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Välkomna till Equmeniakyrkan vid Stadshusplan 

”Medan dagen varar” 
 

Den 24 april firades 40-årsdagen av närradions tillblivelse.  
Då bröts radiomonopolet. Med Rapport, Aktuellt  och Dagens 
Nyheter som nyhetsbevakare av denna begivenhet, tonade 
sången ”Jesus vi sjunger om/ Jesus vi talar om/ Jesus, den 
bäste jag vet/ Densamme i all evighet”. Många års kamp för 
att få tillträde till denna publika kanal hade nu krönts med 
framgång. Nybro hakade på och 1983 blev Radio Nybro en 
verklighet, som sedan dess har varit igång.  
 

De senaste årtiondena har det formligen exploderat på det me-
diala området. Det finns idag hur många möjligheter som helst 
att se program över Internet och TV. Tyvärr används detta  
forum ofta på ett negativt sätt, och vi läser om mobbing och 
trakasserier av olika slag. Spelindustrin lockar med förförande 
reklam och omsätter milliarder, och de som går i fällan hamnar 
ofta i spelmissbruk som leder till ekonomiskt och socialt kaos.  
Det finns en prislapp på att nå ut med det glada budskapet, 
men vi får inte skygga för det. Vi behöver som kristenhet 
samla oss och skapa kraftfulla verktyg för att utmana de de-
struktiva krafterna på detta område. 
 

     ”Natten kommer da  ingen kan verka” 

Liksom ett träd i sol och regn så låt 
min själ i Andens hägn få växa alla 

dagar   
Men du, o Gud, som gör vår jord  

så skön i sommarns stunder,  
giv att jag aktar främst ditt ord  

och dina nådesunder. 
Allt kött är hö, och blomstren dö,  

och tiden allt fördriver;  
            blott Herrens ord förbliver.   Ps o S 201 v 3 



Vi vill tala om.. 
 

Att vi samlas till ”Sverigebönen” 
den 6 juni kl 18.oo i vår kyrka, 
Vi ber tillsammans med alla kristna i  
vår trakt för Sverige och för vår 
kommun. 
 

Att  konfirmationslägret på Klinta-
gården hålls 23 juni - 7 juli. Nu i en 
två veckors intensiv studie- och ge-
menskapsmiljö. Ledare för lägret 
blir Violet Andersson. Det är Reg-
ionen och Klintagården som nu till-
sammans med Alvesta/Moheda, 
Norrhult och Equmeniakyrkan Ny-
bro tar ansvaret.  

Att vår församling inbjuder alla till 
gudstjänst varje söndag kl 10.oo 
under hela sommaren.  Detta görs 
möjligt genom att våra  trossyskon i 
andra församlingar ansvarar för 
vissa gudstjänster. 

Att Pingstkyrkan inbjuder till sam-
lingar varje söndag kl 17.00 under 
sommarperioden. Se deras program! 

Att Klintagården inbjuder till mid-
sommarfirande med bl a Britta Her-
mansson -se Klintgårdens program! 

Att vi genom att inbjuda till guds-
tjänst varje söndag i sommar prövar 
vi med ett uppehåll av andakterna i 
sommarkväll. 

Att församlingens fasta telefonnum-
mer har upphört. 

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

Obs! Sändningsuppehåll under tiden 
10 juni t o m den 11  augusti. 
 

  4 juni        Sivert Hugosson 
13 augusti Stig Jonsson 
20 augusti Lisbeth Carlsson 
27 augusti Per-Erik Bernspång   
  
 Närradiostudion   tel 177 90 

Ekumeniskt i Nybro: 
RIA Nybro - Verksamhetsledare 
Björn Wennerström 121 00 
Pingstliljan – förskola, förskolechef 

Anette Larsson 145 77  
 

Kyrkskjuts 
Per-Erik Bernspång 184 06 eller 
Magnus Ericsson 076 349 29 57 
 

Nu är det tid för mer evangelisation  
(Gunnar Svärd—Världen idag) 

Jag tror på en ny tid för evangelisation i Sverige. Joel Halldorf har lyckats 
lyfta fram tesen att Sverige nu är ett postsekulärt samhälle. Det är rimligt att 
ett sådant samhälle präglas av nyfikenhet på den kristna tro som haft en så 
stark ställning i Sverige ända sedan 1100-talet.Därför är det tid för evangelis-
ations- och missionsinitiativ, där vi kan använda all tänkbar kreativitet och 
teknik för att sprida de goda nyheterna om att Jesus Kristus har kommit för 
att rädda världen och varje enskild människa. Guds rike består av ett ko-
nungsligt prästerskap. Som Guds barn är vi både kungar och präster, vi har 
blivit delaktiga av Kristus. Som kungar representerar vi Guds rike här i värl-
den. Vi är därför alla vittnen och är kallade till att genom våra ord och våra 
liv vittna om Kristus. 

Jesus liknade evangelisationen vid att fiska. Det var ett förståeligt språk-
bruk, då en del i lärjungaskaran var fiskare till professionen. Att fiska handlar 
om tajmning, om rätt plats, om rätt fiskemetoder och bete. Även om iver och 
inspiration är avgörande, uppmanar Bibeln oss att uppträda visligt mot dem 
som står utanför. Evangelisation med klokskap och med en god strategi bör 
vara en ledstjärna. 

”När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen”, 
sade Jesus till sina lärjungar (Apg 1:8). De var olärda enligt samhällets nor-
mer och hade en låg social ställning bland sitt folk, men de blev så frimodiga 
när Anden kom över dem. ”Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har 
sett och hört”, sade apostlarna när de blev kritiserade för sitt vittnesbörd 
(Apg 4:20). 

Evangelisation blir så mycket kraftfullare när den sammankopplas med An-
dens gåvor i funktion. Det präglade Apostlagärningarnas kristendom. 

Det allra viktigaste är dock att den enskilde kristne har ett fungerande nät-
verk med vänner som inte är kristna, bland släktingar, grannar, kollegor. Det 
borde vara förbjudet för alla kristna att bara vara med i kyrkan – de borde 
vara med i åtminstone någon ytterligare förening. 

Andreas förde sin bror Petrus till Jesus. Det är grunden för all evangelisation, 
oavsett om det handlar om Alphakurser, stora kampanjer, helandemöten eller 
apologetiska föredrag om kristen tro. Allt bygger på att de som kommer blir 
inbjudna av någon. Och denne någon är vanliga kristna, som du och jag. 

All form av media behöver användas för att föra ut budskapet om Jesus. De 
fåtal kristna som har en plattform i vanliga media behöver använda den möj-
ligheten för att dela med sig av sin tro. Sociala medier, tv, tidningar och tid-
skrifter, flyers, reklam och PR – alla tänkbara kanaler behöver användas. 

Nästa programblad 
kommer i månadsskiftet aug - sept 
Ansvariga för detta blad är Sivert 
Hugosson och Stig Jonsson 



 

juni 

 

          
2 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Per-Erik Bernspång 
     Olga o Swetlana Smytska 
     Sivert Hugosson 
     Nattvard   

      
    14.oo Andakt Strandvägen 
    15.oo Andakt Almen 
 
4  tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Varför blir vi som vi blir? 
      Stig Jonsson 
 
6  torsd 9.oo  RIA   
     18.oo Bön för Sverige 
     Per-Erik Bernspång 
 
9 sönd 10.oo Gudstjänst   
     Magnus Ericsson 
     Elin Ericsson 
     Gunvor Jonsson 

     kyrkkaffe 
 
    16.oo Styrelsen hos  
     Sivert Hugosson  
 
12 onsd 19.oo Bibelsamtal 
13 torsd 9.oo RIA 
 
16 sönd 10.oo Gudstjänst  
     Per-Erik Bernspång 
     Lena Källberg 
      
18  tisd 11.oo Tisdagsträffen    

     Terminsavslutning 
20 torsd 9.oo RIA 
 

 

 
30 sönd 10.oo Gudstjänst   
     Ulf Andersson 
      Sivert Hugosson 
 
 

   juli 
 

       
7  sönd 10.oo Gudstjänst 
      P-O Johansson 
 
14 sönd 10.oo Gudstjänst  
      Per-Erik Bernspång 
     Lisbeth Carlsson 
 
21 sönd 10.oo Robert Duveskog 
 
28 sönd 10.oo Gudstjänst   
      Christin o Göran Andersson 
      Gunvor Jonsson 
 
 
 
 
     

augusti 
 

 4 sönd 10.oo Gudstjänst 
     Anders Duveskog 
     Sivert Hugosson 

 
 7 onsd 19.oo Bibelsamtal 
    
11 sönd 10.oo Gudstjänst   
      Per-Erik Bernspång 
     Berit Jungskär 
     Rose-Marie Hugosson  
      Magnus Ericsson 
      Nattvard 
  
13 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Om Hälso- o Sjukvården 
      Jimmy Loord   
14 onsd 19.oo Bibelsamtal 
15 torsd 9.oo RIA 
     19.oo Styrelsen hos  
      Stig Jonsson 
 
18 sönd 10.oo Gudstjänst  
     Per-Erik Bernspång 
     Lisbeth Carlsson  
 

Vi är delansvariga för RIA v 34 
 

21 onsd 19.oo Bibelsamtal  
22 torsd 9.oo RIA 
 
 

Nils-Gunnar Wenhov 
 
24 lörd 16.oo Seminarium  
     17.oo servering 
     18.oo Seminarium  
25 sönd 10.oo Gudstjänst 
      Olga o Swetlana Smytska 
      Stig Jonsson 
      kyrkkaffe 
 
26 månd 15.oo Bibelstudium C Braw 
27 tisd 11.oo Tisdagsträffen 
      Ormen i paradiset  
      Björn Wennerström  
28 onsd 19.oo Bibelsamtal    
29 torsd 9.oo RIA 
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Midsommar på Klintagården 
20–23 juni 

Medverkar gör bl a  
Britta Hermansson, Matilda Rödjemo 

och Sven Holmquist 

 
 
 

torsd   20.oo Sommarkväll i Klintakyrkan  
 
fred  10.oo Bibelstudium 
           15.oo Vi klär midsommarstången  
           16.oo Dans kring midsommarstången  
           19.oo Sommarkväll i Oasen  
    
lörd    10.3o Gudstjänst i Oasen 
  14.oo Kul för hela familjen 
           19.oo Konsert i Oasen med familjen 
            Rödjemo 
  
sönd    10.3o Gudstjänst i Klintakyrkan  

 

Nattvarden. 

Har du ej möjlighet att ta emot 
nattvarden i gudstjänster, så tjänar 
vi dig mycket gärna i hemmiljö 
eller på sjukhus i samband med 
vistelse där. Ring Sivert Hugosson 
tel 14500 



Ekumenisk bibelstudiegrupp med Christian och Karin Braw 
som ledare 

 
 

Var tredje vecka har en 
bibelstudiegrupp från 

våra olika kyrkor träffats 
och studerat några olika 
bibelböcker, bl a Esra 

och Efesierbrevet. 

 
 

  

Gästande talare och musiker 
 

I februari hade vi förmånen att lyssna till Gert Gustafsson och Dan-Inge Ols-
son  
K-G Larsson, som predikade onsdag till söndag i mars, 
drog som vanligt en stor åhörarskara från olika försam-
lingar runt oss. 
Bo Wetteus delade ord och gemenskap med oss i bör-
jan av april 

Valborgsmässofirande på Klintagården 
 

Vid Valborgsmässofirandet på Klintagården  uppträdde 
i år Kalmar EQ-band med Per-Erik Bernspång som le-
dare och dirigent. Många härliga musikstycken, bl a  

 
”Våren” av Grieg  
framfördes. Kvällen 
avslutades med andakt 
av  Hanna-Sara Leo-
nes. 
 

Styrelsen informerar 
  
Näst sista helgen i augusti, 24-25 augusti möts vi efter sommaren till samling 
inför hösten. Nils Gunnar Wenhov som vi känner som tidigare distriktsföre-
ståndare gästar oss på lördagen vid två tillfällen kl 16.oo och 18.oo med ser-
vering emellan. På söndagen kl 10.oo är det gudstjänst med Nils Gunnar 
Wenhov som predikant.   
  
I vårt långsiktiga mötesplanerande noteras följande för hösten:  
- Församlingsläger på Klintagården fred-söndag 6-8 september 
- 14 september Duvemålakväll i Pingstkyrkan kl.18 med fokus på Trosgni-
stans  hjälparbete med David och Göran Duveskog, Emilia Lindberg m fl. 
- Ingmar Helmner—en förbönshelg den 21-22 september 
- Ekumenisk gudstjänst i Nybro Kyrka den 20 oktober 
- Evangelisten Jan Erixon 12-13 oktober 
- Per Eriksson, prof. och tidigare rektor för Lunds universitet gästar oss den  
  9-10 november och talar bl a om sin kristna tro och om livets utveckling. 
  

Konferenstips inför sommaren  

14–23 juni Nyhemsveckan Liksom tidigare år arrangeras pingströrelsens       
   största sommarkonferens, Nyhemsveckan, utanför Mullsjö.  
17-23 juni  Torpkonferensen, utanför Kumla, är EFK:s stora allkristna
   sommarkonferens 
27-30 juni  Israels vänners sommarkonferens i Arken, Värnamo  
6 - 12 juli Smålandskonferensen, Ralingsåsgården, Aneby 
7 - 14 juli   Hönökonferensen   

        Till Vila                Ny medlem 
 
    Ingegärd Håkansson  Lena Källberg  
    22 februari 2019      

        Johny Zverzina                                                                                                                                                                 
Maj Norman 

    13 april 2019                     
     
                       
       Flyttat till annan församling: Ing-Marie Sjöstedt  
   Lämnat på egen begäran: Eva Eidert 

Församlingsboken 



 

Men du, o Gud, som gör vår jord  
så skön i sommarns stunder,  

giv att jag aktar främst ditt ord  
och dina nådesunder. 

Allt kött är hö, och blomstren dö,  
och tiden allt fördriver;  

            blott Herrens ord förbliver.   Ps o S 201 v 



 

L
ik

so
m

 e
tt

 t
rä

d
 i

 s
ol

 o
ch

 r
eg

n
 s

å
 l

å
t 

m
in

 
sj

ä
l 

i 
A

n
d

en
s 

h
ä

g
n

 f
å

 v
ä

x
a

 a
ll

a
 d

a
g
a

r 
  

D
en

 s
o
m

m
a

r 
so

m
 a

v
 n

å
d

 j
a

g
 f

å
r.

 
G

u
d

, 
lå

t 
m

ig
 b

ä
ra

 f
ru

k
t 

i 
å

r,
  

d
en

 f
ru

k
t 

so
m

 d
ig

 b
eh

a
g
a

r.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P

s 
o
 S

 2
0
0

 


