
 

Palmsöndagen – Familjegudstjänst kl 14
Bibelutdelning till barn 4-7 år. Dopänglar till barn döpta under 2010.
Efter gudstjänsten samling i Församlingshemmet för en enkel måltid.  
Linnéa Jönsson visar bilder från sin vistelse i Kenya.  Alve S.

Påskens gudstjänster  Se Församlingsforum och annons i dagspress.

Genom dopet upptagna 2010
Nils Göte Anton Jönsson   Härnäs (döpt i Kyrkhults förs.)
Natalie Ellen Felicia Rudolfsson  Abborremåla
Karl Amadeus Nordström  Kullemåla
Alva Maria Madicken Arvidsson 

Under år 2010 avlidna församlingsmedlemmar
Rune Svensson Slänsmåla  Avled 2009-12-24
Signe Karlsson   Begravningsgudstj. i Åryds kyrka
Anna Maria Svensson  Tranemåla
Karl-Erik Johansson  Grimsmåla
Lilly Svensson  Slänsmåla

Tidigare församlingsmedlemmar begravda i 
Ringamåla 
Elsa Lundström 
Britta Jönsson

Kyrkotillhöriga i Ringamåla Församling 2011-01-01
491 tillhöriga. 83,5% av boende i Ringamåla är medlemmar i Svenska kyrkan. 
I hela riket är  70,6  % av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi är till för Dig
Linda Robson, Pastorsexp. vardagar  kl. 10-12 tel 32 86 00
Alve Svensson, komminister  tf. kyrkoherde tel 32 86 12 
Jonas Fykman,  komminister tel 32 86 11 
Anneli Väpnare, kurator, diakoni tel 32 86 31
Anne Torvaldsson, kyrkvaktmästare tel 32 86 21  
Pastorsexpeditionen Asarum  tel 32 86 00  
Alf Olsson, kyrkogårdschef, tel 32 86 29
Lennart Olofsson ordf. R.kyrkoråd tel 32 51 66 

Ansvarig utgivare och redaktör  Lennart Olofsson
Text och foto där ej annat anges: Lennart Olofsson
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Han är hos er. Han går med lugna steg
och väntar på den dag då ni ska se
hur djup hans kärlek varit alla år

hur sann den är i alla drömmar här

Han dröjer kvar. Hans ord har hemlig glöd
När han berättar om vad Gud kan ge.
Men frågar ni om makt och härlighet

Så tystnar han och börjar tjäna er.

Han går med er vart än ni tvingas gå.
Den väg han känner bäst är människans.

Han följer er dit ingen annan når –
tills vägen vänder och ni följer hans.

          Ylva Eggehorn



Projekt EVA – Asarums pastorat i förändring och tillväxt 
2010-2012
Projektet presenterades kort  i julnumret av Församlingsforum.
Projektet, planerat pågå under hela mandatperioden, dvs. fram till 
2013, är ett mycket genomgripande utvecklingsprojekt, som bla. 
omfattar utbildning av alla förtroendevalda och all personal.

Arbetet pågår:
- Utbildning av samtliga förtroendevalda inklusive ersättarna
- Utbildning av all personal
- Utarbetande av värdegrund med styrverktyg.
- Översyn av pastoratets organisation – både 

förtroendemannaorganisationen och den verkställande
- Översyn av pastoratets ledningsorganisation inklusive utbildning
- Översyn av pastoratets chefsorganisation 
- Genomgång av riktlinjer och policies
- Verksamhetsutveckling – projektgrupper tillsätts
- Framtagande av strategi för att göra församlingsborna mer aktiva 

och delaktiga i pastoratets utvecklingsarbete

Projektgrupperna
Projektgruppernas uppgift är att arbeta fram förslag till verksamhets-
utveckling. Grupperna arbetar under 3-4 månader och avger därefter en 
rapport. Grupperna består av två anställda inom respektive verksamhets-
område samt en  förtroendevald från vardera Asarums och Ringamåla 
kyrkoråd.

Projektgrupperna är: (inom parentes deltagare från Ringamåla)
- Musikgruppen  (Uno Alfredsson)
- Gudstjänstgruppen (Arne Karlsson)
- Barn- och familjegruppen (Karin Magnusson)
- Konfirmand- och ungdomsgruppen (Mikael Andersson)
- Diakonigruppen (Inger Kindmo)

Dessutom tillkommer projektgrupper för  
- Begravningsverksamhet och fastigheter
- Administration och information
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Utbildning av förtroendevalda 
Ledamöter i pastoratets kyrkoråd och kyrkonämnd har under våren suttit på 
”skolbänken” sammanlagt fem halvdagar. Utbildningen, som leds av Tommy 
Lerdell, syftar bla. till att göra oss förtroendevalda bättre som arbetsgivare. 

Arbetsmiljölagen – ämne för dagens föreläsning
Inte alla tänker kanske på att det är vi ledamöter i kyrknämnden som innehar 
rollen som arbetsgivare för kyrkans personal. Denna roll medför ett stort 
ansvar för personalens välbefinnande, bla. styrt av Arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöförordningen.  
Arbetsmiljöförordningen Kap 3 §2 uttrycker arbetsgivarens ansvar:
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Dagens föreläsning syftade till att öka våra kunskaper om hur arbets-
miljöarbetet skall bedrivas och öka vår insikt om det ansvar vi har för vår 
personal. Det gäller såväl den fysiska som den psykosociala miljön. 

Här får Kyrknämndens ledamöter en lektion om arbetsmiljölagen och dess 
tillämpning. Läraren heter Per-Arne Spiik

Arbetet med att kartlägga och åtgärda brister i arbetsmiljön skall bedrivas 
kontinuerligt och minst en gång om året skall uppföljning ske utifrån 
dokumenterad riskinventering. 

Lennart Olofsson
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F Ö R E N I N G S – I N F O
Under denna rubrik kommer vårt församlingsblad i fortsätt-
ningen innehålla föreningsinformation såsom kommande akti-
viteter samt korta notiser om verksamheten i bygdens olika 
föreningar.  

Ringamåla Hembygdsförening

Vår- och Sommarprogram

April. 30/4 Valborgsmäss i Slänsmåla. 
Vårtalare Maria Henriksson. Kyrkokören sjunger in våren.
Maj  8/5  Byavandring. Vidare information kommer.
Juni. 25/6 Midsommardagen. Sedvanlig fest på idrottsplatsen
Juli  Hembygdsgården i Slänsmåla håller öppet fyra söndagar
Kl. 13-17. Hantverk, musik, tipspromenad, kaffe med hembakat.
3/7  Hantverk: Else Eriksén. Glas o porslin. Kerstin Karlsson
stickat. Musik: Yvonne Nilsson.
10/7 Hantverk: Åke Cambrant, träslöjd, Kåpers, sylt, glögg
presentlådor.  Musik: Ann-Kristin o Leif Turesson.
17/7  Hantverk: Katarina Kolarik, tavlor, Eva Svensson, lapp-
teknik, Arne Roslund, Korgmakare. Musik: Evald o Stig.
24/7  Hantverk: Marinex, smycke o tvål, Kjell Svensson slöjdare.
Musik: Lars Jerrhag, Göran Johansson.
31/7  Handtverk: Georg Ward, träslöjd, Jonny Karlsson, korg-
makare. Musik Kristin Eriksson.
Lördagen den 30/7. Slåtterdag i Ire. Samling vid Naturskolan
Kl 9. Medtag fika.
Augusti. Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården.
September  4/9. Ringamåladagen. Öppet hus i Ringamålabyg-
den. Försäljning av kaffe och våfflor i Nissagården.
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Ringamåla Rödakorskrets
Ringamåla Rödakorskrets hade kretsstämma den 27 februari.
Stämman inleddes med sång och musik av fyra ungdomar från Österslätt-
skolans musikklass.
Verksamhetslplanen för innevarande år omfattar förutom den traditionella 
verksamheten också en satsning på kurser i Första hjälpen. Vidare beslöt 
stämman starta en besöksverksamhet för äldre, ensamma och hjälpbehövande. 
Önskas besök av Röda korset i Ringamåla går det bra att ringa till Eva 
Henriksson, tel 234216.
Vid kretsstämman avgick Karin Persson och Gerty Jönsson. Den nya styrelsen 
består av Karin Magnusson, ordf., Eva Henriksson v. ordf. och kassör, Mary 
Jönsson, Gudrun Knudsen, Per-Ove Olsson, Ingrid Svensson och Inez 
Gustafsdotter. Till styrelsesuppleanter valdes Maj-Lis Karlsson och Irene 
Ivarsson. Revisorerna Ing-Marie Håkansson och Lennart Olofsson omvaldes. 
Till ny valberedning utsågs Kerstin Nilsson och Gerty Jönsson.

Ireortens biodlarförening – Några glimtar
Ireortens biodlarförening bildades 1932 och är fortfarande aktiv i dag. Vid 
starten var medlemsantalet 14. Antalet har dock skiftat under årens lopp och 
som minst har vi varit nere i 5 medlemmar. I mars 2011 är medlemsantalet 15. 
Vi är en blandning av vana biodlare och nybörjare. Medelåldern bland med-
lemmarna har alltid varit hög och för att intressera ungdomar för biodling har 
föreningen de senaste åren startat ett antal studiecirklar för nybörjare. Dessa 
har hållits vid Ire naturskola och Vuxenskolans lokaler i Karlshamn.
Vid 2010 års slut ökade medlemsantalet genom att Öljehults biodlarförening 
gick samman med oss.
Föreningen har en bikupa vackert belägen vid Ire naturskola, där medlem-
mar på sommaren träffas varje söndag kl 10 för genomgång och trivselstund. 
Kom gärna och hälsa på så visar och berättar vi vad vi håller på med.  

 

Nya medlemmar är välkomna och har ni frågor eller är intresserade av att 
börja med biodling, är ni välkomna att kontakta Lars Nilsson i Grimsmåla 
eller Nils-Erik Svensson i Högaböke. 

Nils-Erik Svensson
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Syftet med föreningen är att verka 
för biodling i samklang med 
naturen. Binas arbete ger förutom 
honung även pollinering av växter 
och bidrar därmed till mångfalden 
i naturen.



Emma och Pär valde Ringamåla
En allé leder fram till den gamla anrika blekingegården ett hundratal meter 
från Holländarevägen i Kullemåla. Här bor sedan tre år Emma och Pär 
Nordström. För ett år sedan utökades familjen med lille Amadeus.  
Emma är uppväxt i Påkamåla. Pär är norrlänning och uppväxt i Boden. 
Hästintresset har de gemensamt och det var också detta som förde dem 
samman. Hela livet har handlat om hästar och helt följdriktigt arbetar både 
Emma och Pär professionellt med hästar. Emma som utbildad hästfysio-
terapeut – sjukgymnast för hästar -  Pär som travtränare och kusk. 

Travtränare som femtonåring
Hästintresset grundlades tidigt. Pappa Jan ägnade fritiden åt att föda upp 
och träna travhästar. Emma var inte gammal när hon började följa med på 
träningsrundorna på småvägarna runt Påkamåla. När hon var tio år fick hon 
sin första stora häst och som femtonåring tränade hon egna hästar. Det blev 
tävlingar på travbanorna i södra Sverige och framgångarna lät inte vänta på 
sig. Framgångarna sporrade till fortsättning och på den vägen är det. 

Specialprogram på gymnasiet
Sin gymnasieutbildning fick Emma på Väggaskolan. Det blev  samhälls-
vetarprogrammet med idrottsinriktning. Emma fick ett specialprogram med 
särskild inriktning på travhästar. Lektioner fick hon hemma i Påkamåla med 
pappa som handledare.
Efter gymnasiet arbetade hon först en tid som butiksbiträde, därefter som 
larmoperatör på räddningstjänsten i Karlshamn. När så denna centralisera-
des till Växjö, valde Emma att sluta. Hon utbildade hon sig till väktare och 
arbetade som sådan i tre år. Dock drömde hon om att ägna sig yrkesmässigt 
åt sin stora hobby. Sökte därför till Svensk Terapeututbildning i Skara, där 
hon under ett år utbildade sig till hästfysioterapeut.

                Foto: ALN
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Varför Kullemåla?
”Vi ville bo på landet. Skulle inte kunna tänka mig en lägenhet i  stan. Och så 
vill jag ha lite fritt runt omkring där jag bor. Är uppväxt så och så är det en bra 
miljö för barn att växa upp i ” säger Emma och kramar lille Amadeus. Till 
gården hör ca 7,5 ha åker och betesmark. Det räcker för familjens två hästar. 
Hon ser inga nackdelar med att bo på landet. Det gäller bara att kunna planera 
lite. Genom sina arbeten kommer båda att köra mycket till travbanorna i första 
hand till Tingsryd och Kalmar och då spelar det inte så stor roll var man bor. 
Något föreningsliv tror Emma inte hon och Pär hinner med. Deras arbeten  tar 
alltför mycket tid. Kanske när Amadeus blir äldre. Då blir det nog skytte i så 
fall. Pär tycker om att jaga. Själv var Emma som ung aktiv i Ire Bordtennis-
klubb.

Amadeus och Emma strålar ikapp

Snart fyller Amadeus 1 år.  Då är mammaledigheten slut. Amadeus är redan 
inskriven på Ringamåla förskola. Mormor och morfar i Påkamåla kommer 
givetvis att finnas till hands. Emmas arbete blir huvudsakligen förlagt till 
Tingsryd och Kalmar där hon kommer att få användning av sina kunskaper i 
vård och skadebehandling av travhästar. Hon kommer också att vara Pär 
behjälplig med skötsel och träning. För både Emma och Pär handlar det om 
ett liv, där hästen alltid varit och fortfarande är i centrum. Men i detta cent-
rum finns nu även ett litet barn.  

Lennart Olofsson
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Pär Nordström visar 
segergesten efter en 
framgångsrik tävling, en 
V-75-seger i Göteborg
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