Boppe Perhamn
Grattis Equmeniakyrkan Nybro till 150 år fyllda.
Församlingen kan se tillbaka på många års verksamhet. Unga och äldre
har haft möjligheten, att se denna kyrka som sin kyrka. Det finns mycket att se tillbaka på. Minnas och glädjas åt. Att minnas är NATURLIGT,
NYTTIGT och NÖDVÄNDIGT. Det hjälper oss att växa som människor. Tror att det också är viktigt att minnas, det som har gjort ont, och
inte blivit som vi hade hoppats på. Vi får inte glömma bomben över Hiroshima, det får inte hända igen. Vi måste lära oss av misstagen. Även
våra personliga misstag bör vi minnas, så vi inte gör om dem.
Lika NATURLIGT, NYTTIGT och NÖDVÄNDIGT är det att drömma.
Vi har fått gåvan att fantisera och jobba, för det som ännu inte inträffat.
I vårt ansvar ligger det, att ha ett förhållande med framtiden.
Det hjälper oss att leva och överleva.
Mellan minnesbilderna och drömbilderna skapas det.
Att se bakåt och se framåt, skapar lust och mod, att arbeta och tjäna
NU. Nuet är den avgörande länken mellan minnena och drömmarna.
Tillsammans får vi våga en gång till.
Vad drömmer du om, att Gud ska göra med oss, HÄR och NU?
Vi har alla fått ett uppdrag, från vår GUD.
”Framtiden tillhör oss, du och jag ska forma den, ingen annan kan göra
det, framtiden det är vi.”

Stadshusplan, Mellang. 12, 382 30 Nybro
Mail: kontakt@equmeniakyrkannybro.se
www.equmeniakyrkannybro.se
Församlingen:

Equmenia Nybro:

Ordförande Stig Jonsson, 148 94
Kassör Per-Olof Rehn, 151 69
PlusGiro 47 73 88 -3
BankGiro 310 - 2134
Swish 1232885804
Ordförande Fia Hansson, 176 17
Kassör: Per-Olof Rehn, 151 69
PlusGiro 64 71 44 - 5

Liksom ett träd i sol och regn så låt
min själ i Andens hägn få växa alla
dagar

Men du, o Gud, som gör vår jord så skön i
sommarns stunder, giv att jag aktar
främst ditt ord och dina nådesunder.
Allt kött är hö, och blomstren dö, och tiden
allt fördriver; blott Herrens ord förbliver.
PsoS 201:3

Nummer 2 juni - augusti 2022
Välkomna till Equmeniakyrkan vid Stadshusplan

Vi vill tala om..
Att vi samlas till ”Sverigebönen”
den 6 juni kl 18.oo i vår kyrka,
Vi ber tillsammans med andra
kristna från de olika församlingarna
i vår kommun.
Att konfirmationslägret på Klintagården hålls 23 juni - 7 juli. Det är
Regionen, Klintagården, Bilda och
ett antal församlingar som arrangerar lägret.
Att vår församling inbjuder alla till
gudstjänst varje söndag kl 10.oo under hela sommaren. Detta görs möjligt genom att våra trossyskon i
andra församlingar hjälper till med
predikotjänsten.
Att Pingstkyrkan inbjuder till samlingar varje söndag kl 17.oo under
sommarperioden. Se deras program!
Att Rose-Marie och Lindy bjuder
till korvgrillning, bad och gemenskap i Lindsdal efter gudstjänsten
den 19 juni.

Några tankar kring årets bibelstudier av Uppenbarelseboken
med Christian Braw.
Varje vardag sänder kyrkorna morgonandakt kl 06, 07 och 08.
På tisdagarna är det vår församling
som ansvarar. Du kan också lyssna
via webben: www.radionybro.se eller använda appen Tunein
Obs! Sändningsuppehåll under tiden
13 juni t o m den 14 augusti.
7 juni
16 augusti
23 augusti
30 augusti

Sivert Hugosson
Stig Jonsson
Lisbeth Carlsson
Per-Erik Bernspång

Närradiostudion tel 177 90

Nästa programblad

kommer i månadsskiftet aug - sept
Ansvariga för detta blad är Sivert
Hugosson och Stig Jonsson

Att Klintagården inbjuder till midsommarfirande med bl a Gunnel
Noreliusson - se Klintagårdens
program!
Att RIA gör sommaruppehåll veckorna 26 t o m 32. Startar alltså åter
igen torsdagen den 18 augusti.

En bibelstudiegrupp med deltagare från olika församlingar i Nybro har sen flera år
tillbaka haft den stora glädjen att mötas för att dela tankar och bli uppbyggda i tron
på vår Herre Jesus Kristus. Vi har mötts var tredje vecka med lite längre uppehåll
under sommaren. Karin och Christian Braw har med egenhändigt författade psalmer
vidgat vårt frikyrkliga sångperspektiv men framförallt har vi fått del av den stora
kunskap som Christian besitter och delar ut på ett sätt som gör att var och en i sin
begränsning ändå känner friheten att ifrågasätta och bli bemött så att samtalet och
insikten fördjupas.
Uppenbarelseboken skapar lätt olika och starka känslor. En del av oss har låtit
boken vila för den är ju så ”omöjlig” att förstå med alla sina bilder och symboler.
Att bara närma sig den har känts oöverstigligt. Den andra ytterligheten handlar om
alla de predikanter vi mött som trott sig veta precis vad symbolerna står för och
gärna delat med sig av specifika bestämda årtal när olika skeenden ska inträffa på
jorden. Händelsernas ordning och betydelse har preciserats till oro och ångest för
många.
Därför är det nu i slutet av detta studium av Uppenbarelseboken så jätteroligt att se
tillbaka på allt det som vi kanske lite mer förstår men framförallt inse och känna att
denna krångliga bok har kommit till för att ge också oss uthållighet och tröst när
livet och framförallt omständigheterna kring vår bekännelse hårdnar och ifrågasätts.
Boken skriven till församlingarna i Mindre Asien, nuvarande västra delarna av Turkiet, på 90-talet efter Kristus, hade som huvudsyfte, har vi lärt oss, att ge mod, tröst
och uthållighet till de förföljda kristna under kejsar Domitianus som startade en av
de värsta förföljelserna av de som inte tillbad honom som Gud. Judarna hade hittills
haft vissa privilegier men den växande Jesusrörelsen hade ett och väldigt viktigt
annorlunda drag – det finns bara en Gud och hans son Jesus Kristus som är värda
tillbedjan. Inget i tillvaron kan eller får hindra vår tillbedjan av honom. En tanke
kring detta är hur vi lever våra liv idag och vad vi är villiga att offra när kanske vi
också snart kan komma att ställas inför ett sådant krav från en kommande världsledare.

Ekumeniskt i Nybro:

En för mig ny och väldigt viktig upplevelse är hur den himmelska gudstjänsten med
alla de våra som gått före ständigt pågår parallellt med vårt liv här på jorden. Någon
enstaka gång så rycks ridån åt sidan och du och jag kan få en kort upplevelse av vad
som pågår. Så skedde för Johannes och det kan också få ske för dig och mig. Framförallt är det underbart att den lovsång som finns får vi spegla i våra brister här på
jorden och veta att där hemma ska den bli fullständig.

Kyrkskjuts

Christian avslutar på följande sätt: Vi har följt uppenbarelsen på två plan, kampen på
jorden och gudstjänsten i himmelen. Allt detta leder fram till att Lammet segrar.
Himmelen och Jorden förenas som en brud med sin brudgum. Guds folk drar in i
den himmelska staden. De som går in i staden är inte felfria men förlåtna. Församlingens främsta uppgift är att bevara Ordet. Att vara kristen är i varje tid att hålla ut.
Att vänta, längta och vara viss om lammets seger.

Att Christian Braw fortsätter med
bibelstudier kring Efesierbrevet till
hösten med start den 29 augusti.

RIA Nybro - Verksamhetsledare
Björn Wennerström 121 00
Pingstliljan – förskola, förskolechef
Anette Larsson 145 77

Att Lydia Lithells barn spelar och
sjunger mammas sånger vid tisdagsträffen den 11 oktober.

Per-Erik Bernspång 184 06 eller
Magnus Ericsson 076 349 29 57

Program juni – augusti
2022

juni
1
5

sönd 10.oo Gudstjänst
Magnus Lager
Olga o Svitlana Smytska
Magnus Ericsson

6

månd 18.oo Bönesamling för Sverige
Gemensamt med andra församlingar
Sivert Hugosson
tisd 11.oo Tisdagsträffen
Tankar i Pingsttid
Per-Erik Bernspång
onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsemöte hos
Lisbeth Carlsson

7
8
9

12 sönd 10.oo Gudstjänst
Kenneth Pettersson
Open Doors
Slava Kucher
Ev Ungdomar från läger
Sivert Hugosson

Kyrkkaffe

15 onsd 19.oo Bibelsamtal
16 torsd 9.oo RIA
19 sönd 10.oo Gudstjänst
Lars Svensson
Gunvor Jonsson
Natalia Panko
Efter gudstjänsten gemenskap hos Rose-Marie och
Lindy H i Lindsdal
21 tisd 11.oo Tisdagsträffen
Terminsavslutning
22 onsd 19.oo Bibelsamtal

Nattvarden.

Har du ej möjlighet att ta emot
nattvarden i gudstjänster, så tjänar
vi dig mycket gärna i hemmiljö
eller på sjukhus i samband med
vistelse där. Ring Sivert Hugosson
tel 0703454547

augusti

Midsommar på Klintagården
23–26 juni

onsd 19.oo Bibelsamtal

Medverkar gör bl a

Gunnel Noreliusson,
familjen Röjdemo och
Sven Holmquist
torsd 20.oo Kvällsamling i Klintakyrkan
fred 10.3o Bibelstudium
16.oo Dans kring midsommar
stången
19.oo Kvällsmöte i Oasen
lörd 10.3o Gudstjänst i Oasen
19.oo Konsert i Oasen
sönd 10.3o Gudstjänst i Klintakyrkan

Juli
3

sönd 10.oo Gudstjänst
P-O Johansson
Berit Jungskär
Rose-Marie Hugosson
Kerstin Hedén
Per-Olof Rehn

10 sönd 10.oo Gudstjänst
Johnny Zverzina
Olga o Svitlana Smytska
Stig Jonssson
17 sönd 10.oo Gudstjänst
Robert Duveskog
Lisbeth Carlsson
Natalia Panko
24 sönd 10.oo Gudstjänst
Kristin o Göran Andersson
Per-Erik Bernspång
31 sönd 10.oo Gudstjänst
Anders Duveskog
Slava Kucher
Sivert Hugosson
Info om”Goda Nyheter”

7 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Vasyl Smytskyi
Nattvard
10 onsd 19.oo Bibelsamtal
14 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Slava Kucher
Magnus Ericsson
Kyrkkaffe
16 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Sång & musik
Elisabet o Börje
17 onsd 19.oo Bibelsamtal
18 torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsen hos
Stig Jonsson
21 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Gunvor Jonsson
Vi är delansvariga för RIA v 34
24 onsd 19.oo Bibelsamtal
25 torsd 9.oo RIA

Lisbeth Stigemyr
27 lörd 16.oo Seminarium
17.oo servering
18.oo Seminarium
28 sönd 10.oo Gudstjänst
Olga o Swetlana Smytska
Stig Jonsson
Kyrkkaffe
29 månd 15.oo Bibelstudium C Braw
30 tisd 11.oo Tisdagsträffen
Våfflor o önskesånger på CD

31 onsd 19.oo Bibelsamtal

Styrelsen informerar
Sista helgen i augusti, 27-28 augusti möts vi efter sommaren till samling inför
hösten. Lisbeth Stigemyr som vi känner sen tidigare gästar oss på lördagen
vid två tillfällen kl 16.oo och 18.oo med servering emellan. På söndagen kl
10.oo är det gudstjänst med Lisbeth Stigemyr som predikant.

Gästande talare och musiker
K-G Larsson, som predikade onsdag
till söndag i mars, drog som vanligt en
stor åhörarskara från olika församlingar runt oss.

I vårt långsiktiga mötesplanerande noteras följande för hösten:
Jubileumsgudstjänst med Roland Olaison den 11 september. Lunch
Avslutande Jubileumsgudstjänst den 23 oktober med bl a Johan
Einarsson som predikar. Lunch

Våra ukrainska vänners mindre
barn sjöng i påskdagens gudstjänst

Studiedag om nyandlighet med Helena Stenumgaard lördagen den 12
november kl 15, 16 och 18. Fika/frukt mellan seminarierna.
Swish– är ett smidigt betalsätt. Kanske du inte visste att varje betalning kostar församlingen 2:-. Därför är det bra att du samlar dina inbetalningar så att exempelvis offer till församlingen skrivs för sig på
ett enkelt sätt och ex fika skrivs med åtföljande summa vid samma
tillfälle du swishar.
Ett exempel: offer till församlingen 200 kr, fika 25 kr
Våra högtalare i kyrksalen har efter lång och trogen tjänst sagt sitt
bästa. Nya är inköpta och kommer att sättas upp så fort vi får hem
dem.
Vi har för avsikt att erbjuda ett enkelt kyrkkaffe vid sommaren gudstjänster samt att hålla bibelsamtalen öppna på onsdagskvällarna

Göran Lennartsson delade ord och gemenskap
med oss i början av april.
Söndagsskola med de
ukrainska barnen innebär
både ökad bibelkunskap
och träning i det nya
språket - svenska.
Kateryna Smytska är huvudledare.

Konferenstips inför sommaren (flera av dessa konferenser sänds
också så att man kan följa dessa live via dator eller mobil)

17–26 juni Nyhemsveckan Liksom tidigare år arrangeras pingströrelsens
största sommarkonferens, Nyhemsveckan, utanför Mullsjö.
20-26 juni Torpkonferensen, utanför Kumla, är EFK:s stora allkristna
sommarkonferens
30 juni-3 juli
Israels vänners sommarkonferens i Arken, Värnamo
6 - 10 juli Smålandskonferensen, Ralingsåsgården, Aneby
7 - 14 juli Hönökonferensen

Två pastorspar som gästade oss vid de jubileumsgudstjänster vi haft under
våren. Anders och Bibbi
Johansson resp. Boppe
och Helena Perhamn.

Ps o S 200

Liksom ett träd i sol och regn så låt min
själ i Andens hägn få växa alla dagar
Den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.

