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Låt mig var morgon möta din trofasthet, 
ty jag förtröstar på dig. 

Visa mig den väg jag skall gå, 
 jag sätter mitt hopp till dig.   Psalm 143:8den 

Matt 9:37 
Nummer 3 september - november 2019 

 

Välkomna till Equmeniakyrkan vid Stadshusplan 

 Jag minns inte någon sommar där gudstjänsterna glatt mig så mycket 
som de vi har haft i sommar. Både de vi har svarat för själva och dom 
som vi fått hjälp med från andra församlingar. De har präglats av god 
förkunnelse i predikan och sång, samt varm och god gemenskap. De 
har berikat vår församling. 
 
2022 är det 150 år sedan församlingen bildades. Ibland undrar jag hur 
det ska bli med den. Vad har Gud för plan för denna gamla församling, 
där medelåldern på medlemmarna är hög? 
 
På senare tid har jag läst boken "Fri att tjäna" av Magnus Malm.  Som 
jag uppfattar det, så är det centrala att vi är överlåtna och hängivna Gud 
och låter honom använda oss om han vill. Det är inte den verksamhet vi 
presterar som är det avgörande, utan att vi älskar Jesus för det han har 
gjort för oss och att vi är öppna för om Gud genom den Helige Ande 
vill använda oss i sin tjänst. 
 
Jag tänker så här: Om vi gör det som vi tror att han vill, så är det Gud 
och inte vi som ytterst är ansvarig för församlingens framtid. Av nåd 
kan vi få vara hans medarbetare. 
"Min framtid är i Herrens händer. I natten mörk han ljuset tänder. Han 
leder mig ett steg i sänder på väg till himlens land." 
Jag vill tro att den sångstrofen också gäller vår församling.  

        Foto:Liv Enberg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Några av alla evenemang på Klintagår-
den sommaren –19. Dop och konfirma- 
tionsavslutning samt konsert med Tine 

Röjås och N-P Vaggelyr 

 

 

Prästen och teologen Christian Braw fortsätter med början den 26 
augusti och var tredje vecka att ha bibelstudium och bön på mån-
dagarna kl 15.oo i vår kyrka. Alla intresserade från olika försam-
lingar inbjuds till dessa samlingar 

 
Församlingshelg på Klintagården med Ida-Maria Brängesjö 
fred-sönd 6-8 september. Tidigare annonserade Johan Einarsson 
kommer ej pga uppdrag i Thailand. Kostnad för enbart lördagen 

ca 300 :-. Vill du följa med, antingen med bilar som går  till        
  lördagens samlingar  eller du kör själv, så är det bra om du med- 
  delar Stig Jonsson så att vi kan förbereda Klintagården på hur  
  många som kommer. Vill du delta hela helgen så kontaktar    
  du själv Klintagården. 

 
Duvemålakväll i Pingstkyrkan lördagen den 14 september kl.18  
med fokus på Trosgnistans  hjälparbete med David och Göran Du-
veskog, Emilia Lindberg m fl. 
 
 Ingmar Helmner gästar oss i en bönehelg den 21-22 september 
 
 Jan Erixon talar vid en bibelhelg lördagen den 12 och söndagen den 
 13 oktober. 
 
 Per Eriksson, f d rektor för Lunds Universitet talar vid samlingar 
 lördag den 9 november och vid söndagens gudstjänst den 10  
 November 
 
Fredric Crona, Kalmar, kommer åter till oss lördagen den 26 okto-
ber kl 18.oo och talar om ”Den Helige Anden”, bön. 
 

 
Ölands Skördefest  25-29 september  

 

Restaurangen är öppen torsdag – söndag. Lördag grillbuffé kl 16-19 
Boka bord ! Tfn 070-547 22 40 - info@klintagarden.se  

 

Lördag kl 19.3o Konsert med Mörlid-Sandwall 
Njut av mat och logi på Klintagården i  

samband med Ölands Skördefest.  
 

Styrelsen informerar 



Vi vill tala om.. 
 

Att Klintagården inbjuder till arbets-
dagar, söndagen den 29 september 
till fredagen den 4 oktober. Anmäl 
dig via telefon eller mejl till Mikael 
Båge, 070 547 22 40, mi-
kael@klintagarden.se  

Att barnkören sjunger den 4 oktober 
kl 18.oo i samband med ”Världens 
barns” gala i Madesjö kyrka 

Att  Regionfest och Regionstämma 
hålls i Jönköping den 12 oktober 

Att vi firar ekumenisk gudstjänst 
och nattvard i Nybro Kyrka den 20 
oktober kl 10.oo. Kyrkkaffe i        
Ansgarsgården.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Att det vore väldigt bra om ni som 
inte har lämnat medgivande/avvisat 
årsmötets önskan om att era matri-
keluppgifter kan göras synliga för 
alla medlemmar, lämnade era upp-
gifter om ni samtycker. Det gäller 
alltså om vi kan publicera en full-
ständig matrikel eller ej. Vi behöver 
ett skriftligt godkännande för att ge-
nomföra detta. Du som redan lämnat 
ett medgivande kan bortse från 
detta. 

  

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 
 

3   sept Stig Jonsson 
10 sept Sivert Hugosson  
17 sept  K-G Larsson 
24 sept  Per-Erik Bernspång 
1  okt  Per-Olof  Rehn 
8   okt Stig Jonsson 
15 okt  Lisbeth Carlsson 
22 okt  Per-Erik Bernspång 
29 okt Johnny Zervina 
5 nov  Boppe Perhamn 
12 nov Stig Jonsson 
19 nov Lena Hugosson 
26 nov Per-Erik Bernspång 

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 –19 
Ansvariga för detta blad är Sivert  
Hugosson och Stig Jonsson 

Sjuk?  
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 148 
94 

Om det vore sant att ”vi duger som vi är” hade inte Jesus be-
hövt lida, dö och uppstå för vår skull. (Berit Simonsson i Världen 
idag, v 27) 
I dag hör vi ofta talas om ”alla människors lika värde”. På vilka sätt är vi 
människor lika? Vi är alla skapade av Gud. Vi är också alla syndare och 
hopplöst förlorade utan Jesus. Alla. Utan ett enda undantag. Det gäller alla 
oavsett namn, titlar, status, religion, yrke, nationalitet och så vidare. En sak 
till delar vi människor med varandra: Vi är alla föremål för Jesus kärlek som 
aktivt söker oss. Jesus är den störste sökaren av alla. Denna kommande sön-
dag handlar om hur Herren söker efter den som är förlorad. Han letar inte 
tills han tröttnar, utan han letar tills han finner det han söker. 
Ett talesätt som förekommer ofta, inte minst i kyrkliga sammanhang är påstå-
endet att ” vi duger som vi är”. Det är ju sant när det gäller förmågor, men 
det är en lögn när det gäller frälsningen. 
”Du duger som du är” hävdas ofta och med eftertryck. Inte sällan när synder 
ska försvaras. Det används som en ursäkt för vårt beteende. Som en undan-
flykt för att slippa lyda det vi nog innerst inne vet är rätt. När vi vill fortsätta 
med våra liv såsom vi själva tycker – då passar det så bra att säga att ”vi du-
ger som vi är” 
Men tänk om det motsatta är sant? Tänk om vi inte duger som vi är? Är det 
inte hemskt att säga så? Är det inte en av våra mest ”heliga kor” i svensk 
kristenhet att alla duger som de är? Det låter så fint, nästan som ett bibelord. 
Vi menar nog väl när vi säger så – vi önskar ju att alla ska känna sig väl-
komna till våra församlingar. Det kan vara av omsorg som vi så energiskt 
hävdar att alla duger som de är. Men är det riktigt sant att säga så ? 
Vad säger bibeln om detta ? 
Jo, den hävdar att vi inte duger som vi är. Och att det var just därför som Je-
sus var tvungen att komma hit för att lida och dö för vår skull. ”Alla har syn-
dat och saknar härlighet från Gud” , säger Rom 3:23. Om det vore sant att ”vi 
duger som vi är” hade inte Jesus behövt lida, dö och uppstå för vår skull. 
Såsom Bibeln presenterar Gud är han inte allmänt hygglig och ser mellan 
fingrarna med vår synd. Gud är fortfarande helig och den som närmar sig ho-
nom måste göra det”på den nya och levande väg som har öppnats för oss 
(Hebr 10:20. Iklädda Jesus duger vi. Men bara så 
Vi får komma som vi är ett annat vanligt påstående. Och det är alldeles sant! 
Oavsett hur våra liv ser ut, vad vi bär med oss av misslyckanden och synder, 
så är det alldeles sant. Vi får verkligen komma som vi är.  I söndagens texter 
berättas om den förlorade sonen. Han fick komma i sina trasor men han be-
hövde inte behålla dem. Nya kläder väntade. Vi glömmer ofta bort fortsätt-
ningen. Vi får komma som vi är – men vi behöver inte förbli som vi är. 
Vi tror att det är vi människor som är sökaren – men denna söndag hälsar oss 
att Jesus är sökaren som aldrig ger sig. 
Bön Herre Jesus, tack för att du söker till du finner  - mig! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 månd 18.oo DM-kväll 
24 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
     Mats Gunnarsson  
     Min ryggsäck har 4 fack 
     Tal, sång & musik 
25 onsd 19.oo Bibelsamtal  
26 torsd 9.oo RIA 
    19.oo Styrelsemöte i kyrkan 
 
29 sönd 10.oo Gudstjänst 
      Per-Erik Bernspång 
      AnnSofie Hansson 
      Vasyl Smytski 
       

    Oktober 
 
2 onsd 19.oo Bibelsamtal 
3 torsd 9.oo RIA 
 
6 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Per-Erik Bernspång                    
     Lisbeth Carlsson 
     Nattvard 
 
    14.oo Andakt Strandvägen 
    15.oo Andakt Almen 
 
7 månd 15.oo Bibelstudium och bön     
      Christian Braw 
8  tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Våfflor & program   
9  onsd 19.oo Bibelsamtal 
10 torsd 9.oo RIA 
 
 
 

          

  Vi är delansvariga för RIA v 42  
16 onsd 19.oo Bibelsamtal 
17 torsd 9.oo RIA 
 
20 sönd 10.oo Ekumenisk Gudstjänst i  
      Nybro kyrka   
     Nattvard 
     Kyrkkaffe i Ansgarsgården 
 
22 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
     Göran o Christine  
     Andersson,  Kurt Karlsson 
     Från fiskare till förkunnare. 
     Vem var Landmér?  
23 onsd 19.oo Bibelsamtal 
24 torsd 9.oo RIA 
    19.oo Styrelsemöte hos 
     Per-Olof Rehn 
 
26 lörd 18.oo ”Den Helige Anden” 
     Fredric Crona 
27 sönd 10 Gudstjänst 
     Per-Erik Bernspång 
     Olga o Swetlana Smytska
     Magnus Ericsson  
     kyrkkaffe 
  
28 månd 15.oo Bibelstudium och bön     
      Christian Braw 
30 onsd 19.oo Bibelsamtal 
31 torsd 9.oo RIA 

 

November 
 
 3 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Per-Erik Bernspång 
     Rose-Marie Hugosson,  
     Berit Jungskär 
     Gunvor Jonsson 
     Nattvard 

 
 
3 sönd 14.oo Andakt Strandvägen 
    15.oo Andakt Almen 
 
5 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
       Per-Erik Bernspång 
                 Tankar i Allhelgonatid 
6 onsd 19.oo Bibelsamtal 
7  torsd 9.oo RIA 

 
Vi är delansvariga för RIA v  46 

11 månd 18.oo DM-kväll 
13 onsd 19.oo Bibelsamtal 
14 torsd 9.oo RIA 
       
17 sönd 10.oo  Gudstjänst 
      Per-Erik Bernspång 
      Equ band   
      Kyrkkaffe 
 
18 månd 15.oo Bibelstudium och bön     
      Christian Braw  
     
19 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Stefan Lagesson 
      Minnenas melodier  
20 onsd 19.oo Bibelsamtal 
21 torsd 9.oo RIA 
     19.oo Styrelsemöte hos 
      Lisbeth Carlsson 
 
24 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Anders Duveskog  
     Elin Ericsson 
     Lisbeth Carlsson 
 
27 onsd 19.oo Bibelsamtal 
28 torsd 9.oo RIA 

 

September 
 

 1 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Per-Erik Bernspång                    
     Arnold Andersson 
     Sivert Hugosson  
     Nattvard 
      
    14.oo Andakt Strandvägen 
    15.oo Andakt Almen   
 
 4 onsd 19.oo Bibelsamtal 
 5 torsd 9.oo RIA 
 
 8 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Per-Erik Bernspång    
     Johnny Zverzina 
     Magnus Ericsson 
                  kyrkkaffe 
 
10 tisd 11.oo Tisdagsträffen  
      Boppe Perhamn 
        Kåserar kring bilder 
  
11 onsd 19.oo Bibelsamtal 
12 torsd 9.oo RIA 

 
14  lörd 18.oo Duvemålakväll i Pingst- 
      kyrkan. Insamling till Tros-
      gnistan. David, Göran  
      Duveskog, Emilia Lindberg 
 
15 sönd 10.oo Gudstjänst 
      Per-Erik Bernspång                    
      Olga o Swetlana Smytska 
      Gunvor Jonsson 
      Församlingsmöte 
 

Vi är delansvariga för RIA v  38 
 

16 mån 15.oo Bibelstudium och bön     
     Christian Braw 
 
18 onsd 19.oo Bibelsamtal 
19 torsd 9.oo RIA 
 
    
 
     

Bibelhelg med Jan Erixon 
 12  lörd 16.oo Seminarium 
    17.oo Servering 
    18.oo Seminarium  
 13  sönd 10.oo Gudstjänst  
     Stig Jonsson 
     kyrkkaffe 

Bönesamlingar med  
Fredric Crona 

21 lörd 14.oo Bönesamling 
   16.oo Bönesamling 
   17.oo Servering 

 Bibelhelg  med Per Eriksson
 9 lörd 16.oo Seminarium 
    17.oo Servering 
    18.oo Seminarium  
 10 sönd 10.oo Gudstjänst   
     Olga o Swetlana Smytska 
     Per-Olof Rehn  
     kyrkkaffe 

22 sönd 10.oo Gudstjänst   
    Åke H Nilsson 
     Nataliia Panko 
    Sivert Hugosson 



 
Skörden är stor men arbetarna få. Bed därför skör-
dens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. 

                Matt 9:37 

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 

Låt mig var morgon möta din trofasthet, 
ty jag förtröstar på dig. 

Visa mig den väg jag skall gå, 
 jag sätter mitt hopp till dig.   Psalm 143:8  

Foto: Liv Enberg 


