
NYBRO PASTORAT 

Kyrknytt3
-2

01
9

 T
E

M
A

för Svenska kyrkan i 
Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla, Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar

Vad är 
påsk 
för dig?



2  K Y R K N Y T T  3 - 2 0 1 9

Ansvarig utgivare: Lars Ström, 
Redaktör: Birgitta Priem Haglund
Redaktion: Thomas Hård af Segerstad, Henrik Jonsson, 
Kristina Meyer, Åsa Modig, Marie Andersson
Kontakta Kyrknytts redaktion: nybro.kyrknytt@svenskakyrkan.se
Postadress: Nybro Pastorat, Box 124, 382 22 Nybro. Tel. 0481-429 00
Besöksadress: Kyrkogatan 5
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nybropastorat

Framsidesbild: Påskteckningar
Framsidesfoto: Marie Andersson
Form: Lasse Peterson, VIBRA
Tryck: Lenanders Grafiska, 113286
Vid uteblivet Kyrknytt: Kontakta Åsa Modig, 
0481-429 03 mån-fre.
Nästa nummer: 27 april 2019

Kyrknytt Kyrknytt ges ut av Nybro Pastorat med 10 nummer per år och delas ut till alla hushåll. 
Vid utebliven Kyrknytt, kontakta Åsa Modig 0481-429 03, mån-fre. 

S
olen skiner och det är vår i luften. 
Jag minns ungdomstiden när jag åkte skidor på 
hårda skarsnön. Snön täcktes här och där av 
tallbarr. Det var fritt och enkelt att åka vart som 
helst i skogen.

Vid tallens rötter hade snön smält så att lingonkvistar 
syntes. Frysta lingonbär skimrade rött. De var plock- och 
ätbara. De blöta tuvorna och hela skogen luktade friskt 
och vårligt. Det glömmer jag aldrig.

Idag finns det ingen hård skarsnö men solen skiner och 
då är det lättare att vara glad och lycklig. 

Nästa dag kan solen försvinna. Det regnar och blåser 
kallt. Det blir molnigt, mörkt och dystert. 

Vi får soliga och lyckliga dagar men också mörka och 
gråa stunder. Genom att leva vårt liv lär vi mest om Gud.
När allt går bra i livet är det lätt att tro att Gud älskar 
oss. 

Under de mörka svåra stunderna känns det som att Gud 
har glömt oss.

Guds kärlek är som solljus som skiner alltid. Guds 
kärlek lyser bakom de mörkaste molnen. Precis som vi ser 
genom flygplansfönstret när vi flyger. 

Vi är alla älskade av Gud så som vi är, ofullkomliga och 
icke perfekta. Ta mot det och lita på det. Det är vår bästa 
livskraft.

Herren är det ljus      
som möter oss i mörkret  
för att vi skall se vår möjlighet.                                                                                          
(Bo Setterlind)

Men vänta inte, det kan bli för sent en 
dag.  
Ingen av oss vet om vi har en mor-
gondag.  
Jesus älskar Dig och har en plan för 
ditt liv här.  
Du kan börja med ”Gud som haver 
barnen kär…” 
(Maria Bjurström)

 
Eeva Creelman,

diakon
    

Vårluft
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K Y R KO G Å R D S F Ö R VA LT N I N G E N  I  N Y B R O  PA S T O R AT

Inför påskhelgen                                                                                  
Nu är det dags att beställa 
PÅSKLILJOR för utsättning på 
graven  Fina påskliljor i kruka á 
80 kr/st, inkl utsättning.                                         
För mer information och beställ-
ning kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen, 
tel 0481-429 04 eller via e-post: 
liselotte.erlandsson@svenskakyrkan.se
 

Vårstädning av 
kyrkogårdarna
När vädret så tillåter påbörjar 
vi arbetet med att vårstäda 
på kyrkogårdarna.                                                                                     
Vi tar bort granris, ljung, kransar 
och dylikt från de gravar som har gravskötselavtal. 
Gravrättsinnehavare som önskar tillvarata ex vis kransar, 
kransställ, gravlyktor m m ombeds att göra det snarast.  
Vattnet kommer att kopplas på så snart det inte fryser 
på längre.                                                                                      

PRISLISTA 2019
GRUNDSKÖTSEL INKL. VÅR- OCH 1 190 kr/år
SOMMARPLANTERING 
GRUNDSKÖTSEL  990 kr/år
Tillval  
PÅSKLILJA I KRUKA  80 kr/st
HÖSTLJUNG 70 kr/st
VINTERDEKORATION 150 kr/st
GRAVLJUS  50 kr/st
BLOMBUKETT 1  190/st
BLOMBUKETT 2 330 kr/st
TVÄTTNING AV GRAVVÅRD 350 kr/tim
SINGEL  100 kr/hl
UTBYTE o 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

En kämpig tid som du har tagit dig 
igenom, en glädje som har burit dig, 
en ovärderlig vänskap? Dramatiska 
händelser, vardagsnära stunder, dråp-
liga episoder, besvikelser, arbete, slit 
och fest; allt är delar i våra livsberät-
telser, färgade av tårar, tacksamhet, 
saknad, tomhet, ödmjukhet, glädje, 
vördnad och mycket annat ur våra 
känsloregister. 

Tänk om det gick att foga samman 
vad som har varit värt att minnas, en 
skildring av vad just nu levande har 
stoppat in i minnesbanken?

Vi vill försöka! 

Du är en 

berättelse! 

Dessutom hittar du oss i;  
Alsterbro Oasen 5 april kl 14.00 
och några timmar framåt.
Madesjö Prästgård 11 april kl 9.00 
och några timmar framåt.

Var med i projektet LIVSBERÄTTEL-
SER du också!

Din berättelse är unik och den är 
värd att delas med andra! 

Projektet LIVSBERÄTTELSER har 
fått medel från Kampradstiftelsen för 
att med filmens hjälp föra samman 
människor och händelser till något 
som förhoppningsvis ska resultera i 
ett filmdokument under 2019.    Stort 
eller smått, kort eller långt – det vik-
tiga är att det är din berättelse och att 
du vill dela med dig av den till andra! 
Berätta! Ring oss så kommer vi! 

Thomas Hård af Segerstad 
0481-429 11, 
Vanja Roshagen 
070-879 81 07

Har du ett personligt minne av 
något som har följt dig genom 
livet? 

Kanske en händelse som du 
varit med om och som har stan-
nat kvar i dig? Kanske en hemlig 
dröm som har varit viktig även 
om den aldrig gick i uppfyllelse? 
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Vi bad några av barnen i 
våra grupper att rita vad 

påsk är för dem 
- här kommer bilderna!
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Tillsammans gör vi 
världen bättre

För att visa att vi är en del av den världsvida kyrkan har Nybro pastorat under 
de senaste åren avsatt 50 000 kronor i budgeten till internationella ändamål. 

Pastoratets internationella råd tar sedan fram förslag till projekt som 
sedan beslutas om i Kyrkorådet. 

Under 2018 blev beslutet att stödja följande fyra projekt:

Text: Evy Annér

1) 10 000 kronor 
till nunneklostret i 
Bardejov i Slovakien 
och nunnornas arbete 
för barn och ungdo-
mar med svaga sociala 
förutsättningar i ett 
av Europas fattigaste 
områden.

Vi har goda erfarenheter av vad våra bidrag tidigare 
under åren har gett för resultat genom tackbrev och bilder. 
Vi har också direktkontakt via abbedissans syster, som bor 
i Nybro.

2) 10 000 kronor till Den Gode Herdens skola i Betlehem. 
Skolan har drygt 300 palestinska flickor och några pojkar 
som elever från förskola till studentexamen.

3) 20 000 kronor till Svenska kyrkans internationella 
arbetes projekt P144: Mentormammor, ”Ge mammor och 
barn en chans” I Sydafrikas kåkstäder utbildas mödrar till 
att stötta och utbilda andra mammor. Mentormammorna 
fungerar som uppsökande barn- och mödravårdscentraler. 
Verksamheten startades av den svenska läkaren Ingrid 
Le Roux för över 35 år sedan i en av Kapstadens kåk-
städer, Crossroads och fick namnet Philani -”ett friskt liv”. 
Metoden har under åren utvecklats och finns nu i flera 
av kåkstäderna. Den har utvärderats av forskare på flera 
universitet och blir nu modell för hela Sydafrika. Bidraget 
utbetalas via Madesjöbördige Håkan Jonssons och hans 
sons insamlingskampanj ”Maraton”, som är en del av 
projektet.

4) 10 000 kronor till 
2018 års julkampanj 
”En flicka är född”. 
I julkampanjen lyfts de 
orättvisor och över-
grepp som en flicka 
drabbas av bara för att 
hon är flicka.

- Att fattigdom och orättvisa normer gör att flickor får 
sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörj-
ning.

- Att flickor utsätts för sexuellt våld eller könsstympning.

- Att flickor får äta sist och minst.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt 
över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, 
värdighet och makt över sina egna liv.

I alla pastoratets åtta församlingar görs dessutom väldigt 
mycket mera. Under 2018 samlades enbart till Svenska 
kyrkans internationella arbete in 121 992 kronor i kollek-
ter och andra insamlingsaktiviteter. Men det samlas också 
in pengar till många andra internationella ändamål. Under 
julhelgen hade t ex samtliga församlingar en eller flera 
kollekter till Den Gode Herdens skola med ett resultat på 
15 802 kronor. 

Vi ska inte heller glömma våra syföreningars fantas-
tiska arbete, vars resultat ofta går till olika internationella 
ändamål

Väskor, förkläden och bonad som sålts till förmån för Mentorsmammor i Sydafrika.
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GUDSTJÄNSTER

Söndag 31 mars Midfastosöndagen

Pastoratsmässa, Sankt Sigfrids kyrka      11:00 
Medverkan av Pastoratskör under ledning av våra musiker. 
Kyrkkaffe i Klockaregården. Pastoratets präster, musiker och 
diakoner. 

Onsdag 3 april
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Söndag 7 april 5:e sönd i fastan

Högmässa med dop, Nybro kyrka      10:00 
Präst: C-M Söderholm. Diakon: E Creelman. 
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyrkan.

Gudstjänst, Brunnsgården, Kristvallabrunn      10:00 
Sång av barn. Präst: A Geyer. Musiker: P Nilsson. Kyrkkaffe. 

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     14:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i 
kyrkan efter mässan.

Sinnesrogudstjänst, Bäckebo kyrka      14:00 
Präst: S Erixon. Musiker: I Jonsson

Johannesmässa, Nybro kyrka      18:00 
Präst: N Holmsten. Musiker:K Björkander Petersson.

Onsdag 10 april
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Samtal i Passiontid, Klockaregården Sankt Sigfrid    18:30 
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Kaffe.

Söndag 14 april Palmsöndagen

Gudstjänst, Hälleberga kyrka      10:00 
Seniliorkören medverkar. Präst: G. Madeland. Musiker: A. 
Welinder. Diakon: I Graaf. Efter gudstjänsten inbjuder vi till 
Församlingsmöte i församlingshemmet. Öppet forum för ideer 
och frågor. Kaffe.

Högmäsa, Oskars kyrka      10:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: V Roshagen. Kyrkkaffe i 
kyrkan.

Himlaliv, Dopets dag, Nybro kyrka      10:00 
Himlaliv - en enkel gudstjänst med barnen i centrum. Vi hjälps 
åt med att: - ringa i klockorna - sjunga - tända ljus - upptäcka 
vad som finns i det hemliga skåpet - be - ta upp kollekt. Himla-
liv varar ca 40-45 minuter. Avslutas med fika i kyrkan. Gemen-
sam sång i kyrkan från kl.09.50. Medverkan av MiniGospel. 
Vi firar Dopets dag för barn döpta i Nybro under 2018. 
Präst: H Jonsson. Musiker: I-L Gustafsson.

Gudstjänst, Kråksmåla kyrka      10:00 
Idag medverkar Britt-Mari Ottosson med solosång. Enkelt 
kaffe efter gudstjänsten. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     14:00 
Medverkan av Kristina Schmähl, sång. Präst: T Hård af 
Segerstad. Diakon: B Priem Haglund. Musiker: I-L Gustafsson. 
Vårfest i prästgården efter mässan med smörgåstårta, lek och 
sång.

Mässa, Örsjö kyrka      14:00 
Extra sång. Präst: G Madeland, Musiker: V Roshagen. Efter 
gudstjänsten kan man gå en liten tipsrunda till Församlings-
hemmet där vi serverar kaffe. Bingospel för den som vill. 
Allt till förmån för det internationella arbetet.

Johannesmässa, Nybro kyrka      18:00 
Präst: T Hård af Segerstad.

Onsdag 17 april
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Torsdag 18 april Skärtorsdagen

Skärtorsdagsmässa, Hälleberga kyrka      18:00 
Stämningsfull mässa med altarets avdukning. Präst: G. Made-
land, Diakon: I Graaf. Musiker: K Björkander Pettersson. 

Skärtorsdagsmässa, Nybro kyrka      18:30 
Präst: C-M Söderholm. Diakon: E Creelman. 
Musiker: A Palmqvist. 

Skärtorsdagsmässa, Örsjö kyrka      18:30 
Välkommen till en stilla mässa då altaret klädes av inför lång-
fredagen. Präst: L Ström. Musiker: V Roshagen.

Skärtorsdagsmässa, Madesjö kyrka      19:00 
Medverkan av: Gitte Lind, flöjt. Präst: T Hård af Segerstad. 
Diakon: B Priem Haglund. Kantor: I-L Gustafsson.

Skärtorsdagsmässa,Kristvalla kyrka      19:00 
Präst: A Geyer. Musiker: P Nilsson.

Skärtorsdagsmässa, Bäckebo kyrka      19:00 
Präst: S Erixon. Musiker: I Jonsson.

Skärtorsdagsmässa, Kråksmåla kyrka      19:00 
Präst: H Jonsson. Musiker: K Jonsson.

Fredag 19 april Långfredagen

Gudstjänst, Oskars kyrka      10:00 
Inför korset. Präst: H Jonsson. Musiker. V Roshagen.

Långfredagsgudstjänst, Nybro kyrka      10:00 
Sång. Präst: L Ström. Musiker: A Palmqvist.



8  K Y R K N Y T T  3 - 2 0 1 9

Långfredagsgudstjänst, Sankt Sigfrids kyrka      10:00 
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Kyrkokören medverkar.

Långfredagsgudstjänst, Hälleberga kyrka      10:00 
Präst: G Madeland. Musiker: Agneta Håkansson. 

Långfredagsgudstjänst, Bäckebo kyrka      11:00 
Kristina Schmähl medverkar med solosång. Präst: S Erixon. 
Musiker: K Jonsson.

Långfredagsvandring, Örsjö kyrka      14:00 
Vi samlas i kyrkan och går sedan en liten vandring (c:a 400 
meter) där vi följer Jesu väg till korset. Avslutning i kyrkan. 
Präst: G Madeland. Musiker: V Roshagen .

De nio läsningarna, Madesjö kyrka      15:00 
De nio läsningarna före påsk Musikgudstjänst.- Jesu lidandes 
historia i ord och toner Körgrupp Åsa Bolmvall, violin. Pia Byg-
deus, piano. Inga-Lill Gustafsson. Präst: T Hård af Segerstad.

Korsandakt, Kråksmåla kyrka      16:00 
Cecilia Madesen spelar flöjt. Präst: S Erixon. 
Musiker: K Jonsson.

Via dolorosa - meditativ musikgudstjänst, 
Kristvalla kyrka       18:00 
«Via Dolorosa» - meditativ musikgudstjänst: Kristvalla 
kyrkokör, Nybro Manskör, flöjt: Per Larsson, Präst: A Geyer. 
Musiker: P Nilsson. 

Lördag 20 april Påskafton 

Påsknattsmässa, Nybro kyrka      23:00 
Medverkan av Joy Singers Präst: C-M Söderholm Musiker: B 
Alexandersson Gudstjänsten inleds utanför kyrkan 

Söndag 21 april Påskdagen

Högmässa, Oskars kyrka      09:30 
Cantabile medverkar. Präst: H Jonsson. Musiker: V Roshagen. 
Kyrkkaffe i kyrkan.

Gudstjänst, Sankt Sigfrids kyrka      10:00 
Kyrkokören medverkar. Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. 
Kyrkkaffe i kyrkan.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     10:00 
Påskkören, Gospelkids, Glasblecket, Stanley Gustafsson orgel/
piano. Präst: T Hård af Segerstad. Diakon: B Priem Haglund. 
Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.

Påskdagsmässa, Hälleberga kyrka      10:00 
Medverkan av Hällebergakören vid denna Festmässa i glädje 
och sång! Präst: G Madeland. Diakon: I Graaf. Musiker: Agneta 
Håkansson. Kyrkkaffe och påskgodis i vapenhuset.

Högmässa, Nybro kyrka      11:00 
Medverkan av: Kyrkokören. Präst: L Ström. Diakon: E Creel-
man. Musiker: A Palmqvist. Sändning av ungdomarna till Taizé. 
Kyrkkaffe i kyrkan.

Familjegudstjänst med dop, Kristvalla kyrka      11:00 
Påskmusikalen «Stenen borta» med barnkör och kyrkokör.
Trumpet: Ingvar Gustafsson. Kyrkkaffe och påskgodis i kyrkan.
Präst: A Geyer. Musiker: P Nilsson.

Påskhögmässa, Bäckebo kyrka      11:00 
Välkomna till en glad mässa där vi firar uppståndelsen! Idag 
har vi STORKÖR och Maria Högström spelar trumpet. Bröd-
försäljning. Kyrkliga syföreningen bjuder på kyrkkaffe i kyrkan. 
Påskgodis. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Påskdagsgudstjänst, Örsjö kyrka      11:30 
Medverkan av Cantabile vid denna Festgudstjänst i glädje och 
sång! Präst: CM Söderholm. Musiker: V Roshagen. Kyrkkaffe 
och påskgodis i vapenhuset.

Johannesmässa, Nybro kyrka      18:00 

Måndag 22 april Annandag påsk

Emmausmässa, Madesjö kyrka      14:00 
Medverkan av Linnéakören. Präst; H Jonsson. Musiker: 

Musikgudstjänst, Kråksmåla kyrka      17:00 
En glad musikgudstjänst med STORKÖR och musikanter - och 
påskgodis! Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Onsdag 24 april
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Söndag 28 april 2:a sönd i påsktiden

Högmässa, Nybro kyrka      10:00 
Präst: C-M Söderholm. Musiker: Ann Palmqvist. Kyrkkaffe i 
kyrkan.

Mässa, Abbetorps församlingshem      14:00 
Präst: C-M Söderholm. Musiker: I Jonsson. Efter mässan som 
vanligt kyrkkaffe med hembakat!

GUDSTJÄNSTER
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GUDSTJÄNSTER

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     14:00 
Präst: L Ström. Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i kyrkan.

Johannesmässa, Nybro kyrka      18:00 

Tisdag 30 april
Vårgudstjänst, Bäckebo kyrka      19:30 
Vårgudstjänst, Stig Erixon leder, och därefter valborgsfirande 
på kyrkslätten med brasa och körsång. Avslutande musik-café i 
församlingshemmet. Välkomna!

Söndag 5 maj 3:e sönd i påsktiden

Högmässa, Nybro kyrka      10:00 
Medverkan av kören Vox Trollbäcken Präst: C-M Söderholm. 
Diakon: E Creelman. Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkkaffe i kyr-
kan.

Mässa, Kristvalla kyrka      10:00 
Präst: A Geyer. Musiker: Kaffe på stående fot i kyrkan. 

Gudstjänst med Dop, Oskars kyrka      10:00 
Präst: H Jonsson. Musiker: V Roshagen. Kyrkkaffe i kyrkan.

Friluftsgudstjänst, Folkets park, Alsterbro      14:00 
Välkommen  att vara med i «Söndagskören». Vi träffas kl 13.00 
och övar. (om inte vädrets maktser står oss bi, kommer vi att 
vara inomhus i Folkets hus) Präst: S Erixon. 
Musiker: K Jonsson. Medtag gärna kaffekorg.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka.    14:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Diakon: B Priem Haglund. 
Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.

Johannesmässa, Nybro kyrka      18:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: V Roshagen.

GUDSTJÄNSTER
PÅ SÄRSKILT BOENDEN

Strandvägen, Nybro 
Tisd 2 april Gudstjänst kl 14.00
Tisd 16 april Mässa kl 14.00
Tisd 30 april Gudstjänst kl 14.00

Fröjdekulla, Alsterbro 
Torsd 4 april Mässa kl 14.00
Torsd 18 april Skärtorsdagsmässa kl 14.00
Sönd 21 april Påskdagsgudstjänst kl 14.00
Torsd 2 maj Gudstjänst kl 14.00

Gläntan, Madesjö
Tisd 9 april Gudstjänst kl 14.30
Tisd 23 april Gudstjänst kl 14.30

Almen, Nybro 
Torsd 11 april Gudstjänst kl 15.00
Torsd 25 april Mässa kl 15.00

Stallgården, Orrefors  
Onsd 17 april Andakt kl 14.00

Hälleberga församlingshem 
Tisd 14.00 
9, 23 april

Birgittasalen, Ansgarsgården, Nybro 
Tisd 15.00 
9, 23 april 

Bäckebo församlingsghem 
Tisd 14.00 
11 april

Församlingshemmet Abbetorp  
Torsd 18.30 
25 april

S:t Sigfrid
Tisd 14.00 
2 april

Oskars församlingshem
Torsd 13.30 
4 april

Abbetorp-Rugstorps syförening firar 50 år! De som varit med från 
början är Gun-Britt Johansson, Evelyn Adolfsson, Mary Nilsson och 
Monica Johansson . Med på bilden är också Karin Fransson och Ejvor 
Ericsson. Foto: Henrik Jonsson

SYFÖRENINGAR
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Vårkonsert 

Nybro kyrka 
Lördagen den 27 april kl.16.00 

 

Vårlig körmusik av bl.a. Wilhelm Stenhammar, 
Oskar Lindberg och Ola Gjeilo samt 

Antonio Vivaldis GLORIA  
Nybro Kammarkör  

Stråkorkester, oboe, trumpet, piano och orgel 
Pernilla Ingvarsdotter, sopran 

Anna Thorstensson, alt 
Paul Thorstensson, dirigent 

 

SENSUS                 Fritt inträde             Nybro pastorat 

MUSIK

Orgelbaguette, Madesjö kyrka       
Torsd 11 april kl 12:15 

Idag sitter Karin Lundborg Folkegård vid tangenter 
och pedal. 

Kaffe/te och baguetter (25 kr) 
säljs från kl 12.00 

Kristvalla kyrka 
Långfredag 
19/4 kl 18  
           
Kristvalla kyrkokör 
Nybro Manskör
Flöjt: Per Larsson
Präst: Annette Geyer 

VIA DOLOROSA 
- meditativ 

musikgudstjänst

Madesjö kyrka
Långfredagen den 19 april 2019 

kl 15.00

De nio läsningarna 
Jesu lidandes historia i ord och toner

Körgrupp
Åsa Bolmvall violin
Pia Bygdeús piano

Thomas Hård af Segerstad präst
Inga-Lill Gustafsson dirigent

Välkomna!

MUSIKGUDSTJÄNST 
Med barnkörer från Växjö stift

Nybro kyrka 
lördag den 30 mars 2019 kl. 16.00

Linda Färdigh, piano  •  Sara Karinsdotter, dir.
Välkomna!

Många av våra musikarrangemang gör vi i 
samarbete med 
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Jag åkte till RIA Nybro för att få reda på vad det innebär att vara volontär i just den verksamheten. 
Väl där möttes jag av två ganska nyblivna volontärer - Åsa och Miriam, som såklart hade tagit 
steget av olika anledningar. Miriam Sveder, kommer från Rockneby och läser till diakon. När hon 
gjorde sin praktik på RIA Nybro så blev hon väl mottagen och tyckte mycket om praktikplatsen. 
Det gjorde att när praktiken var slut så anmälde hon sig som volontär och åker nu en gång i veck-
an och hjälper till några timmar. 

Åsa Lidberg, kommer från Nybro och jobbar som undersköterska. Hon har varit volontär i ca en 
månad även om funderingarna kring det har funnits länge. Hon ville ha något meningsfullt även på 
fritiden och kommer en eller två gånger i veckan, ca två-tre timmar åt gången.

Gemensamt för bägge är att de gillar stämningen, att det är lätt att hitta något att ta tag i och 
många arbetsuppgifter att välja på. Man kan hjälpa till att hämta varor, vara på lagret, reparera, 
sortera, plocka fram och stå i kassan för att nämna några arbetsuppgifter. Båda är överens om 
att det är väl investerad tid som ger mycket mer energi än vad man kanske kan tro. Bägge tycker 
också att det är bra att komma en stund varje vecka som volontär. Då har man en kontinuitet som 
de tror man behöver i detta ”Må bra jobb”.

Vem som helst kan faktiskt bli volontär, man kan prova på några veckor och se vad det innebär. 
Hur mycket tid man vill lägga är upp till var och en. 

Låter detta intressant: Kontakta RIA på 0481-121 00 eller info@rianybro.org 
eller besök oss och ta kontakt med  någon anställd.

Volontär – ett enkelt 
sätt att få gemenskap!

Miriam Sveder

Åsa Lidberg

Utflykt för ALLA
Samtliga resor är planerade så att rullstols- och rollatoranvändare bekvämt ska kunna delta. Kost-
nad max 300 kr/resa allt inkluderat för resorna 8 maj, 28 maj och 3 juni. Anmälan till församlingsex-
peditionen 0481-429 00 eller till ansvarig för resan. Glöm inte att anmäla ev. matintolerans samt att 
lämna tel. nr. Det är möjligt att avanmäla vid förhinder. Påstigning under vägen kan i vissa fall ske.

Onsdag 8 maj
Utflykt till Virserums Konsthall med bl.a. utställ-
ningarna ”TRÄ 2019” och ”Landsbygdens kvinnliga 
berättelser” och dessutom sevärdheter längs vägen 
som Näcken i Björneström. 
Samling för påstigning vid Kristvalla kyrka kl. 10.00. 
Hemkomst ca 17.30. 
Anmälan; Pia Nilsson tel. 0481 - 429 81 eller 
församlingsexp. senast tisdag 30 april.

Tisdag 28 maj
Utflykt med hemligt resmål.
Samling för påstigning vid Madesjö Prästgård, Hermanstorpsvägen 6, Nybro, kl. 10.00. Hemkomst ca kl. 17.30. 
Anmälan; Birgitta Priem tel. 0481 – 429 32 eller församlingsexp. senast fredag 17 maj.

Måndag 3 juni
Utflykt till Öland. Mer info kommer i nästa nr av Kyrknytt.
Samling för påstigning vid Bäckebo församlingshem kl. 10.00.
Hemkomst ca 17.30.
Anmälan; Stig Erixon tel. 070-209 68 75 eller församlingsexp. senast 24 maj.

Lördag 15 juni
Utflykt för alla åldrar. Besök på Xperimenthuset i Oskarshamn. Intag av medhavd lunch i Svenska kyrkans församlingshem.
Möjlighet till lek och bad under eftermiddagen.
Samling för påstigning vid Ansgarsgården, Kyrkogatan 5, Nybro kl 9:00. Hemkomst ca 18:30.
Anmälan; Ingrid Graaf tel 0481-429 60 eller församlingsexp. Senast 5 juni.
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Text: Kristina Meyer.
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Måndag

VARDAGSTRÄFF, 
Madesjö Prästgård 
Hermanstorpsvägen 6
Tisdagar 11:00-13:00

2 april: Senaste nytt från Mikael-
skyrkan i Estland; Anita Titus är 
tillbaka och vi får veta om den sven-
skspråkiga församlingens fortsatta 
utveckling med kunglig glans.

16 april: Säcken knyts ihop; Över-
levnadsexpert Johnny Häggqvist 
ger oss den fjärde och sista delen ur 
sin digra kunskap om att klara sig i 
utsatta situationer. Förhoppningsvis 
tillåter vädret kortare utomhusvis-
telse.

5 maj: Vintern rasat ut; Vi firar Val-
borgsmäss med husfolket.

Efter programmet serveras kaffe/te 
med smörgås för 25 kr och den som 
vill är välkommen att stanna på det.

Mötesplatsen Gullaskruv 
Folkets hus    
Tisd 13:30 - 15:30
30 april 

Kyrkan är på plats på Mötesplats 
Gullaskruv denna gång. Fika, samtal 
och sång.

Tisdagsträff för integra-
tion,  Muggebo, Orrefors       
16:00 - 18:30
2, 9, 16, 23, 30 april

Gemenskapsträff, Kyrk-
skolan, Kristvalla   
Tisd 13:00 - 15:00
9 april 

Andakt, kaffe och lotteri. Program: 
«Naturen i Småland». Fotografen 
Hans Olofsson visar bilder och 
berättar.

Gemenskapscafé 
Ansgarsgården Nybro     
Onsd 15:00 - 19:00
3, 10, 17, 24 april

Dagledigträff, Bäckebo  
församlingshem     
Onsd 12:30 - 14:00
24 april 

«Påsken i tro och tradition» med 
prästen Stig Erixon.

Mat å Prat, Målerås 
folkets hus       
Onsd 12:30 - 14:30
10, 24 april

Alla välkomna till mat och ge-
menskap, samtal och sång i Målerås 
Folkets hus. Matanmälan senast två 
dagar innan samlingen till Solveig 
”Sollan” Olovsson: 070 – 951 23 46. 
Maten kostar 50 kr. Svenska Kyrkan 
i samarbete med Vuxenskolan.

Caféträff, Oasen, 
Alsterbro.     
Onsd  14:00 - 16:00
3 april

Onsdag

MÖTESPLATSER

Tisdag

Finska gruppen
Ansgarsgården
Månd 15:00
1, 15 april och 6 maj

OBS Ny tid!

Hur tar man sig till  
våra mötesplatser?

Med Närtrafiken fram till 
dörren, beställ senast 
dagen innan. 

Tel. 010-21 21 000 
knappval 3.
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Torsdag

Söndag

Moder Theresagruppen, 
Jutegården, Nybro 
Fred 13:30
12 april

«Kaffedags» Oasen, 
Alsterbro     

Fred 14:00 - 16:00
5, 12 april, 

Välkommen till en stunds ge-
menskap runt kaffebordet. 12 april 
blir sista tillfället för våren. Sedan tar 
vi lite paus och hoppas återkomma 
efter sommaren. Vi har som vanligt 
«drop in» och «drop ut» under vår 
öppettid 14:00-16:00.

Sång-Ord-Soppa, 
Jutegården Nybro    
Fred  11:30 
5 april och 3 maj

Titta In i Madesjö 
Prästgård
9:00 - 11:00 
4, 11, 18, 25 april och 2 maj.

Du kan läsa tidningen, dricka kaffe 
och/eller prata en stund – de ko-
star inte något. Nu har vi stickcafé 
också! Kan du inte sticka? Här får du 
hjälp att komma igång!
Vävstugan är bemannad kl 10:00-
11:30. Mary Bjerstedt visar hur allt 
fungerar, du kan ställa dig i kö för 
någon väv och kan du inte väva får 
du lära dig av Mary.
Varm välkommen!

Kaffet e´på, Örsjö 
församlingshem      
Torsd 09:00 - 11:30
11, 18, 25 april, 2 maj

Välkomna till gemenskap kring en 
kopp kaffe i församlingshemmet 
bredvid kyrkan. Drop in & Drop out.

Sopplunch i Örsjö      
Torsd 12:00 - 13:00
4 april

Välkomna på en tallrik soppa och 
lunchgemenskap i Örsjö församling-
shem. Fem föreningar i samverkan 
bjuder! Frivillig gåva till hjälparbete. 

Cafeträff Kyrkskolan 
Kristvalla    
Torsd  14:00 - 16:00
25 april

Samvaro och sång på
Madesjögläntan
Varannan söndag kl. 14:00-16:00
31 mars, 14 april och 28 april

BINGO
Syföreningen i Hälleberga inbjuder 
till BINGO till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbete. An-
dakt, kaffe och hembakat, lotterier 
och Bingo!

Den 30 mars kl 14:00 i PRO-
lokalen, Bruksplan vid Orrefors 
glasbruk.

Varmt välkomna!

Lördag

MÖTESPLATSER

Fredag
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Upptäck psalmernas tillkomst!
Hur kom egentligen våra kära psalmer under kyrkoåret 
till? Vilken var situationen? Hur tänkte författarna – och 
tänker du? Fördjupa din psalmupplevelse och var med 
och sjung nya och gamla psalmer med anknytning till bl a 
påsk- och sommartiden. Har du en särskild psalm som 
du vill veta mera om? Hör av dig till Pia.   

Plats: Kristvalla församlingshem
Tid: tisdag 23 april, 18.30-20.00
Ledare: Pia Nilsson
Anmälan: Behövs ej

Upptäck Sellergren!
Upplägg: Tre samlingar: 
1) Visning av saker samt samtal i 
Sellergensrummet i Hembygds-
museet. 2) Sellergens psalmer. 
Sångstund med körmedverkan i 
Hälleberga kyrka. 3) I Sellergrens 
fotspår. Vi besöker platser i Hälleberga församling som 
är knutna till Sellergrens liv. Samling utanför Hälleberga 
församlingshem. Medtag kaffekorg denna gång.

Tid: torsdagarna 28 mars, 4 april och 11 april. 
18.30 – ca 20.00

Ledare: Göran Madeland samt Sellergrenskännarna 
och författarna till böcker om S´s liv: Christian Braw och 
Olle Madeland. 

Anmälan: Behövs ej, kom de dagar du kan!

Resa till Det Heliga Landet 2020
Är du intresserad av att följa med på en åttadagarsresa 
i Jesu fotspår i slutet av april 2020? Vår förre biskop och 
stor kännare av det Heliga Landet Jan-Olof Johansson 
blir vår reseledare. Alla resor, transfers och utflykter, all 
mat (utom på planet), alla inträden och all dricks i det 
ganska dyra landet ingår. Pris: 18.000:-.

Lämna intresseanmälan (ej bindande!) till 
Göran Madeland, 0481-429 30, 
goran.madeland@svenskakyrkan.se. 
Se reseupplägg på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/nybro

UPPTÄCKTER OCH FÖRDJUPNING

Är du intresserad – hör av dig!

Bibelstudium
Torsdagar i jämn v kl. 15 -16.30

4 april, 18 april, 2 maj osv.

Ansgarsgården, Kyrkogatan 5 Nybro
Ingen kostnad

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

Varmt Välkommen!

DU MISSAR VÄL INTE
Resan i Luthers fotspår 6-10 maj 2019?
Med Tomasbuss reser vi bekvämt – med både påstigning 
och avstigning i Nybro, till de fantastiska vin- och borg-
distrikt där Martin Luther levde och verkade. 
Grundpris 5.495:- för dig som tillhör någon av pastoratets 
församlingar.

Anmälan snarast på www.exodusresor.se 

Mer info finns på pastoratets hemsida: 
www.svenskyrkan.se/nybro 
eller kontakta Thomas Hård 0481-429 11

OBS! Korrekta tider!
Fördjupningsdag för ideella!

Madesjö Prästgård 6 april
Dropp-in-fralla 9.00 - 9.30.

 Start 9.30. Avslutning 17.30 med enkel mässa.
Måltider, frukt och fika ingår.

Välkommen du som är anmäld!
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SETT OCH HÖRT

Den 17/2 uppmärksammande Olle Madelands insats (insamling) 
för att få till belysning på kyrkans korfönster, lite extra i mässan i 
Madesjö. Olle höll tacktal och var mycket glad över att hans dröm till 
slut hade förverkligats. Foto Göran Madeland.

Dopetsdag Oskars  kyrka. På bilden ses barnen med sina föräldrar när 
de hämtar sina doplöv. Fr vä: Carl och Diana med gossen Fritz, Elin 
och Cenny med tösen Ronja, samt Johan och Benita med gossarna 
Joel och Björn. Och så prästen Thomas Hård.

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.

98,1 MHz

Radio NybroRadio Nybro

Göran Madeland pratade om In- och utsida - vilket är vikti-
gast? I Örsjö gestaltades semlan av Gustav Kjellsson, i Häl-
leberga av Madeleine Olsson. Dräkten är sydd av Andreas 
Welinder.

”Det göttaste finns inuti!”
eller ”Semmelsången”
Göran Madeland, Fastlagssöndagen 2019 

Vill du höra sången? Sök på www.youtube.com: Semmelsång.

När man ser en bakelse
ser man först det som är utanpå.
Färg och form och gräddesmask
är så´nt man kollar in.
När man börjat äta den
upptäcker man mer -
man ser att det finaste och göttaste finns inuti!

När man ser en människa
ser man först det som är utanpå.
Ögon, öron, händer, hår
är så´nt man kollar in.
När man har lärt känna den
upptäcker man mer -
man ser att det finaste och göttaste finns inuti!
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Svår fråga för en 3-åring och 
lika svår för oss vuxna...

Vi förstår inte heller hur det randiga 
lilla fröet nedanför fågelbordet till 
sommaren plötsligt blivit en fyra 
meter hög solros, eller hur stort uni-
versum är, om det har ett slut och 
vad som i så fall finns bakom slutet?
Påsken i kyrkan handlar om att det 
finns en som dog men uppstod och 
lever. Han vet också hur det lilla 
fröet kan bli en blomma och vad 
som finns bakom universum. Han 
heter Jesus och är den som ger oss 
evigt liv. Man kan läsa om honom i 
”Jesusboken”.

Glad Påsk!

Min bön:

Jesus det är så mycket jag inte 
förstår, men jag litar på dig.
Tack att du lever!

Ingrid Graaf

Släng inte äggkartongen! 
Ta istället fram sax, pennor, papper samt lite fjädrar och klistermärken och gör dina egna 

äggkoppar. Klipp ut ägghållare ur äggkartongen och pynta efter tycke och smak. Och varför inte 

göra äggen till små söta figurer också? Garanterat populärt pyssel hos barnen! 

  

Färga ägg med råvaror ur kylen – gör såhär: 

Koka upp vatten med vald råvara, lägg i äggen och koka dem. Låt dem sedan stå i kylen och bli 

riktigt kalla och pensla dem med olja om du vill ha blanka ägg. 

Förslag på råvara: 

• En klyfta rödkål 
• En rödbeta skuren i bitar 

• Lökskal 
 

  ärga ägg 

naturligt 

Släng inte äggkartongen! 
Ta istället fram sax, pennor, papper samt lite fjädrar och klistermärken och gör dina egna 
äggkoppar. Klipp ut ägghållare ur äggkartongen och pynta efter tycke och smak. Och varför inte 
göra äggen till små söta figurer också? Garanterat populärt pyssel hos barnen! 

  

Färga ägg med råvaror ur kylen – gör såhär: 

Koka upp vatten med vald råvara, lägg i äggen och koka dem. Låt dem sedan stå i kylen och bli 
riktigt kalla och pensla dem med olja om du vill ha blanka ägg. 

Förslag på råvara: 

• En klyfta rödkål 
• En rödbeta skuren i bitar 
• Lökskal 

 

  ärga ägg 
naturligt 

Släng inte äggkartongen!
Ta istället fram sax, pennor, papper samt lite fjädrar och klistermärken och gör dina egna äggkoppar. 
Klipp ut ägghållare ur äggkartongen och pynta efter tycke och smak. Och varför inte göra äggen till 
små söta figurer också? Garanterat populärt pyssel hos barnen!

Färga ägg med råvaror ur kylen – gör 
såhär:
Koka upp vatten med vald råvara, lägg i äggen 
och koka dem. Låt dem sedan stå i kylen och bli 
riktigt kalla och pensla dem med olja om du vill 
ha blanka ägg.

Förslag på råvara:
• En klyfta rödkål
• En rödbeta skuren i bitar
• Lökskal

Blir alla levande igen undrade 
Maja 3 år?
Maja hade just läst ”Jesusboken” med 
sin pappa och undrar om morfar också 
kan bli levande igen precis som Jesus...


