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Joh 17:21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom 
du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.  
 

Detta bibelord är nog det bibelord som oftast används som argument för att 
vi måste bli ett med varandra. Och vi får inte vara splittrade. Stora enhets-
byggen har byggts. Samfund har slagits ihop. Ofta ber vi i våra samlingar för 
ekumeniska samlingar som om de skulle vara ett tecken på att Jesu bön hål-
ler på att bli verklighet. Nu ber inte Jesus om att vi alla ska vara i samma 
lokal. Han ber inte heller oss om att arbeta för att bli ett. Han ber till Fadern 
att vi ska vara ett. Han ber att vi ska vara i dem (treenigheten). 
 

Joh.15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er.  

Jesu bön är redan uppfylld. När vi förblir i honom är vi ett med varandra. 
 

 Joh 1:12-14 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds 
barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köt-

tets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev kött och 
bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde 

har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.  
 

Vi som blivit födda av Gud tror på honom som är full av nåd och sanning. 
Om vi förblir i honom så får vi uppleva Guds härlighet som är nåd och san-
ning. Detta fick även Mose uppleva när Gud ställde honom i klippan 
(Kristus) 2 Mos. 33:22. Jesu bön blir uppfylld när vi förblir i honom. 
 

       3 Johannesbrevet v.13-15 

Över berg och dal som en mjuk koral drar sommarn 
över vårt land. 

Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot 
havets strand. Så lev Guds nu.  

Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. 
Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot 

havets strand. Ps o S 820:1 



Nybro SMU - en del av Equmenia  
 

  Barnmusik Barnkören  
 Baby/småbarnssång 0-1 år 4 år och uppåt 

Fia Hansson är anställd av Bilda för att arbeta 
med kyrkans barnmusik. 

Kontakta Fia 176 17 för info  
 

Varje tisdag eftermiddag 17.oo -19.oo har kyrkan  
varit öppen med inriktning på våra flyktingboen-
de i Nybro. Alla olika åldrar har representerats. 
Olika aktiviteter som sång, spel, svenskträning, 
lek och mycket mer har funnits på programmet. 
Lördagen den 21 maj avslutades ”Öppen kyrka” för denna termin hos Rose-
Marie och Lindy Hugosson, Sjöängen Lindsdal 
 

 

 Scout-Nying  
 

    8 år och uppåt 
Tisdagar 18.00 

Scoutstugan Orrefors 
Ansvarig 

Magnus Ripheden  
186 54 

Sjuk?  
Hör av dig så att församlingen kan finnas till för dig eller att vi kan kontakta 
sjukhuspastorn. Ring Lisbeth Carlsson 179 70, Sivert Hugosson 145 00 eller 
Stig Jonsson 148 94. 

Styrelsen informerar 
  

 Höstupptakt: Sista helgen i augusti, 28-29/8 möts vi  efter 
 sommaren till samling inför hösten. Bibelläraren och böne- 
 ledaren Sven Öhrman kommer då att fokusera på ämnet bön 
 och förbön. På lördagen möts vi vid två tillfällen kl 16.oo 
 och 19.oo med festbuffé emellan. På söndagen kl 10.oo  guds-

 tjänst med Sven Öhrman som predikant.   
  

 Dela och Delta: I församlingsmötet den 15/5 beslöt vi 
 att till hösten, med början andra söndagen i september kl 
 16.oo, samlas kring Filipperbrevet under rubriken Dela och 

 Delta. Nio samlingar planeras på detta sätt. Tanken är att vi 
 inleder gudstjänsten med en andakt och att vi därefter ser på en 

 video alternativt lyssnar till en talare omkring ett avsnitt i detta 
 Paulus brev. Efter denna ”genomgång” äter vi tillsammans en 
 enkel måltid. Därefter samlas vi i 1, 2 eller fler grupper  allt    
 efter hur många som vill delta i de gruppsamtal som är tanken 
 bakom den här satsningen. Det är viktigt att du känner att du 
 har full frihet att bryta upp efter måltiden och njuta det du fått 
 del av.   

 

 Simon Ådahl, känd från olika mediasammanhang  
 kommer till oss lördagen den 19 november. I samarbete med     
 tidningen Dagen ansvarar han för en gudstjänst med sång och 

tal.
  

 Arbetet med att söka en lämplig person till arbete i vår för
 samling pågår. Hittills har inte vårt bönearbete lett oss vidare. 
 Kontakter har tagits med några utbildningsanstalter/personer 
 men några goda lösningar har inte än kunnat skönjas.   
 

 
      
     
 
 



Vi vill tala om.. 
 

Att vid RIA-Hela människan i 
Nybros årsmöte valdes Inger Ryd-
brink till ordförande för 2016. 

RIA har också nu köpt en intillig-
gande fastighet för att samordna la-
ger och försäljning  

Mötesplatsen på Långgatan har ock-
så gjorts än mer tillgänglig för olika 
aktiviteter genom att källaren rustats 
på olika sätt. 

Att Östra Götalands distrikt har haft 
sitt sista årsmöte och nu finns istället 
Region Öst. Detta innebär att  vi inte 
längre väljer några representanter 
som har ett mandat för distriktet 
utan nu finns ett förtroenderåd till 
hjälp för ledning. Equmeniakyrkan 
ansvarar för ekonomi, anställda samt 
ledningsfrågor. De gårdar som finns 
inom det gamla distriktet dvs 
Strandgården och Klintagården drivs  
i stort på samma sätt som tidigare.  

Att ett upprop från medarbetare i 
vår region har gjorts om att vi ska be 
för Klintagården, dess föreståndare 
och programverksamheten för att 
gården ska bli den missionsstation 
som den är tänkt att vara.  
Låt oss be! 
 

Att konfirmationslägret på Klinta-
gården hålls mellan 20 juni - 10 juli. 

Att vi som vanligt firar gemensam-
ma gudstjänster med pingstförsam-
lingen under tiden 3 juli - 14 augusti  

 

Ekumeniskt i Nybro: 
Hela Människan Nybro, 121 00 

Pingstliljan – förskola, tf. förskolechef 
Anette Larsson 145 77  
 

Kyrkskjuts 
Kontakta Barbro Berglund 108 59, 
Per-Erik Bernspång 184 06 eller 
Magnus Ericsson 076 349 29 57 
 

Nästa programblad 
kommer i månadsskiftet augusti/
september -16 
Ansvariga för detta blad är försam-
lingens styrelse. 

 

Församlingsboken 
Hemgången 

Bengt Magnusson 
3 april 1930—21 april 2016 

Varje vardag sänder kyrkorna mor-
gonandakt kl 06, 07 och 08. På tisda-
garna är det vår församling som an-
svarar. Du kan också lyssna via web-
ben: www.radionybro.se eller använ-
da appen tunein  
 

OBS! Under sommaren gör Radio 
Nybro sändningsuppehåll 6/6 - 14/8. 
 

16 augusti  Stig Jonsson 

23 augusti Lisbeth Carlsson 

30 augusti Per-Erik Bernspång 

Yoga ???? 

Lars Johansson är lärare på Örebro teologiska högskola och en av de främsta kristna 
experterna på nyandlighet i Sverige. Han säger att han är förvånad över hur religiösa kom-
ponenter kunnat komma in i etablerad vård och skola så som det gjort. 

Det är som om svenskar är blinda för religion när det kommer från österlandet men över-
känsliga för religion när det kommer från kristet håll, säger han och påpekar att det finns 
mängder av exempel på när man "missat" religiösa kopplingar.  

Lars Johansson kallar det också iögonfallande att det är etablerat i vården med så kallad 
medicinsk yoga där man faktiskt upprepar stavelser av ett mantra från kundaliniyogan, "Sat 
Nam", något som betyder ungefär "den vars namn är sanning". 

Men vad beror det då på att man inte ser de tydliga kopplingarna till religion?  

– En förklaring kan vara sekulariseringen, man är okunnig om religion och religiösa kompo-
nenter när det kommer i en annan kontext än den kristna. Dessutom är de här österländska 
religionerna mer fokuserade på teknik och experimentellt inriktade på att hitta metoder som 
fungerar. Man har då också här presenterat sig som mera vetenskap och mindre av tro. 

– I nyandlighetens rötter finns också en tradition ända sedan 1800-talet där man presenterar 
sina tankar och tekniker som vetenskapliga i kontrast till kristendomen som bygger på tro. 

Ett vanligt argument är att yoga bara är en form som man kan fylla med olika innehåll. 
Även om det är sant i någon utsträckning så är inte formerna helt fria från religiösa kompo-
nenter, menar Lars Johansson.  

– Beroende på vilken lärare eller instruktör du har kan du få mer eller mindre av religiösa 
förklaringsmodeller med dig i din utövning. Yoga är en form som från början har en religiös 
förankring, det kommer man inte ifrån.  

Lars Johansson menar att kyrkan behöver förstå varför många människor söker sig till de här 
aktiviteterna.  

– Vissa kroppsövningar svarar mot hur människan fungerar, hur vi är skapade. Sedan har 
detta givits tolkningar av hinduisk eller new age-karaktär. Där borde vi som kyrka kunna 
återvinna skapelsen och tala om olika sätt att använda kroppen i böneliv, andaktsliv och 
friskvård som svarar mot hur Gud skapat världen.  

– Jag är den första att påtala problemen med att andliga komponenter förs in i skola och 
vård, det måste vi ta upp såväl i det offentliga som i våra kyrkor och privatliv. Och samtidigt 
som vi gör detta kanske vi ska försöka återvinna och placera kroppsövningar i ett kristet 
sammanhang. 

Lars Johansson menar att det finns en stark längtan om förändring hos människor i sam-
hället. – Som kristna behöver vi befinna oss där människor söker förändring, som på hälso-
mässor och i andra miljöer. Vara till hands för samtal och förbön. Vi behöver möta männi-
skors frågor och be för dem. När det gäller friskvård och rehabilitering måste vi möta det 
enorma behovet av detta som finns i samhället i dag. 

– Ohälsan är omfattande, många mår dåligt, men i kyrkan finns sällan utrymme för kroppen 
och kroppsliga övningar. Men kropp och själ hänger ihop och många kristna miljöer skulle 
kunna jobba med friskvård. 



 

juni 
  

 1 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 
 5 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Ulf Andersson 
     Gunvor Jonsson 
     Kyrkkaffe 
 
 7 tisd 11.oo Tisdagsträffen 

      Bussutfärd till Hjortsberga  
      Lunch 
 8 onsd 19.oo Bibelsamtal 

  9 torsd 19.oo Andakt Sjukhuskyrkan 

 
 12 sönd 10.oo Gudstjänst  
     Jimmy Loord 
     Hanna o Jens Loord 
     Ann-Sofie Hansson 
 

     

 15 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 

 16 torsd 19.oo Styrelsen hos  

     Sivert Hugosson  
 
 19 sönd 10.oo Gudstjänst   
     Magnus Lager  

     Monica Hugoson 

     Stig Jonsson 
     Nattvard 

 
 21 tisd 11.oo Tisdagsträffen 

      Sill och potatis   
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

juli 
 

  3  sönd 17.oo Gudstjänst  i Pingstkyrkan 

 
  5 tisd 19.oo Andakt i sommarkväll 
      Gunvor o Stig Jonsson 
       
 10  sönd 10.oo Gudstjänst 
      Ulla o Evald Isaksson 
      Lisbeth Carlsson 

      

 17 sönd 17.oo Gudstjänst i Pingstkyrkan 

 
 19 tisd 19.oo Andakt i sommarkväll 
      Lisbeth Carlsson 
 

 24 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Christina Lindell 
     Berit Jungskär 
     Gunvor Jonsson 

      
 31 sönd 17.oo Gudstjänst  i Pingstkyrkan

    

augusti 
 

 2 tisd 19.oo Andakt i sommarkväll 
     Anders Duveskog 
     Sivert Hugosson 

 
 

  7 sönd 10.oo Musikgudstjänst 
      Lasse Siggelin    
     Sivert Hugosson   
  
 

 14 sönd 11.oo Gudstjänst  i Pingstkyrkan 

      
 16 tisd 11.oo Tisdagsträffen  

      Sång & Musik  
      Dan-Inge Olsson 

     19.oo Styrelsemöte hos 

      Stig Jonsson 
 17 onsd 19.oo Bibelsamtal 

 
 21 sönd 10.oo  Gudstjänst 
     Paul Nilsson 
     Kören United 
     Magnus Ericsson 
 
 24 onsd 19.oo Bibelsamtal 

 

Församlingshelg 
                 Med temat bön och förbön 

    Med pastor Sven Öhrman 
 
 27 lörd 16.oo Bibelstudium  

    17.oo Festbuffé 

    19.oo Bibelstudium 

 28 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Sven Öhrman  
     Ann-Sofie Hansson 
     Sivert Hugosson 
     Nattvard 
 
 30 tisd 11.oo Tisdagsträffen  

     ”Min livsberättelse” 
     Börje Hermansson 
 31 onsd 19.oo Bibelsamtal 
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Midsommarfirande på  
Klintagården   

Gunnel Noreliusson, Ingarps ungdomskör  
m fl 

Torsdag          20.oo Sommarkväll i kyrkan 
 
Midsommar-  10.oo Bibelstudium 
afton    15.oo Vi klär stången  
  16.oo Dans kring  stången   
  19.oo Sommarkväll i Oasen 

  22.3o Lovsångskväll     
 
Midsommar-  10.oo Gudstjänst i Oasen 
Dagen  19.oo Konsert Ingarps  
            Ungdomskör 
 
Söndag 10.oo Gudstjänst 
 
Se för övrigt www.klintagarden.se 


