5-2022
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FOKUS
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Gud - Fader, Son och Helig Ande
Min hemkyrka var en av Finlands äldsta timmerkyrkor
och utstrålade värme, trygghet och Guds närvaro. Jag
satt med min familj där på söndagarna. Tiden gick fort
när jag tittade på alla spännande symboler som fanns i
kyrkan. En symbol var lite kuslig. Ovanpå altartavlan var
en vackert graverad triangelbild med ett stort öga på
mitten varifrån utgick tre streck till varje kant. Som tur
var märkte mamma min undran och förklarade mig vad
det betydde.
”Det ögat där uppe är Gud som ser dig, Eeva. Den
översta kanten är Fader som har givit dig livet. En kant
är Jesus som levde som vi människor på samma villkor.
Den sista kanten är den heliga Anden som hjälper och
ger oss tro”. Även som ett litet barn kände jag mig trygg
och lugn efter mammas ord. Gud älskar mig just sådan
som jag är, villkorslöst.
Gud har skapat allt, dig och mig. Vi får med tacksamhet
och glädje njuta av alla gåvor vi har fått från Gud, hem
och familj, mat och dryck, hälsa och vila. För Gud är ingenting omöjligt. Ändå kan vi möta lidande, svårigheter
och sorg men vi kan lita på Gud mitt i det svåra. Jesus
har räddat oss från ondas makt och den heliga Anden
hjälper och ger oss tro.

Vi är inte ensamma. Vi delar den världsvida gemenskapen
med människor i olika delar av världen. Vi får ha olika seder, tänka på olika sätt och tycka olika. Vi alla människor
är Guds ögonstenar, lika värdefulla och lika älskade.
”Som ett klockspel hör jag dig, heliga Treenighet, Fader, Son och
Ande -Gud, tre i en och en i tre.
Längtan, röster, ögons ljus – innan världen fanns ännu fanns
gemenskapen hos Gud. Allt fick liv, steg fram därur.
Allt är nära – mänskor, träd, moln och fåglar – när jag vet allt
sin källa har i dig, Heliga Treenighet.
Spela samman oss som går mot en dag som ingen sett, tills i dig
vårt mål vi når, heliga Treenighet”.

				Anders Frostenson
Tyvärr för sex år sen totalförstördes min hemkyrka av
en pyroman. En ny modern kyrka har byggt på en annan
plats. Trots allt firar församlingen regelbundna friluftsgudstjänster mitt i gamla kyrkans ruiner. Byggnaden är
borta men kyrkan lever kvar i våra hjärtan.

Eeva Creelman, diakon

Redaktören har ordet
Vi står på tröskeln till en ny sommar. Vad kommer att
möta oss? Själv ska jag försöka planera lite lagom mycket under semestertiden, men försöka hålla luft mellan
projekten. Och läsa några deckare. Så kommer jag ta fram
Kyrknytt och se vad vi erbjuder. Jag kanske åker ut till
någon kyrka jag inte brukar gå i. Kanske för att stilla mig
i en mässa och be för vår oroliga värld eller för att lyssna
på sommarmusik. Jag kanske åker och besöker någon
vägkyrka och växlar några ord. Ser fram emot detta…!
Fokus i detta nummer är Treenigheten: Fadern, Sonen
och Den heliga Anden. GUD är gemenskap. Fullkomnad
kärlek. Några liknar faktiskt gemenskapen i Guddomen
vid en helig dans. Lite fint! Gud är ofattbar, outgrundlig,
outforskbar, omätbar och outsäglig. Men inte opersonlig!

Vi behöver inte förstå. Vi kan inte förstå. Vi uppmuntras till
inlevelse. Under våra sommarpromenader kan vi, som de
gamla teologerna, tänka på Gud som denna livfulla, lekfulla, längtansfulla dans som pågår i evigheters evighet. Och
att du och jag bjuds in i denna dans!
Må Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens
tillgivenhet omsluta dig under dagens timmar, när natten
kommer och när uppståndelsens morgon gryr.

				Göran Madeland
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Musik i sommar
2022
18 juni Madesjö kyrka kl 18.00

Sommarmusiken i år börjar lördag 18 juni kl. 18.00 i Madesjö kyrka med
kören Mixed Voices, som inleder sommaren med ljuvliga toner i form av
svensk körlyrik under ledning av Åsa Cederholm.

22 juni Kråksmåla kyrka kl 19.00

Onsdag 22 juni kl. 19.00 kommer Ebba och Jonas Bengtsson att sjunga
och spela gitarr och piano i Kråksmåla kyrka. Jonas är uppvuxen i Alsterbro
men bor nu i Johannishus, och Ebba är hans dotter.

30 juni Bäckebo kyrka kl 19:00

I Bäckebo kyrka torsdag 30 juni kl. blir det klassisk kyrkomusik med folkliga inslag; ”En hymn går opp av fröjd och hopp” med musikerna Andreas
Hjalmarsson och Linnéa Andersson.

Sommarkollo 2022
Går du i sjätte klass
och vill åka på kollo i
sommar?
Den 15-18 augusti 2022
är det Sommarkollo på
Kastlösa, Öland.
Har du inte fått någon
inbjudan?
Hör av dig till
asa.modig@svenskakyrkan.se så skickar vi en.
Och du.... Det är tårta
varje dag och
Kollo är Gratis!

Välkommen!
Sedan följer flera olika Musik i Sommar, fördelat i alla våra kyrkor, med
gott och blandat musikaliskt innehåll såsom t.ex. klassisk gitarr (Örsjö
7/7), fransk orgelromantik (Madesjö 16/7), irländsk folkmusik (Bäckebo
27/7) och dragspel, sång och fiol (Oskars 30/7).

Bussutflykter
Dagsutflykter med full tillgänglighet för rullstolsburna
och rollatoranvändare.
Utflykt för alla den 7 juni till Ryssby kyrka och Tjorvenmuséet. Vi reser med buss från Kyrkskolan
i Duvetorp kl. 10:00. Hemma igen cirka 15:00. Förmiddagskaffe. Meddela eventuella allergier. Pris 100
kr. Anmälan och betalning till församlingsexpeditionen (tfn 0481-429 00) senast 31 maj.

Utflykt för alla den 11 juni till Marinmuséet i Karlskrona. Vi reser med buss från Ansgarsgården i
Nybro kl. 09:00. Hemma igen cirka 17:00. Förmiddagskaffe och lunch. Meddela önskemål om särskild
kost. Pris 200 kr för vuxna och 50 kr för barn. Anmälan och betalning till församlingsexpeditionen (tfn
0481-429 00) senast 3 juni.

s mmarkyrka
Bäckebo kyrka

Öppet 1/6 – 31/8 kl. 07:00 – 16:00.
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,
15 och 18. Musik i sommar 30/6 och 27/7 kl. 19:00.

Hälleberga kyrka

Öppet 1/6 – 31/8 kl. 08:00 – 19:00.
Vacker mindre kyrka uppbyggd efter brand 1976. Smyckad med
kristall från Orrefors, korfönster ”Himlens blomster”. Väckelseprästen Sellergrens grav. Vägkyrka 4/7 – 17/7 kl. 14:00 – 18:00.
Musik i sommarkväll, onsdagar 6/7 och 13/7 kl. 18:00. Hembygdsmuseet öppet för besök på onsdagar. Helgmålsbön 16/7 kl. 18:00.
Utställning: Broderier. Kaffeservering och utställning i församlingshemmet.

Kristvalla kyrka

Öppet 11/7 – 15/7 kl. 07:00 – 15:00.
Byggd 1793 – 1795. Predikstol ovanför altaret. I koret finns unika
glasmålningar av Kjell Engman, Boda. Läktarbarriärer med apostlabilder och änglar från gamla kyrkan. Två ikoner av Sven-Bertil
Svensson. Musik i sommar 21/7 och 11/8 kl. 19:00.

Kråksmåla kyrka

Öppet 1/6 – 31/8 kl. 8:30 – 20:00.
Faluröd träkyrka, byggd 1761. Dopskål av Orrefors-designern Sven
Palmquist. Altartavlan målad direkt på väggen. Birgittaskåpet, Sankt
Göran och draken. Vägkyrka 25/7 – 7/8 kl. 13:00 – 17:00.
Kaffe med hembakat. Kortare andakt 15:00. Musik i sommar 22/6
och 20/7 kl. 19:00.
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Madesjö kyrka

Öppet 1/6 – 31/8 kl. 07:00 – 17:00.
En av stiftets största kyrkor, invigd 1757. Renoverad utvändigt
2018. Vackra korfönster av Gunnar Theander. Vägkyrka 18/7
– 31/7 kl. 13:00 – 17:00. Utställningar och kortare andakt kl.
14:30. Servering i kyrkstallarna.
Musik i sommar 18/6, 16/7 och 13/8 kl. 18:00.

Oskars kyrka

Öppet vardagar 1/6 – 31/8 kl. 08:00 – 15:00.
Träkyrka med klockstapel intill. Vackert mönstrade fönster och ett
ljus och trevligt kyrkorum. Nyrenoverad utvändigt och invändigt
2021. Altartavla av Oskar Thörn, Gullabo.
Musik i sommar 30/7 kl. 18:00.

Sankt Sigfrids kyrka

Öppet 1/6 – 31/8 kl. 07:00 – 18:00.
Byggd 1888 av grå granit. 1600-tals altartavla med Kristus tillsammans med fyra kvinnor symboliserande Tron, Hoppet, Kärleken och
Barmhärtigheten. Orgel från Åkerman och Lund 1888. Medeltida
skulpturer. Stor hängande glasängel av Peter Nilsson 2009. Musik i
sommar 4/8 kl. 19:00.

Örsjö kyrka

Öppet 1/6 – 31/8 kl. 08:00 – 19:00
(4/7 – 17/7 kl. 10:00 – 16:00).
Unik sexkantig kyrka med exteriör från 1892, interiör från 1976
(efter branden 1974) med stora målningar av Sven-Bertil Svensson. Vägkyrka 4/7 – 17/7 kl. 10:00 – 16:00. Kortare andakt kl.
13:00 varje dag. Servering och utställning: Ur herrarnas skattkista.
Musik i sommar 7/7 och 14/7 kl. 19:00. Kyrkan har audioguide.

Kom och hälsa på våra Kyrkmöss!
I alla våra kyrkor bor det Kyrkmöss. Gå gärna runt i kyrkorna och försök hitta dem (de gömmer sig både här och
där) och se var de bor och vad de har hittat på.
Vi ses hälsar: Kung Oskar, Nypon, Bäcka, Kråke, Krille,
Hälge G Skruv, Madde, Sigge och Örjan med familjer.
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FOKUS: GUD FADER, SON OCH ANDE
Under 2022 kommer vi i Kyrknytt att fokusera på söndagar och teman som kanske ibland blir lite bortglömda. Denna gång är det Helia trefaldighets dag med temat:

GUD - FADER, SON OCH ANDE
Text: Henrik Jonsson

Äntligen är det försommartid! Dagarna blir ljusare och
fåglarna sjunger i skogens träd. Som barn plockade jag
buketter med blommor längs vägarna. Det var prästkragar, blåklint och rödklöver, gärna med några klöverblad i. Rödklöver blommar hela sommaren och fortsätter långt in på hösten.
Trefaldighetstiden handlar om växande och första
söndagen är Heliga trefaldighets dag. På Heliga trefaldighets dag firar vi treenigheten, att Gud är en men
samtidigt tre. Heliga trefaldighets dag kallas också för
missionsdagen. Precis som lärjungarna har vi ett uppdrag, en mission. Vi får tillsammans delta i Guds arbete
för en bättre värld.
I kyrkans trosbekännelse möter vi Gud som tre i en.
Precis som vatten kan visa sig i olika former, flytande,
ånga och is, är Gud mångsidig och kan aldrig begränsas
till att vara ensidig. Någon som visade på Guds treenighet var den helige Patrik, Irlands skyddshelgon. Patrik
levde på 300- och 400-talet. Han var född någonstans längs den brittiska västkusten.

Det var ute i naturen som människorna lyssnade,
men när han berättade att Gud var treenig tyckte de
att det blev svårt att förstå. Då lät Gud honom upptäcka treklöver som växte där. Patrik plockade upp
ett klöverblad. Vad ser vi här? Ja, en treklöver! Har ni
tänkt på att fastän treklövern bara är en enda så har
den ändå tre delar? På samma sätt som treklövern är
både en och tre, så är det med Gud.
Treklövern är en fin bild för treenigheten. Även
om vi inte helt kan förstå Gud så säger treenigheten
mycket om hurdan Gud är. Gud kommer oss nära
som skaparen, den som format världen som vi lever
i. Gud kommer oss nära som befriaren, Jesus Kristus.
Och Gud kommer oss nära oss som livgivaren, den
heliga Anden.

Det här var en farlig tid. När Patrik var 16 år blev
han kidnappad av pirater och såld som slav till en
irländsk godsägare. Om och om igen försökte han
rymma. Han var i fångenskap under många år innan
han till slut lyckades. Patrik tog sig till kontinenten och
utbildade sig till präst vid ett franskt kloster.
Det finns många bilder som hjälper oss förstå att
Gud är en men möter oss som tre. En vanlig bild är
triangeln: en enda figur med tre sidor. Ackordet är
en annan bild – det som har tre toner men ljuder
som en helhet. Vi kommer aldrig att helt kunna fånga
Guds mysterium, men genom att ställa många bilder
bredvid varandra kan vi nå fram en rikare upplevelse
av Guds oändlighet.
Patrik läste i evangelierna att Jesus sagt att man
skulle sprida det glada budskapet och döpa människor
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Det fick en speciell betydelse för honom. Kunde han
på något sätt hjälpa människorna i Irland där han bott
under flera år? Så han återvände till den gröna ön och
berättade om Gud.
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I juni firar vi så Heliga trefaldighets dag. Det sker
när sommarn börjar komma till vårt land. Förr brukade man tända ett särskilt ljus i kyrkorna den dagen,
ett tredelat grenljus eller tre ljus i en kandelaber. Det
var ljus som tändes för att visa på Guds treenighet
och som en bön för världen. Så kan vi genom kyrkans
mission arbeta för en ljusare värld. Alla kan inte göra
allt men alla kan göra något.

FOKUS: GUD FADER, SON OCH ANDE
Faktaruta

Söndagens namn: Heliga trefaldighets dag
Firas i år: 12 juni
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Textcitat: ”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut
eller spåra hans vägar”
Gudstjänster att delta i: Kråksmåla kyrka 10:00 Mässa, Nybro kyrka 10:00 Högmässa, Madesjö kyrka
18:00 Enkel mässa.

Kerstin Jonsson, kantor, tycker att till Heliga trefaldighets dag är det
psalm 19 och psalm 338 som passar bäst.
Här kommer texterna till dem:

Psalm 19

Psalm 338
Som ett klockspel hör jag dig,
heliga Treenighet,
Fader, Son och Ande Gud,
tre i en och en i tre.
Längtan, röster, ögons ljus
innan världen fanns ännu
fanns gemenskapen hos Gud.
Allt fick liv, steg fram därur.
Allt är nära - mänskor, träd,
moln och fåglar - när jag vet
allt sin källa har i dig,
heliga Treenighet.
Spela samman oss som går
mot en dag som ingen sett,
tills i dig vårt mål vi når,
heliga Treenighet.
Webbtips
bibelsallskapet.se - Bra böcker kopplade till bibeln, bibelläsningsplan, 16 olika tips på hur du kan läsa din bibel m.m.
alltombibeln.se – en sida som ger länkar till ett flertal sajter som tillsammans avser att ge en överskådlig, allsidig och
saklig bild av Bibelns innehåll, historia och tillkomst mm.

1. Du för vars allmaktsord
mörkret från öde jord
förr tvangs att fly,
se, än är jorden skum,
öde är månget rum;
sänd evangelium,
låt dagen gry.
2. Du vid vars kärleksglöd
framgick ur natt och död
skapelse ny,
du som gav blinda ljus,
löste ur fångahus,
stillade stormens brus,
låt dagen gry.
3. Ande av ljus och liv,
åter en pingstvind giv,
väckelse ny.
Låt dina vingars slag
höras ännu i dag,
töcknen från jorden tag,
låt dagen gry.
*4. Helga Treenighet,
som ej av skiften vet,
eviga ljus,
bjud genom vågors svall,
starkt som basuners skall,
vida kring världen all
ditt: "Varde ljus!"
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GUDSTJÄNSTER
Högmässa, Bäckebo kyrka
11:00
Erik och Claes-Göran Alriksson trumpet
resp saxofon. Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: K Jonsson.

Söndag 29 maj
Söndag före pingst

Himlaliv, Nybro kyrka 			
10:00
Minikören och Ansgarskören framför
en Vårmusikal. Terminsavslutning med
familjeeftermiddag. L Hasselqvist. N Woxter.
Diakon och musiker: I-L Gustafsson.
Högmässa med dop, Bäckebo kyrka
Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: K Jonsson.

11:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka 		
Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson.
Enkelt kyrkkaffe.

18:00

Musikgudstjänst, Kråksmåla kyrka
18:00
Gloria-kören framför ”Vid sommarens
grind”. Orgelmusik. Solosång. Präst: T Hård
af Segerstad. Musiker: K Jonsson.

Mässa, Kristvalla kyrka 		
Kyrkokören. Präst: S Erixon. Musiker:
Å Cederholm.

17:00

Gudstjänst, Örsjö kyrka 		
Cantabile. Präst: G Madeland. Musiker:
K Karlsson.

17:00

Gudstjänst, S:t Sigfrids kyrka
Kaffe serveras från kl 17:00.
OBS! Tiden! Kyrkokören.
Präst: M Fischer. Musiker: A Palmqvist.

18:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka 		
Präst: T Hård af Segerstad. Diakon:
B Priem. Musiker: U Sohlberg
Bengtsson. Enkelt kyrkkaffe.

18:00

Onsdag 8 juni
Morgonmässa, Nybro kyrka

08:30

Onsdag 1 juni
Morgonmässa, Nybro kyrka

08:30

Söndag 12 juni
Heliga trefaldighets dag

Lördag 2 juni
Konfirmation, Nybro kyrka		
Präst: G Madeland. Diakon:
S Engelbrektsson. Musiker: C Sjögren.

11:00

Söndag 5 juni
Pingstdagen

Högmässa, Nybro kyrka 		
10:00
Kyrkokören. Präst: C-M Söderholm.
Diakon: E Creelman. Musiker: A Palmqvist.
Högmässa, Oskars kyrka 			
Präst: S Erixon. Musiker: K Karlsson.
Enkelt kyrkkaffe.

10:00

Mässa, Hälleberga kyrka 			
Hällebergakören. Präst: G Madeland.
Diakon: I Graaf. Musiker: V Roshagen.

10:00
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Högmässa, Nybro kyrka 			
Präst: C-M Söderholm. Diakon:
E Creelman. Musiker: A Palmqvist.

10:00

Mässa, Kråksmåla kyrka 			
Präst: S Erixon. Musiker: I-L Gustafsson.
Samling för vägkyrkovärdar.

10:00

Enkel mässa, Madesjö kyrka 		
18:00
Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson.
Enkelt kyrkkaffe.

Lördag 18 juni
Gudstjänst på finska och svenska
Nybro kyrka		
Diakon: E Creelman

13:00

GUDSTJÄNSTER

Söndag 26 juni

Söndag 19 juni

Johannes Döparens dag

1:a söndagen ef trefaldighet

Högmässa, Nybro kyrka 			
Präst: S Erixon. Musiker: A Palmqvist.

10:00

Gudstjänst, Oskars kyrka 			
Präst: G Madeland. Musiker:
Å Cederholm. Enkelt Kyrkkaffe.

10:00

Högmässa, Bäckebo kyrka 		
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker:
K Magnusson.

11:00

Gudstjänst, Hälleberga kyrka 		
Präst: G Madeland. Diakon: I Graaf.
Musiker: Å Cederholm. Samling inför
vägkyrkoarbetet. Kyrkkaffe.

17:00

Mässa, Örsjö kyrka 				
Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker:V Roshagen. Kyrkkaffe. Samling
inför Vägkyrkoarbetet.

17:00

Högmässa, S:t Sigfrids kyrka 		
Kaffe serveras från kl 17:00. Präst:
M Fischer. Musiker: A Palmqvist.

18:00

Högmässa, Nybro kyrka 			
Präst: C-M Söderlund. Diakon:
E Creelman. Musiker: V Roshagen.

10:00

Byagudstjänst, Oskars Kroksjö 651,
”Tångarna” 					 14:00
Hos Kersti och Reinhard Mellberg.
Präst: S Erixon. Musiker: V Roshagen.
Medtag kaffekorg och egen stol.
Gudstjänst, Abbetorps församlingshem 18:00
YMCA spelar; Ylva Schelin, klarinett,
Martina Cullin, fagott, Catherine
Hermansson, klarinett, Annika Johansson,
flöjt. Präst: S Erixon. Musiker: Å Cederholm.

Lördag 2 juli
Konfirmation, Madesjö kyrka 		
Präst: G Madeland. Diakon:
S Engelbrektsson. Musiker: C Sjögren.

11:00

Konfirmation, Madesjö kyrka 		
Präst: G Madeland. Diakon:
S Engelbrektsson. Musiker: C Sjögren.

15:00

Lördag 25 juni
Midsommardagen

Gudstjänster på särskilda boenden
Friluftsgudstjänst, Hembygdsgården
Gunnabo 					
Kyrkokören. Präst: M Fischer.
Musiker: Å Cederholm. Medtag
egen stol och fikakorg.

11:00

Vattugatan, Nybro
Tisdag 31 maj kl 10:30 Gudstjänst
Strandvägen, Nybro
Tisdag 31 maj kl 14:00 Gudstjänst

Gudstjänst, Hembygdsgården Bäckebo
Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: I-L Gustafsson.

11:00

Fröjdekulla, Alsterbro
Torsdag 9 juni kl 14:00 Gudstjänst
Lördag 25 juni kl 14:00 Gudstjänst

Gudstjänst, Fröjdekulla			
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker:
I-L Gustafsson.

14:00

Almen, Nybro
Torsdag 9 juni kl 14:30 Gudstjänst

Enkel mässa, Madesjö kyrka 		
Präst: C-M Söderlund.
Musiker: Å Cederholm.

18:00

Stallgården, Orrefors
Onsdag 8 juni kl 14:00 Andakt
Gläntan, Madesjö
Tisdag 31 maj kl 14:30 Gudstjänst
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Våra olika gudstjänster
Högmässa/Mässa/Gudstjänst – ”klassiska” gudstjänster med psalmsång, textläsningar, predikan och
bön. När det är (hög)mässa firar vi nattvard = delar ut
bröd och vin.

Bön för Sverige

Enkel mässa (Madesjö) – en mässa med bara de
viktigaste momenten och där man kan förbli sittande.
Enkelt tilltal. Möjlighet till att vandra runt till olika stationer under förböns- och nattvardsmomentet.
Johannesmässa – en mässa där ungdomar är aktiva
på olika sätt, bl.a. genom sång- och psalmval. Mycket
tid för bön och tystnad.
Himlaliv - en enkel gudstjänst med barnen i centrum
Gemensam sång i kyrkan tio minuter innan start.
Varar ca 40 - 45 minuter. Avslutas med fika i kyrkan.
Tystnad, Tankar, Toner – en stilla gudstjänst där ord
och bön varvas med tystnad och stycken framförda
av instrumentalister/sångare. Dunkel belysning med
mycket levande ljus.

6 juni kl 18:00
firas i ekumenisk anda
Bön för Sverige
i Equmeniakyrkan i Nybro.

Välkomna!

Konsert i försommarkväll

Nybro Musikkår
Dirigent Bernd Frey

Måndag 6 juni 19.00
Oskars kyrka Alsjöholm
Fri entré

Moder Teresas diakoni- och
missionsgrupp träffas och gör
bland annat filtar.
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VÄLKOMNA!
Arrangör Nybro pastorat

Vi bad Equmeniakyrkan berätta lite om sitt arbete med flyktingarna från Ukraina.
Stig Jonsson berättar:

Våra syskon……………….
Med stor glädje och tacksamhet har vi i Equmeniakyrkan under ett par tre års tid fått dela gemenskap
kring Jesus Kristus med vänner från Ukraina. Med sånger, textläsning och vittnesbörd har vårt gudstjänstliv vitaliserats på ett märkbart sätt tack vare våra Ukrainska syskons delaktighet och vilja att hjälpa
till. Information kring situationen i Ukraina både före och efter krigsutbrottet har också förmedlats vid
olika andra samlingar.

I samband med att fler kommit som flyktningar under den senaste tiden har vi startat en söndagsskolgrupp. Gruppen som delvis är med i inledningen av gudstjänsten träffas sen separat och tar inte enbart
del av bibelberättelserna på sitt vanliga språk utan får också en
chans att lära sig svenska ord och uttryck.
Den senaste tidens hemskheter i Ukraina har också inneburit att vi
skapat en beredskap för att akut kunna härbärgera flyktningar i kyrkan. Vi har också försökt öka kontaktytorna genom att ha kyrkkaffe
efter varje söndagsgudstjänst där alla ekonomiska medel som kommit in går till hjälp för offer i detta ofattbara krig. Till stor glädje har
de vänner som kommit tidigare också varit genom att de kunnat
tolka gudstjänsterna och även varit behjälpliga i att överhuvudtaget
kunna översätta till de nyanlända. En investering i digital utrustning
har underlättat direktöversättning vid gudstjänsterna.
Vår önskan och bön är att vi ska kunna praktisera Guds önskan om
hjälp till bröder och systrar i nöd.

Vi önskar och ber om Guds välsignelse över Equmeniakyrkan och andra kyrkor, föreningar och enskilda som jobbar för en framtid i fred och kärlek.
Många av våra arrangemang
gör vi i samarbete med
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MÖTESPLATSER

Tisdagar
MÖTESPLATS GULLASKRUV
Gullaskruvs Folkets hus
13:30-15:30
31 maj
Präst på plats. Fika, samtal &
sång

Torsdagar

Onsdagar
GEMENSKAPSCAFÉET
Nybro Ansgarsgården
15:00-19:00
1, 8, 15, 22 juni
Från och med den 29 juni är
det sommarcafé kl 15:0018:00 varje onsdag.

KAFFET É PÅ
GEMENSKAPSTRÄFF
Örsjö församlingshem
09:00-11:30
2 juni
Gemenskap kring en kopp kaffe.
Drop in - drop out.

TISDAGSTRÄFF,
Bromanders v 7, Orrefors
15:30-18:00
31 maj, 7, 14, 21 och 28 juni
Mötesplats för samtal och
gemenskap

Sång och musik med Elisabet och Börje Petersson vid
Gemenskapsträff i Alsterbro Folkts hus. Mycket
uppskattat program med
många gamla godingar.

GEMENSKAPSTRÄFF
Kristvalla kyrkskola,
(vid Kristvalla kyrka)
13:00-15:00
7 juni: Bussresa - se sid 3
RADIO NYBRO
98,1 MHz
GEMENSKAPSTRÄFF
Madesjö prästgård
Hermanstorpsvägen 6
11:00-13:00
Kaffe och smörgås/kaka 25 kr
31 maj: Sång och musik med
Glada Bokens orkester

Lyssna gärna på
morgonandakterna i
Radio Nybro!
På fredagar är det Nybro
pastorat som ansvarar.
De sänds kl. 6:00 med repris
kl. 7:00 och 8:00

Från och med 14 juni är det
SOMMARCAFÉ kl 10-13
Drop-in-fika på altanen utanför
Prästgården.
14 och 28 juni

Nybro kyrka är
öppen tisdagar
mellan klockan 11:30 och 13.
Middagsbön kl 12:00.
Välkommen att tända ljus, be eller bara vara en stund!
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Bibelstudium
Ansgarsgården 15:00-16:30
Torsdag 2 juni
Upptäck bibeltexter tillsammans
i grupp. Ledare: Carl-Magnus
Söderholm. Ingen föranmälan,
kom när du kan.

G
L
A
D
S
O
M
M
A
R
!

Ge liv åt livet
O evige Gud,
låt det vara dig till behag
att brinna i denna kärlek,
att vi är de lemmar
som du har skapat i samma kärlek
i vilken du födde Sonen
i den första gryningen,
före allt skapat.
Se då till vår nöd
som drabbar oss,
och befria oss från den
för din Sons skull,
och för oss till frälsningens glädje.
Helige Ande, du som ger liv åt livet,
du som sätter allt i rörelse
och är roten till allt skapat,
som avtvår skulderna
och renar såren,
du är det strålande livet
och värd allt lov,
du som väcker och återuppväcker
allt som är.
Amen
Bönen är skriven av Hildegard av Bingen som levde i Tyskland 1098–1179. Hon
var abbedissa i klostret i Disibodenberg. Hon startade ytterligare två kloster under sin livstid och skrev böner, dikter, helgonbiografier och skrifter om läkekonst.
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SETT OCH HÖRT

Friskvårdsdag med
Pilgrimsvandring

En solig dag i början på maj gick
hela personalstyrkan en pilgrimsvandring från Hagby kyrka
till Voxtorps kyrka och tillbaka
igen.
Jonas Hammarström ledde och
inspirerade under vandringen.

Ny ljusbärare på plats i
minneslunden på Madesjö
kyrkogård.
Efter ett stort arbete med att göra iordning minneslunden i Madesjö med nya häckar, blommor mm har även en
ny ljusbärare kommit på plats.
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BARN- & UNGDOMAR I NYBRO PASTORAT

Idag presenterar vi:
Kollo

Måndag 15 – torsdag 18 augusti 2022 bjuds alla blivande sjundeklassare i pastoratet in till ett underbart
Kollo på Allégården Kastlösa på Öland. Kollot är helt
kostnadsfritt! Det här är en mångårig tradition som är
mycket uppskattad och som ungdomarna pratar om
fler år efter. Vi åker gemensamt i buss till Öland och
där spenderar vi några dagar med att ha det härligt. Vi
kommer leka lekar, pyssla, bada i poolen, fira andakter
och bara hänga tillsammans. Sen äter vi så klart god
mat, ingen kollis (kollodeltagare) kommer gå hungrig! Det är viktigt för oss att alla får vara en del av
gruppen och vi ser till att ingen ofrivilligt går ensam.
Kollisarna bor i rum med våningssängar och det finns
alltid någon vuxen att gå till om man orolig eller inte
kan sova. Varje dag gör vi våra egna tårtor och har
tårtkalas ihop! Vi vet att många börjar nya skolor eller
klasser i sjuan och här får de en chans att lära känna
lite nya människor och kanske skaffa nya vänner. Om
du inte har fått någon inbjudan men vill åka med är det
bara att höra av dig! Du anmäler dig på hemsidan.
Frågor: Liz Hasselqvist, tel: 0481-429 56,
mail: liz.hasselqvist@svenskakyrkan.se

Kompisar

Kompisarna är en grupp för dig som går i sjuan. Vi
träffas en torsdag i månaden i Ansgarsgården i Nybro
under terminerna och avslutar med en resa till Liseberg. Kompisarna bestämmer själva hur många gånger
de måste vara med på kompisarna för att få åka med
till Liseberg. På kompisarna brukar vi först göra något
roligt ihop hela gruppen och sen har vi lite olika hörnor
de kan gå till. Där kan de exempelvis baka, spela pingis, leka lekar, pyssla, dansa, sjunga, pysa och liknande.
Sen äter vi mat tillsammans och avslutar med samling
i kyrkan. På kompisarna är det med ett gäng Kamrater,
konfirmerade ungdomar, som finns där för att stötta
och se till att alla har det bra och får vara med.
Faktaruta:
Kollo är för dig som ska börja 7:e klass. Vecka 33 måndag till torsdag är det kollo på Allegården i Kastlösa,
Öland. Vill du veta mer? Kontakta Liz Hasselqvist: 0481-429 45 eller
liz.hasselqvist@svenskakyrkan.se
Kompisar
Kompisarna är för dig i 7:e klass. Man träffas en torsdag i månaden i Ansgarsgården. Där kan man pysa, leka,
pyssla och mycket mer. Vill du veta mer? Kontakta Thomas Holmgren Pettersson: 0481-429 48 eller
thomas.holmgrenpettersson@svenskakyrkan.se.
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Lyckan kommer lyckan går…..
Jag spelar sällskapsspelet ”den försvunna diamanten” med mitt barnbarn och har vänt upp så många diamantbrickor att jag har massor med pengar. Men plötsligt hamnar jag på brickan med en tjuv och allt är
borta.
Så kan det gå, mycket kan vi få men lika snabbt kan det försvinna eller tas ifrån oss. Lyckan kommer lyckan
går, men du FÖRBLIVER Fader vår ber vi i ”barnens bön” vilket berättar om att det finns någon och något
bestående, vår skapare och Far, Gud själv som är så mycket mer än vi kan tänka och förstå. Gud som genom
Jesus blivit människa och genom sin Ande vill ha relation med oss människor. En relation som inte kan tas
ifrån oss, inte stjälas, eller förstöras inte ens med bomber och vapen.
Strax innan Jesus lämnar jorden säger han ”… Hjälparen, den Heliga Anden som Fadern ska sända i mitt namn,
han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet ”. Relationen med Hjälparen går inte
att spela sig till, inte köpa eller beställa på nätet, den har inte ens ”bäst före datum” eftersom den är av evighet. Relationen med Hjälparen är en rikedom vi inte kan förtjäna men en gåva som består.
Min bön: Helige Ande, du är Hjälparen som ger frid, frihet och nytt mod
											Ingrid Graaf
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