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Att vara kyrka
Tillsammans är vi kyrka – sid 3
Stå på modets sida – sid 14
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”Vad ni har gjort för någon av
dessa minsta, det har ni gjort för mig.”

”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort för mig.” Matteus 25:40

Min pappa var byggnadsentreprenör. Varje gång när byggarbetet höll på att ta slut och
byggherren kontrollerade hur min far och hans anställda hade lyckats med arbetet var vi
alla oroliga. Ett misslyckande hade betytt mer arbete men utan ersättning. Alla i byn
undrade hur det skulle går. Kära Gud,Mhjälp
oss!
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Tack för att vi får lära oss att leva tillsammans,
varandra.
respektera och dela med varandra.
Bild Eeva

Eeva Creelman, Diakon
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Tillsammans
ÄR VI KYRKA

Visst är ”kyrka” ett hus men det viktiga är inte huset utan människorna,
små och stora, som är där och det som händer i huset.
En plats där du och jag kan känna att Gud är nära, där vi får ta barnen till
förebilder och använda alla våra sinnen.

S

måbarnskonserterna
som vi har två
gånger varje termin
bygger på det. Det
sjungs tillsammans,
plaskas, luktas på olika
saker, lyssnas till sånger och
orgelmusik, upplevs olika synliga ting. För den vuxne finns
texter att läsa och ljus att tända tillsammans med sitt barn,
allt sker i kyrkan. Ett skönt och roligt tillfälle att känna
in kyrkorummet och njuta av gemenskapen, både med sitt
egna barn och med övriga som är med. Och känna Gudsnärvaron.
Att leka gudstjänst är ytterligare ett sätt att använda sina
olika sinnen. Vuxna läser med, ber och sjunger i gudstjänsten men som barn kanske du inte kan läsa ännu. Då finns
en möjlighet att leka gudstjänst, att klä sig som präst eller
biskop och döpa, fira nattvard och allt annat som har med
gudstjänst att göra, med hjälp av Lekskåpet i Nybro kyrka.
Det är öppet varje gudstjänst och du som barn kan göra
likadant som prästen gör.
Delaktighet är ett utmärkt sätt att finna en plats i en
gemenskap, vare sig man är barn eller vuxen. I gudstjän-

ster med Små och Stora är
just delaktighet ett signum.
Barnen går i procession, bär
kors och ljus, ibland är de
förebedjare. De barn som
sjunger i kör har ofta sin
speciella uppgift som just
kör i gudstjänsten.
Himlaliv är en annan form för gudstjänst med stora och
små. Barnen får också här uppgifter av olika slag, vet du
tex vad en regnrörsskötare gör? Även i Himlaliv medverkar barnkör. 10 min innan gudstjänsten samlas man på
mattan i koret och sjunger några enkla sånger tillsammans.
Himlaliv alternerar mellan kyrkorna i Madesjö och Nybro.
Och du, Jesus sa; ”Låt barnen komma hit till mig och
hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de”. Alltså
låt oss alla uppleva gudstjänsterna som barnen, med alla
våra sinnen, i söndagens vanliga gudstjänst och tillsammans med barnen i anpassade gudstjänster. Den 8 mars i
Örsjö, 8 mars i Madesjö, 22 mars i Hälleberga, 5 april i
Nybro, 12 april i Kristvalla, samt 26 april i S:t Sigfrid har
vi möjlighet att ses i kyrkan.
Te xt Inga-Lill Gust af sson
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K Y R K O G Å R D S F Ö R VA LT N I N G E N
När detta skrivs har vi ännu inte fått någon snö
eller kyla, och kommer nu inte vintern i mars sätter
vårstädningen på kyrkogårdarna igång så smått. På
servicestationerna finns ännu inget vatten men det
finns att tillgå på anvisad plats på varje kyrkogård
– antingen i kranar vid redskapsbodar eller i utplacerade tunnor. Men för säkerhets skull kan det vara
bra att ta med en flaska med vatten.

PRISLISTA

2020

		
GRUNDSKÖTSEL INKL. VÅR- OCH
SOMMARPLANTERING  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 190 kr/år
GRUNDSKÖTSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 kr/år

Påskveckan 2018 var det tuffa planteringsförhållanden.

Kyrkogårdsvaktmästare Kamilla Davidsson fick då
kämpa för ta bort ljungen för att kunna plantera
påskliljor i krukorna vid S:t Sigfrids kyrka och
kyrkogård. Vi hoppas på ett mer planteringsvänligt
väder i år, då påskhelgen 2020 infaller några veckor
senare än 2018.
Till påsk erbjuder vi påskliljor i kruka och
påskliljebuketter för 80 kr/st, att lysa upp
gravrabatten med. För info och beställning
kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition 0481-429 04 eller epost:
liselotte.erlandsson@svenskakyrkan.se

Tillval
PÅSKLILJA I KRUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
80 kr/st
HÖSTLJUNG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
70 kr/st
VINTERDEKORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 kr/st
GRAVLJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 kr/st
BLOMBUKETT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 k/st
BLOMBUKETT 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 kr/st
TVÄTTNING AV GRAVVÅRD . . . . . . . . . . . .  350 kr/tim
SINGEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 kr/hl
UTBYTE och PÅFYLLNING AV SINGEL 350 kr/tim
RIKTNING AV GRAVVÅRD  . . . . . . . . . . . . . .  350 kr/tim
under förutsättning att säkerhetskraven är uppfyllda
FÖR INFORMATION OCH BESTÄLLNING,
KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
TELEFON 0481-429 04

Te xt och f ot o: Lot t a La r s so n

Second Hand
Öppettider:
Tisdag -Fredag kl. 10 -17.30
Lördag kl. 10 -14
Banérgatan 7, Nybro
0481-121 00
www.rianybro.org
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BINGO
Syföreningen i Hälleberga inbjuder
till BINGO till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete.
Andakt, kaffe och hembakat,
lotterier och bingo!
Den 14 mars kl 14:00 i
PRO-lokalen,
Bruksplan vid Orrefors glasbruk.
Den 28 mars kl 14:00 i
Folkets hus,
N. Måleråsvägen 6 i Målerås
(intill Handlar´n).
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”Se, hur de älskar varandra!”
Så kunde kristna beskrivas i Romarriket.

D

I dopet blir vi en del av kyrkan, kallade att följa Jesus. Här en
ivrig dopkandidat i Skedebäckshults hembyggdspark.
Foto: Lollo Madeland

Ordet Mässa betyder sändning. Gud sänder oss som delar den
kristna tron att leva ett liv i handling och sanning ledda av hans
kärlek. Mässan firas för världens och våra medmänniskors skull.

et berättar Tertullianus i Apologeticum omkring
år 200 e Kr. Det är möjligt att orden sades med
en gnutta ironi. Om inte hånfullt, så häpet. Och
samtidigt med vördnad eller beundran. De kristna, den
många gånger fattigaste gruppen i romarriket vid denna
tid, gjorde insamlingar till förmån för andra fattiga. Också
till de som inte själva var kristna, men som var i behov av
hjälp och stöd. Detta skapade frågetecken. Vilken vinning
skulle de få av det? Var det inte ett löjets skimmer över
det hela? Men för en kristen som ser en medmänniska
i nöd fanns och finns egentligen ingen valmöjlighet. Att
hjälpa eller inte hjälpa den som är i nöd är en ickefråga.
Som kristen är det djupast sett ett livsmönster att ge sin
medmänniska stöd då hon behöver det. En kallelse och ett
uppdrag. Inte så att man blir utfattig eller utsliten själv,
men att gärna ge åt sin nästa var – och är – ett levnadssätt
för en kristen.
Det är samma mönster som Jesus följer när han ger sig
själv till oss, som Gud följer när han blir människa. Den
självutgivande kärlekens mönster har som sitt djupaste
mål att finnas till och vara närvarande för andra. Så långt
det är möjligt. Ekonomiskt. Tidsmässigt. Fysiskt. Andligt.
Allt detta är allmosans djupaste betydelse. Det är något
mer än att skänka en slant till välgörande ändamål varje
månad. En sådan gåva kan göras utan större uppoffring
för många av oss, hur viktig den än kan vara för den
andre.
Men kallelsen att ge av sitt eget liv till andra innehåller
något annat. Gåvan och insikten att det är saligare att ge
än att få. Det verkar hända något med oss som människor
då vi ger till någon på ett sådant sätt att det påverkar oss.
Vad kan vara svårt att sätta fingret på. Men det berör själva meningen och målet med att alls finnas till. Vad det är
att vara människa, skapad av Gud. Hela Jesu liv handlade
om detta. Hela hans väsen var och är att finnas till för oss.
För att vi ska finnas till, bli hela och upprättade genom
honom. Så heter det, att han blev fattig för vår skull för att
vi skulle bli rika genom honom. Det är den självutgivande
kärleken som vi i dopet kallas att bli en del av. I den kallelsen och efterföljelsen finns de mest livgivande källorna
för ett gott liv. Det är en del av att bli mer sann som människa. Kallelsen att älska varandra ligger kyrkans väsen.
Att älska, som han har älskat oss.

Te xt: T homas Hår d af Se ge r s tad
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et är en kulen novemberdag. Mörkret
ligger tätt över bygden. Så tänds det
upp i kyrka och församlingshem. Bilar börjar rulla in på parkeringen. Lådor med bröd och varuspann bärs in
i församlingshemmet, där borden står uppdukade
och färdiga. Från kyrkan hörs pianot och röster
från kören. Klockan närmar sig ettslaget. Snart är
det dags för årets första missionsauktion.

ACT Svenska kyrkan är det internationella arbete
som sker genom Svenska kyrkan. Det lite ovanliga
namnet ACT står för ”agera”. Alla människor
har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar Svenska
kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. När
krig och naturkatastrofer slår sönder människors
liv är det högsta prioritet att rädda liv och lindra
nöd. Det handlar om att säkra tillgången till mat,
vatten och tak över huvudet.

Missionsauktioner är något som funnits med i
kyrkans arbete länge. Det är en av flera möjligheter
att göra en insats för att hjälpa människor, såväl i
Sverige som andra länder. I Hälleberga har syföreningen funnits i långt över hundra år, berättar
deras ordförande. Under våren serveras våfflor och
så har man bingospel i Målerås och Orrefors. De
insamlade medlen går bland annat till RIA i Nybro,
Svenska kyrkan i utlandet, Erikshjälpen och till
ACT Svenska kyrkan.

I Nybro pastorat finns inte mindre än sju syföreningar som arbetar för att hjälpa människor.
Förutom dessa finns också Moder Teresagruppen
som samlas på Jutegården. Här stickas barnkläder
och filtar som går till barnhem och fattiga familjer
i Litauen. De har kontakt med Ganteskyrkan i
Emmaboda, där barnkläderna och filtarna sorteras,
paketeras och slås in som julklappar. Därefter reser
några från Ganteskyrkan till Litauen och delar ut
gåvorna.
I november gör jag ett besök hos syföreningen i
Kristvalla. Här förbereds det för fullt inför bingot
i Brunnsgården, Kristvallabrunn. Det planeras
bakning och inköp till bingospelet. Föreningen tar
emot gåvor från var och en som är intresserad av
att hjälpa till och deras träffar är öppna för alla.
Syföreningen i Kristvalla har under många år gett
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bidrag till Dövas Afrika Mission (DAM). Det är en
missionsförening inom Svenska kyrkan, som stöder
dövkyrkan och dövskolor i Tanzania och Eritrea.
Under december sker många serveringar och
basarer som syföreningarna står för, bland annat
i Bäckebo och Abbetorp. Dragning sker i föreningarnas listlotterier. I Kråksmåla har behållningen
från listlotteriet under flera år gått till Erikshjälpen.
Med barns drömmar som drivkraft vill Erikshjälpen vara med och förändra världen. Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet ger de barn
och unga runt om i världen hjälp och möjlighet att
våga drömma om framtiden.
När jag reser runt i pastoratet ser jag att syföreningarna ofta stöder utlandskyrkan. Svenska
kyrkan i utlandet (SKUT) är spridd runt om i
världen och en samlingsplats för svenska sjömän,
turister, utbytesstudenter, bofasta utlandssvenskar
med flera. Många studenter och ungdomar har fått
hjälp av SKUT och flera utlandsförsamlingar är
populära bröllopskyrkor.
Ett annat ändamål som flera syföreningar stöder
är Operation Smile. Varje år föds 200 000 barn i
världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Operation
Smile utför operationer som ger barn och ungdomar möjlighet att leva ett värdigt liv. Tack vare
medicinska volontärer, som delar med sig av sin
tid och sin kunskap, kan barn i utvecklingsländer

erbjudas operation utan kostnad för deras familjer.
Operation Smile har i dag 5 000 volontärer runt
om i världen.
Det närmar sig advent. I Oskar och Sankt Sigfrid
görs det sista i ordning inför auktionerna. Tillbaka
till Nybro hör jag fotsteg i hallen. Det är vaktmästaren som sätter upp affischer. Under advent
slås dörrarna upp till Ansgarsgården som fylls av
besökare. Syförening med flera hjälps åt att servera
adventskaffe. Bröd och julgodis säljs, kyrkokören
sjunger och filmer om det internationella arbetet
visas.
Sedan tar syföreningarna ledigt under jul – för
att med förnyade krafter möta det nya året med
insatser under våren.
Henrik Jonsson
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GUDSTJÄNSTER
Söndag 1 mars Första söndagen i fastan
Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Kyrkkaffe i kyrkan. Präst: C-M Söderholm.
Musiker: I-L Gustafsson.

Morgonmässa, Mariakapellet i Nybro kyrka

08:30

Söndag 15 mars Tredje söndagen i fastan

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 14:00
Linneakören, Linnea Karlsson. Kyrkfika i kyrkan.
Präst: C-M Söderholm. Musiker: I-L Gustafsson.

Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Präst: H Jonsson. Musiker: A Palmqvist. Vad är Moder Theresas filt- och diakonigrupp? Kyrkkaffe i kyrkan.
Högmässa, Bäckebo kyrka
11:00
Gloria-kören. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson. Brödförsäljning.

Högmässa, Bäckebo kyrka
14:00
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.
Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Jonsson

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 14:00
Präst: H Jonsson. Diakon: B Priem. Musiker: A Palmqvist.
Kyrkfika i kyrkan.

Onsdag 4 mars
Morgonmässa, Mariakapellet i Nybro kyrka

Onsdag 11 mars

08:30

Onsdag 18 mars
Morgonmässa, Mariakapellet i Nybro kyrka

Söndag 8 mars Andra söndagen i fastan
Högmässa, S:t Sigfrids kyrka
10:00
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Kyrkkaffe.
Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Kyrkkaffe i kyrkan. Präst: C-M Söderholm. Diakon: E Creelman.
Musiker: I-L Gustafsson.
Högmässa, Oskars kyrka
10:00
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: K Karlsson. Kyrkkaffe
i kyrkan. Vi hälsar pastoratets nya kantor Kerstin Karlsson
välkommen.
Gudstjänst Kristvalla kyrka
10:00
Präst: J Thelin. Musiker: Å Cederholm.
Himlaliv, Madesjö kyrka
14:00
Himlaliv - enkel gudstjänst med barnen i centrum som varar
ca 45 minuter. Gemensam sång i kyrkan från kl. 13.50. Fika i
kyrkan. Gospelkids. Präst: H Jonsson. Ledare: J Woxter.
Musiker: I-L Gustafsson.

08:30

Passionsandakt. Klockargården S:t Sigfrid
18:30
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Syföreningen serverar
kaffe. Kaffeservering till förmån för Världens barn.

Söndag 22 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
Gudstjänst, S:t Sigfrids kyrka
10:00
Kyrkokören. Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Kyrkkaffe
med våfflor.
Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Kyrkokören/Joy Singers. Präst: L Ström. Diakon: E Creelman.
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe med våfflor.
Gudstjänst, Oskars kyrka
10:00
Cantabile medverkar. Präst: T Hård af Segerstad.
Musiker: K Karlsson. Kyrkkaffe i kyrkan.

Gudstjänst med Små och Stora, Örsjö kyrka
14:00
Dopets dag. Hemliga klubben medverkar. Präst: G Madeland.
Ledare: Liz Hasselqvist. Musiker: K Björkander Petersson.
Kyrkkaffe i vapenhuset.

Gudstjänst med Små och Stora, dopets dag,
Hälleberga kyrka
10:00
Diamanterna. Döpta under året särskilt inbjudna.
Präst: G Madeland. Diakon: I Graaf. Musiker: A Welinder.
Ledare: L Hasselqvist. Syföreningen serverar kyrkkaffe med
våfflor i församlingshemmet.

Mässa i Taizéton, Hälleberga kyrka
17:00
Hällebergakören och Seniliorkören. Präst: G Madeland.
Diakon: I Graaf. Musiker: A Welinder.

Mässa, Kristvalla kyrka
10:00
Kyrkokören och barnkören. Präst: J Thelin. Musiker: Å Cederholm. Kyrkfika.

Gudstjänst, Kråksmåla kyrka
17:00
Taizésånger med ljuständning. Präst: H Jonsson.
Musiker: Å Cederholm. Enkelt kaffe.

Mässa, Kråksmåla kyrka
10:00
Gloria-kören. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson. Enkelt kaffe.

Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: C-M Söderholm. Musiker: K Björkander Petersson.

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

14:00

Gudstjänst, Abbetorps församlingshem
14:00
Gloria-kören. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.
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GUDSTJÄNSTER
Tystnad, Tankar, Toner, Örsjö kyrka
17:00
En stilla gudstjänst. Gästmusiker. Präst: G Madeland.
Musiker: K Karlsson. Kyrkkaffe i vapenhuset.
Gästmusiker: Niclas Åman tvärflöjt.

Mässa, Örsjö kyrka
14:00
Präst: G Madeland. Musiker: K Karlsson. Kyrkkaffe med Bingo i
församlingshemmet.
Gudstjänst, Kråksmåla kyrka
17:00
Präst: H Jonsson. Musiker: Å Cederholm. Enkelt kaffe.

Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: L Ström. Musiker: A Welinder.

Johannesmässa, Nybro kyrka

Onsdag 25 mars
Morgonmässa, Mariakapellet i Nybro kyrka

08:30

Söndag 29 mars Femte söndagen i fastan
– passionstiden börjar

GUDSTJÄNSTER PÅ
SÄRSKILDA BOENDEN

Högmässa, Nybro kyrka
10:00
Solosång. Präst: C-M Söderholm. Musiker: I-L Gustafsson.
Kyrkkaffe i kyrkan.

Strandvägen, Nybro

Högmässa, Bäckebo kyrka
11:00
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Fröjdekulla, Alsterbro

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 14:00
Våghalsarna. Präst: C-M Söderholm. Musiker: I-L Gustafsson.
Kyrkfika i kyrkan.
Johannesmässa, Nybro kyrka
18:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson.

Tisdag 3, 17 mars kl 14.00 Gudstjänst
Tisdag 31 mars kl 14.00 Gudstjänst
Torsdag 5 mars kl 14.00 Mässa
Torsdag 19 mars kl 14.00 Gudstjänst

Gläntan, Madesjö
Tisdag 10 mars kl 14.30 Gudstjänst
Tisdag 24 mars kl 14:30 Mässa

Almen, Nybro

Onsdag 1 april
Morgonmässa, Mariakapellet i Nybro kyrka

18:00

Präst: L Ström. Musiker: K Björkander Petersson.

08:30

Passionsandakt, Klockargården S:t Sigfrid
18:30
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Syföreningen serverar
kaffe. Kaffeservering till förmån för Världens barn.

Torsdag 12 mars kl 15.00 Gudstjänst
Torsdag 26 mars kl 15.00 Mässa

MÖTESPLATSER

Söndag 5 april Palmsöndagen
Himlaliv och dopets dag, Nybro kyrka
10:00
Himlaliv- en enkel gudstjänst med barnen i centrum som varar
ca 45 minuter. Gemensam sång i kyrkan från kl.09.50. Fika i
kyrkan. MiniGospel. Dopets dag för barn döpta i Nybro under
2019. Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson.
Ledare: L Hasselqvist.
Högmässa, Oskars kyrka
10:00
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: K Karlsson. Kyrkkaffe i
kyrkan.
Gudstjänst, Hälleberga kyrka
10:00
Seniliorkören. Präst: G Madeland. Diakon: I Graaf.
Musiker: A Welinder. Kaffe i vapenhuset.
Gudstjänst, Kristvalla kyrka
11:00
Präst: J Thelin. Musiker: Å Cederholm.
Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 14:00
Alexander Pisanko, orgel. Präst: T Hård af Segerstad.
Diakon: B Priem. Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.

SYFÖRENINGAR
Abbetorp-Rugstorp
Torsdag 19 mars kl 17.00
Bäckebo
Torsdag 19 mars kl 14.00
Oskar
Torsdag 5, 19 mars, 2 april kl 13.30
Pastoratssyföreningsdag
torsdag 26 mars kl 11.00-14.00
Början i S:t Sigfrids kyrka, därefter måltid i Klockaregården,
Åsa Hedman berättar om Sydafrika.
Anmälan till Henrik Jonsson, tfn 0481-429 70
innan 19 mars. Meddela särskild kost.
S:t Sigfrid
Tisdag 3 mars, 7 april
Hällebärga
Tisdag 25 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april

KYRKNYTT 2-2020 9

MÖTESPLATSER
Söndag
Samvaro och sång
Madesjögläntan
14.00 - 16.00
Sön 1, 15, 29 mars

Måndag
Finska gruppen Nybro
Ansgarsgården 14.00 - 16.30
Mån 9, 23 mars

Tisdag
Vardagsträff Madesjö
Prästgården 11.00 - 13.00
Tis 3 mars
Skrock och skrönor från Kristdalabygden. Thomas Hård af Segerstad
ger glimtar från en folktro i gången
tid som ger eko än idag.
Tis 17 mars
Stortjuven Per Don; Om levnadsödet
som väcker varje generations längtan
att finna skatten berättar Göran och
Olle Madeland. Och de visar också
filmen!

Torsdag
Mötesplats Gullaskruv
Folkets hus 13.30 - 15.50
Tis 31 mars
Samtal, sång andakt och fika.

Gemenskapscafé
Orrefors, Muggebo
16.00 - 18.30
Tis 3, 10, 17, 24, 31 mars
En mötesplats för integration, samtal
och gemenskap.

Onsdag
Mat & Prat i Målerås
Folkets hus 12.30 - 14.00
Ons 4, 18 mars, 1 april
Mat, gemenskap, samtal och sång.
Matanmälan senast två dagar innan
samlingen till Solveig ”Sollan” Olovsson: 070 – 951 23 46. Maten kostar
50 kr. Svenska Kyrkan i samarbete
med Vuxenskolan.

Dagledigträff Bäckebo

Tis 31 mars
Vackert till Påsk; Bellis blomsterhandel visar och ger tips om hur vi kan
smycka med växter.

Församlingshemmet 12.30-14.00
Ons 4 mars
Dan Andersson 100 år. Visor och liv
med Stig Erixon.

Dagledigträff Alsterbro

Caféträff Alsterbro

Folkets hus 13:00 - 14:30
Tis 25 februari
Ulla Borgius, Torsås, berättar om
SKUT - Svenska kyrkan i utlandet.

Oasen 14.00 - 16.00
Ons 4 mars, 1 april

Tis 31 mars
Skaparglädje – tavlor och tankar med
Anna-Karin och Stig Erixon.

Gemenskapsträff
Kristvalla
Kyrkskolan 13.00 - 15.00
3 mars
Naturfotograf Nils Elgqvist berättar
om hjortdjur på Öland. Kafe med
dopp 20 kr.
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Gemenskapscafé Nybro
Ansgarsgården 15.00 - 19.00
Ons 4, 11, 18, 25 mars, 1 april

Titta In! Madesjö
Prästgården 09:00-11.00
Hermanstorpsvägen 6
Tors 5, 12, 19, 26 mars,
2 april
Vävstugan är också igång!

Kaffet é på
Örsjö 09.00 - 11.30
Tors 5, 12, 19, 26 mars, 2 april
Välkomna till gemenskap kring en
kopp kaffe i församlingshemmet
bredvid kyrkan. Drop in & Drop out.

Fredag
Moder Teresas diakonioch missionsgrupp
Jutegården 13.30 - 15.00
Fre 27 mars

Sång-Ord-Soppa,
Jutegården 11.30 - 14.00
Fre 6, 20 mars, 3 april
Tillsammans äter vi soppa, sjunger,
gymnastiserar och diskuterar allt
mellan himmel och jord. Alla generationer är välkomna, kostnad 30 kr/
vuxen,

Kaffedags Alsterbro
Oasen 14.00 - 16.00
Fre 6, 13, 27 mars, 3 april
Välkommen när du vill mellan kl 14
och 16 till Oasen, Alstervägen 34 b,
Alsterbro Vi bjuder på en enkel kopp
kaffe och en stunds gemenskap.

UPPTÄCKTER OCH FÖRDJUPNING

Om att vara människa
18.30 i Madesjö Prästgå rd,
Herma nstor psvägen 6, Nybro

Måndag 24 februari Radioprofilen Lisa Syrén
Lisa Sy réns öppna, okomplicerade och a ngelägna sa mta l med rad iolyssna re ha r
fascinerat och get t henne en stor följa rska ra. Vi få r höra om hennes m innen
f rå n de må nga å ren på Sver iges Rad io.

Måndag 9 mars Utrikeskorrespondenten Niklas Sjögren
Utsä nd i Ka mbodjas djungler och till katast rofer na ef ter tsuna m in i Japa n.
Kor respondentjobbet ä r of ta et t ensa ma rbete, Nik las Sjög ren ta la r
bl.a. om hu r det ä r at t ha ntera upplevelser av lida nde.

Måndag 23 mars Författaren Kristine Lorentzson
Öppet berät ta r K r istine Lorentzon om hu r sonens svå ra sjukdom kom at t
påverka hela fa m iljen, det blev en t ung in re resa i sjuk husm iljö och en
sta rk berät telse mella n hopp och för t vivla n.
Ent ré 50 k r ink ludera r f ika. I nsläpp f rå n k l 18.0 0

e
Måndag 30 mars Grand Finale
Skådespelaren Catherine Jeppsson
Olof Lövmo trio
Kyssande vind
En d ra matiserad va nd r ing genom Hja lma r Gullbergs förfat ta rskap.

Kvällen inleds med supé
Biljet ter 150 k r endast förköp, ka n bestä llas på
försa m lingsexp. tf n. 0481 – 429 0 0. Senast f redag 20 ma rs.
Intäkterna går till ACT Svenska kyrkans internationella arbete.

Ge bort en biljett till någon du vill glädja!
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UPPTÄCKTER OCH FÖRDJUPNING
Upptäck Det heliga landet
Med bibeln i ena handen och en kartbok och bilder i andra, lever vi oss in i Jesu liv
och de platser han vandrade till. Vid ett tillfälle (4 mars) kommer biskop Jan-Olof
Johansson och talar om Israel-Palestina-konflikten.
Samåkning från Madesjö prästgård med pastoratets minibuss. Samling 18.00
När: Onsdagarna 4 mars, 18 mars och 1 april 18.30-20.00.
Var: Hälleberga församlingshem
Ledare: Göran Madeland, 070-309 34 84
Anmälan: Behövs ej. Kom de tillfällen du kan. Fristående träffar.

Upptäck Kyrkans historia
Följ med på en vandring i tid och rum genom kristenhetens historia. Denna termin fokuserar vi på de första 1000 åren. Upptäck intressanta sammanhang och personer som fått
och har betydelse för den kyrka vi idag har.
När: Torsdagarna 19 mars och 26 mars 17.00-18.30,
Var: Jutegården
Ledare: Carl-Magnus Söderholm
Anmälan: Behövs ej. Kom de tillfällen du kan. Fristående träffar.

Upptäck Kyrkans tysta språk.
”Vaffö gör ni på detta viset…?” Varför har prästen så annorlunda kläder på sig? Varför är
det olika färger på söndagarna? Varför står altaret längst fram i kyrkan? På begäran ges
en repris av höstens kurs. Nu med intressanta besök i olika kyrkor där vi lyssnar in och
försöker förstå deras tysta språk.
Är du nyfiken på att fördjupa dig i kyrkans rika symbolspråk är du välkommen till denna
kurs!
När och var: 18.30 – 20.00 Torsdagarna 19 mars (Madesjö kyrka), 2 april (Örsjö kyrka),
16 april (Kråksmåla kyrka), samt den 23 april (Madesjö kyrka).
Ledare: Thomas Hård af Segerstad
Anmälan: Behövs ej. Kom de kvällar du kan.

Bibelstudium

Många av våra musikarrangemang gör vi i samarbete med

Ansgarsgården

Kyrkogatan 5 Nybro

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

98,1 MHz

Torsdagar i jämn vecka kl. 15 - 16.30
19 mars, 2 april

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.

UPPTÄCKTER OCH FÖRDJUPNING
Välkomna till ännu en

FILMKVÄLL
I ÖRSJÖ

Fördjupningsdag
”Gud och lidandet”
Fixar du kaffe, gör affischer, sjunger i kör
eller har du något annat engagemang som en
av pastoratets ca 400 ideella medarbetare?

Ideella medarbetare
Anmäl dig i så fall till fördjupningsdagen
i Madesjö Prästgård lördagen den 4 april.
En heldag med föreläsning, fördjupning och
samtal kring det ständigt aktuella ämnet
”Gud och lidandet”.
Dropp-in fika med smörgås kl 9.00 - 9.30
för den som önskar.
Lunch och mer fika ingår också.

Anmälan
och info om matintolerans till
församlingsexp. tel.nr. 429 00
senast 20 mars.

Denna gång visar vi

”Dödlig Puls”

– en spännande film från 1990 med
bl.a en ung Julia Roberts i
huvudrollerna.
Filmen handlar om fyra medicinstuderande ungdomar som försöker
utforska vad som finns på
andra sidan döden.

Och du som inte är ideell medarbetare men
skulle vilja pröva, ta kontakt!
Telelista finns på
www.svenskakyrkan.se/kontaktaoss
och fanns på sid. 15 i Kyrknytt nr 1.

MUSIK

Filmen ger upphov till samtal och
reflektioner om skuld, förlåtelse och
tillvaron efter döden.
Plats: Örsjö församlingshem
Tid: Tisdag 7 april kl. 18.30
Gratis inträde
Självkostnadspris för popcorn
och godis.

Orgelbaguette
Nybro kyrka 19 mars kl 12:15
Vår nya kantor Kerstin Karlsson spelar
Lunchbaguette och kaffe/te
25 kr, serveras från kl 12.00
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Stå på modets sida
– fasteauktionen 2020

Torsdag 5 mars kl 18.0
0,
Internationella rådet
,
Orrefors, Muggebo.
Min resa till Sverige
– en kväll med berättel
ser.
Samtal om det internatio
nella
arbetet och fasteinsamling
en.
Kaffeservering.

Å

rets fasteauktion handlar om att vi har alla
rätten att leva i trygghet
och säkerhet. Kampen
för fred, jämställdhet,
rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi
lever alla under samma himmel och
har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. Tillsammans
skapar vi hopp, möjligheter och en
hållbar framtid.
Svenska kyrkan är en del av en
världsvid gemenskap och bärs av tron
på en Gud som tar ställning för den
som är nedtystad eller lever i en utsatt
situation. Det nya namnet för Svenska
kyrkans internationella arbete är ACT
Svenska kyrkan. Vi är medlemmar i
ACT-alliansen, Action by Churches
Togeter, som är ett globalt samarbete
mellan kyrkor och kyrkorelaterade
organisationer. Som humanitär aktör
är vi snabbt på plats vid katastrofer
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tack vare samarbeten med partners
världens över.
Vi tror på styrkan i att stödja
lokala krafter, vilka bäst känner
kontexten och snabbt kan bedöma
behoven. När krig och naturkatastrofer är ett faktum är det alltid högsta
prioritet att rädda liv och lindra nöd.
Det handlar om att säkra tillgång till
mat, vatten och tak över huvudet.
I årets fasteauktion vill vi lyfta
fram det modiga och hoppfulla arbete
som många av våra partner gör i
världen för att minska våld, bygga
fred och försoning. Det arbetet är
viktigare än någonsin i en tid när

polariserande och hatfulla budskap
sprids via sociala medier. Många av
våra samarbetspartner utsätts i dag
för olika typer av hot när de står upp
för de mänskliga rättigheterna.
Årets fasteauktion börjar den 23
februari och håller på till den 5 april.
Under den tiden sker många spännande saker i pastoratet. I Madesjö
blir det föreläsningar och Grand
Finale med en enkel supé och därpå
en Musikalisk och Litterär soaré
utifrån Hjalmar Gullbergs dikning.
Alla intäkter går oavkortat till ACT
Svenska kyrkan.
I pastoratet sker också lotterier,
försäljningar och serveringar till
förmån för fasteauktionen. På flera
håll kommer det att bakas semlor
på fastlagssöndagen och våfflor till
Marie bebådelsedag. Följ gärna ACT
Svenska kyrkan på Facebook och
Instagram.

ill
t
e
t
s
e
r
Jag
Paris

Jag reste till Paris för att möta min bonusson och andra ungdomar som lämnat Nybro.
I Frankrike befinner sig drygt 2000 ungdomar som kom till Sverige som
ensamkommande flyktingbarn.
Barn som blev nekade asyl i vårt land och därför flydde vidare.
Till skillnad från Sverige följer Frankrike FN:s rekommendationer att inte
utvisa människor till kriget i Afghanistan.
Te x t o ch foto: Linda Lawne r Wåhlin

I

Svenska Kyrkan i Paris mötte jag en pojke som
drömmer om att arbeta med att hjälpa människor
i nöd. För en vecka sedan gick han andra året i
gymnasiet i Sverige men lever nu på gatan i Paris.
Dagarna går åt till att stå i kö för mat. När frukostkön är slut gäller det att genast gå till middagskön i nästa
soppkök. Han sjuk och febrig efter kalla nätter under bar
himmel. Trots att han inget har så försöker han hjälpa
dem runt omkring sig.
Jag mötte en pojke från Kalmar som skulle ha börjat andra året på ekonomiprogrammet om han inte hade missat
gymnasielagen med en dag. När han skulle registrera sig
på migrationsverket i november för 4 år sedan var det kö,
han fick tid till nästa dag. Det skulle visa sig bli ödesdigert
när avslaget för uppehållstillstånd kom flera år senare.
Jag mötte en pojke från Nybro som nu lever gömd i 18
månader innan han kan söka asyl på nytt. Det är en lång
tid att leva på gatan.
Jag mötte så många ungdomar. Alla talar de flytande
svenska. Alla hade de bott i svenska familjer.
Unga människor med drömmar om ett liv men som gång
på gång tvingas lämna allt. Vad skulle Jesus ha sagt? ”Du
skall älska din nästa så som dig själv” ”Allt vad du vill att
andra ska göra för dig ska du även göra för dem” Vem av
oss vill byta plats med dessa unga? Har vi gjort för dem
vad vi själva önskar skulle gjorts för oss?
Jag besökte tältlägren. Där på gatan bland de smutsiga,

sjuka, ensamma. Bland de unga med hopp om en framtid.
Där fann jag Gud. Där i misären strålade Guds kärlek
stark. Där fylldes jag av ett inre lugn. Överallt såg jag
Gud. I en delad flaska vatten. I ett par skänkta vinterskor.
I ynnesten över att få vara den som kan ge.
Jag tänker ofta på vad det innebär att vara kristen. Vad
skulle Jesus ha gjort i min situation? Jesus var en människa som avsade sig det världsliga, det ytliga, tingen.
Han vandrade bland dem som andra undvek, till och med
föraktade. De fattiga, utslagna, ensamma. De sjuka, de
hemlösa. Dem på flykt.
Ingenstans i bibeln kan jag läsa Jesus uppmana oss att
bygga tempel, organisationer, ämbeten. Att stänga dörrar
eller vakta gränser. Tvärt om uppmanar han oss att vara
sanna i oss själva, att möta varandra med öppna hjärtan.
Jag har mött hundratals människor på flykt de senaste
åren. Flera av dem har blivit mina närmaste vänner, min
familj, mina barn. Det är en gåva svår att förstå. Hur Guds
vägar slingrar sig över berg och hav. Hur ett barn fött i
Afghanistan nu lever här bland oss.
Att vara kristen handlar för mig inte om tro. Att vara
kristen är ett påbud om medmänsklighet. Att vara kristen
är ett aktivt val. Ett val som ibland utmanar oss, rent av
skrämmer oss. Men att följa Guds väg innebär också att
du kan se vägen upplyst, även i det svartaste mörker. Att
du är hållen. Att följa Gud är att leva i tillit. Det handlar
om mod.
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Kan man berätta något
viktigt med sina händer?
Jag tänker inte på teckenspråket utan på vad vi kan GÖRA med våra händer.
Att städa, laga mat, tvätta bilen, rita en teckning, sticka sockor, tända ett ljus eller
ställa en bukett vackra blommor på bordet kan betyda mycket om du
gör det för någon annan.
Det kan till och med vara livsviktigt!
Sann kärlek uttrycker vi kanske oftare i handling än med ord.
Min bön:

Jesus du som älskar oss med både ord och handling,
hjälp oss att använda våra händer som du vill.
Amen

