekännelsen än mer och den Nicenska
Trosbekännelsen, som antogs på det stora ekumeniska mötet i
Nicea år 325 är den avgörande grunden för Kyrkans bekännelse.

Fragment av kolossalstaty av Kejsar Konstatin. På Capitolium, Rom.

MÅNADENS SKRATT
Hämtat ur boken
"Barn skriver till Gud"

"Käre Gud"
Jag höll min del av avtalet.
Var är cykeln?
/Bert

- Det var länge
sedan jag såg er i kyrkan,
fru Olsson, sa pastorn.
- Ja, förstår pastorn, jag törs inte
- Törs ni inte?
- Nej, doktorn sa att jag
var så allergisk
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Musik i sommar 2021
Här kommer en presentation av vad
som är planerat för sommaren. Vi följer
folkhälsomyndighets rekommendationer så
titta gärna på hemsidan för mer information.
23 JUNI KR ÅKSMÅL A KYRKA KL 19.00
“Jordens sång - en hyllning till Änglamarken och Himlajorden"
med musikerna Sara Wåhlin och Cecilia Alriksson.
30 JUNI BÄCKEBO KYRKA KL 19.00
"Sagolikt" - romansafton med inspiration av Elsa Beskows sagor
och målningar, med målningar av Elsa som visas upp innan
föreställningen. Josefin Andersson, mezzosopran och Daniel
Beskow, piano (ja, han är släkt!).

Sagolikt

Romansafton
inspirerad
av Elsa Beskows
Sagor och Målningar
Nordic Light Duo:
Josefine Andersson - Mezzosopran
Daniel Beskow - Pianist

3 JULI MADESJÖ KYRKA KL 18.00
”Sommarens toner” med Hanna Julin, sång och Linea
Degener, violin och sång. Kerstin Karlsson ackompanjerar.
7 JULI HÄLLEBERGA KYRKA KL 18.00
”Nils och Emma, far och dotter, Grönqvist” framför sköna
toner med Kerstin Jonsson, piano, som medaktör.

8
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8 JULI ÖRSJÖ KYRKA KL 19.00

Blandad kyrkomusik med ”Duo Cantores” - Minu
Bergman och K
 erstin Karlsson, sång, orgel och piano.
10 JULI NYBRO KYRKA KL 18.00

Somrigt konsertprogram med kammarmusikgrupp:
sopranerna Lotta Bagge, Stina Åkerberg och Jonna
Westerberg, pianist: Johannes Bolmwall.

14 JULI HÄLLEBERGA KYRKA KL 18.00

Blåsmusik i sommarkväll med Nybrosextetten
Glasblecket.

15 JULI ÖRSJÖ KYRKA KL 19.00
Musikgruppen ”Malenka” bjuder på ”Folkmusik från hela

världen”. Ledare: Per Nilsson, Sölvesborg.

5 AUGUSTI S:T SIGFRIDS KYRKA KL 19.00
”Musik genom tiderna”. Mikael Brorsson och hans dragspel

gästar oss.

17 JULI MADESJÖ KYRKA KL 19.00
”2 violiner och en flygel” hörs ljuda tillsammans när Lajos
Garlati och Alexandru Costici trakterar violinerna och
Kerstin Karlsson flygeln.
21 JULI KR ÅKSMÅL A KYRKA KL 19.00
Blandade sköna toner med sång, flöjt, saxofon och piano.
Annica Cronholm, Kent Lindgren och Kerstin Jonsson.
22 JULI KRIST VALL A KYRKA KL 19.00
”Sjung med glädje!” Ett kärt återseende med sångaren
Torkel Selin och hans ackompanjatör Tomas Bergius.

Torkel Selin

& Tomas

Bergius
7 AUGUSTI MADESJÖ KYRKA KL 18.00

Marimba och Slagverksmusik från alla vinklar och vrår blir
det när Rafiel Percussion Trio släpper loss.

14 AUGUSTI NYBRO KYRKA KL 18.00
”Så kan det låta” - sång, piano mm med Ann Palmqvist,
Kerstin Jonsson och Kerstin Arvidsson.
18 AUGUSTI KR ÅKSMÅL A KYRKA KL 19.00
Sommarcafé med årets sommarpratare Kia och Joe
Sharps: ”Gå upp och pröva dina vingar!” Berättelser om

livet på hög höjd. Bildvisning, allsång, kaffeservering 20:28 JULI BÄCKEBO KYRKA KL 19.00
Mats Alexandersson, organist från Torsås, trakterar

den fina läktarorgeln i Bäckebo kyrka med ett varierat
program.

19 AUGUSTI KRIST VALL A KYRKA KL 19.00
”Det blir vackert där du går” - sånger med eftertanke
och reflektion med Sophie Måård, mezzosopran och Jan
Hydbring, pianist.

31 JULI
MADESJÖ
KYRKA 18,
KL87118.00
Distribution:
LevAnde Toner, Sidensvansvägen
65 Härnösand Tel: 070-6962614
”Blott en afton bor jag här”. Sångaren Thomas Björklund
Svensson, baryton och pianisten Stanley Gustafsson
bjuder på Einar Ekbergs storartade sånger.

Många av våra arrangemang gör vi i samarbete med
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GUDSTJÄNSTER
Lördag 10 juli

Lördag 26 juni
Midsommardagen

Helgmålsbön, Hälleberga kyrka 18:00
Präst: G Madeland. Musiker: K Karlsson. Sång och musik.

Friluftsgudstjänst vid Bäckebo kyrka
11:00
Präst: Carl-Magnus Söderholm. Musiker: Kerstin Jonsson.
Vid dåligt väder i kyrkan.
Friluftsgudstjänst, kyrkogården Kristvalla
11:00
Präst:G. Madeland. Musiker: A Welinder. Medtag fikakorg och
egen stol.

Söndag 11 juli
6:e sönd e. Trefaldighet
Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Präst: S Fogelström. Musiker: A Palmqvist. Diakon: E Creelman.

Friluftsgudstjänst vid Kråksmåla kyrka
14:00
Präst: Carl-Magnus Söderholm. Musiker: Kerstin Jonsson.

Mässa, Bäckebo kyrka
Präst: C-M Söderholm. Musiker: K Jonsson.

Mässa vid Sankt Sigfrids källa
Dopförnyelse. Arr: Motorps församling

14.00

Enkel mässa, Madesjö kyrka
Präst: G Madeland. Musiker: A Welinder.

18:00

Bygudstjänst, Kyrkogården Kristvalla
11:00
Präst:G. Madeland. Musiker: Å. Cederholm. Medtag fikakorg och
egen stol.

Söndag 27 juni
Den helige Johannes döpares dag
Högmässa, Nybro kyrka
Präst: L Ström. Musiker: A Palmqvist.

10:00

Byagudstjänst, församlingshemmet Oskars
Präst: L Ström. Musiker: I Jonsson. Medtag fikakorg
och egen stol. Vid regn, inomhus.

14:00

Musikgudstjänst, Bäckebo kyrka
18:00
Eric Lammers, gitarr. Präst: L Ström. Musiker: K Jonsson.

Söndag 4 juli
Apostladagen

11:00

Friluftsgudstjänst vid Hindsjön
14:00
Präst: C-M Söderholm. Musiker: K Jonsson. Medtag stol och
kaffekorg. Vid regn inställt.
Byagudstjänst, Församlingshemmet Oskars
14:00
Präst: G Madeland. Musiker: K Karlsson. Medtag fikakorg och
egen stol. Vid regn, inomhus.
Enkel mässa, Madesjö kyrka
Präst: S Fogelström. Musiker: K Karlsson.

18:00

Söndag 18 juli
Kristi förklarings dag
Högmässa, Nybro kyrka
Präst: S Fogelström. Musiker:

10:00

Högmässa, Sankt Sigfrids kyrka
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson.

10:00
14:00

Högmässa, Nybro kyrka
Präst: C-M Söderholm. Musiker: A Palmqvist.

10:00

Gudstjänst, Bäckebo kyrka
Präst: C-M Söderholm. Musiker: I Jonsson.

Mässa, Kråksmåla kyrka
Präst: Musiker: Kerstin Karlsson.

10:00

Friluftsgudstjänst vid S:t Sigfrids kyrka
Kyrkokören. Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson.
Tag med kaffekorg och stol!

14:00

Friluftsgudstjänst på gamla kapellplatsen vid
fotbollsplanen, Örsjö
14:00
Präst: S Fogelström. Musiker: K Karlsson. Tag med kaffekorg.

Friluftsgudstjänst, Målerås, Södra parken
Präst: G Madeland. Musiker: A Welinder. Sång.
Stipendieutdelning. Ta med egen kaffekorg.

14:00

Mässa, Örsjö kyrka
Präst: C-M Söderholm. Musiker: K Karlsson.
Tag gärna med kaffekorg för fika utomhus

14:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka
Präst: G Madeland. Musiker: A Palmqvist.

18:00

10
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Mässa, Hälleberga kyrka
17:00
Präst: G Madeland. Musiker: V Roshagen. Diakon: I Graaf.
Enkel mässa, Madesjö kyrka
Präst: C-M Söderholm. Musiker: K Karlsson.

18:00

Söndag 25 juli
8:e sönd e. Trefaldighet
Högmässa, Nybro kyrka
Präst: S Fogelström. Musiker: I-L Gustafsson.

10:00

Mässa, Kråksmåla kyrka
Präst: T Hård. Musiker: I Jonsson.

10:00

GUDSTJÄNSTER
Bygudstjänst, Kyrkogården Kristvalla
11:00
Präst:H. Jonsson. Musiker: K. Karlsson. Medtag fikakorg och
egen stol.
Byagudstjänst, Församlingshemmet Oskars
14:00
Präst: T Hård. Musiker: K Karlsson. Medtag fikakorg och egen
stol. Vid regn, inomhus.

Söndag 15 augusti
11:e sönd e. Trefaldighet
Högmässa, Nybro kyrka
Präst: L Ström. Musiker: A Palmqvist.

10:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka
18:00
Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson. Diakon: B Priem.

Mässa, Örsjö kyrka
Präst: N Holmsten. Musiker: K Karlsson. Tag gärna
med kaffekorg för fika utomhus.

10:00

Lördag 31 juli

Mässa, Bäckebo kyrka
Präst: T Hård. Musiker: K Jonsson.

11:00

Helgmålsbön, Hälleberga kyrkstallar
Diakon: I Graaf. Musiker: I-L Gustafsson. Sång.

18:00

Söndag 1 augusti
9:e sönd e. Trefaldighet

MC-gudstjänst, Kråksmåla kyrka
14:00
Blåsmusik med YMCA: Ylva Schelin, klarinett. Martina Cullin,
fagott. Cathrine Hermansson, klarinett. Annika Johansson,
flöjt. Präst: T Hård Musiker: K Jonsson. Medtag gärna
kaffekorg.

Högmässa, Nybro kyrka
Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson.

10:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka 18:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Karlsson.

Mässa, Bäckebo kyrka
Präst: T Hård. Musiker: I Jonsson.

11:00

Gudstjänst, Hälleberga kyrka
18:00
Präst: L Ström. Musiker: A Welinder.

Mässa, Örsjö kyrka
14:00
Präst: T Hård. Musiker: I Jonsson. Tag gärna med kaffekorg för
fika utomhus.
Enkel mässa, Madesjö kyrka
Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson.

18:00

Söndag 8 augusti
10:e sönd e. Trefaldighet
Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Präst: S Fogelström Musiker: I-L Gustafsson Diakon: S
Engelbrektsson
Gudstjänst, Sankt Sigfrids kyrka
Präst: M Fischer Musiker: I Jonsson

10:00

Mässa, Hälleberga kyrka
”Sellergrensdagen”. Präst: T Hård. Musiker:

10:00

Bygudstjänst, Kyrkogården Kristvalla
11:00
Präst: H. Jonsson Musiker: K. Karlsson. Medtag fikakorg och
egen stol.

Söndag 22 augusti
12:e sönd e. Trefaldighet
Högmässa, Nybro kyrka
Präst: L Ström. Musiker: A Palmqvist. Diakon: S
Engelbrektsson

10:00

Högmässa, Oskars församlingshem
Präst: H Jonsson. Musiker: K Karlsson.

10:00

Bygudstjänst, Kyrkogården Kristvalla
11:00
Präst: Musiker: Å Cederholm. Medtag fikakorg och egen stol.
Gudstjänst, Bäckebo kyrka
Präst: H Jonsson. Musiker: K Jonsson.

14:00

Friluftsgudstjänst, Skedebäckshult
14:00
Präst: G Madeland. Musiker: I-L Gustafsson. 40-årsjubileum.
Extra musik. Tag med kaffekorg.
Musikgudstjänst, Sankt Sigfrids kyrka
18:00
Kyrkokören. Präst: M Fischer. L Ström. Musiker: I Jonsson.
Avtackning av Ingemar Jonsson.

Byagudstjänst, Församlingshemmet Oskars
14:00
Präst: H Jonsson Musiker: K Karlsson. Medtag fikakorg och egen
stol. Vid regn, inomhus.
Mässa, Kråksmåla kyrka
Präst: T Hård Musiker: I Jonsson.

17:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka
18:00
Präst: S Fogelström. Musiker: I-L Gustafsson. Diakon: B Priem.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
angående antalet deltagare i gudstjänsten.
KYRKNYTT 6 -2021
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FOKUS

FÅGLAR I TRO OCH LIV

Fåglar som symboler
Text: Kerstin Karlsson

Fågelns flykt ses som symbolen för frihet, den gränslösa

Pelikanen

luften tar dem dit deras vingar bär och de slår sig ner

I den grekiska skriften Physilogus från 200-talet återgavs kristna
berättelser kring flera djur. Ett av dem var pelikanen; där det
berättades att pelikanungarna direkt efter födseln slår efter
föräldrarnas ansikten. Pelikanen biter då av ungarnas huvuden.
På tredje dagen pickar pelikanen sitt bröst och matar ungarna
med sitt blod, varpå de väcks till liv igen. På så vis var pelikanen
en symbol för Kristus och hans försoningsoffer. I en katolsk hymn
och avlatsbön från 1260, ber man i den sjätte versen: ”Jesus,
nådens pelikan”.

var de vill. De har nära till himlen och lever till stor del
i den, medan vi människor står kvar, bundna till jorden
av gravitationen. Ofta förknippas fåglar med något
känslomässigt, och mycket poesi och sångtexter handlar
om de bevingade djuren. Exempel är kråka, duva, gök,
uggla, fiskmås, koltrast, svala, näktergal och storlom.
Som kristen symbol har man sedan gammalt sett fåglar som en
symbol för förändring, och en fågels silhuett kan ses som ett kors
uppe i luften.
Men fåglar är ju som art mycket olika, och vissa fåglars
karaktärer har bidragit till olika symboler. T.ex. flyger ju inte
höns så bra, men deras moderliga ruvande och skyddande vingar
inspirerade ju Lina Sandell till texten ”Bred dina vida vingar ...”
Skarpseende som en falk, klok som en uggla, prålig som en
påfågel, tjuvaktig som en skata eller glad som en lärka ... det kan
finnas många exempel! Här följer ett urval av några olika fåglar
och vad de har eller har haft för betydelse inom kristendomen.

Påfågeln
Antikens människor trodde att påfågelns kött inte förmultnade
efter döden, därför blev den en symbol för odödlighet. Detta
tog man vara på tidigt inom fornkyrkan, och därför kan man
se påfågeln i många tidiga kristna målningar och mosaiker. I
Östkyrkan används påfågelns symbol fortfarande under påsken.

Tuppen
Runt 600 kyrkor i vårt land pryds av en tupp, t.ex Hällebergas. Den är ofta utförd som en vindflöjel som vänder sig mot
vinden, mot ondskans makter. Den står också för vaksamhet
och för att inte ge upp sin tro och förneka Kristus, som ju Petrus
gjorde när Jesus fängslades och en tupp gol. n

A

B

C

D

Duvan
Duvan är framförallt en av treenighetens symboler, nämligen den
helige Ande.
När Jesus blev döpt av Johannes Döparen i Jordan, framställs
av Bibeln som att ”himlen öppnades och den helige Ande sänkte
sig ned över honom som en duva”. Sedan dess ses en duva mycket
ofta i kyrkomålningar, och efter reformationen lät man en snidad,
ofta förgylld, duva sväva i predikstolen över prästens huvud, för
att visa att det är Anden som talar genom prästen. Men duvan
var med mycket tidigare i Bibeln, då Noa släppte ut sin duva
över havet och hon kom tillbaka med en olivkvist i näbben; en
symbol för att syndafloden hade avstannat. Denna bild av duvan
med olivkvist har blivit till ”Fredsduva” i vår tid. Duvan är även
symbol för ödmjukhet, hopp och kärlek. Se vidare Görans artikel
här intill.
12
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Fyra kyrktuppar i vårt pastorat men vilka kyrkor tillhör de?
Rätt svar längst ner på sidan 13.

FOKUS

FÅGLAR I TRO OCH LIV

Bibelns fågelvärld – ett litet bibelstudium
Text: Göran Madeland

Det heliga landet är en idealisk plats för fågelskådare

Jesus och fåglar

under vår och höst, genom att det ligger utmed en av

I bergspredikan säger
Jesus att vi ska ta fåglarna
som en förebild för
bekymmerslöshet och
förtröstan. De varken
sår, skördar eller lägger i
lador, men Gud föder dem
ändå.11 Han talar också
om att Gud har koll på
minsta fågel – och oss;
”Säljs inte två sparvar
för en kopparslant? Men
ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och
på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni
är mer värda än aldrig så många sparvar”12 Vid ett tillfälle liknar
han sig faktiskt vid en höna (!) – det är när han grips av omsorg
och nöd över invånarna i Jerusalem och säger att han vill samla
folket, som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar.13
När Jesus vill säga att hans återkomst blir uppenbar för alla
använder han ett ordspråk – ”Där kadavret ligger, där samlas
gamarna”.14 Stilla undrar jag om det inte fanns något ordspråk
som var lite mer positivt laddat … Avslutningsvis kan nämnas en
fågelinspirerad uppmaning i Predikaren, aktuell ännu efter 3000
år: ”Förbanna inte kungen ens för dig själv, inte den rike ens i ditt
sovrum. En fågel kan viska i någons öra, ditt ord kan bäras vidare
på vingar.” 15 n

redan profeten Jeremia: ”Till och med hägern i skyn vet
sin bestämda tid, turturduvan och svalan vet när de skall
återvända”.1
I Tredje Mosebok räknas en mängd fjäderfä upp under temat
”orent att äta”: örnen, lammgamen, grågamen, gladan, falkar av
alla arter, korpar av alla arter, berguven, jordugglan, hornugglan
och hökar av alla arter, kattugglan, fiskuven, tornugglan,
minervaugglan, pelikanen, smutsgamen, hägern, pipare av alla
arter, härfågeln och fladdermusen2 .” 3
Örnen är den en symbol för styrka och makt. Gud liknas vid en
örn som svävar över Israel och vill bära folket på sin rygg.4 Jesaja
skriver att ”de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som
örnar”5
Lite intressant är att strutsen nämns. Den var utbredd i
Mellanöstern men utrotades där för c:a 100 år sedan. I Jobs bok
nämns den med omskrivningen ”skrikfågeln” som, till skillnad från
andra fåglar, inte tar god hand om sin avkomma.6 Vi möter den i
också bl.a. i Jesaja: strutsen är glad för att Herren ordnar vatten i
öknen.7
Svalan omnämns bl.a. i den vackra psaltarpsalmen 84.
Psalmisten skriver att hans själ och kropp jublar mot den levande
Guden - ”sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina
ungar: dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud.”
Den lite större korpen får vara med då och då i bibeltexterna, t.ex
i Noaberättelsen och i en berättelse om Elia, då de kom med bröd
och kött till honom.8
Kända är vaktlarna som blev föda åt israeliterna under
ökenvandringen.9 Vid några centrala texter i bibeln spelar duvan
en central roll. Se Kerstins artikel här intill. Annars läser vi att
duvor och turturduvor ofta användes i offerkulten. I Höga visan
används de för romantiska omskrivningar. Mannen kallar på sin
älskade flicka och säger: ” Marken täcks av blommor, sångens tid
är inne, turturduvan hörs i vårt land.” Han kallar henne ”Min
duva bland bergens klyftor.” 10
1 Jeremia 8:7,
2 Enligt den gamla hebreiska indelningen
tillhörde fladdemusen djurgruppen ”owph”,
bevingade djur.
3 3 Mosebok 11: 13 ff
4 5 Mosebok 32:11
5 Jes 40:31
6 Job 39, se Klagovisorna 4:3. Strutsen
känd som en dålig
7 Jes 43:20

8 1 Kungaboken 17:6
9 se tex 2 Mosebok 16
10 Höga Visan 2
11 1 Matteus 6
12 Matteus 10:29
13 Lukas 13:34
14 Matteus 24:28
15 Predikaren 10:20

Häger. Foto: Anders Axelsson.
A=Oskars B=Kråksmåla C=Hälleberga D=Nybro

de viktigaste flyttfågelslederna. Till detta hänvisade
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SETT & HÖRT

Dags att gå vidare

Våra två trainéer som har varit i Nybro pastorat under ett år är nu färdiga att gå
vidare. Vi tackar Olga och Ammy för det här året och önskar dem lycka till.
Här kommer en liten hälsning från dem:
"Jag och Olga har under det senaste året jobbat som traineer här i pastoratet. Vi avslutar
vår anställning den sista juni och vill säga ett sista tack. Vi båda har fått möta många
härliga nya människor från olika arbetslag, mötesplatser, konfirmandundervisning och
verksamheter vilket vi är otroligt tacksamma över. När jag talade med Olga kände hon
liksom jag att mötet med olika människor har varit något av det roligaste och viktigaste
vi har fått vara med om under året, och det är något som vi kommer bära med oss vidare
i livet. Att även få uppleva allt som händer ”bakom kulisserna” i kyrkan har varit väldigt
spännande och vi har verkligen fått se vilket fantastiskt jobb de anställda och de ideella
gör. Varje individ är otroligt viktig och vi är så glada att vi fått lära känna er alla. Tack för
det här året och hoppas att vi träffas snart igen!"

Med Vänliga Hälsningar
Olga Hultqvist och Ammy Jonsson.

Madesjö kyrkogård. Foto: Ulrika Bejedal

Välkommmen till Nybro pastorat:
Sofia Ekelund Fogelström
Jag heter Sofia Ekelund Fogelström och bor i Kalmar med mina barn, en 7 åring
hemma och två utflyttade. Senast har jag arbetat som studentpräst i Kalmar med
fokus på Linneuniversitetet. Men jag har även tjänstgjort på norra Öland och i
Dörby och Hossmo församlingar. Jag ser med värme fram emot att få lära känna
Nybro pastorat och vara med i arbetslaget med fokus på unga. För mig finns inget
innanför eller utanför när det gäller livet, vår tro och längtan efter Gud, även om vi
ofta beter oss som om det fanns. Jag vill gärna vara med och bjuda in till mötesplatser
där vi får komma med det vi är och har och där vi på olika sätt fördjupas och växer
tillsammans. Jag kan inte låta bli att engagera mig i frågor som rör vår planet och hur
vi mår. Så med mig i min verktygslåda har jag bl. a en fördjupad själavårdsutbildning,
är vägledare för traumaanpassat skrivande och har erfarenhet av att leda tex
Livstegengrupper. Undrar du vad det är får du gärna höra av dig. Till en början hittar
du mig lättast i Nybro kyrka i samband med söndagens högmässa.

14
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BUS
BARN UNGDOM & SKOLA
Text och foto: Inga-Lill Gustafsson

Hej eller tjoflöjt som jag brukar säga!
Madde här. Det var länge sedan ni kunde läsa om mig men jag
bor kvar på samma ställe dvs i Madesjö kyrka. Där har jag mitt
bo med min hemliga lilla undangömda trädgård på läktaren. Det
står att ingen får vara där uppe men då det inte är någon samling,
ja ni vet gudstjänst eller skolavslutning typ, så får ni gärna smyga
upp och hälsa på mig. Min trädgård är inte så fin ännu då det
har varit så svårt att få tag i de växter jag vill plantera men den
kommer bli så småningom.
En dag när jag smög ner och plockade lite frön från altar
blommorna för att så i trädgården hittade jag något konstigt.
Det såg ut som ett jättefrö och så var det alldeles himmelsblått!
Jag fattade först inte vad det var men så hittade jag flera stycken
i olika färger som satt ihop i en ring som ett jättestort armband.
Frågade en släkting, kusin Märta och hon sa att de kallades för
pärlor och att det jag hittat var en frälsarkrans. Den ensamma
pärlan, som säkert suttit på något sådant armband som gått
sönder, är en särskild som kallades bekymmerslöshetspärlan. Den
är så fin och den gör mig så lugn. Jag har lagt den i trädgården
som en fin sak att titta på och som ska påminna mig om att inte
bekymra mig över en massa saker.
Men nu måste jag bara berätta. Jag
hittade ju på ett litet bus för ett tag
sedan, hi,hi. När Inga-Lill, hon som
oftast spelar här, ställde sin ryggsäck
på läktaren så passade jag på att
hoppa ner i den och följa med. Det
var jättespännande och när hon tog
med ryggsäcken in i ett annat hus,
Ansgarsgården stod det på utsidan, så
fick jag höra något fantastiskt. Det var barn, både killar och tjejer,
som sjöng. Ja ni vet ju att jag gillar att sjunga, helst psalmer, och
det de sjöng var lika bra som en psalm. De sjöng om just den där
fina pärlan jag hittade, bekymmerslöshetspärlan. Jag blev sååå
glad. Det var en kör som heter Ansgarskören som övade. Efter
en stund då de sjungit blev jag lite förvirrad och visste inte hur
jag skulle göra för då gick några iväg och skulle pyssla och några
fortsatte sjunga. Jag som gillar båda sakerna! Men bestämde mig
för att smyga efter de som gick till pysselrummet. Gissa vad de

Terminsstart hösten 2021
Vecka 35 startar pastoratets barn- och barnkörverksamhet.
Avvikande startdatum kan förekomma. För mer exakt info och
anmälan, se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/nybro/
var-verksamhet

gjorde? Jo de sådde fröer i små lådor som de sedan skulle ta med
hem. Tror det var krasse, hade ju gärna tagit med några frön till
min trädgård, men risken för upptäckt var lite för stor …
När de sått klart skulle de sjunga igen så jag smög tillbaka in i
rummet där de sjöng. Barnen skulle strax gå hem och jag började
bli orolig för hur jag skulle kunna ta mig hem till mitt bo. Vilken
tur jag hade! Utan att Inga-Lill märkte något kunde jag hoppa ner
i hennes röda ryggsäck och åka med henne tillbaka till Madesjö.
Ja, jag var ju inte säker på att hon skulle dit just då men jag hörde
henne nämna något om ”Våghalsar” och de hade jag ju hört i
kyrkan i Madesjö så jag chansade på att hon skulle åka dit. n

Bekymmerslöshetspärlan

1.Måste inte vara, måste inte klara mer än jag kan,
mer än jag är, nu är jag här, nu är jag här.
Här i Guds nu, allting som har varit lämnar jag nu,
här får det vila, vila hos Gud, vila hos Gud.
2.Måste inte vinna, måste inte hinna mer än jag kan,
mer än jag är, nu är jag här, nu är jag här.
Här i Guds nu, allting som har varit lämnar jag nu,
här får det vila, vila hos Gud, vila hos Gud.
Använd QR-koden för att höra sången

Text: Åsa Hagberg

Musik: Nadja Eriksson
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Ja så tänkte jag som småbarnsförälder, den intensiva tid då
jag bara längtade efter att få sova, ha lite egentid och ligga i
gräset och glo.
Idag skulle jag hellre vilja vara en fågel, fri att flyga vart jag
vill, sväva på luftströmmarna, se allt uppifrån och på avstånd.
Jag skulle förundras över nya perspektiv, vara oberoende
och när som helst kunna flyga vidare till en ny plats.
Ko eller fågel, men nu är jag ju en abstrakt tänkande människa
och allt har sin tid. För att hitta både vila och frihet kan jag
söka mig inåt i relationen med Gud. Där behöver jag varken
vingar, coronapass eller giltigt visum. Jag behöver inte ens
personnummer eller inloggningskod, allt är gratis och jag får
gå och komma som jag vill. Fri som en fågel!

MIN BÖN
Tack Gud för din nåd och kärlek, tack för friheten i
Kristus, låt din Andes vind bära mig. Amen
Ingrid Graaf
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Om jag var ett djur
skulle jag vilja vara en ko

