Gunvor Jonsson
Vi har denna sommar ofta börjat dagen med en promenad längs havet.
Ofta har det varit många som passat på att ta en morgontur. Det har
varit joggare, småbarnsföräldrar med barnvagn, grannar med frukostfrallor från bageriet eller motionärer som vi.
Det har varit naturligt för oss att säga god morgon till dem vi mött och
oftast har vi fått en glad hälsning tillbaka. Även den som sett nerstämd
och sammanbiten ut har oftast höjt blicken och med ett leende besvarat
hälsningen.
Vänlighet smittar och det har gett oss glädje tillbaka om vi på något
litet enkelt sätt har kunnat bidra med en ljusare blick för dagen för någon medvandrare.
Det viktigaste för oss är dock att vi är på det klara med uppdraget från
Jesus att till dem vi möter förmedla: Se, nu är den välbehagliga tiden,
se, nu är frälsningens dag. 2 kor 6:2
Var dag är en sällsam gåva,
en skimrande möjlighet.
Var dag är en nåd dig given.
från himlen besinna det. Ps o S 180v 1
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Styrelsen informerar

Tisdagsträffens bussresa till
Senoren i Blekinge

Med stor glädje har vi nu kunnat mötas fysiskt till gudstjänst under
sommaren. Vi ber och hoppas att vi nu under hösten ska kunna mötas
än mer utan restriktioner. Dock vet vi att det finns en existerande pandemi som inte alls är över varför vi i våra samlingar måste bära oss
klokt och försiktigt åt. Skulle nya restriktioner införas är vi beredda
att hantera dessa. Visa hänsyn—håll avstånd!

Ommålning av kyrkolokalen
Göran i farten

Vi höststädar kyrkan v 38, 20-25/9. Vi möts inte till gemensam städdag pga smittspridningsrisken utan vi städar var och en när det passar oss och fixar det vi klarar av på egen hand. Städlistorna kommer
att ligga i köket så att vi där bockar av det som är gjort och andra
kan se vad som är kvar att städa. Utvändigt kommer en städfirma att
hantera fönsterputsningen på kyrkan mot Mellangatan och
Magasinsgatan.
Under det senaste året har vår kyrka fått en förnyelse genom att
entrèn, kyrkolokalen och köket målats om. Dessutom har ett nytt golv
lagts i köket. Vi är så tacksamma till de som satsat tid och pengar på
att göra detta möjligt.

Första kyrkkaffet på mycket
länge

Vi har haft lite problem med avlopp i toalettutrymmena i anslutning
till samlingssalen varför vi planerar att göra om en del under hösten.
Nästa år, 2022, om Herren dröjer, firar vår församling 150 års jubileum. Styrelsen funderar över hur vi bäst kan göra detta firande till
mer än en tillbakablick. Kanske har du ett ”framtidstänk”, en idé som
styrelsen kan gå vidare med. Hör av dig!

Under hösten får vi lyssna till Fredric Lignell, Carl-Olov Hultby
samt Elisabeth Sandlund under tre intensiva helger.
Lena o Lotta ansvarade för gott kyrkkaffe.
Magnus var både
mötesledare och har
lagt in det nya köksgolvet

Vi vill tala om..

Väckelse vårt svar på problemen i samhället

Att kyrkokonferensen även i år
kommer att genomföras digitalt den
19-26 september

Gängkriminalitet, skjutningar och stökiga förorter har första plats på den
politiska agendan. Partierna försöker bjuda över varandra med hårdare straff,
fler poliser och tuffare rätts-processer. Sociala insatser för att motverka
brottslighet är inte i ropet. Samtidigt finns det en främlingsfientlig agenda
som lyser igenom. Det är invandringen som ligger bakom problemen i samhället hävdas från allt fler håll. Trots att det är områden som domineras av
invandrare som i första hand drabbas av kriminaliteten. Invandrarna får
dessutom kollektivt skulden för det en liten minoritet ställer till med. För
övrigt var antalet mord per capita högre i Sverige för 30 år sedan än vad det
är i dag, Det visar Brottsförebyggande rådets statistik.

Att pingstpastorn Daniel Holmgren
tillträdde som sjukhuspastor den
16/8. Han arbetar halvtid inom Sjukhuskyrkan
Att Klintagården inbjuder till arbetsdagar, v 40 dvs 28 september -2 oktober. Anmäl dig via telefon 070 547
22 40 eller mejl till Mikael Båge,
mikael@klintagarden.se
Att en ledardag för alla ledare, styrelsemedlemmar äger rum den
16/10 på 8 olika platser i regionen
Att kyrkorna i Nybro planerar för en
gudstjänst med Sebastian Stakset
den 18/10 kl 18.oo i Madesjö kyrka
Att Johnny Zverzina berättar om
”min väg till kristen tro” lördagen
den 13/11 kl 18.oo. Servering
Att prästen och teologen Christian
Braw fortsätter med bibelstudier.
Ämnet för hösten är Uppenbarelseboken. Med anledning av smittrisken tar var och en med sig sitt fika.
Alla intresserade från olika församlingar inbjuds till dessa samlingar

Sjuk?

Hör av dig så att församlingen kan
finnas till för dig eller att vi kan kontakta sjukhuspastorn. Ring Lisbeth
Carlsson, 0733769520 eller Sivert
Hugosson,0703454547 eller Stig
Jonsson 148 94

(artikel i Dagen 3/8-21 av Stefan Swärd)
Att varje vardag sänder kyrkorna
morgonandakt kl 06, 07 och 08. På
tisdagarna samt var fjärde torsdag är
det vår församling som ansvarar. Du
kan också lyssna via webben:
www.radionybro.se eller använda
appen tunein
Från vår församling kan du höra:
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Johnny Zverzina
Sivert Hugosson
Boppe Perhamn
Gunvor Jonsson
Per-Erik Bernspång
Per-Olof Rehn
Sivert Hugosson
Stig Jonsson
Lisbeth Carlsson
Per-Erik Bernspång
Johnny Zverzina
Boppe Perhamn
Stig Jonsson
Lena Hugosson
Per-Erik Bernspång
Gunvor Jonsson
Lisbeth Carlsson

Ekumeniskt i Nybro:
RIA Nybro, Föreståndare Björn
Wennerström 121 00
Pingstliljan – förskola, förskolechef
Anette Larsson 145 77

Kyrkskjuts
Kontakta Per-Erik Bernspång 184 06
eller Magnus Ericsson 070 6619660

Nästa programblad

kommer i månadsskiftet nov/dec –21
Ansvariga för detta blad är Sivert
Hugosson och Stig Jonsson

Vad är den kristna responsen? Som kristna är vi varken emot poliser och
bestraffning eller sociala insatser. Gud har insatt överheten för att tygla det
onda. Att hjälpa de svagaste och mest utsatta är en grundläggande kristen
värdering och en rimlig kristen ståndpunkt är att det är bra med en välfärdsstat som kan engagera sig i att hjälpa människor som har kommit snett i
livet. Men den kristna responsen sträcker sig mycket längre än så. Bakom
ung brottslighet finns det en kollapsad familj och frånvarande fäder. När politiska vänstern ropar på fler sociala tjänster och fritidsgårdar, och mer resurser till skolan, tycks man vara blind för familjens betydelse och ansvar. När
politiska mitten och högern ropar på fler poliser och hårdare straff når man
inte heller fram till roten till problemen.
Det är uppenbart att politiken famlar i mörkret. Den kristna analysen utgår
från en andlig bedömning. Väckelse är Guds svar på stora problem i samhället. Det är det kristna svaret. De sociala problemen var gigantiska i Sverige på 1800-talet, framför allt orsakade alkoholmissbruket samhälleliga
katastrofer. Folkväckelsen bidrog till nykterhet, upprättade familjer, arbete
och ordning och reda. Förvandlade människor skapade ett förvandlat samhälle. Ett historiskt exempel på hur väckelsen förvandlar människor och
därmed hela samhällen, är Wales 1904. En folkväckelse bröt ut som berörde
hela samhället, kyrkorna fylldes av längtande människor. Man räknar med
att över hundra tusen blev kristna på kort tid. Det medförde att våld och
kriminalitet nästan upphörde. Poliserna fick inget att göra, inte heller
domstolarna.
Det saknas kristna värderingar i politiken och i samhällsdebatten. Vittnesbörden om förvandlade liv är lösningen. Bankrånare, mördare och knarkhandlare som vittnar om att man omvänt sig för att man mött Jesus, det är
det kristna svaret på ett av våra största samhällsproblem just nu. Mer frälsning är viktigare än fler poliser och fler fängelser.

Program september – november 2021
September

27 mån 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
19.oo Bibelsamtal
18.oo DM-kväll
9.oo RIA
28 tisd 11.oo Tisdagsträffen
10.oo Gudstjänst
Min livsberättelse
Göran o Christine Andersson
Nils-Erik Pigge Gustafsson
Sivert Hugosson
29 onsd 19.oo Bibelsamtal
Nattvard
30 torsd 9.oo RIA
Kyrkkaffe
19.oo Styrelsen i kyrkan P-E
15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw

1
2
5

onsd
torsd
sönd

6

mån

8
9

onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA

Oktober

Fredrik Lignell

11 lörd 16.oo Seminarium
17.oo Servering
18.oo Seminarium
12 sönd 10.oo Gudstjänst
Fredric Lignell
Ann-Sofie Hansson
Magnus Ericsson
Kyrkkaffe
14 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Minnen från Kongo
Helen o Einar Ankarberg
15 onsd 19.oo Bibelsamtal
16 torsd 9.oo RIA
19 sönd 10.oo Gudstjänst
Johnny Zverzina
Olga o Swetlana Smytska
Per-Olof Rehn
Vi är delansvariga för RIA v 38
22 onsd 19.oo Bibelsamtal
23 torsd 9.oo RIA
26 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Stig Jonsson
Församlingsmöte
Kyrkkaffe

3 sönd 10.oo Gudstjänst
Magnus Ericsson
Rose-Marie Hugosson,
Kerstin Hedén,
Berit Jungskär
Sivert Hugosson
Kyrkkaffe
6
7

onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA

10 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga o Swetlana Smytska
Vasyl Smytski
Nattvard
Vi är delansvariga för RIA v 42
12 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Tal, sång & musik?
Margareta o Ulf Rånge
13 onsd 19.oo Bibelsamtal
14 torsd 9.oo RIA

Carl Olov Hultby

22 fred 19.oo Gudstjänst
23 lörd 16.oo Seminarium
17.oo Servering
18.oo Seminarium
24 sönd 10.oo Gudstjänst
Carl OIov Hultby
Lisbeth Carlsson
Kyrkkaffe
25 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
26 tisd 11.oo Tisdagsträffen
Kristna högtider
Per-Erik Bernspång
27 onsd 19.oo Bibelsamtal
28 torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsen möte
Hos Lisbeth Carlsson
31 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Stig Jonsson

November
1
3
4
7

17 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Gunvor Jonsson
18 månd 18.oo Gudstjänst med Sebastian
Stakset i Madesjö kyrka
20 onsd 19.oo Bibelsamtal
21 torsd 9.oo RIA

månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA
sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga o Swetlana Smytska
Sivert Hugosson
Nattvard
Kyrkkaffe
Vi är delansvariga för RIA v 46

8
9

månd 18.oo DM-kväll
tisd 11.oo Tisdagsträffen
Finnmarkens speleman
Dan Andersson
Torsten Gunnarsson

10 onsd 19.oo Bibelsamtal
11 torsd 9.oo RIA
13 lörd 18.oo ”Min väg till tro”
Johnny Zverzina
Fika o samtal
14 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Ann-Sofie Hansson
Magnus Ericsson
16 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Jag minns mitt 80-tal
Stig Erixon
17 onsd 19.oo Bibelsamtal
18 torsd 9.oo RIA

Elisabeth Sandlund

20 lörd 16.oo Seminarium
17.oo Servering
18.oo Seminarium
21 sönd 10.oo Gudstjänst
Elisabeth Sandlund
Natalia Panko
Per-Olof Rehn
Kyrkkaffe
22 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
24 onsd 19.oo Bibelsamtal
25 torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsen hos Per- Olof
Rehn
28 sönd 10.oo 1:a Advent Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko, Olga o
Swetlana Smytska
Gunvor Jonsson
Kyrkkaffe

Låt mig var morgon möta din
trofasthet,
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå,

Skörden är
stor men arbetarna få.

Så älskade
Gud
värl-
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