Kyrkoblad för Emmaboda pastorat

Juni - Augusti 2018

L E VA

Långasjö • emmaboda • vissefjärda • algutsboda

Tema: På nya vägar
EMMABODA PASTORAT
Box 78

L E VA

Långasjö • emmaboda • vissefjärda • algutsboda

Juni - Augusti - 2018
Redaktion:
Johanna Juhlin - ansvarig utgivare
Göte Lundberg, Bo Harald Brunzell, Ulla Sköldh
Jonsson, Lina Petré och Frida Lidberg.

Här når du oss:
Pastorsexpeditionen:
Måndag - Torsdag 10.00 -12.00
Fax 		
Torggatan 26, 361 30 Emmaboda
emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/emmaboda

101 95
129 98

Kyrkoherde: Johanna Juhlin

254 51

Kyrkorådets ordförande:
Stig-Ove Andersson
Adm. chef Johanna Fränne
Förvaltningsassistent: Göte Sjöberg
Administratör: Frida Lidberg

0708-80 37 12
254 45
254 82
254 50

Kyrkogårdsförvaltningen:
Måndag - Torsdag 10.00 - 12.00

254 82

Barn- och ungdomsverksamhet,
församlingspedagoger:
Linda Ursjö
Fredrika Jirle
Barbro Abrahamsson
Per Eriksson

254 68
254 48
254 84
254 54

Långasjö församling:
Komminister: Ulla Sköldh Jonsson
254 56
Kyrkomusiker: Britta Mård
254 62
Vaktmästeriet
254 66
Sockenstugan
254 61
Församl.rådets ordf: Anette Dahlskog 072-744 12 30

Emmaboda församling:
Komminister: Karl-Johan Karlsson
254 41
Kyrkomusiker: Catarina Hermansson
460 53
Vaktmästeriet
254 44
Församlingshem, köket
254 60
Församl.rådets ordf: Mona Jönsson 070-812 14 77

Vissefjärda församling:
Komminister: Ulla Sköldh Jonsson
254 56
Kyrkomusiker: Birgitta Andrén Olsson
254 57
Vaktmästeriet
254 83
Församlingshem
204 80
Församl.rådets ordf: Samuel Svensson 070-77 50 149

Prästen har ordet
SE JAG GÖR ALLTING NYTT...
Så står det i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Det är Gud som talar till
oss, till dig och mig. Och visst känns det så nu när solens strålar värmer oss,
vårblommorna blommar för fullt, fågelkvittret väcker oss på morgonen och
följer oss in i skymningen. Ja, efter den långa vintern är det verkligen som om
allting blir nytt och vi ser världen med nya ögon.
Även här i din hand ser du något nytt! LEVA-bladet ser inte ut som det
brukar, men det är ett LEVAnde blad! Ett levande blad eftersom det bjuder
in dig till att möta Gud och andra människor i kyrkans många olika sammanhang. Det här är också sista bladet av LEVA. Ett fint församlingsblad som
vi har skapat tillsammans och med stor hjälp av Göte Lundberg. Stort tack
Göte för det fina arbete du har lagt ner för att göra detta blad möjligt!
Även om LEVA-bladet inte kommer att finnas kvar kommer Svenska kyrkan
i Emmaboda att synas och sprida sitt budskap, vårt pastorat fortsätter att
LEVA. Vi kommer att synas oftare i Emmaboda tidning, vår hemsida är
alltid uppdaterad med aktuella händelser och om du gillar oss på Facebook
får du alltid den senaste informationen. Så klart kommer vi att ha kvar våra
fina affischer vid våra kyrkor och församlingshem. Håll även utkik efter vårt
Sommarblad. Där får du all information om sommarens gudstjänster, Musik
i Sommarkväll och Musikveckan.
Vi står inför förändringar i vårt pastorat. Prästen Bo Harald slutar och
prästen Kalle börjar, vaktmästarna Martina och Åsa är föräldralediga och
vi välkomnar Kim och Dan att ta över krattor, spadar och att sprida glädje
i gudstjänstsammanhang. Frida på pastorsexpeditionen väntar barn och du
kommer att möta en ny röst och ett nytt ansikte när du ringer eller gör ett
besök. Vi har också en ny gudstjänstordning sedan Pingstdagen - spännande!
Se, jag gör allting nytt säger Gud till oss och vi får vila i tro och förtröstan
att Gud bär, leder och följer oss på livets slingriga stig, med nya möten, nya
utmaningar och nya möjligheter.
I sommar hoppas jag att vi träffas i någon av våra fina kyrkor eller på en av
de härliga friluftsgudstjänster som vi kommer att fira i Guds vackra natur.
Eller vi ses kanske i vimlet på Emmabodafestivalen, där Svenska kyrkan är
trygga vuxna.
Jag önskar dig Guds rika välsignelse med den svenska psalmen 730:
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen, må Gud hålla dig i sin hand.
Varma Hälsningar Johanna Juhlin
Kyrkoherde Emmaboda Pastorat
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Sommaren är en härlig tid!
Just nu arbetar våra kyrkvaktmästare i pastoratet för fullt
för att våra kyrkogårdar ska
vara vackra och fina.
Har du frågor rörande gravskötsel, vänligen ring Göte på
kyrkogårdsförvaltningen.

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM
VAD SOM HÄNDER I EMMABODA PASTORAT
Emmaboda Tidning
Vi annonserar gudstjänster
och evenemang varannan
vecka.

Facebook
Leta efter Emmaboda pastorat
på Facebook så hittar du oss!

Sommarbladet
finns i våra kyrkor och i
alla församlingshem

Hemsidan
Alltid aktuell information:
www.svenskakyrkan.se/emmaboda

KÄRA FÖRSAMLINGSBOR!
Nu är det dags för komministern i Vissefjärda att gå i pension. Det skall bli skönt och samtidigt vemodigt på något sätt. Att
vara Ordets tjänare här hos er har ju varit mitt kall under hela 23 år, med undantag från en ettårig projekttjänst i Växjö.
En blick på ”prästtavlan” i Vissefjärda kyrka vittnar om att många präster haft lång tjänstgöring i församlingen. Vad det
kan bero på kan man ju fundera över. I Blekinge, fanns ett talesätt som man skämtsamt sa till den nytillträdde – ”När Gud
kallar en till Blekinge, hör han inte av sig mer.”
Kanske gäller det Växjö stift också – jag vet inte. Vad jag vet är att jag alltid trivts med er församlingsbor och uppskattat
goda arbetskamrater. Att sen ha fått tjänstgöra i en så vacker bygd som Vissefjärda, med
all den livskvalitet som den erbjuder har varit stort.
Jag tänker också på alla möten med er genom åren, i det lilla som i det stora.
Gudstjänster, dop, vigslar och begravningar, de enskilda samtalen, så många och så
många möjligheter att lära känna er. De har betytt så mycket och hjälpt mig att växa
som människa. Stort tack!
Jag har varit hela pastoratets präst – inte enbart ”Lindåsprästen”. Men i Lindås fick jag
under många år glädjen att lära känna den kreativa kyrkliga syföreningen, undervisa
flertalet konfirmandgrupper och dela gudstjänstgemenskapen med er i Mikaelsgården.
Stort tack!
Sett utifrån ett kyrkligt perspektiv har jag som präst i Svenska kyrkan fått uppleva en
mängd förändringar under en relativt kort period. Ny psalmbok, ny gudstjänstordning, ny bibelöversättning, skiljandet från staten, bildandet av Emmaboda pastorat, ny
kyrkoherde, nya arbetskamrater. Jag är tacksam för att fått vara med i dessa förändringar och fått lära känna så många duktiga medarbetare och härliga människor.
Min första predikan i Vissefjärda utgick från Johannesevangeliet.
Jesus sade: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna
sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31-32)
De orden har jag hållit levande under åren. Min tjänst i Emmaboda pastorat upphör
men inte uppdraget av vara V.D.M. (Verbi divini minister) Ordets tjänare. Guds rike har
ännu inte infört någon pensionsålder och jag hoppas Gud hör av sig.
Gud välsigne er!
Bo Harald Brunzell
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GUDSTJÄNSTER I EMMABODA PASTORAT JUNI - AUGUSTI 2018
DATUM

LÅNGASJÖ

EMMABODA

VISSEFJÄRDA

ALGUTSBODA

10 juni
2 söndag efter Trefaldighet

18.00 Gudstjänst
Gert Blom, trumpet

18.00 Gudstjänst
Kyrkokören

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa
Kyrkokören

17 juni
3 söndag efter Trefaldighet

10.00 Högmässa

11.00 Högmässa

18.00 Gudstjänst
Lindåsseptetten

18.00 Gudstjänst
Thea Fritsche, violin

23 juni
Midsommardagen

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

11.00 Tema-gudstjänst
på Kyrkön ”Skapelsen”
Torgny Berntsson
dragspel och Ingemar
Karlsson gitarr

14.00 Gudstjänst i Moshultamåla gamla skola
Nybrobygdens spelemän medverkar
Kyrkkaffe

Söndagen 24 juni
Johannes Döpares dag

18.00 Gudstjänst vid
sjön
Ann Waldermarsson
och Agneta Gunnarsson, sång

11.00 Högmässa
Sofia Wetterlund flöjt

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

1 juli
Apostla-dagen

10.00 Högmässa

18.00 Mässa
Sångkvartett Note4Note

18.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa

8 juli
6 söndag efter
Trefaldighet

18.00 Gudstjänst
Andreas Hjalmarsson
munspel, Jonas Klasson
fiol

18.00 Mässa

11.00 Högmässa
Elisabeth Ilhammar,
sång

11.00 Gudstjänst i hembygdsparken

15 juli
Kristi förklaringsdag

11.00 Pastoratsgudtjänst Duvemåla Hage
Ingemar Hedberg, dragspel

22 juli
8 söndag efter
Trefaldighet

18.00 Gudstjänst
Aina Sundås, cello

18.00 Mässa
Sivert Petersson,
tvärflöjt

14.00 Gudstjänst i
Buggehult
Sivert Petersson,
tvärflöjt

11.00 Högmässa
Bernd Frey, trumpet

29 juli
8 söndag efter
Trefaldighet

10.00 Högmässa

11.00 Högmässa
Donald Hummel, sång

18.00 Gudstjänst
Mikael Brorsson,
dragspel

18.00 Gudstjänst
Donald Hummel, sång

5 augusti
10 söndag efter
Trefaldighet

14.00
Gudstjänst på Klasatorpet
Klas Magnusson,
drgaspel

18.00
Gudstjänst
Klas Magnusson, sång
och musik

11.00
Högmässa

10.00 Sammanlyst till
Hälleberga.
Buss avgår från Sockenstugan 9.15

12 augusti
11 söndag efter
Trefaldighet

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

11.00 Högmässa

18.00 Gudstjänst
Kyrkbrass

14.00 Gudstjänst i
Persmo gamla skola
Nybrobygdens spelemän

19 augusti
12 söndag efter
Trefaldighet

18.00
Mässa

18.00 Mässa
Tvärflöjtsensemble
Emmaboda pastorat

14.00 Gudstjänst i
Törsbo
SPF-kören

11.00 Högmässa
Emma J Kronborg,
sång

26 augusti
13 söndag efter
Trefaldighet

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

11.00 Högmässa

18.00 Gudstjänst
Sandgrenska
manskören

Välkommen till
pastoratets övriga
gudstjänster

Närmare information om pastoratets gudstjänster och evenemang finns på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/emmaboda, affischer, Facebook och i Emmaboda Tidning!

ANDAKTER PÅ ALLAKTIVITETSHUSEN
Kom gärna och fira andakter och mässor på allaktivitetshusen i pastoratet.
Observera att några av dem har bytt namn. Storegården i Vissefjärda heter numer Dacke, Allégården i
Långasjö heter Träskon och Ekebo i Algutsboda heter Alsboknuten. Visst ses vi där i sommar?
Träskon (Långasjö)
torsdagar, jämna veckor kl 13.30
Loket (Emmaboda)
torsdagar, ojämna veckor, kl 14.45
Dacke (Vissefjärda)
torsdagar, jämna veckor, kl 14.30
Alsboknuten (Algutsboda) onsdagar, ojämna veckor kl 10.00

Vi firar midsommarafton
på Alsboknuten
fredag den 22 juni kl 11.00

”VILKEN KALLE?”
Det är en kväll i mitten av april. Min vana trogen tar jag min promenad i Figeholm. Doften av hav blandar sig
med doften av grönska. Det känns att våren äntligen har kommit. Jag tar mina steg mot kyrkan. Jag låser upp
dörren och går in. Kyrkorummet ter sig i viss mån rätt kaotiskt. Färgburkar, penslar, diverse redskap och en stor
byggställning säger det uppenbara - renovering pågår. Renoveringen av kyrkan har varit och är välbehövlig, det
har näst intill alla jag pratat med tyckt. Som vanligt rymmer renoveringen något tudelat. Å ena sidan kan det
vara otroligt tålamodsprövande och kämpigt men å andra sidan är känslan något fantastiskt när man ser hur en
god förändring börjar ta form.
Som präst i en församling där en kyrka renoveras har jag hunnit tänka en hel del och upptäckt att renoveringen
med redskap, målarfärg och byggställningar har något viktigt och konkret att säga. Kyrkan är en arbetsplats,
och tillsammans får du och jag med våra gåvor och resurser vara byggarbetare. Vi har fått en otroligt värdefull
skatt som vi kallar för evangelium. Evangeliet handlar om att vår Gud blivit människa i Jesus Kristus och älskar
oss villkorslöst oavsett hur våra liv ser ut. Denna skatt har vi fått och den vill bära oss i och under våra liv som
människor. Det speciella med den här skatten är att det är själva byggmaterialet i vårt arbete som kyrka. Vi har
fått den här skatten att dela vidare till andra människor. Det är ett kitt som vill svetsa oss samman till en gemenskap där alla människor får rymmas. Kyrkan är en byggplats. Det är inte präster, kantorer och vaktmästare som
har den uppgiften. Tillsammans med den gode Byggarbetaren Jesus får vi leva i renoveringens tecken. Vi får
tillsammans, med evangeliet som vårt byggmaterial, skapa en kyrka där vi ser på varandra med kärlek och där
vi får mötas i glädje och sorg, lek och allvar, arbete och vila.
Jag heter Karl-Johan Karlsson, men mest och helst kallas jag Kalle. Jag är mycket glad, för från och med 13
augusti har jag glädjen att få vara ny byggmedarbetare som präst hos
er i Emmaboda! Jag ser fram emot att få möta och lära känna er, dela
erfarenheter av livet som människor och som kristen samt att tillsammans med er fira och hämta kraft i gudstjänsten inför vardagen.
Ursprungligen kommer jag från Örsjö där jag är född och uppvuxen.
Även om jag inte är Emmabodapojk har det ändå varit en ort jag tänker
hör till min hembygd. Som präststudent läste jag på Johannelunds teologisk högskola i Uppsala. Efter prästvigningen arbetade jag första året
som präst på Södra Ölands pastorat, det så kallade pastorsadjunktsåret.
För närvarande arbetar jag som präst i Misterhults församling som hör
till Linköpings stift. Vid sidan av mitt arbete älskar jag att dricka kaffe,
vara ute och promenera i skog och natur, släktforska, spela piano och
orgel samt umgås med andra människor. Jag är en kattmänniska som
drömmer om att så småningom skaffa en katt.
Vi ses i augusti och bygger kyrka tillsammans.

Karl-Johan Karlsson.

NY KYRKOHANDBOK
Men vad är en kyrkohandbok?
Kyrkomötet beslutade att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Kyrkohandboken ger ramar, inspiration
och stöd för församlingarnas gudstjänstfirande. Samtidigt ska den ge uttryck för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I kyrkohandboken finns ordningar för bland annat gudstjänster som högmässa, sjukkommunion,
dopgudstjänst, bikt, konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst. Den kyrkohandbok
som nu antagits är den åttonde för Svenska kyrkan sedan reformationen.
Vad var uppdraget bakom arbetet med den nya kyrkohandboken?
Uppdraget har gällt att ta fram en kyrkohandbok som återspeglar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i en
tid präglad av lokala församlingars stora alternativrikedom. Den bygger nu på en gemensam grundstruktur för
den allmänna gudstjänsten som känns igen i den världsvida
kyrkan.
Uppdraget var också anpassning till Bibel 2000 och kyrkoordningen år 2000, att använda ett mer inkluderande
språkbruk och hänsyn till det ekumeniska dokumentet
Guds vägar. Den nya kyrkohandboken har även ett övergripande barnperspektiv då allt fler familjer med barn firar
gudstjänst, jämfört med tidigare.
På Pingstdagen den 20 maj togs handboken i bruk runt om
i vårt land och så också i Emmaboda pastorat med dess
fyra församlingar. Gemensamma ordningar har utarbetats
för våra församlingar, där vi nu får bekanta oss med en ny
gudstjänstmusik och en del nya formuleringar. Vi ser med
glädje fram emot att få fira gudstjänst efter den nya handboken.
Ulla Sköldh Jonsson

KONFIRMAND, UNG LEDARE OCH UNGDOMSGRUPP
Återigen har vi haft två härliga konfirmandgrupper som i skrivande stund inte har lång tid kvar till själva konfirmationsdagen. Tack för alla roliga träffar och läger! Till hösten börjar ett nytt konfaläsår och en inbjudan
kommer att skickas ut till alla som börjar årskurs 8 eller fyller 14 år under året. Men är du äldre än 14 år kan du
förstås också konfirmera dig, hör i så fall av dig!
Du som har konfirmerat dig har möjlighet att göra
kommande konfirmandträffar bättre, genom att engagera
dig som ung ledare! Då kan du vara med på träffar och
läger och bidra helt utifrån dina förutsättningar. Det skulle
verkligen förgylla konfirmandtiden för nästa års konfirmander!
Slutligen vill jag nämna att det sedan januari 2018 finns en
ungdomsgrupp i pastoratet. Vi träffas i Emmaboda kyrka
en söndagskväll i månaden för att fira mässa och sedan
göra något ihop. Mer info och program finns på hemsidan!
Frågor? Kontakta pedagog Per Eriksson
Tel: 0471-254 54

Torsdag 5 juli kl. 19.00 -

Birgitta Andrén Olsson spelar orgel

Algutsboda kyrka

i Vissefjärda kyrka under ”Vägkyrkan”
torsdagar kl 15.00-16.00 vecka 30 och 31

Mixed Voices sjunger.
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MUSIK I SOMMARKVÄLL

FÖRSAMLINGSRESOR

Torsdag 21 juni kl. 18.30 – Långasjö kyrka
Sjöcafé-konsert med Glasrikets Ungdomsorkester
Lördag 14 juli kl. 18.00 – Vissefjärda kyrka
Smålandstrion, härstammar från Växjö
Jenny Kim Resman, pianist är uppvuxen i Sydkorea och är klassiskt skolad. Spelar även violin och
sjunger. Kom som utbytesstudent till Sverige. Hon går
nu på musiklärarutbildning på Linnéuniversitetet.
Marie Myhrberg, sångerska har jobbat utomlands
och återvänt till Sverige. Gått på Sankt Sigfrids folkhögskola och därefter till Musikhögskolan och Teateroch Operahögskolan i Göteborg. Har sjungit i uppsättningar ur Carmen, Läderlappen m.fl.
Lars Jöneteg har arbetat sedan 70-talet som pedagog och musiker. Studerat i Piteå och Kungliga musikhögskolan i Stockholm där han tog sin violinpedagogsexamen. Varit verksam på Växjö Musikskola och
Malmö musikhögskola som metodik och violinlärare.
Lördag 21 juli kl. 18.00 – Emmaboda kyrka
Blåsorkester Emmaboda pastorat, under ledning av
Catarina Hermansson, spelar blåsmusik med en repertoar speciellt anpassad för ensemblen, kyrkorummet
och årstiden med allt från klassiskt till härlig brunnsmusik för en flexibel blåsorkesterbesättning.
Lördag 4 augusti kl. 18.00 – Algutsboda kyrka
”Uti en trädgård grön”
- egna och andras låtar och visor med
Hanna M Westesson, violin och sång
Klas Magnusson, gitarr, orgel och sång
Programmet fick sin start i projektet ”En låt om
dagen” där Hanna utmanade sig själv att skriva en
låt om dagen varje dag under en hel sommar. Hon
tillsammans med Klas, som ofta framför egna och
andras visor på bl a gitarr och sång, satte ihop detta
varierade och personliga konsertprogram.
Lördag 11 augusti kl. 18.00 – Långasjö kyrka
Sara och Olof Lundbeck är två musikaliska syskon
uppväxta i byn Hallaryd utanför Älmhult. De bjuder
på ett stämningsfullt och varierat sommarprogram
med stämsång, tvärflöjt, blockflöjt, slagverk, gitarr,
dragspel och piano.
Sara och Olof rör sig mellan folkmusik, visor, pop,
country, andlig och klassisk musik. Sara är utbildad
flöjtpedagog och musiklärare vid Musikhögskolan i
Örebro och Olof har gått Kompositionsprogrammet
på Musikhögskolan i Malmö.

Utflykter i sommar!
Följ med på någon av pastoratets utflykter i sommar.
11 juni - utflykt till Karlskrona och Edestad.
Vi besöker bland annat den nyrenoverade Fredrikskyrkan och konstnären Susanne Demånes vackra
trädgård. Anmälan senast 5 juni till expeditionen.
I augusti är det ett hemligt utflyktsmål ”Ut i det blå”. Mer info om den resan kommer!
Se hemsidan eller ring expeditionen för
info och anmälan!

Uppstart i höst av verksamheter
I Emmaboda församlingshem:
Sångarbröderna. Start 30 augusti, 16.30
Ledare: Hans Möller 0471-109 52
Måndagscafé. Start 27 augusti, 13.30
Sticka och skicka. Start 31 augusti, 13.00
Tisdagsträffar. 18 september, 16 oktober,
20 november, kl 14.00
Kyrkliga syföreningen. Start 5 september, 15.00
I Långasjö sockenstuga:
Dagledigträffar: Onsdagarna den 26 september,
31 oktober, 28 november, kl. 14.00

Musikverksamheten i
Emmaboda pastorat
Vill Du vara med och sjunga - i barnkör, kyrkokör
eller mindre ensemble?
Spelar Du ett blåsinstrument och vill delta i pastoratets orkester- och/eller ensembleverksamhet - t ex
Blåsorkester Emmaboda pastorat, Kyrkbrass, Flöjtensemble, Saxofonensemble m fl.
Har Du lust att delta i en av våra dragspelsdagar?
Antingen som nybörjare eller fortbildning?
Eller spelar och sjunger Du och vill medverka i någon
av pastoratets gudstjänster?
Välkommen att höra av dig till Catarina Hermansson,
musikverksamhetsansvarig.
Håll utkik på hemsidan, facebook, tidningar m.m.
inför höstens terminstarter, lunchkonserter, ”öppenkyrka-kvällar” och övrigt.
Välkommen till Emmaboda pastorats musikverksamhet!
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MUSIKVECKA I EMMABODA PASTORAT - 22 - 26 AUGUSTI
Hjärtligt välkomna till dagar med härlig sång och musik i våra vackra kyrkor!

Onsdag den 22 augusti kl. 19.00

De ger flera konserter i Sverige, men turnerar också
flitigt utomlands såsom Ungern, Rumänien, Kroatien, Tyskland och USA. I denna konsert i Långasjö
kommer de att bjuda på musik från barocken, romantiken, svenska romanser samt tonsättningar av Attila
Gracza.

Lördag den 25 augusti kl. 18.00

Musikveckan inleds i Vissefjärda kyrka med Gunillas
kvartett från Osby. ”Så skön som solen i sin glans”.
De framför gamla härliga melodier från 40-talet och
framåt. Bl.a. Thore Ehrling, Kaj Gullmar och Jerry
Högstedt. En härlig kavalkad av gamla schlagers i ny
fräsch tappning varvat med småprat. Piano, gitarr,
basfiol och sång. Medverkande: Stefan Knutsson,
Gunilla Naumann-Sandström och Ewa och Jimmy
Ludwigsson.

Torsdag den 23 augusti kl. 19.00

Big Band Emmaboda med programmet ”The best of
Broadway, musical and opera”. Det är ett akustiskt
tregenerationersbigband som spelar ett brett underhållningsprogram i olika musikstilar i bigband-sättning med fokus på rock, pop, jazz, big band- och
dansmusik. Musikalisk ledare och trumpetare är Dr.
Bernd Frey. Catarina Hermansson är ledare och
organisatör.

Söndag den 26 augusti kl. 18.00.
Nybro Musikkår.

Emmaboda kyrka får besök av Nybro Musikkår
med programmet ”The Magic of Jericho”. Nybro
Musikkår under ledning av Dr. Bernd Frey är en aktiv
ideell förening med ca 35 medlemmar. I orkestern
finns musiker från 13 år och uppåt, cirka en tredjedel
av kårens medlemmar är ungdomar. Musikkårens
huvudsakliga målsättning är att bevara, utveckla och
inspirera människor till att vilja spela och lyssna på
orkestermusik.

Fredag den 24 augusti kl. 19.00
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I Långasjö kyrka blir det medverkan av Duo Espressivo. Sång Margareta Melz, sopran och piano Attila
Gracza. Margareta är utbildad vid Operahögskolan i
Stockholm och Attila vid Musikhögskolan i Sarajevo.

Sandgrenska manskören.

I Vissefjärda kyrka avslutas musikveckan med
att ”Sandgrenska manskören” från Karlskrona
medverkar i musikgudstjänsten. Kören bildades 1909
och har 59 medlemmar i olika åldrar. Manskörens
dirigent heter Johanna Kraft. Det blir ett varierat
sångprogram med både gammalt och nytt.

