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A
tt få se hur livet återvänder i försommarens 
tid och fullkomligt svämmar över. Och 
märka hur allt är beroende av vart annat. 
Kretsloppet. Att allt är insatt i ett sam-
manhang. Som en ljuvlig harmoni. Sol som 

ger värme som ger växt som ger skörd som ger mull som 
ger näring. Lite förenklat. Livet. I detta sammanhang är 
vi en del. Vi hör ihop med både skapelsen och alla andra 
levande varelser. Och redan från begynnelsen finns ett 
uppdrag lagt på människan att vårda, sköta om och råda 
över det skapade. När vi gör det på ett gott sätt gör vi 
också gott mot oss själva. Allt hör ihop. Men någon gång, 
redan tidigt orsakar människan en spricka i Guds skapel-
severk. En spricka som verkar ha öppnat upp ett avstånd 
och till och med en misstänksamhet på tre fronter. Mot 
skapelsen själv och mot andra människor. Mot oss själva. 
Och mot Gud. Sammanhanget vi var en del av krackeler-
ar. Harmonin bryts sönder. Och vår förmåga att överskyla 
och överbrygga sprickorna är begränsade. Vi behöver en 
gränsöverskridare.

Jesus är gränsöverskridaren. Överbryggaren. Översky-
laren. Jesus är den som har förmågan att binda samman 
och göra helt. Jag kan tänka på det i försommarens tid, 
när jag ser all grönska, hör fågelsången, känner mullens 

dofter, ser människors leende när solen tittar fram. Men 
också när jag sitter vid en dödsbädd, i djup gemenskap 
med någon som strax ska ta sitt sista andetag. Tänka på 
honom som inte lämnade oss ensamma i en värld fylld av 
sprickor, oro och misstänksamhet. Utan som av kärlek till 
oss öppnar vägen tillbaks till helheten och harmonin. Som 
kan skapa försommar, inte bara i naturen runtomkring 
mig, utan även inom mig. En försommar som en dag ska 
få sin fulla blomning i evigheten. Ack är det redan här så 
skönt på denna jord, så härligt grönt, hur skall det då ej 
bliva i himmelen, där Gud berett vad ingen här i världen 
sett och ord ej kan beskriva.

Thomas Hård af Segerstad
Komminister    

Det är verkligen ett under 
varje år.
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Konfirmand 2019 –2020

Nu är det dags att anmäla sig till 
Konfirmationsläsning 2019-2020!

Även i år kommer det att finnas 3 alternativ att välja emellan:

1. Måltidsgrupp
2. Sandbergsgrupp

3. Lägergrupp
Mer om de olika grupperna finns att läsa på vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/nybropastorat
eller kontakta karin.bjorkander.petersson@svenskakyran.se

Varför blev jag konfirmand - Juni berättar:
Att jag började i gruppen var egentligen en slump. Jag har så länge jag kan minnas konsekvent sagt att 
jag aldrig ska konfirmera mig och hyst en viss skepsism mot svenska kyrkan och religion i allmänhet. 
Men när broschyren damp ner i brevlådan kunde jag inte neka till att det faktiskt lät ganska kul!

Min mamma övertalade mig att i alla fall gå dit och testa. Min plan var nog egentligen att härda ut 
alternativt smita ut bakvägen så fort jag fick chansen men så fick jag oväntat en kopp kaffe i handen 
och sen var jag fast.

Jag började i måltidsgruppen och sedan dess har jag mött människor jag troligtvis aldrig skulle träf-
fat annars, byggt relationer och blivit en del i en gemenskap. Torsdagar varannan vecka har kommit 
att bli en frizon och jag är väldigt glad att jag blev övertalad att komma hit. I måltidsgruppen lagar vi 
mat, äter ihop och diskuterar djupa frågor om livet. Jag tog även på mig uppgiften att läsa ut bibeln 
till 2020, vilket är utmanande på mer än ett sätt. Så även om man är skeptisk rekommenderar jag 
ändå att ge det en chans. Man vet aldrig vad som väntar! Om det så bara är en kopp kaffe, en givande 
diskussion eller en vän för livet.

Juni Sandgren, konfirmand i måltidsgruppen
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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

BUKETTER 
TILL GRAVEN

Vi erbjuder även skötsel med plantering och 
tvätt av gravsten. 

För mer info ring kyrkogårdsförvaltningens 
expedition  0481-429 04 

Välkommen med din 
beställning
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Söker du ett sammanhang där utrymme 

finns att sätta ord på både tillit och tvivel?
Vill du i gemenskap med andra samtala om och ta 

del av hur kristen tro kan levas?

Anar du någon som är större än vad
du kan ge uttryck för?

Saknar du en tro du hade men som tappades bort 

under vägen?

Blev det aldrig av att du döptes?

Har du letat efter en väg tillbaka in i kyrkan?
Längtar du efter en relation till Gud i ditt liv?

En väg för vuxna att dela tankar om och pröva hur kristen tro kan 
levas kallas ibland för katekumenat. En vuxenväg till tro är ett annat 

namn för samma sak. 
I september bjuder vi in till en sådan möjlighet som spänner över ett 

år, information om dag och tid kommer i Kyrknytt nr 7 i augusti. 
Vill du veta mer redan nu är du välkommen att ringa till Birgitta 
Priem Haglund 0481-429 32 eller Göran Madeland 0481-429 30.       

En väg för vuxna att dela tankar om och pröva hur kristen tro kan levas kallas 
ibland för katekumenat. En vuxenväg till tro är ett annat namn för samma sak. 
I september bjuder vi in till en sådan möjlighet som spänner över ett år, informa-
tion om dag och tid kommer i Kyrknytt nr 7 i augusti. 
Vill du veta mer redan nu är du välkommen att ringa till Birgitta Priem Haglund 
0481-429 32 eller Göran Madeland 0481-429 30. 
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Vad ska vi med  pingsten till?
TEXT: Kerstin Jonsson 

Jag menar, nu när vi bara har en vanlig helg 
kvar och ingen annandag, ingen härlig, ex-
tra långhelg i denna underbara årstid- och 
vad är det vi firar, egentligen? Verkar det 
inte lite ”luddigt” när man ibland hör talas 
om ”hänryckningens tid”…?

Jo, men det var så här:
Gud sände på ett mycket påtagligt sätt sin heliga 
Ande till apostlarna. Jesus hade sagt till dem att 
stanna kvar i Jerusalem och vänta på en Hjälpare. 
Och se, det var precis vad de gjorde.  De visste förstås 
inte alls vad som skulle hända. Jag tror att många av 
er känner till pingstdagens berättelse, hur människor 
från olika delar av kringliggande länder och områden 
plötsligt kan förstå vad lärjungarna säger. De känner 
igen sin egen dialekt eller sitt eget språk - härifrån 
kommer förstås detta med ”hänryckningens tid”, 
funderar jag. Hur det kan ske går ju förstås inte att 
förklara. Jag tänker att det faktiskt är ett under – och 
ett under varken kan eller ska man nog inte försöka 
förklara…man får ta det till sitt hjärta…
Jaha, men det var ju då, det. Och det var ju så länge 
sedan…i en annan värld i en annan tid…

Mm, visst. Men utan den heliga Ande hade det aldrig 
blivit några frimodiga lärjungar och ingen kyrka 
hade kunnat byggas upp och spridas över världen. Då 
hade du inte haft detta Kyrknytt i din hand och läst 
det du just nu läser…

Fast är det inte lite ”luddigt” i alla fall…lite ogrip-
bart? Det är klart att vi har nog lättare att tänka oss 
Gud som Fadern och som Sonen. Men tänk att den 
heliga Anden är Gud ”helt enkelt”, Gud som vill 
hjälpa, leda, trösta, uppmuntra, glädja oss – så att 
vi även kan dela med oss av detta till andra! Guds 
gåvor är till för att delas! Låt oss vara frimodiga och 
be om mer av den helige Ande i våra liv och också 
våga ta emot det vi ber om – det behöver både vi som 
individer och vår värld!

Och låt oss fira pingst – som brukar kallas kyrkans 
födelsedag – ordentligt med härliga gudstjänster då vi 
pryder våra kyrkor med Andens röda färg! Och visst 
är det lite hänryckning även ute i naturen vid denna 
tid på året, eller hur? En utmärkt tid för pingsten!
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Vad ska vi med  pingsten till?
Annandagsmusik i Oskars kyrka - bakgrund
Musikgudstjänsten på Annandag pingst i Oskars 
kyrka kom till då man 2005 tog bort annandagen 
som helgdag till förmån för Sveriges nationaldag. 
Kyrkorådet i Oskars församling bestämde då att man 
skulle fortsätta att uppmärksamma annandagen med 
en glad musikgudstjänst.

Då annandag pingst handlar om den Helige ande och 
det grekiska ordet Pneuvma är samma för ande som 
för vind/ luft, tyckte man att det var roligt att kunna 
ha en blåsorkester vid gudstjänsten. Då tillfrågades 
Nybro musikkår och på den vägen är det.

Annandag pingst i Oskars kyrka

”Andens vind i världen” 
Konsert med Nybro musikkår 

Måndagen den 10 juni 19.00

Foto: Göran Madeland
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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 med dop, Nybro kyrka 10:00
Präst: H Jonsson. Diakon: E Creelman. 
Musiker: I-L Gustafsson. Kyrkkaffe i kyrkan.

Högmässa, Bäckebo kyrka 11:00
Idag medverkar Per Oskarsson med sång. 
Präst: C- M Söderholm. Musiker: K Jonsson.

Mässa, Örsjö kyrka 17:00
Extra sång. Präst: Göran Madeland. Musiker: I Johnsson 

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: K Jonsson.

Gökotta, Örsjö, kapellplatsen 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
Gökotta hos Anne-May och Jonas Olsson, Söregärde, Kristval-
labrunn. Kyrkokören medverkar. Präst: A Geyer. 
Musiker: P Nilsson. Medtag kaffekorg. Vid dåligt väder håller 
vi till under tak i Söregärde.

Gudstjänst i Sankt Sigfrids kyrka 10:00
Kyrkokören medverkar Tornmusik, Johannes Olofsson. 
Präst: M Fischer. Musiker: I Jonsson. 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.

Högmässa, Bäckebo kyrka 11:00
Medverkande: 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 i Nybro kyrka 10:00
Medverkande: Kyrkokören. Präst: T Hård af Segerstad. 
Musiker: A Palmqvist. Kyrkkaffe i kyrkan.

Högmässa, Bäckebo kyrka 11:00
Idag sjunger vi önskepsalmer. Välkommen med dina sång-
förslag! 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.

Onsdag 5 juni
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka 08:30

Lördag 8 juni
Konfirmation, Nybro kyrka 11:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson.

Helgmålsbön, Målerås kapell 18:00
I stillhet inför Den Helige Andes högtid. Präst: G Madeland. 
Musiker: A Welinder.

Söndag 9 juni Pingstdagen

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

Mässa, Hälleberga kyrka 10:00
Medverkan av Hällebergakören. Präst: G Madeland. 
Musiker: A Welinder. Diakon: I Graaf. Kyrkkaffe i vapenhuset. 

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

Mässa med förbön och sång, Örsjö kyrka 17:00
Vi sjunger lovsånger ur bl.a. psalmboken och erbjuder förbön. 
Präst: G Madeland. Musiker: V Roshagen.

Familjegudstjänst, Kristvalla kyrka 17:00
Vårkonsert med barn och ungdomar. MamSING-arna sjunger 
och Papp-bandet spelar. Präst: H Jonsson. Musiker: P Nilsson. 
Tårta i vapenhuset och traditionellt ballongsläpp!

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 18:00
Medverkan av Elin Oskarsson, sång. Präst: T Hård af 
Segerstad. Diakon: B Priem Haglund. Musiker: I-L Gustafsson. 
Kyrkfika i kyrkan. Planering av sommarens vägkyrka.

Musikgudstjänst, Bäckebo kyrka 18:00
”Vilken underbar värld!” Välkomna till Musik i sommarkväll; 
Storkör med musikanter. Präst: S Erixon. Musiker: K Jonsson

GUDSTJÄNSTER
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GUDSTJÄNSTER

Onsdag 12 juni
Morgonmässa, Mariakapellet Nybro kyrka 08:30

Söndag 16 juni Helige trefaldighets dag

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

Mässa, Kråksmåla kyrka 10:00
Präst: S Erixon Musiker: I Jonsson Enkelt kaffe. Idag har vi efter 
mässan också planering av sommarens vägkyrkoverksamhet, 
15-28/7. Vi välkomnar både nya medarbetare och du som 
brukar vara med!

Mässa, Hälleberga kyrka 10:00
”Sommarkör” medverkar. Präst: G Madeland 
Musiker: A Welinder. Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
Planering av sommarens vägkyrka.

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

Mässa, Örsjö kyrka 17:00
Präst: G Madeland, Musiker: V Roshagen.
Enkel mässa med bönevandring. Madesjö kyrka 18:00.
Präst: H Jonsson. Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i kyrkan.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 18:00. 
Präst: H Jonsson Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i kyrkan.

Lördag 22 juni Midsommardagen
Friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan, Bäckebo 11:00
Präst: S Erixon. Musiker: A Welinder. Bäckebo hembygds-
förening ordnar kyrkkaffe.

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården Gunnabo, 
Kristvalla 11:00
Sång; Britt-Mari Ottosson, Minu Bergman och Magnus Thean-
der. Flöjt: Maria Haeggblom. Präst: C-M Söderholm. 
Musiker: P Nilsson. Kaffeservering. Medarrangör: Madesjö-
Örsjö-Kristvalla Hembygdsförening.

Friluftsgudstjänst, Fröjdekulla Alsterbro 14:00
Blir vädret dåligt, samlas vi inomhus. Präst: S Erixon. 
Musiker: A Welinder.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 18:00
Medverkan av Nybrobygdens spelmän. Präst: Se hemsidan. 
Musiker: A Palmqvist. Kyrkfika i kyrkan.

Söndag 23 juni 
Den helige Johannes Döparens dag

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

Byagudstjänst, Oskars Kroksjö 651 14:00
”Tångarna”. Kersti och Reinhard Mellberg välkomnar oss.Präst: 
C-M Söderholm. Musiker och sång: A Palmqvist. 
Medtag något att sitta på och kaffekorg!

Musikgudstjänst, Abbetorps församlingshem 18;00 
”Avtryck i sanden” En resa genom livet med gospel, klassiskt, 
visor och jazz. Sara Wåhlin sång och John-Erik Wåhlin ackom-
panjemang. Präst: S Erixon. Musiker: P Nilsson. Kyrkkaffe.

Lördag 29 juni
Konfirmation, Madesjö kyrka 11:00
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson. Konf 
ledare: Liz Hasselqvist, Kristina Meyer.

Söndag 30 juni 2:a sönd e trefaldighet

Gudstjänst, Hälleberga kyrka 10:00
Präst: G Madeland, Diakon: I Graaf, Musiker: V Roshagen

Högmässa, Bäckebo kyrka 11:00
Präst: C-M Söderholm Musiker: I Jonsson Enkel kopp kaffe 
efter mässan!

Mässa, Nybro kyrka 10:00. 
Präst: N Holmsten. Musiker: K Björkander Petersson. 
Lägerkonfirmanderna tar emot nattvarden.

Byagudstjänst, Ällebäck 115 (Örsjö) 14:00
Ove och Anna-Maria Elmgren välkomnar oss. Flöjt: Catarina 
Bentsrud. Präst: G Madeland, Musiker: V Roshagen. Medtag 
kaffekorg och gärna något att sitta på.

Enkel mässa med bönevandring, Madesjö kyrka 18:00
Präst: C-M Söderholm. Diakon: B Priem Haglund. 
Musiker: I Jonsson. Kyrkfika i kyrkan.

GUDSTJÄNSTER 
PÅ SÄRSKILDA BOENDEN

Strandvägen, Nybro
Tisd 28 maj kl 14.00 Mässa
Tisd 25 juni kl 14.00 Mässa

Fröjdekulla, Alsterbro
Torsd 30 maj kl 14.00 Gudstjänst
Torsd 13 juni kl 14.00 Mässa
Torsd 27 juni kl 14.00 Gudstjänst

Gläntan, Madesjö
Tisd 4 juni kl 14.30 Nattvardsgudstjänst
Tisd 18 juni kl 14.30 Gudstjänst

Almen, Nybro
Torsd 20 juni kl 15.00 Mässa

Stallgården, Orrefors
Onsd 12 juni kl 14.00 Andakt
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Gänget som har hållit ihop årets Musik i Sommar är Kerstin Jonsson, Pia Nilsson och Ann Palmqvist.

Musik i Sommar 
– lika säkert som amen i kyrkan!

Text och bild: Marie Andersson

Under många år har vi under 
sommarmånaderna kunnat välja 
och vraka ur ett stort utbud av 
allsköns musik i våra kyrkor 
och församlingshem och så blir 
det även detta år. En omfattande 
planering är slutförd, när du 
nu har Kyrknytt i din hand har 
Musik i Sommar redan hunnit 
smyga igång och Kerstin, Pia och 
Ann kan andas ut – det gick att 
få ihop puzzlet den här säsongen 
också.

Läs hela programmet tipsar de, 
det är stor spridning på musik-
stilar och väldigt många olika 
instrument kommer att trakteras. 
Kort sagt; det finns något för alla 
under hela sommaren, allt från 
klassiskt till visa. Och passa på 
att åka till kyrkor som du inte 
brukar besöka, då blir det dessu-
tom en utflykt!

En liten anekdot värd att berätta: 
Förra året var Bleckout Light 
Metal Orchestra i Bäckebo. 
En åhörare som hade lämnat 
alla sina kontanter i kollekten 
ville dessutom ha swishnumret 
för att för att fylla på med mer 
eftersom hen tyckte att de var så 
enastående bra. Kolla i program-
met - orkestern kommer tillbaka 
denna sommar!

Välkomna hälsar alla musiker i Nybro pastorat
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MUSIK I SOMMAR

Många av våra musikarrangemang gör vi i samarbete med 

Lördag 25 maj kl 17.00, Kristvalla kyrka
Musik av “Den svenska musikens fader” Johan Helmich Ro-
man. Körer, stråkar, blåsare och solister.

Lördag 1 juni 16.00, Nybro kyrka
Vi får besök av den danska ensemblen ”Troubadour” som 
kommer med både sångare, musiker och dansare. Dir. Erik 
Sommer.  

Söndag 9 juni 
10.00, Nybro kyrka
Högmässa, solosång av Inga-Lill Gustafsson.

17.00 Kristvalla kyrka
Familjegudstjänst ”Vårkonsert” med Byggstenar, Ögon-
stenar, Ädelstenar och Mam-SINGarna. Papp-bandet 
spelar. Tårta och ballongsläpp. 

18.00 Madesjö kyrka
Enkel mässa. Medverkan av Elin Oskarsson, sång.

18.00, Bäckebo kyrka
Musik i sommarkväll: ”Vilken underbar värld”. Storkör 
med musikanter.

Måndag 10 juni 19.00, Oskars kyrka
Musikgudstjänst Annandag Pingst med Nybro Musikkår.

Lördag 15 juni 18.00, Kristvalla kyrka
Sommarkväll i klassiska & folkliga toner. Elin Oskarsson, 
sång. Pianist. 

Onsdag 19 juni 19.00, Kråksmåla kyrka
”Mellan himmel och jord” Svenska kyrkosånger, visor och 
romanser tillsammans med klassisk gitarrmusik. Rasmus 
Ringborg, sång och Samuel Edvardsson, gitarr.

Fredag 21 juni 17.30, Kristvalla 
hembygdsgård
Kristvalla kyrkokörs traditionella midsommarafton-show. 
Medarr:  Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening.

Lördag 22 juni 
11.00, Kristvalla hembygdsgård
Friluftsgudstjänst. Sång av Britt-Mari Ottosson, Minu 
Bergman och Magnus Theander. Maria Haeggblom, flöjt. 
Kyrkkaffe. Medarr: Madesjö-Örsjö-Kristvalla Hembygds-
förening. 

18.00, Madesjö kyrka 
Enkel mässa. Medverkan av Nybrobygdens spelmän.

Söndag 23 juni 
14.00, Oskars Kroksjö
Byagudstjänst. Medverkan av ???

18.00, Abbetorps församlingshem
Musikgudstjänst: ”Avtryck i sanden” En resa genom livet 
med gospel, klassiskt, visor och jazz. Sara Wåhlin sång 
och John-Erik Wåhlin ackompanjemang.

Torsdag 27 juni 18.30, Kristvalla kyrka
Önskekväll. Avtackning av kantor Pia Nilsson med medver-
kan av många musikanter. Önskevärd: Pia Nilsson. 
Kaffe i Kyrkskolan. 

Lördag 29 juni 18.00, Nybro kyrka
Aina Sundås – cello & sång, Mari Sundås, flygel.

Söndag 30 juni 14.00, Ällebäck 115 (Örsjö)
Byagudstjänst. Medverkan av Catarina Bentsrud, flöjt.
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Text: Kristina Meyer

När du dricker kyrkkaffe i någon av pastoratets 
kyrkor så är det alltid kaffe som är Fairtrade-
certifierat men vad menas med det? Det undrade 
jag också för några år sedan och här kommer 
lite av det jag lärde mig då:

Fairtrade började med en holländare, Frans van der Hoff, 
som på 70-talet bosatte sig i Mexico. Han märkte snart 
där att kaffeodlarna där hade svårt att sälja sitt kaffe till 
bra pris. Frans samlade, en dag i början på 80-talet, ett 
hundratal odlare till ett möte. De startade då kooperativet 
UCIRI som blev det första Fairtrade-certifierade koopera-
tivet. Det började sälja kaffe till konsumenter i Holland 
som gärna ville köpa kaffe som producerats under schys-
stare villkor.

Sedan har det rullat på, märkningskonceptet spred 
sig till olika länder i världen ex rättvisemärkt i Sverige, 
Reilu Kauppa i Finland och Max Havelaar i Frankrike. 
Fairtrade International skapades 1997 med syfte att 
samordna kriterier och kontroller för producenter och 
produkter. 

De internationella Fairtrade-kriterierna 
innebär i korthet att:

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 
och de får premier till investeringar. Barnarbete och 
diskriminering motverkas, demokrati och organisa-
tionsrätt och ekologisk produktion främjas och man tar 
miljöhänsyn. 

   

Det som började med kaffe har nu utvecklats till att 
även omfatta bananer, bomull, fotbollar, blommor, te, 
socker och mycket, mycket mer.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE

”Trade not aid” (handel istället för bistånd) blev en 
av FN:s paroller på 60-talet, för att stötta producenter 
i länder med utbredd fattigdom. Man vill helt enkelt att 
producenterna ska få skäligt betalt för sina produkter. 
Detta för att de ska kunna planera långsiktigt för sin 
verksamhet. Detta innebär på sikt mindre barnarbete och 
fler barn som får möjlighet att gå i skolan och utbilda sig. 
Detta anammades av Fairtrade då det går hand i hand 
med ”Fairtrade-tanken”.

I Sverige har vi flera Världsbutiker där man kan hitta 
Fairtrade-varor från olika delar av världen. De stora 
livsmedelskedjorna har också Fairtrade-varor ex kaffe, 
te, bananer och choklad. I vårt pastorat kan man köpa 
Fairtrade-varor i Madesjö prästgård. I en hylla i entrén 
kan du hitta kaffe, choklad och annat godis.

DET	BÖRJAR	MED	FAIRTRADE		
Text:	Kristina	Meyer	

När	du	dricker	kyrkkaffe	i	någon	av	
pastoratets	kyrkor	så	är	det	alltid	kaffe	som	
är	Fairtrade-certifierat	men	vad	menas	med	
det?	Det	undrade	jag	också	för	några	år	
sedan	och	här	kommer	lite	av	det	jag	lärde	
mig	då:	

Fairtrade	började	med	en	holländare,	Frans	
van	der	Hoff,	som	på	70-talet	bosatte	sig	i	
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där	hade	svårt	att	sälja	sitt	kaffe	till	bra	pris.	
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började	sälja	kaffe	till	konsumenter	i	Holland	
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MÖTESPLATSER

Tisdagsträff för integra-
tion, Muggebo Orrefors 
28 maj, 4, 11 och 18 juni
16:00-18:30

Vardagsträff, Madesjö 
Prästgård
Hermanstorpsvägen 6
11:00-13:00
28 maj
Utflykt för alla. 
Samling 10.00

11 Juni: En försmak av midsommar, 
Husfolket.

25 juni: Toner ur Stefan Lagessons 
gramofon. Som vanligt utspisar han 
oss med anekdoter mellan stenka-
korna.

Försommarfest
Hembygdsgården, Gunnabo 
Kristvalla.

28 maj
14:00-17.00

Kristvalla kyrkliga syförening 
hälsar gamla och nya medlemmar 
välkomna! Program med Pia och 
Henrik.

Mötesplatsen Gullaskruv 
Folkets Hus
28 maj
kl.13:30-15:30

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

Sommarkör i Hälleberga!
Tisd 4 och 11 juni övar vi i Hälle-
berga kyrka kl 18.30 för att sedan 
medverka vid mässan i Hälleberga 
kyrka den 16 juni kl 10:00

OnsdagTisdag

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

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

Gemenskapscafé, 
Ansgarsgården, Nybro 
29 maj, 5, 12 och 19 juni
kl 15:00-19:00

fr o m 26 juni blir det Sommarcafé 
15:00-18:00

Caféträff, Oasen, 
Alsterbro 
5 juni
kl. 14:00-16:00

Fredag

14 juni 11:30-14:00 
SOS och Moder Teresas 
filtgrupp
Jutegården, Nybro har gemensam 
sommarfest med midsommarmat. 
Finns möjlighet att hämta garn och 
lämna in färdigt material.

Söndag

Samvaro och sång på
Madesjögläntan
Varannan söndag kl. 14:00-16:00
26 maj, 9 och 23 juni

Hur tar man sig till  
våra mötesplatser?
Med Närtrafiken fram till 
dörren, beställ senast 
dagen innan. 

Tel. 010 -51 21 000 
knappval 3.

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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SETT OCH HÖRT

Bäckebo syförening fikar. Foto: Henrik Jonsson

Kyrkoherde Peter Wickström som under 
temat Försoning ledde pastoratets ideella 
medarbetare tackas för en givande dag.

Långfredagsvandring i Örsjö 2019.

Vardagsträff vid valborg med lotter, quiz 
och korv med bröd.

Våffelbak vid vårfru-
dagen i Nybro.
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GRAND FINALE - I VIMLET

Är biljetterna med?

Teater Lazzi framförde den interaktiva föreställningen ”En kristen människas frihet” för en stor skara gäster.
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Som syre för själen...

När jag tar ett djupt andetag kan jag ibland känna att det kittlar till i 
musklerna, kanske du känt samma sak?
Syret från luften jag andas fyller varje liten cell trots att jag inte kan se 
det... men det känns!
Konstigt men fantastiskt!
Guds Helige Ande, hjälparen som Jesus lovade skulle komma efter 
honom, vill också ge oss liv.
Som frisk härlig ny luft, syre för själen.
Guds Ande ger mig kraft och styrka att leva det liv Gud gett mig, 
att ”springa” mitt liv-s lopp!
 
Min bön:
Gud låt mig få känna att din Ande fyller mig med liv!
Amen

Ingrid Graaf

Utflykt för ALLA
Lördag 15 juni

Utflykt för alla åldrar. Besök på Xperimenthuset i Oskarshamn. Ta med 
egen lunch som vi äter i Svenska kyrkans församlingshem. Möjlighet till 
lek och bad under eftermiddagen.
Samling för påstigning vid Ansgarsgården, Kyrkogatan 5, Nybro kl 9.00 
Hemkomst ca kl 18.30 
Pris: 100:- för vuxna. Barn under 18 år i sällskap med vuxen åker gratis.
Anmälan; Ingrid Graaf tel. 0481 – 429 60 eller församlingsexp. Senast 5 
juni.

Som syre för själen...
När jag tar ett djupt andetag kan jag ibland känna att det kittlar till i musklerna, 

kanske du känt samma sak?
Syret från luften jag andas fyller varje liten cell trots att jag inte kan se det... men det känns!

Konstigt men fantastiskt!
Guds Helige Ande, hjälparen som Jesus lovade skulle komma efter honom, vill också ge oss liv.

Som frisk härlig ny luft, syre för själen.
Guds Ande ger mig kraft och styrka att leva det liv Gud gett mig, att ”springa” mitt liv-s lopp!

Min bön:

Gud låt mig få känna att din Ande fyller mig med liv! Amen

Ingrid Graaf

Jag har tråkigt! 
Kan vi inte hitta på något!

Visst har man hört det någon gång och känt att 
något ska man väl ändå kunna hitta på. Problemet är att 

det inte alltid är så lätt, men här kommer några tips:

Om du har en godispåse 
– Göm ledtrådar och skicka ut barnen på skattjakt.

Lek med trolldeg 
– Blanda 1 dl varmt vatten, 2 dl mjöl, 1 dl salt och 1 msk olja. 

Sedan är det bara att skapa.

Baka 
– Hitta recept på något smarrigt och gör något gott till fikat.

Smaklek 
– Skär frukter och grönsaker i bitar eller leta i skafferiet och 

låt barnet blunda, smaka och gissa. 

Rita porträtt av varandra 
– Du kanske blir överraskad av hur du ser ut i 

dina barns ögon.

Kristina Meyer


