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Nummer 1 mars - maj 2019 
 

Välkomna till Equmeniakyrkan vid Stadshusplan 

 

Guds Nåd!                                                                                                                                                       
Nåd ett litet ord i antal bokstäver men som har en livsavgörande bety-

delse för oss människor. ”Guds nåd har blivit synligt som en räddning 

för alla människor” Tit. 2:11, ”Den gåva som Gud av nåd ger är evigt 

liv i Kristus Jesus ” Rom. 6:23.  

På insidan av pärmen i min bibel har jag skrivit ”Kasta inte bort Guds 

nåd” Det är Paulus som använder de orden i Gal.2:21. Jag minns att 

orden berörde mig och gör så fortfarande.  

Jag är en vän av ordning vilket gör att jag lite nu och då rensar bland 

tidningar, papper m.m. Annat man kan vara utan skänker jag gärna till 

second hand. En skön känsla infinner sig när det är gjort men kanske 

det finns annat som också behöver rensas bort. Kan det finnas något i 

mitt liv som behöver rensas ut och kastas på ”skräphögen” och göra 

mer plats för det Gud vill ska finnas där. Ju mer jag tänker på det ju 

större blir Guds Nåd för mej.” Av nåden är vi frälsta genom tro inte av 

oss själva”, så avslutar jag dessa tankar med att åter citera Paulus 

”Kasta inte bort Guds Nåd”   

Herren lever, våga tro det, 
lämna den tid som gått.  

Hoppet är framtid, nu är livet 
vår möjlighet. 

      Ps o S 155 v 1 



Vi vill tala om.. 
 

Att ett 40-tal julklappar från vår 
kyrka förmedlades till barn och fa-
miljer i Litauen 

Att Sjukhuskyrkan har årsmöte den 
2 mars i Pingstkyrkan Nybro  
 

Att Närradion har årsmöte den 6 
mars i Pingstkyrkan. 

Att fler volontärer behövs på RIA 

Att RIA Nybro har årsmöte den 14 
mars i Madesjö prästgård 

Att Pingstliljan har årsmöte den 21 
mars i Equmeniakyrkan 

Att kyrkokonferensen i år är förlagd 
till Jönköping. Anmäl dig till den 
bussresa som planeras. Se vidare inf 

Att vi samlas till vårstädning ons-
dagen den 8 maj kl 17.oo. Fika och 
andakt   kl 19.oo. 

Att vi samlas till ”Sverigebönen”  
den 6 juni kl 18 i Equmeniakyrkan  

Att konfirmationslägret på Kintagår-
den kommer att bedrivas i framför 
allt Regionens regi. Lägret blir två 
veckor långt och avslutas 7 juli 

Att du som behöver skjuts till  
Tisdagsträffen - kontakta  
Gustav Arvidsson tel 125 28 
 

Sjuk?  Hjälp?  Nattvard hemma? 

Varje vardag sänder kyrkorna mor-
gonandakt kl 06, 07 och 08. På tis-
dagarna är det vår församling som 
ansvarar. Du kan också lyssna via 
webben: www.radionybro.se eller 
använda appen tunein 
 

5  mars Lena Hugosson 
12 mars Magnus Lager 
19 mars  Per-Erik Bernspång 
26 mars  Lisbeth Carlsson 
2 april Sivert Hugosson  
9 april Per-Erik Bernspång                
16 april Gert Gustafsson 
23 april Stig Jonsson 
30 april   Boppe Perhamn 
7 maj K-G Larsson  
14 maj Per-Erik Bernspång                 
21 maj Lisbeth Carlsson 
28 maj Per-Olof Rehn 
 

Närradiostudion   tel 177 90 

Ekumeniskt i Nybro: 
RIA Nybro -Verksamhetsledare 
Björn Wennerström  121 00  
Pingstliljan – förskola, 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 maj - juni 
Ansvariga för detta blad är Sivert Hu-
gosson och Stig Jonsson 

Hör av dig så att församlingen kan 
finnas till för dig eller att vi kan kon-
takta sjukhuspastorn. Ring Lisbeth 
Carlsson, 179 70 eller Sivert Hugos-
son, 145 00 eller Stig Jonsson 14894 

Sensationen i Hälleberga 
Christian Braw 

 

Den tionde söndagen efter Heliga Trefaldighets fest inträffade en sensation i 
Hälleberga, en oerhörd händelse, som gav genljud över hela Sverige. För-
samlingens försupne präst kom tillbaka i tjänst efter en sjukledighet. Nu stod 
han i predikstolen igen, nykter och ångerfull. Hans namn var Peter Lorenz 
Sellergren. Han hade varit präst i tjugo år och skämt ut sig i elva församling-
ar.  Han var den mest begåvade prästen i Växjö stift, den mest liberale och 
den mest dekadente. Folk i bygden kunde berätta om hur han kommit in på 
Vilköls gästgivaregård, slängt av sig kaftanen och ropat: ”Där ligger prästen, 
men här står Sellergren!” 
  Men den Sellergren, som nu stod i predikstolen var en förnyad människa. 
Sina franska otrosfilosofers böcker hade han bränt upp. Nu var det Luther, 
Arndt och Nohrborg, som var hans vägledare. Undan för undan märkte män-
niskor att han förstod sig på den Helige Andes vägar med människor. Han 
visste hur det var att börja närma sig den kristna tron. Han visste hur man 
skulle ta det, när man efter en glad början i troslivet kom i stora svårigheter 
och föll tillbaka till förnedring och tvivel. Han visste vad en mogen kristen 
behöver för att komma vidare på vägen till Gud. Milt och bestämt kunde han 
röra vid människors innersta. 
   Och människor lyssnade. Många kom vandrande genom skogarna. Ända 
från Blekinge och Växjö-trakten. De började gå på lördagskvällen och kom 
fram till Hälleberga kyrkbacke vid sammanringningen. Många skrev brev till 
honom och frågade till råds. Han svarade, och så småningom samlade vänner 
hans brev till en bok. 
   I flera familjer i Nybro-trakten har heliga intryck från Sellergrens verk med 
tacksamhet förts vidare från generation till generation. Och Sellergren har 
genom sina skrifter mycket mer att ge av vägledning också idag. Han kände 
den Helige Andes vägar, och Anden är densamme än idag.  
  I vår blir det tillfälle att ta del av detta vid tre samlingar i Hälleberga: 28/3. 
4/4, 11/4. Ring gärna Christian Braw för fler upplysningar, tel. 0478 50022.  
    
 
 

Församlingsboken 
 

Till vila 
 

Barbro Magnusson   
7 januari 2019 

 
 

 
 
 

 
Lämnat på egen begäran 

 

Kajsa Collin 
 



 

Medlemsintagning  
Med stor glädje hälsar vi en ny medlem till församlingen i gudstjänsten den 
17 mars. Om du som läser detta blad funderar på medlemskap i församlingen 
är du varmt välkommen till samtal.  
Jesus Kristus är den som välkomnar dig att dela uppgiften och glädjen i en 
och samma kropp. Han säger ”Jag är vinstocken—ni är grenarna. 
Kontakta Sivert Hugosson tel  0703454547 eller någon annan i församlingen 
som du känner förtroende för. 
 

Församlingsutveckling  
Vi fortsätter att arbeta med tankar och funderingar kring hur vi som försam-
ling bäst kan fungera i det sammanhang där vi är ställda. Efter det medlems-
tapp som vi upplevde under hösten har vår mentor Johan Einarsson föresla-
git att vi gör ett omtag och att utifrån grunden försöker  hitta rätt.  
Tanken är då att vi söker en fördjupad bönegemenskap. Ett sätt att nå dit är 
att använda sig av det material som Alfarörelsen har tagit fram.  
 

Vid de bönesamlingar som vi har varje onsdag kommer vi att inleda dessa 
med att se och lyssna på undervisning om hur vi kan bli mer ”ett med ordet” 
och Guds vilja. Dessa inledningar handlar i tid om ca 20 minuter och är 8 till 
antalet. Johan kommer den 19 maj att följa upp den här satsningen genom att pre-
dika i gudstjänsten. Efter kyrklunchen samtalar vi om hur  vi upplevt och arbetat 
med  detta. 
Vi tänker börja med den här serien onsdagen den 13 mars. Bönesamlingarna blir på 
detta sätt som tidigare men med denna inledning. 
 

Kyrkokonferensen i Jönköping  
Det här året är kyrkokonferensen, som är Equmeniakyrkans ”riksdag”, för-
lagd till Jönköping. Pga det korta avståndet till konferensen funderar några 
församlingar på ostkanten att ordna en bussresa för en dag. Detta resande 
blir då både klimatsmart och förhållandevis billigt. Mer information om vil-
ken av dagarna 29 maj-2 juni som blir aktuell samt priset kommer att med-
delas så fort vi har uppgifter. 
 

Skörden är mogen 

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft 
blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd" (Joh 4:35) 

Det spirar en andlig längtan i vårt land och vi börjar se tecken på att det finns 
en mogen skörd.  
Årets pionjärdygn, 11-12 maj, är förlagt till Kalmar 
län. Vi samlas på Villa Shalom i Oskarshamn, en 
missionsbas i hjärtat av Kalmar län. 
Välkommen  till Villa Shalom i Oskarshamn!  

Årsmötesnytt 
Till styrelse för församlingen valdes: Stig Jonsson ordf, Lisbeth Carlsson, 
Magnus Ericsson, Per-Erik Bernspång samt Per-Olof Rehn 
 
Offrande: insamlingarna visar att vi ligger på en något lägre nivå än föregå-
ende år 
 
Statistik: församlingen har under året minskat med 10 personer och består nu 
av 53 medlemmar (en medlem avliden detta nya år) 
 
Fördelning av poster. Tyvärr är det en snedfördelning i uppgifter på personer. 
 
Församlingsutveckling med Johan Einarsson som handledare, mentor har 
fortsatt under året men pga det stora tappet på medlemmar under hösten för-
söker vi att på nytt starta från grunden. Se vidare info i bladet! 
 
Talare: många positiva reaktioner har vi fått på de gästande talare som varit 
under året. Med stor tacksamhet noterar vi att Per-Erik Bernspång som hu-
vudtalare under året skapat en kontinuitet som församlingen behöver. 
 
Solpaneler till kyrkan diskuterades och styrelsen fick i uppgift att arbeta vi-
dare med frågan 
 
Vid Equmenias årsmöte valdes till Ungdomsrådet: Ann-Sofie Hansson ordf, 
Per-Olof Rehn kassör, Ebba Ripheden sekreterare, Jeanette Jansson samt 
 Ann-Gret Ripheden 

 

Klintagården 
  

Arbetsvecka 11-17 april. Anmäl dig! Vet att Du gör skillnad. 

Klintagården öppnar för säsongen den 18 april  
 

Årsmöte den 27 april i Jönköping 
 

Klintagården inbjuder till Valborgsmässofirande med buffé i                                              
restaurangen som öppnar 18.oo.  
Program kl 18.3o med bl a Kalmar EquBand  
 

Klintagården inbjuder till Morsdagsbuffé den 26 maj. Boka bord på 
telefon 070 547 22 40 eller maila mikael@klintagarden.se  



mars 
  

 3 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Uno Solinger 
     Olga o Swetlana Smytska
     Sivert Hugosson  
     kyrkkaffe 
    14.oo Andakt Strandvägen 
    15.oo Andakt Almen 
 

Vi är delansvariga för RIA v 10 
 

Bibelvecka med K-G Larsson 
 

 6 onsd 19.oo  Bibelstudium  
 7 torsd   9.oo RIA 
    19.oo Bibelstudium 
 8 fred 19.oo Bibelstudium 
 
 9 lörd 16.oo Bibelstudium 
    17.oo Servering 
    18.oo Bibelstudium  
10 sönd 10.oo Gudstjänst    
     K-G Larsson 
     Elin Ericsson 
     Stig Jonsson 
     kyrkkaffe 
 
 11 månd 15.oo Bibelstudium C. Braw 
 12 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
     Våfflor och program 
 13 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 14 torsd   9.oo RIA 
  
  17 sönd 10.oo Gudstjänst   
     Per-Erik Bernspång 
     Monica Hugoson 
     Gunvor Jonsson 
     Nattvard  
 
 20 onsd 19.oo Bibelsamtal   
 21 torsd   9.oo RIA 
 
       

  5 sönd 10.oo Gudstjänst 
       Per-Erik Bernspång 
      Olga o Swetlana Smytska 
      Gunvor Jonsson  
      Nattvard 
     14.oo Andakt Strandvägen 
     15.oo Andakt Almen 
 
7  tisd 11.oo Tisdagsträffen  
      Om Nils F Nygren 
      Frank Johansson o  
      Ingegerd Strömberg 
 8 onsd 17.oo Vårstädning 
     19.oo Fika o andakt 
 9 torsd   9.oo RIA 
     19.oo Styrelsen hos 
      Sivert Hugosson 
 
 12 sönd 16.oo CaféGudstjänst   
      Lasse Siggelin  
      Lisbeth Carlsson 
 
 15 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 16 torsd   9.oo RIA   
 
 19 sönd 10.oo  Gudstjänst 
      Johan Einarsson 
      Elin Ericsson 
      Per-Erik Bernspång 
      Lunch, Samtal 
 
20 månd 15.oo Bibelstudium i Kosta hos 
      Christian Braw 
21 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
     Utflykt till Klintagården  
22 onsd 19.oo Bibelsamtal  
23 torsd   9.oo RIA 
 
 26 sönd 10.oo Gudstjänst  
     Per-Erik Bernspång 
     Monica Hugoson 
     Sivert Hugosson 
 

Vi är delansvariga för RIA v 22 
 

29 onsd 19.oo Bibelsamtal 

 PÅSK 
 

 18 torsd 19.oo Getsemanestund  
     Per-Erik Bernspång 
 
     

 21  sönd 10.oo Gudstjänst  
      Per-Erik Bernspång 
            Berit Jungskär  
      Rose-Marie Hugosson 
      Magnus Ericsson 
      kyrkkaffe 
 

14 sönd 10.oo Gudstjänst  
      Per-Erik Bernspång 
      Elin Ericsson 
      Stig  Jonsson 
      Församlingsmöte 
 
16 tisd 18.oo Barnkörsavslutning 
18 torsd   9.oo RIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
23 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Sång och musik 
      Glada Toner 
 24 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 25 torsd   9.oo RIA 
     19.oo Styrelsen hos   
      Lisbeth Carlsson 
 
 27 lörd 18.oo ”Helige Ande kom” 
      Fredric Crona 
      Sivert Hugosson 
 28 sönd 10.oo Gudstjänst   
      Per-Erik Bernspång 
      Lisbeth Carlsson 
 
 29 månd 15.oo Bibelstudium C. Braw 
 

  Vi är delansvariga för RIA v 18 

 

maj 
 

  2 torsd   9.oo RIA 

24 sönd 10.oo Gudstjänst   
     Per-Erik Bernspång 
     Fia Hansson 
     Stig Jonsson 
     kyrkkaffe  
 
26 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Sånger om livet 
      Torsten Gunnarsson 
27 onsd 19.oo Bibelsamtal 
28 torsd   9.oo RIA 
     19.oo Styrelsen hos  
      Magnus Ericsson 
 
31 sönd 10.oo Gudstjänst 
      Per-Erik Bernspång 
      Lisbeth Carlsson 
 

Vi är delansvariga för RIA v 14 
 

april 
 
 1 månd 15.oo Bibelstudium C. Braw  
 3 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 4 torsd   9.oo RIA 
 

Bibelhelg med Bo Wetteus  
 

6  lörd 16.oo Bibelstudium 
     17.oo Servering 
     18.oo Bibelstudium  
7  sönd 10.oo Gudstjänst   
      Bo Wetteus 
      Olga o Swetlana Smytska 
      Magnus Ericsson 

      kyrkkaffe 
     14.oo Andakt Strandvägen 
     15.oo Andakt Almen 
 
8  månd 18.oo DM-kväll  
9  tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Efter påsk 
      Per-Erik Bernspång  
10 onsd 19.oo Bibelsamtal 
11 torsd   9.oo RIA 




