Roland Olaison
Från väst till öst
Som ingrodd västkustare från Smögen, en ö i havet, där jag kom att
växa upp som tonåring—blev Nybro en helt ny sida av Sverige, den
motsatta. Östkusten och Nybro kom att prägla familjens liv ett tiotal år.
Det blev något nytt och spännande. Inte minst våra barnbarn Jesper och
Joel minns de härliga somrarna med närheten till havet och Öland. Villan och tomten på Smålandsgatan inte heller att förglömma. Det var ett
hem med mycket bus och lek.
När det gäller det andliga finns mycket att återkomma till i september.
Hoppas och ber att jag ska få komma till er. Om livet vet vi inte
mycket, pappa blev 78 och mamma 96 år gamla. Jag hoppas på hennes
anlag…….
Skaffa ett bibelord att dö på, sa Frank Mangs. Här har jag funnit ett som
jag har kunnat ge vidare till många under denna vår.

Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen
och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13
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Styrelsen informerar
Höststädning. Under v 38 höststädar vi kyrkan. Vi möts till gemensam
städdag på onsdagen den 21 september. 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. Viktigt är att vi väljer att göra det vi orkar med. Vi kommer
att anlita en städfirma för fönsterputsning av vissa fönster på in och utsida
och vid behov till andra uppgifter.
Fr o m september återgår vi till att fira nattvard och ta upp kollekt på sed vanligt sätt.
Vi fortsätter med de ”extra kyrkkaffe” som vi haft över sommaren.
Inkomsterna från dessa enklare kyrkkaffe går till hjälp för Ukraina.

Bilder från några gudstjänster under sommaren med Lars Svensson,
P-O Johansson, Robert Duveskog
och Anders Duveskog.

Jätteroligt
att vi kan hjälpas
åt i Guds rike.

Omkring den 15 oktober kan vi få hjälpa till med insamling till en ambulans
som skickas till Ukraina fylld med förnödenheter som också skänkts.

Församlingsboken
Elin Ericsson har gift sig och heter nu Herdinius samt har flyttat sitt
medlemskap till Ulriksbergskyrkan, Växjö
Natalia o Artur Panko hälsades den 7 augusti välkomna som medlemmar
i vår församling

Equmenia planerar för scoutverksamhet i Orrefors under hösten med start
under september. Vi hoppas även att babysången startar under hösten.
För mer information om dag, tider och anmälan ring
För scout: Magnus Ripheden 0702711754
För babysång: Fia Hansson 0734234549
Världens barn insamling
Marknad 4 okt kl 15-19 vid Nybro kyrka
Försäljning, kaffeservering, musik mm
Vill du baka o skänka meddela Fia
0734-234549

På Klintagården kunde
man bl a se och höra
fam Röjdemo, Lars Lisa Andersson och
Gunnel Noreliusson

Vi vill tala om..
Att vi inbjuder till en församlingsdag på Missionsbåten Shalom lördagen den 3 september. Se vidare information!
Att Regionen inbjuder till församlingshelg på Klintagården den 16-18
september.

Att Ölands Skördefest bl a firas på
Klintagården den 1 oktober med
konsert med ”American Hymns”
Att Klintagården inbjuder till arbetsdagar, v 40 dvs 3-7 oktober. Anmäl
dig via telefon 070 547 22 40 eller
mejl till Mikael Båge,
mikael@klintagarden.se

Att våra två sista jubileumshelger
med anledning av församlingens 150
år firas den 11 september då pastor
Roland Olaison gästar oss samt den
22 oktober med musikgudstjänst
med makarna Shakov samt Per-Erik
Bernspång och gudstjänst den 23 då
Johan Einarsson predikar.
Deltar gör också Torvald Nolebring.
Att Bo Wetteus gästar oss helgen
1-2 oktober med bibelstudier på lördagen och predikan i gudstjänsten på
söndagen.

En anpassning till samtiden drar inte fler till kristen tro
Stefan Gustavsson, ledare i Världen idag 9 aug 2022

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:
6 september Johnny Zervina
8
Sivert Hugosson
13
Boppe Perhamn
20
Gunvor Jonsson
27
Per-Erik Bernspång
4 oktober Per-Olof Rehn
6
Sivert Hugosson
11
Stig Jonsson
18
Lisbeth Carlsson
25
Per-Erik Bernspång
1 november Boppe Perhamn
3
Stig Jonsson
8
Lena Hugosson
15
Per-Erik Bernspång
22
Gunvor Jonsson
29
Lisbeth Carlsson

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

Kyrkskjuts

Att Helena Stenumgaard lördagen
den 12 november talar om egna
negativa erfarenheter av yoga.

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

Att Fredric Crona besöker oss den 3
december.

kommer i månadsskiftet nov/dec –22
Ansvariga för detta blad är Sivert
Hugosson och Stig Jonsson

Nästa programblad

Sommaren går in för landning och semesterfirare återvänder hem. Skolor och arbetsplatser
förbereder höstens arbete. I församlingarna återstår några sommargudstjänster innan det är
dags för höstupptakt.
Som kristna står vi inför stora utmaningar de kommande åren. Professor Magnus Hagevi,
statsvetare vid Linnéuniversitetet i Växjö, sätter situationen i blixtbelysning i en text om
frikyrkans utveckling, med Equmeniakyrkan som illustration.
Att medlemsutvecklingen i frikyrkan gått åt fel håll i decennier är väl känt. I många sammanhang har man tröstat sig med att antalet betjänade – alltså människor som oavsett medlemskap berörs av församlingens verksamhet och tar del i olika aktiviteter – är mycket
högre än antalet medlemmar. Kanske utvecklingen inte är så alarmerande trots allt?
De dåliga nyheterna är att ”antalet betjänade [i Equmeniakyrkan] har minskat med nästan
22 000 personer mellan 2012 och 2020. Det är en minskning med över 16 procent, vilket
kan jämföras med att antalet medlemmar i Equmeniakyrkan under motsvarande tid minskade med 13 procent. Utvecklingen för antalet betjänade i Equmeniakyrkan är alltså än
sämre än vad som är fallet med medlemsminskningen.”
Framtidsprognosen är inte munter. För Equmeniakyrkan gäller att om nuvarande minskning
fortsätter är det siffran noll som står i medlemskolumnen år 2078. När det gäller antalet betjänade är det än värre: Efter år 2060 finns det inga betjänade kvar.
Men pågår det inte en påkristning i Sverige? Jovisst sker det, om vi med uttrycket menar
att enskilda människor kommer till tro och börjar följa Jesus. Men den stora bilden är fortfarande pågående avkristning.
Men är det inte Guds återkomst vi ser? Jovisst, om vi med uttrycket menar att religion fått
en mer framträdande roll i kulturlivet och att det finns fler intressanta kristna röster i debatten än tidigare. Men den stora bilden är fortfarande att församlingar och gudstjänstliv krymper.
Vi står inför kriser på ett antal olika områden i Sverige: moraliskt, socialt och ekologiskt.
Det sistnämnda ledde Equmeniakyrkan att 2021 utlysa klimatnödläge. Det finns ingen anledning att spela ut olika kriser mot varandra, men den andliga krisen är på sikt den mest
allvarliga. Det går därför inte för församlingarna att fortsätta som om allting står rätt till.
Det är läge för svensk kristenhet att utlysa ett andligt nödläge.
Magnus Hagevi är kristen och aktiv i Equmeniakyrkan. I artikeln gör han en träffsäker
analys av situationen. Han varnar för den liberalteologiska idén att anpassning till samtiden
skulle dra människor till kristen tro. Det finns ”ingen forskning som kan visa att ett
minskat fokus på Jesus på längre sikt kan kopplas till att nå fler människor, öka intresset för församlingar eller ge ett ökat antal medlemmar. I stället pekar forskningen
på det motsatta: församlingar som starkt betonar människors personliga relation med
Jesus, efterföljelse, Bibelns betydelse, evangelisation, uppståndelsen och annat som på
detta sätt sätter Jesus i församlingens centrum tenderar att stå emot sekulariseringen
bäst. Det är dessa församlingar som i störst utsträckning väcker intresse, engagerar
medlemmar och får nya medlemmar.”
Här är vägen framåt inför hösten 2022: att frimodigt proklamera de goda nyheterna om Jesus, hålla sig tätt intill Bibelns ord, sätta fokus på evangelisation och apologetik, kalla människor till omvändelse, tro och efterföljelse och uthålligt be Gud om en väckelse som återigen skakar om vårt land.

Program september– november 2022
September
1
3

torsd
lörd

4

sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Sivert Hugosson
Nattvard

7
8

9.oo RIA
8.3o Församlingsdag

onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA

11 sönd 10.oo Jubileumsgudstjänst
Roland Olaison
AnnSofie Hansson
Stig Jonsson
Kyrklunch
13 tisd

11.oo Tisdagsträffen
”På plommenad” med
Bo Setterling
Anette o Håkan Dersell
14 onsd 19.oo Bibelsamtal
15 torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsen hos
Per-Erik Bernspång
18 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Switlana Smytska
Johnny Zverzina
Kyrkkaffe

Vi är delansvariga för RIA v 38
19 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw
21 onsd 17.oo Kyrkstädning o fika
19.oo Andakt
22 torsd 9.oo RIA
25 sönd 10.oo Gudstjänst
Magnus Ericsson
Natalia Panko
Lisbeth Carlsson

27 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Nybros historia
Johan Thelin
28 onsd 19.oo Bibelsamtal
29 torsd 9.oo RIA

Oktober
Bibelhelg med Bo Wetteus
1

2

lörd 16.oo ”Kan en modern människa
tro på bibeln?”
17.oo Servering
18.oo ”Är Jesus enda vägen?”
sönd 10.oo Bo Wetteus
Magdalena Conradsson o
Stanley Gustavsson
Per-Olof Rehn
Kyrkkaffe

3
5
6

månd 18.oo DM-kväll
onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA

9

sönd 10.oo Gudstjänst

Per-Erik Bernspång

Olga o Switlana Smytska
Vasyl Smytski
Nattvard

19 onsd 19.oo Bibelsamtal
20 torsd 9.oo RIA
22 lörd 18.oo ”Musiken i Bibeln”
Musikgudstjänst
Natalja o Konstantin
Shakov och P-E Bernspång
23 sönd 10.oo Jubileumsgudstjänst
Johan Einarsson
Torvald Nolebring
Natalia Panko, Svitlana o
Olga Smytska

Per-Erik Bernspång
Kyrklunch

25 tisd

11.oo Tisdagsträffen
”Låt mig växa stilla”
Tankar o toner
Lena o Per-Erik
26 onsd 19.oo Bibelsamtal
27 torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsen hos
Magnus Ericsson
30 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Lisbeth Carlsson

November

Vi är delansvariga för RIA v 42
11 tisd

11.oo Tisdagsträffen
Lydia Lithells fem barn
sjunger hennes sånger
12 onsd 19.oo Bibelsamtal
13 torsd 9.oo RIA

2
3

onsd 19.oo Bibelsamtal
torsd 9.oo RIA

6

sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga o Switlana Smytska
Sivert Hugosson
Nattvard
Kyrkkaffe

16 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Barngrupp
Gunvor Jonsson
Församlingsmöte
Kyrkkaffe
17 månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw

Vi är delansvariga för RIA v 46
7

månd 15.oo Bibelstudium och bön
Christian Braw

8

tisd

11.oo Tisdagsträffen
Räddad från Estonia
Martin Nilsson
9 onsd 19.oo Bibelsamtal
10 torsd 9.oo RIA

Studiedag med Helena
Stenumgaard
12 lörd 15.oo Seminarium
16.oo
”
17.oo Servering
18.oo Seminarium
13 sönd 10.oo Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Elin Herdinius
Magnus Ericsson
14 månd 18.oo DM-kväll
16 onsd 19.oo Bibelsamtal
17 torsd 9.oo RIA
20 sönd 10.oo Gudstjänst
Johnny Zverzina
Rose-Marie Hugosson,
Kerstin Hedén,
Berit Jungskär
Kyrkkaffe
22 tisd

11.oo Tisdagsträffen
”Vägen jag går”
Ingrid Graaf
23 onsd 19.oo Bibelsamtal
24 torsd 9.oo RIA
19.oo Styrelsen hos
Per-Olof Rehn
27 sönd 10.oo 1:a Advent Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko, Svitlana o
Olga Smytska
Gunvor Jonsson
Kyrkkaffe
30 onsd 19.oo Bibelsamtal

Sök först hans rike och
hans rättfärdighet,
så skall ni få allt det
andra också.
Gör er därför inga
bekymmer för morgondagen.
Matt 6:33-34
Låt mig
var

Skörden är
stor men arbetarna

Så älskade Gud världen att han
gav den sin ende son för att de
som tror på Honom inte ska gå
under utan ha evigt liv
Joh 3:16
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