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Egyptier berättade 
om förhoppningar
NYBRO

Ramses Gendy arbetar 
med sociala utvecklings-
projekt i ett Egypten 
som just nu tar sina för-
sta steg mot demokrati. 
I helgen besökte han 
Nybro för att berätta 
om de problem och för-
hoppningar som råder i 
landet.

Den svenska pingstmis-
sionen medverkar i ett 
nätverk av organisationer 
och initiativ i Egypten som 

bland annat arbetar med 
media och social utveck-
ling. Ramses Gendy är en 
av nyckelpersonerna i nät-
verket Aktion Ibrahim.

Går mot demokrati
Nu hade han bjudits in 

av pingstkyrkorna i Nybro 
och Kalmar för att berätta 
om arbetet om och de steg 
mot demokrati som tas 
efter presidenten Hosni  
Mubaraks  fall.

– Jag tror och hoppas 
att vi nu tar små men vik-
tiga steg mot demokrati. Vi 

kanske inte kommer att nå 
hela vägen, men jag tror att 
vår frihet kommer att bli 
större. Det är som att det 
blivit ett uppvaknande hos 
folket. Under revolutionen 
visade människor värme 
och respekt mot varandra, 
och det var väldigt upplyf-
tande att se. Alla ser fram 
emot fria val, och en stör-
re frihet. Frihet är nyckel-
ordet här, säger han.

Aktion Ibrahim, berät-
tar Ramses Gendy, har del-
vis inspirerats av svensk 
modell för att arbeta med 

social utveckling. De an-
vänder folkbildnings idén i 
form av kurser och studie-
cirklar.

Mycket att göra
– Ett arbete har med 

jämställdhet mellan män 
och kvinnor att göra, ett 
annat om hur man som 
enskild människa kan bli 
en del av det nya Egypten 
som nu växer fram. Som 
jag upplever det så finns 
det en hunger hos män-
niskor att ta itu med allt 
som behöver göras. 

Ramses Gendy hoppas att demokratiprocessen i hemlandet Egypten ska leda till ökad frihet. I helgen besökte han pingstkyrkorna i Nybro och Kalmar för 
att berätta om de projekt han själv är involverad i. FOTO: JAN STENQVIST

FLYGSFORS

Dansuppvisning, kropp-
kakor – och självklart 
marknadsknallar. Flygs-
fors marknad lockade 
ut bybor och tillresta till 
det lilla samhället på 
söndagen.

– Det är femte eller sjätte 
året vi kör marknaden på 
söndagen, det är för att vi 
inte vill krocka med Hults-
freds marknad. Men det 
funkar bra, vi har närma-
re 40 knallar hos oss i år, 
ungefär som vi brukar ha, 
säger  marknadsgeneralen 
P-G Svensson.

Knallarna hade ställt 
upp sig utmed Bruks-
vägen. Där fanns också 
square dance-uppvisning 
och försäljning.

Gynnar föreningarna
– Vi som gör det här är 

Flygsfors marknadskom-
mitté, och i den ingår alla 
föreningar i samhället. Det 
brukar bli en slant över att 
fördelar till föreningarna, 
säger P-G Svensson.

Nästa år kommer mark-
naden att hållas för 25:e 
gången.

JAN STENQVIST 
jan.stenqvist@baroemetern.se

0480-591 31

Dans, kroppkakor och knallar på Flygsfors marknad

Marknadsbesökarna fick bland annat se en squaredance-uppvisning. FOTO: JAN STENQVIST

KRISTVALLABRUNN

Först fotboll, sedan fri-
luftsgudstjänst, barn-
sång, tipspromenad och 
grillning. Fotbollsklub-
ben och Svenska kyrkan 
fortsätter sitt samarbete 
som nu pågått i tre år.

Söndagen vid idrottsplat-
sen i Kristvallabrunn inled-
des med fotboll mellan för-
äldrar och barn och fort-
satte med sång av barnkör, 
friluftsgudstjänst, tipspro-
menad och korvgrillning.

– Det är tredje året som 
vi har en sådan här dag till-
sammans, och det är ett 
väldigt koncept, tycker jag. 
Något år har vi haft tips-
promenad med fotbolls-
tema, men i år blir det lite 
blandat, säger komminis-
ter Henrik Jonsson.

JAN STENQVIST

Fotboll 
och Gud 
i det fria

Barnens dag

Selma Engman och lillasys-
ter Alice tog chansen att få 
ansiktsmålning då det var 
Barnens dag på torget på 
lördagen. Åsa Franzén från 
Friskis och Svettis höll i pen-
seln.  FOTO: JAN STENQVIST

Vänstern utmanar 
Moderaterna
Nybro. Vi kan göra Peter Lil-
jas jobb lika bra – fast bil-
ligare. Det säger Vänster-
partiets Mariann Karlsson 
som utmanar Moderater-
nas oppositionsråd. 

I dag ska kommunstyrel-
sen behandla Moderater-
nas motion om ”utmanar-
rätt”. I motionen vill M ge 
vem som helst rätt att ut-
mana nästan all kommunal 
verksamhet och kräva en 
upphandling om man tror 
sig kunna sköta verksamhe-
ten billigare.

– Moderaterna vill göra 
det möjligt för privata före-
tag att ta över driften av 
i stort sett all kommunal 
verksamhet. Då borde de 
vara öppna för att också 
våga konkurrensutsätta sin 
egen kommunalrådspost. 
Eftersom vi vill att de kom-
munala arvodena ska sän-
kas är vi beredda att göra 
samma jobb som Peter Lilja 
för en vanlig arbetarlön och 
spara massor av pengar åt 
kommunen, säger Vänster-
partiets gruppledare Mari-
ann Karlsson.

Hon vill med utspelet 
protestera mot privatise-
ringsförslaget.

JAN
STENQVIST
jan.stenqvist@
barometern.se

TEXT

GÅR FRAMÅT
”Jag tror och hop-
pas att vi nu tar små 
men viktiga steg 
mot demokrati.”
RAMSES GENDY, 
nätverket Aktion Ibrahim


