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S
nart är våren här! Vi vänder ett nytt blad i al-
manackan och går in i maj. Dagarna blir längre 
och ljusare. Humlor surrar i trädgårdarna och 
flyttfåglarna blir synliga på nytt. Själv längtar jag 
efter att få se sädesärlor och ladusvalor. 

Nu när våren närmar sig kan vi minnas det gångna 
året. Våren 2018 var våren som blev kort. Den inleddes 
kylig och snörik men avslutades med rekordvärme. Som-
maren som följde blev den varmaste i mannaminne. 

Hur långt ett mannaminne är varierar i och för sig 
– frågar ni en vän till mig kommer ni att finna att hans 
är förfärande kort. I förra veckan gick han omkring en 
hel dag och letade febrilt efter sin mobiltelefon. Efter att 
sökt på nära nog samtliga möjliga och omöjliga stäl-
len i och utanför huset fann han den till slut i utrymmet 
där familjen har kattmaten – vilket också är platsen för 
proppskåpet! Då kom han plötsligt ihåg att en 16-am-
peresäkring gått kvällen före, så han fick använda ficklam-
pan i telefonen för att kunna se och byta proppen. När 
detta var gjort fick de ljus i huset igen och kunde se vad de 
skulle göra. Ja, det enda som inte var helt som det skulle 
var väl då själva mannaminnet …

Vi människor är ytterst beroende av ljus för att fungera 
och må väl. Det är därför som vi under årets mörkaste 
månader tänder juleljus, längtar efter den vita snön eller 
helt enkelt flyr till soligare breddgrader. Vårt behov av ljus 
gäller rent fysiskt, men det gäller också själsligt. Ibland 
lägger sig ett mörker på olika sätt över våra liv. Sjukdom 
eller ensamhet lägger sig som en mörk filt över vårt inre 
och stjäl vår livsgnista. Vid sådana tillfällen kan en med-
människas omtanke vara det ljus som håller oss vid liv.

Aposteln Johannes förklarar i inledningen till sitt 
evangelium, att oavsett hur djupt vi människor upplever 
det yttre eller inre mörkret så är det inte totalt. Och ljuset 
lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det! När 
detta skrivs tänds snart majbål runt omkring i vår kom-

mun. Under tiden som du tittar på elden som brinner, får 
du gärna fundera över om det finns någon i din närhet 
som du anar upplever något slags mörker i sitt liv. Någon 
som längtar efter att få se om så bara en fladdrande låga 
av hopp och ljus i sin tillvaro. Någon som verkligen skulle 
sätta värde på en hand – kanske din hand – som sträcks ut 
till omtanke och omsorg.

Låt oss ta den tanken med oss när vi nu hälsar våren 
välkommen till vårt land, när vi står inför den eld som 
tänds för att fira att ljuset och värmen nu med snabba steg 
återvänder till Sverige. Det är ett ljus som ger nytt liv till 
det som tycktes dött i naturen. Men för oss människor 
kan det också få vara en bild för ett inre ljus som kan lysa 
upp våra egna liv, men också varandras liv.

 Henrik Jonsson 
Komminister    

Vårglädje

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Nybro pastorat sammanträder

torsdagen den 16 maj 2019 kl 18.00 i Madesjö prästgård
Ann Hammenholt, Ordförande

Ärenden enlit utsänd föredragningslista Ärende-
handlingarna finns även tillgängliga i Ansgarsgården, 

Kyrkogatan 5, Nybro

Sammanträdet är offentligt
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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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Gemenskapshelg med Vuxensamvaro och Rekreation! 

Boka in 
13-15 september! 

Då reser vi till 
vackert belägna 

Hjortsbergagården 
för trevlig gemenskap, 
möjlighet till utomhus-

vistelse, uppsluppna 
påhitt, goda samtal 

samt daglig bön eller 
gudstjänst. 

Kostnad 300kr/person
Anmälan mm i senare 
nummer av Kyrknytt.
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Delgivning! Gravrättsinnehavare sökes!
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen 
för begravningsverksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar anteckna sig som gravrätts-

innehavare till  gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen i Nybro pastorat komma i kontakt med dessa. 
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser i Nybro pastorat. 

De gravar som berörs av denna delgivning är sedan mer än 2 år försedda med en skylt med uppmaningen 
att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

En förteckning över vilka gravar som är berörda finns även på kyrkogårdarnas  anslagstavlor samt på  
www.svenskakyrkan.se/nybro/gravar-och kyrkogardar. Sökandet efter gravrättsinnehavare avslutas 1 oktober 2019   

För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition telefon 0481-429 04, telefontid vardagar 10-12, 13-15 
Vår besöksadress är Kyrrkogatan 5 Nybro 

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon anhörig före den 1 oktober 2019 kan gravplatsen komma att 
betraktas som återlämnad till Nybro pastorat. Det kan medföra att gravanordningen kan tas bort.

Nybro kyrkogård    
Gravplats Gravsatta   
B 58 Viktor Håkansson   
B 116 Josefina Svensson  
B 311 Erik Manfred Valentin Sjöqvist  
B 572-573 Ruben Nylander/ 
 Elsa Ingegerd Nylander 
B 635 Harry Svensson/
 Adelaide Henriette Svensson  
D 71-72 Erik Engdahl/Vivi Engdahl 
L 13-14 Birger Abelsson/
 Judit Elin Viktoria Abelsson  
L 235-236 Viktor Nilsson/Hilma Ingeborg  
 Agusta Nilsson  
M 111-112 Tage Jonsson/
 Svea Cecilia Lovisa Jonsson  
M 149-150 Karlsson/Simon Gartberg/
 Agda Ingegärd Gartberg 
N 121-122 Sivert Franzén/Rut Franzén  
N 240-243 Aron Löwenfeldt/
 Ida C Löwenfeldt/Svea Gunborg  
 Evelina Lundberg   
N 309-310 Ragnar Nyström/Vera Mildred  
 Viktoria Nyström  
N 444-445 Jenny Karlsson/
 Ernst Julius Karlsson  
NB 48-49 Gun-Britt Karlsson  
P 39-42 Hildegard Johansson/
 Henrik Birger  
 A Johansson/Arvid JOhansson  
P 49-50 Harald Svensson/
 Jenny Charlotta Svensson 
P 262-263 Carl O Hellborg/
 Ottilia Hellborg 
P 327-328 Erik Rudolf Olsson/Hanna   
 Dagny Ingegärd Olsson
R 9-10 Erik Malmqvist/Ebba Edit  
T 4 John Clewior/
 Gerda Amanda Robinson 
V 187 Elsa Danielsson/
 Herbert Danielsson   
V 648 Sixten Adolfsson   
   
S:t Sigfrids kyrkogård  
S G 79A-D Anna/Sture/Torsten/
 Gunnar Danielsson  
S G 92-93 Matilda Charlotta Nilsson/
 Per Edvard Nilsson  

Gravplats Gravsatta 
S G 312-314 Elsa V S Holgersson/Johan A 
 Holgersson/Lennart Holgersson 
S G 348-349 Karl Liljeborg/Selma Liljeborg  
S NB 66 Hilma Gustafsson   
   
Bäckebo kyrkogård    
2 250:1 Sara Nystrand   
2 315:4 Erling Jonsson/Tekla Jonsson/
 David Jonsson   
4 595:1 Per Axel Johansson   
5 462:2-3 Knut Karlsson/Sigrid Karlsson 
5 648-649 Helfrid Fransson/John Gustav   
 Edvin Fransson/Johan August   
 Fransson   
  
Kråksmåla kyrkogård   
KÅ G 6 Carl Algot Nilsson/Sylve Alrik 
 Alriksson/Hulda Augusta 
 Alriksson
G 142A-B Karl Johan Pettersson/Sofia   
 Pettersson/Klara Pettersson
G 246 Gustaf Peter Johansson  
G 334 Oscar Johansson   
G 454 Rebecka Göransson  
G 460 Johan August Johansson  
N 1079A-B Janne Carlssons familjegrav  
    
Madesjö kyrkogård    
A 23 Helena Norén/Frans Norén/
 Rosa Engström  
B 73 Yngve Halléhn/Jenny Amanda 
 Halléhn/Johan Edvin Halléhn  
B 134 Johan Emil Jonsson   
B 153 Ida Karolina Karlsson  
B 206 Hulda Charlotta Jonsson 
E 122 Jan-Christer Persson/Lilly 
 Persson/Harry Persson  
E 244 Ingrid Annie Elina Fröjd  
E 319 Knut Albin Karlsson   
E 382 Gotthard Jonsson   
E 383 John Sandberg   
E 384 Bertil Lundqvist   
E 388 Gottfrid Niklasson   
E 389 Martin Gustavsson  
E 390 Peder Kjell-Gunnar Gunnarsson

Gravplats Gravsatta 
E 392 Ernst Petersson   
E 393 Herman Gunnar Carlsson  
E 394 Einar Torild Sixten Rudin  
E 395 Gustav Teodor Fransson  
E 396 Ida Matilda Carlsson  
E 398 Alma Augusta Sjögren  
G 127 Aron Nilsson/Anna Nilsson/
 Stina Nilsson   
G 336 John Pettersson/Ingrid Linder  
H 123 Karl-Alfred Petersson  
   
Hälleberga kyrkogård  
HB E 1:12 Jenny Johansson  
HB E 2:27 J M Rosvall  
HB E 2:29 Viktor Köhl   
HB E 4:58 Jenny Leo   
HB E 5:64 Sven Johannesson  
HB E 6:79 Knut Petersson 
HB E 6:85 Jenny Ahlkvist 
HB E 6:89 Anna Johannesson  
HB E 10:142 Elin Karlsson 
KONV 13-14 Filip Carlsson/Agda Carlsson  
VIOL 15 Josef Johansson   
   
Oskars kyrkogård    
OS D 120-121 Hugo Kronlund   
   
Örsjö kyrkogård   
ÖR A 94-95 Signe Grönquist/
 Henry Grönquist  
ÖR B 44-45 J A Jonsson/Amanda 
 Andersson/
 Erik August Jonsson  
    

SOMMAR
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Kollo
2019

12-15 augusti

SOMMAR Kolla-in-dagen 11 augusti
För dig som varit med i vår verksamhet under 

terminen och är född 2006-13 - håll utskik efter 
information eller fråga din ledare.

På kollo kan man bada, leka, idrotta, pyssla eller bara vara.
Har du inte fått någon inbjudan och vill åka med, 

hör av dig till: asa.modig@svenskakyrkan.se 
så skickar vi en inbjudan.

Den 12-15 augusti anordnar Nybro pastorat Kollo 
för alla barn som är födda 2006.

Platsen är Klintagården, Köpingsvik.

NYBRO PASTORAT 
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Böckernas bok

MOT ALLA 
ODDS?
Med utblickar mot vetenskap 
och idéhistoria belyser biolo-
gen och författaren Stefan 
Edman några av tidens svåra 
frågor. Han landar i att tro 
djupast sett måste få handla 
om att mogna till kärlek och 
ansvar för medmänniskan och 
jorden. Och att i förundran ana 
en tanke bakom universum och 
evolutionens myller. Boken ger oss 
svindlande perspektiv på tillvaron och 
en stimulerande läsupplevelse!

KONSTEN ATT BLI 
VÄN MED NÅDEN
Titeln fick mig att studsa! 
Denna fantastiska Guds in-
rättning som gavs mig med livet 
självt och av vilken jag orkar att 
leva det med alla mina brister 
och tillkortakommanden, hur 
kan det vara möjligt att förhålla 
sig kluvet till den? Jesper Svart-
vik, präst och forskare, visar 
på andra synsätt och ger med 
hjälp av exempel ur den judisk-
kristna traditionen intressanta 
aspekter på hur nåden kan och 
har tolkats. Det är en läsning 
som berikar!   

Redaktörens boktips:

Bibeln – böckernas bok
Det sägs att Bibeln är världens mest 
lästa bok. Mycket i vår kultur har Bibeln 
som resonansbotten. Den ger oss nycklar 
som öppnar upp konst, film och musik 
för oss. Bibeln är egentligen inte en bok 
utan många. Ordet bibel kommer från 
grekiskans biblia som betyder böcker. Den 
består av inte mindre än 77 böcker, av olika 
författare, skrivna under olika tider och på 
olika språk. Den är som ett eget bibliotek. 
Här finns allt från kärleksdikter och sånger 
till krönikor och brev.          

Efter ett omfattande arbete fick vi en ny 
översättning av Bibeln år 2000. Anlednin-
gen till att nya översättningar och språkliga 
revisioner görs är dels strävan att så exakt 
som möjligt återge grundtextens mening, dels 
att hålla språket uppdaterat i förhållande till 
vårt sätt att tala och skriva idag. Mycket i 
Bibeln är nedtecknat efter muntliga berättelser 
med vardagliga ord och uttryck. Att människor 
skulle förstå och känna igen sig i texterna var 
viktigt, de skrevs med ett begripligt språk.
Är du nyfiken på att börja läsa Bibeln? Gör det gärna 
tillsammans med andra! Det är så mycket mer givande 
när man är flera som gemensamt tolkar texterna och det 
berikar att se samma text utifrån våra olika livssituationer 
och erfarenheter. Då kan Bibeln i sin tur bli en tolknings-
mall för våra egna liv. Den viktigaste frågan är kanske inte 
”Vad betyder det?” utan ”Vad betyder det för mitt liv?”                                                  

Henrik Jonsson

”Böcker ska blänka som solar
och gnistra som tomtebloss. 

Medan vi läser böckerna 
läser böckerna oss.”
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BOKBORDEN! Du missar väl inte…
… bokborden i Nybro pastorat?! I stort sett i alla kyrkor 
och i flera församlingshem finns hyllor med böcker och 
vykort till försäljning. De kallas bokbord fast de inte alls 
är några bord. 

Bokborden skiljer sig åt, både utseendemässigt och in-
nehållsmässigt. Oftast finns böcker om grunderna i kristen 
tro och om vem Jesus är. Bönböcker, bibel och någon bok 
för fördjupning eller med bibelförklaringar ingår också i 
grundutbudet där även litteratur med särskild omsorg om 
sörjande finns. Och kanske någon utgåva som lämpar sig 
som presentbok. 

På några håll finns ett betydligt större urval än så med 
både nyutkommen litteratur och mer klassiska böcker. 
Dessa kan handla om allt som berör både tron och livet 
som helhet ur ett kristet perspektiv. Om helgon och 
högtider, om klimat och rättvisa, om dagsaktuell politik, 
etik, om mänskliga levnadsöden mm.

Vykorten anpassas efter kyrkoårets högtider, lämpliga 
kort för födelsedagar eller uppmuntran ska alltid finns. 
Om det är något du saknar vill vi gärna veta det! Tala om 
för undertecknad eller någon annan av pastoratets övriga 
medarbetare. 

Thomas Hård

Biblioteket i Ansgarsgården
Behöver du en lugn stund? Sitta ner en stund och bara in-
supa den levande miljön i ett rum fyllt av böcker? Välkom-
men till det nya biblioteket i Ansgarsgårdens källare!

Rummet är fyllt av böcker – en del vällästa, andra nästan 
nya. Här finns något för alla! 

Idén till biblioteket fick Niklas Holmsten en natt när han 
funderade på hur man kunde väcka läsintresset hos vuxna, 
ungdomar och barn? Det ska vara lätt att hitta något, bara 
att gå in och leta fram en bok som passar. Du kan läsa på 
plats, låna hem eller behålla. På detta sätt blir rummet en 
levande miljö som skapar trivsel.

Redan vid det första lägret som var i Ansgarsgården såg 
man att ungdomarna sökte sig till biblioteket för att läsa   
eller bläddra i böckerna. 

Fördelarna med att läsa en bok är att man kan vila i det. 
Hjärnan får vila på ett helt annat sätt än när vi tittar på 
telefonen, tv:n eller datorn.

Välkomna till Ansgarsgårdens bibliotek!

FÄRGSÄTT PSALTAREN 
– en målarbok för vuxna
Måla för själens skull! Den här vackra boken, där illustra-
tioner ur Psaltaren utgör de mönster som väntar på sin full-
ändning av den som söker en stunds ro och vila i att färg-
lägga fälten, inbjuder verkligen till det. På varje uppslag 
finns på vänstersidan någon eller några verser att meditera 
över under det att bilden till höger låter sig präglas av den 
som styr över färg och form. En bok för egentid!    

DE TILLHÖRIGA
Orden blir penslar och färg när Kent Wisti visar på guds-
riket omkring oss, som en handbok i att vara kyrka här 
och nu, i alla tider. ”Han synliggör den osynliga kyrkan i 
mellanrummen, i sårbarheten och i den trotsigt hoppfulla 
tron att allt är möjligt i det livsrum där andens vind får 
blåsa fritt”, skriver K.G. Hammar. Den här boken har 
fattats mig, den gestaltar vad jag själv inte har lyckats ut-
trycka och är en stor skatt i ett litet format! 

”En bok är som en trädgård som 
kan bäras i fickan.”

 Arabiskt ordspråk

Kan böckerna läsa människor?
Det kan de förstås! 

Hur skulle de annars veta 
allting om oss?” 

Lennart Hellsing

”Det är sant att livet är förmer 
än boken, men under stilla 

timmar med en god bok har 
mycket av det slagit rot i oss 

som fyllt våra liv med 
innehåll och mening.”

Niels Neergaard
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Söndag 28 april 2:a sönd i påsktiden

Högmässa i Nybro kyrka      10:00 
Präst: C-M Söderholm. Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyr-
kan.

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

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

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 
Präst: C-M Söderholm. Diakon: E Creelman. Musiker: I-L 
Gustafsson. Medverkan av kören Vox Trollbäcken. Kyrkkaffe i 
kyrkan.

Mässa, Kristvalla kyrka      10:00 
Präst: A Geyer. Musiker: I Jonsson. 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 
Medtag gärna kaffekorg. Välkommen också att vara med i 
«Söndagskören». Vi träffas kl 13.00 och övar (om inte vädrets 
makter står oss bi, kommer vi att vara inomhus i Folkets hus). 
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

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

Onsdag 8 maj
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Söndag 12 maj 4:e sönd i påsktiden

Högmässa, Nybro kyrka      10:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i 
kyrkan.

Konfirmationsgudstjänst, S:t Sigfrids kyrka      11:00 
Medverkan av Kyrkokören. Präst:  N Holmsten. 
Musiker: I Jonsson. 

Himlaliv, Dopets dag Madesjö kyrka      14:00 
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. Him-
laliv varar ca 40-45 minuter. Gemensam sång i kyrkan från 
kl.13.50. Medverkan av MiniGospel och GospelKids. Vi firar 
Dopets dag för barn döpta 2018 i Madesjö. Präst: H Jonsson. 
Musiker: I-L Gustafsson Terminsavslutning med familjeefter-
middag, lekar, tävlingar och fika som denna gång serveras i 
Prästgården. Dagen är slut senast kl. 16.20. 

Gudstjänst för små och stora, Bäckebo kyrka      14:00 
Präst: S Erixon. Musiker: A Welinder. 

Gudstjänst med Små & Stora, Örsjö kyrka      14:00 
Medverkan av Hemliga klubben. Präst: G Madeland. Musiker: 
V Roshagen, K Björkander Pettersson. Tipsrunda till Kyrkglass i 
församlingshemmet. Samling för Vägkyrkoarbetare.

Mässa, Hälleberga kyrka      17:00 
Medverkan av Hällebergakören. Präst: G Madeland. 
Diakon: I Graaf. Kantor: A Welinder. Kyrkkaffe i vapenhuset.

Onsdag 15 maj
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Lördag 18 maj
Helgmålsbön vid Franses stuga, Örsjö       18:00 
Andakt vid Franses gamla fina stuga (Orrabäck) som är öppen 
för besök. Sång. Musiker: V Roshagen. Medtag kaffekorg.

Söndag 19 maj 5:e sönd i påsktiden

Högmässa, Oskars kyrka      10:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: V Roshagen. Med efter-
följande vårfest i församlingshemmet. Anmälan 0481-42900 
senast 13/5.

Mässa, Kråksmåla kyrka      10:00 
Präst: S Erixon Musiker: K Jonsson som idag spelar tillsammans 
med dragspelare. Enkelt kaffe 

Högmässa, Nybro kyrka      10:00 
Medverkan av Joy Singers. Präst: C-M Söderholm. Diakon: 
E Creelman. Musiker: B Alexandersson. Kyrkkaffe i kyrkan.

Ekumenisk gudstjänst, Kristvalla kyrka      10:00 
Ekumenisk kör. Präst: A Geyer. Musiker: P Nilsson, 
Karin Johansson. Kyrkkaffe i Kyrkskolan. 

Gudstjänst, Abbetorps församlingshem      14:00 
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson. Kyrkkaffe.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     18:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i 
kyrkan.

GUDSTJÄNSTER
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GUDSTJÄNSTER

Onsdag 22 maj
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Söndag 26 maj Bönsöndagen

Gudstjänst Små & Stora, Hälleberga kyrka      10:00 
Medverkan av Tonfiskar och Diamanter. Präst: G Madeland. 
Diakon I Graaf. Musiker: A Welinder. Avslutning med varm-
korv m.m. vid församlingshemmet. 

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

Högmässa, Bäckebo kyrka      11:00 
Medverkan av: Per Oskarsson, sång. Präst: C- M Söderholm. 
Musiker: K Jonsson.

Mässa, Örsjö kyrka      17:00 
Extra sång. Präst: G Madeland. Musiker: I Jonsson.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     18:00 
Präst: H Jonsson. Diakon: B Priem Haglund. 
Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkfika i kyrkan.

Onsdag 29 maj
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka      08:30 

Torsdag 30 maj Kristi himmelsfärds dag

Ottemässa, Madesjö kyrka      08:00 
Våghalsarna. Stefan Oskarsson, trumpet. Präst: T Hård af 
Segerstad. Musiker: I-L Gustafsson. 

Gökotta, kapellplatsen Örsjö      08:00 
Gudstjänsten äger rum på gamla kapellplatsen (höjden mellan 
kyrkan och fotbollsplanen). Präst: G Madeland. Musiker: A 
Palmqvist. Medtag kaffekorg.

Gökotta Söregärde, Kristvallabrunn      08:00 
Hos Anne-May och Jonas Olsson, Söregärde. Kyrkokören 
medverkar. Präst: A Geyer. Musiker: P Nilsson. Medtag kaf-
fekorg. Vid dåligt väder håller vi till under tak. 

Gudstjänst, Sankt Sigfrids kyrka      10:00 
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. Kyrkokören medverkar. 
Tornmusik, Johannes Olofsson, trumpet. Ta med kaffekorg!

Gökotta utanför Hälleberga kyrka      10:00 
Vi samlas vid minneslunden på Hälleberga kyrkogård. Med-
verkan av Målerås musikkår och Seniliorkören. Präst: G Made-
land. Diakon: I Graaf. Musiker: A Welinder. Kyrkkaffe serveras.

Ottegudstjänst, Oskars kyrka      10:00 
Cantabile medverkar. Präst: H Jonsson. Musiker: V Roshagen. 
Kyrkkaffe i kyrkan.

GUDSTJÄNSTER
PÅ SÄRSKILDA BOENDEN

Högmässa, Bäckebo kyrka      11:00 
Medverkan av: Kulturskolans blåsarensemble med sin ledare 
Håkan Jonasson. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Gudstjänst, Fröjdekulla Alsterbro    14.00
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Söndag 2 juni Sönd före pingst

Högmässa, Nybro kyrka      10:00 
Medverkan av: Kyrkokören. Präst: 
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyrkan.

Högmässa, Bäckebo kyrka      11:00 
Önskepsalmer. Välkommen med dina sångförslag! 
Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka     18:00 
Präst: T Hård af Segerstad. Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i 
kyrkan.

Strandvägen, Nybro 
Tisd 30 april kl 14.00 Gudstjänst
Tisd 14 maj kl 14.00 Gudstjänst
Tisd 28 maj kl 14.00 Mässa

Fröjdekulla, Alsterbro 
Torsd 2 maj kl 14.00 Gudstjänst
Torsd 16 maj kl 14.00 Mässa
Torsd 30 maj kl 14.00 Gudstjänst

Gläntan, Madesjö
Tisd 7 maj kl 14.30 Gudstjänst
Tisd 21 maj kl 14.30 Gudstjänst

Almen, Nybro 
Torsd 9 maj kl 15.00 Gudstjänst
Torsd 23 maj kl 15.00 Mässa

Stallgården, Orrefors  
Onsd 15 maj kl 14.00 Andakt
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MUSIK

Orgelbaguette i Nybro      12:15 
Torsdag 9 maj 

Idag gästas vi av Håkan Martinsson från Kalmar. Baguetter 
och kaffe/fe börjar säljas 12.00 (25 kr) 

Många av våra musikarrangemang gör vi i samarbete med 

MADESJÖ PRÄSTGÅRD
Musikcafé med Linnéakören
Tisdag 14 maj kl 18 
Nostalgisk afton där vi uppmärk-
sammar Owe Törnquists låtskatt och 
träffar på bl. a.  
Hjalmar Bergström, Wilma m fl.
Kaffe med hembakat.   
Fritt inträde  
 Möjlighet att ge ett bidrag till 
Operation Smile.      

MADESJÖ KYRKA
”FOR THE BEAUTY OF THE EARTH” 

Musikgudstjänst lördag 4 maj kl 16.00

Vox Trollbäcken från Tyresö  •  Våghalsarna
Alfhild Medelius, violin

Susanne Sand, piano & dirigent
Inga-Lill Gustafsson, piano & dirigent 

Nybro kyrka torsdag 2 maj kl.10.00.                           
Konsert för alla sinnen.     

Tema: GULT & SKINANDE         
0 år och uppåt i vuxens sällskap. 
Efteråt tårtfika i Ansgarsgården. Välkommen!

NYBRO KYRKA

 

    
                

Lördagen 1 juni kl 16
Musikensembeln ”Troubadour”

Kör, dansare och instrumentalister från Lemvig, Danmark.

Traditionell, folklig och lättare klassisk musik. 
Kör-och orkesterledare: Erik Sommer
Erik har komponerat flera melodier i 

”Psalmer i 2000-talet”

Dansledare: Lise Sommer. 

Nybro kyrka

VÅRKONSERT 
idag 27 april kl. 16.00

Nybro Kammarkör m fl.

Fritt inträde

NYBRRO KYRKA 
18 maj kl 14.00. 

Sverigefinsk musikgudstjänst. 
Diakon: E Creelman. 
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MUSIK

År 1694 (sexton-nittifyra) så föds i Stockholms stad
ett musikaliskt underbarn av allra högsta grad.
Han spelade för hovet vid sju års ålder blott.
Johan Helmich Roman spås en framtid av stort mått. 

I hovkapellet satt han snart och spelte´ violin,
men staden London hägrade, det vore melodin.
Ulrika Eleonora, vår kungliga prinsessa,
blev hans beskyddarinna från fotabjäll till hjässa.

Hon ordnade med resan till Englands huvudstad.
Där fick han träffa musiker från världens hörn på rad.
Den svenske virtuosen, så kallades han där,
till Sverige vände åter efter fem år over there.

Till sitt kära hovkapell, som han förut måst försaka,
han återvände nu, det kändes gott att va´ tillbaka.
I maestrons ställning svingar han snart taktpinnen 
bestämt
och komponerar flöjtsonat till drottningen jag nämnt.

Under Romans ledning så ordnas nu konsert.
Den allra första i vårt land, man säger att det är.
Och Roman komponerar till påsk och pingst och jul
och hovkapellet spelar musiken utan strul.

I sitt första äktenskap får Roman två små söner.
Men hustruns död i barnsäng mycken sorg och missmod 
röner.
Med ohälsa och lomhördhet i sitt bagage han far
till kurort, som ger hälsa och ny repertoar.

När några år har gått till ända gifter Roman sig på nytt.
På Ryningsnäs i Mörlunda ett äktenskap har grytt.
Kapten Baumgardts unga dotter blir nu fru, får fyra barn.
Men efter blott sex år av lycka  även hon i dödens garn.

För Johan Helmich Roman är nu svårt att komponera.
Men likaväl, musik till fest, det måste han prestera.
På Drottningholm där gifter sig vårt tronföljarepar,
har tjugofyra satser av Drottningholmsmusiken klar.

Men Romans hälsa vacklar, att den ej helt fördärva,
så flyttar han med barnen ner till gården de fått ärva.
På Haraldsmåla var han dock ej overksam minsann:
”Den svenska messans” toner, han där i Ryssby fann.

År 1758 (sjutton-femti´åtta) komponeras Romans slutton.
Därefter Ryssby kyrkogård ger Roman sitta ron.
Men att hans toner lever och aldrig nånsin dör, 
det har musikens vänner ett särskilt ansvar för.

Pia Nilsson

”DEN SVENSKA MUSIKENS 
FADER”  JOHAN HELMICH 
ROMAN (1694-1758)

Musik av ”Den svenska
musikens fader”                                                                 

JOHAN HELMICH ROMAN

Lördag 25 maj kl 17                                                    
Kristvalla kyrkokör,  Nybro Manskör m fl 

körsångare

Stråkar och blåsare 
Alfhild Medelius, konsertmästare

Attila Gracza, cembalo
Solister: Margareta Melz, Britt-Mari Ottosson,

Minu Bergman,  Niclas Åhman
Pia Nilsson, dirigent

KRISTVALLA KYRKA
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Måndag

Vardagsträffen 
Madesjö Prästgård 
Hermanstorpsvägen 6

11:00-13:00.

30 april: 
Vintern rasat ut: 

Vi firar valborgsmäss med husfolket

14 maj: Anita Titus är tillbaka

och berättar vidare om den sven-
skspråkiga församlingen i Mikael-
skyrkan, Estland.

28 maj: Utflykt för alla 

Anm senast 16 maj. 
För mer info se sid: 3

Mötesplats Gullaskruv 
Folkets Hus 
30 april och 28 maj 
kl 13:30-15:30. 

Kyrkan är på plats på Mötesplats 
Gullaskruv dessa gånger. Fika, sam-
tal och sång

Tisdagsträff för integra-
tion, Muggebo, Orrefors. 
30 april, 7, 14, 21 och 28 maj 
kl 16:00-18:30

Gemenskapscafé i 
Ansgarsgården 
8, 15, 22 och 29 maj 
kl 14:00-19:00

Varje onsdag möts vi i Ansgars-
gården med början vid kaffevagnen, 
därefter andakt för den som vill. Vi 
fortsätter sedan med olika samtals-
grupper, pingis, skapande aktivitet 
för barn och stickcafé. Klockan 
17:30 är det mat till självkostnads-
pris (10:-)

Dagledigträff, Bäckebo 
församlingshem 
29 maj 
kl 12:30-14:00

Minns du sången? Vi lyssnar till 
musik och minns gamla tider.

Mat å Prat, Målerås 
Folkets Hus 
8 och 22 maj 
kl 12:30-14:30

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 på Oasen, 
Alsterbro
8 maj 
kl 14:00-16:00

Onsdag

MÖTESPLATSER

Tisdag

Finska gruppen
Ansgarsgården
Månd 15:00
6 maj

Några av medlemmarna i 
Oskars syförening.

SYFÖRENINGAR

Torsdag 2/5
13.30 Symöte med Oskars sy-
förening, Oskars församlingshem.
 
7 maj
14:00 Hälleberga syförening, 
Hälleberga församlingshem

14:00 Sankt Sigfrids syförening
 
16 maj
18:30 Abbetorps syförening, 
Abbetorp
 
23 maj
14:00 Bäckebo syförening, 
Bäckebo församlingshem

Tisdag 28/5
14:00-17:00 Försommarfest i hem-
bygdsgården, Gunnabo.
Kristvalla syförening hälsar gamla 
och nya medlemmar välkomna.
Program med Pia och Henrik.
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Torsdag

SöndagModer Theresagruppen, 
Jutegården, Nybro 
Fred 10 maj
13:30

Sång-Ord-Soppa, 
Jutegården Nybro    
Fred 3, 17 maj
kl 11:30 

Titta In i Madesjö 
Prästgård
Torsd 2, 9, 16, 22 maj
kl 9:00-11:00 

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. Nu har vi stick-
café också! 
Vävstugan är bemannad 10-11:30
Varm välkommen!

Kaffet e´på, Örsjö 
församlingshem      
Torsd 2, 9, 16, 22 maj
kl 09:00-11:30

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

Vårfest för seniorer
Hälleberga Församlings-
hem
Torsd 23 maj 
kl. 14:00-16:00

Andakt, sång, Seniliorkören och 
Diamanterna medverkar.
Smörgåstårta och kaffe
Anmälan senast den 16 maj till 
Yvonne Carlsson tel. 070 – 813 03 27

Matlagningsträff, Bäcke-
bo församlingshem:
Torsd 16 maj 
kl 17:30 

Tema för kvällen: Laga mat, äta och 
prata. Kostnad: 40 kr. Anm senast 
13 maj till Sigbritt Hellström 
tel 0481-541 82

Samvaro och sång på
Madesjögläntan
Varannan söndag kl. 14:00-16:00
28 april, 12 och 26 maj

”Gångedag” till 
Algutsboda
Sönd 5 maj

Samling 16.15 vid Hälleberga kyrka. 
Bilfärd till
Gudstjänsten 17.00 i Algutstboda. 
Kyrksmörgås

Lördag

MÖTESPLATSER

Fredag

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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SETT OCH HÖRT

UPPTÄCKTER OCH FÖRDJUPNING

Bibelstudium
Torsdagar i jämn v kl. 15 -16.30

2 och 16 maj

Ansgarsgården, Kyrkogatan 5 Nybro
Ingen kostnad

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

Varmt Välkommen!

Helle Klein
Har under flera års tid tvingats leva med livvakt 
på grund av uttalat hot mot henne. Den 11 feb-
ruari skulle hon ha medverkat i ”Om att vara 
människa” i Madesjö Prästgård men föreläs-
ningen ställdes in, anledningen var att hotbilden 
kraftigt hade förhöjts och hennes säkerhet inte 
gick att garantera. Hon beklagar och hoppas att 
kunna gästa oss nästa år.
Vi har tidigare haft personal på plats för att ge 
information då vi har tvingats ställa in, den här 
gången föll det bort och vi beklagar att ni som 
missade vår annonsering och därmed kom 
förgäves inte mötte någon som redogjorde för 
omständigheterna.

Vänligen
Birgitta Priem Haglund

Verksamhetsledare

Stipendium
för ”duktig studerande ungdom mellan 18 

och 30 år” från Hälleberga föramling
Läs mer på: www.edverdtzstipendiefond.se

eller kontakta Yngve Isaksson, tel 0481-
51851 Ansökan senast 15 juni 2019

Här är vi - de flesta av alla sångarna i nya, stora, gemensamma kören i Bäckebo-Kråksmåla-området. Välkommen med på “körtåget! 
Avgår tisdagar kl 19.00 i Folkets hus, Alsterbro.

z

Skänk en gåva
Bg: 887-0115

Swish: 123 67 66 885

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.

Radio NybroRadio Nybro
98,1 MHz
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Jag känner dessa barn och unga sedan de kom till 
Sverige hösten 2015. De allra flesta är av afghansk 
härkomst, antingen födda i Afghanistan eller i Iran, 
som illegala redan vid första andetaget, av föräl-
drar på flykt. 

När ungdomarna hösten -17 fick avslag på sin asylan-
sökan och förlorade sitt boende i kommunens regi fick 
flera flytta hem till mig, min man och vår dotter. Vårt 
familjeliv har berikats med fantastiska tonåringar. Så mån-
ga innerliga samtal om livet, familjen och Gud. Många 
skratt och roliga upptåg. Glädjen att få upptäcka livet och 
Sverige genom ett nytt barns ögon. Vi har vandrat i fjäl-
len, tältat på Öland, bilat genom Sverige, besökt kyrkor 
och varit med på festivaler. Vi har firat jular, födelsedagar, 
midsomrar och fiskat kräftor. Vi har pratat under ljusa 
sommarnätter tills solen gått upp. Vi har vandrat under 
stjärnorna i frostiga vinternätter och jämfört livet i Af-
ghanistan och Sverige. Samma himmel, så olika länder.

Att vara flykting är svårt, att vara ett ensamt barn på 
flykt ännu svårare. Att dessutom leva i en asylkarusell 
där många vittnar om en stor rättsosäkerhet är trauma-
tiserande. Ensamheten och utsattheten är stor. Här är 
jag mamma, pappa, lärare, jurist, psykolog, vän, läkare 
och allt det som ett barn utan familj saknar. Jag kramar, 
torkar tårar, skriver överklaganden till migrationsverket 
och domstolar. Ibland blir det läxor och jag följer med till 
doktorn. Det finns barn i vår kommun som inte ätit på 
flera dagar som behöver hjälp med mat och en trygg plats 
att sova på.  

Att vara i asylprocess är en lång och snårig historia. 
Många är de som efter snart 4 år ännu inte fått slutgilt-
igt besked. Under denna tid är man utanför systemet. 
Du har inte rätt till vård annat än i akutfall. Du får inte 
övningsköra eller sommarjobba. Du kan inte följa med 
dina klasskompisar till träning och föreningsliv om ingen 
vänlig själ sponsrar dig. Många är de barn och unga som 
under dessa år har kastats mellan hopp och förtvivlan. 

Mitt engagemang blev mitt jobb
I asylprocess, utanför, papperslös och gömd för att återi-
gen vara i process med möjlighet till uppehållstillstånd. 

Tack vare den nya gymnasielagen kan några nu äntligen 
få personnummer, vård, skolgång och börja bygga ett liv i 
trygghet, åtminstone 13 månader i taget. Att komma in i 
socialsystemet, klara skolan, ansöka om CSN, personnum-
mer, starta bankkonto, hitta boende och söka arbete vid 
lov och helger är sådant som jag hjälper till med. 

För dem som faller utanför kriterierna för gymnasiela-
gen återstår att kämpa vidare med nya överklaganden 
eller att packa ryggsäcken och återigen bege sig på flykt, 
vidare till ett annat land i hopp om ett liv på lika villkor. 
Många är de som jag vinkat farväl till från Nybros tågsta-
tion. Barn som för alltid kommer att ha en alldeles egen 
plats i mitt hjärta. 

Med önskan om ett Sverige där varje barn ses som det 
unika själsljus det är!

Faktaruta:

För att få uppehållstillstånd genom gymnasielagen krävs:
Att din ansökan registrerades på migrationsverket senast 
24/11-15

•  Att du var barn och blev kommunplacerad

•  Att du har studerat i svensk skola och har för  
 avsikt att studera

•  Att du hann fylla 18 innan ditt första avslag

•  Att du fick vänta mer än 15 månader på ditt  
 första avslag

•  Att du inte begått något brott

Ett uppehållstillstånd genom gymnasielagen gäller under 
gymnasiestudierna, 13 månader i taget. Efter studenten har 
eleven 6 månader på sig att få ett fast jobb med 2 årigt kon-
trakt för att kunna få stanna i Sverige.

Den första dagen på det här året började jag en ny 
anställning i Nybro pastorat, ett 1-årigt projekt i 
samarbete med kommunen. Mitt uppdrag är att 
motverka hemlöshet bland ensamkommande 
ungdomar samt vara nätverksperson.

TEXT OCH BILD: Linda Lawner Wåhlin
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Gud skapade människan och gav också oss förmågan 
att kunna tala...

Kanske är det därför VÅRA ord också är så viktiga.
Vad sa jag till personen jag nyss mötte?
Hur uttryckte jag mig när jag var stressad?
Vad hände när kompisen fick mitt sms?
Hur blev det när jag försökte trösta min kompis?
Ett ord betyder så mycket!

ord= 
BOKSTÄVER PÅ ETT PAPPER

ELLER...?

Ett ord KAN vara bara bokstäver på ett papper, men 
oftast är ordet något som får mig att tänka, göra 
eller känna. Ta tex orden sommar, blå, sjuk, stopp, 
glass, frihet... hur känns det? Vad tänker du på?
I böckernas bok bibeln står det att ”Gud sade: 
”Ljus, bli till” och ljuset blev till. Guds ord gav liv 
till allt. Guds ord skapade liv!

Min bön:

Gud hjälp mig att förstå när 
jag ska säga något och när 
jag ska vara tyst.

Ingrid Graaf

”När Findus var liten och försvann”
En favorit där man alltid hittar något nytt!
Att vilja upptäcka och utforska världen är något vi gör redan som nyfödda och 
fortsätter förhoppningsvis med det hela livet.

Ibland blir det skrämmande upplevelser precis som för katten Findus. Men tack 
vare gubben Pettson blir utforskandet en erfarenhet som får Findus att växa.

Med Sven Nordquists alla fantastiska bilder är denna bok en favorit för både barn 
och vuxna.

”Grodan och främlingen”
Det kan vara jobbigt att möta någon okänd som gör saker på ett nytt sätt. Grodans 
vänner har mycket förutfattade meningar om Grodans nya vän och vill inte släppa 
in ”den nya” i gemenskapen.

Men snart visar det sig att den nya vännen är den som verkligen behöver...
Tänkvärt för både barn och vuxna.

TIPS OM LÄTTLÄSTA BÖCKER


