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200 års-minnet av Engelska flottans besök på Hanö uppmärksammades sommaren 2010 med marint besök från såväl 
Storbritannien som från Sverige. Här syns en del av dessa representanter på den av Patrik Carlsson ledda gudstjäns-
ten på Engelska kyrkogården, Hanö. Foto: M.B., den 17 juni 2010.



2

Påskdagen – kyrkoårets viktigaste dag

Påskdagen firas i kristen 
tradition till minne av Jesu 
uppståndelse, och infaller på 
söndagen i påskhelgen. Den 
västerländska påskdagen in-
faller på den första söndagen 
efter den första ecklesiastis-
ka (dvs. kyrkliga) fullmånen, 
som infaller på eller efter 
vårdagjämningen, alltså kan 
påskdagen firas tidigast den 
22 mars och senast den 25 
april.
Skärtorsdagen, som inleder påsken, 
var fram till 1700-talets andra hälft 
helgdag i Sverige. Detta är en högtids-
dag, en vit liturgisk dag, som minner 
om att Jesus denna dag instiftade det 
nya förbundet mellan honom själv och 
människorna i form av sakramentet 
nattvarden.

Genom nattvarden, som jämte dopet är 
ett av de två sakrament som Svenska 
kyrkan bekänner, så kommer vi Jesus 
riktigt nära. Med begreppet sakrament 
betecknas kristendomens mest centrala 
och heligaste handlingar. 

Nattvardens instiftelseord finner vi 
bl.a. i Första Korinthierbrevets 11 ka-
pitel och de lyder.

Den natt då han blev förrådd  
tog han ett bröd, tackade,  
bröt det och gav åt lärjungarna och 
sade: ”Tag och ät.  
Detta är min kropp  
som blir utgiven för er.  
Gör detta till min åminnelse.”  
  
Likaså tog han kalken, tackade  
och gav åt lärjungarna och sade:  
”Drick av den alla.  
Denna kalk är det nya förbundet ge-
nom mitt blod,  
som blir utgjutet för många, till syn-
dernas förlåtelse.  

Så ofta ni dricker av den,  
gör det till min åminnelse.” 

Dessa rader från nya testamentet sam-
manfattar det nya förbundet. Gamla 
testamentet däremot handlar om det 
gamla förbundet eller lagen, dvs. de 
tio Guds bud som Mose fick av vår 
Herre på berget Sinai. Gamla testa-
mentet handlar mycket om ”rätt och 
fel”, och om att människan genom de 
tio budorden förstår sin egen synd. De 
tio budorden är dock mycket svåra att 

efterleva, varför Jesus Kristus friköper 
oss från det gamla förbundet, så att vi 
skall få möjlighet att erhålla evigt liv 
genom att vi, av egen och fri vilja, får 
tro på Honom och därigenom få evigt 
liv. 

Nya testamentet handlar alltså om 
Jesus och det nya förbundet, som såle-
des går ut på att Han friköper oss från 

det gamla förbundet. Han friköper oss 
alltså och tar på sig våra synder ifall 
vi tror på Honom och om vi tror på att 
Han dött på korset för vår skull och 
att Han på tredje dagen uppstått igen 
ifrån de döda för våra missgärningar. 

Detta är kyrkans mest centrala bud-
skap och om vi tror på detta, så får vi 
evigt liv. 

Efter nattvardens instiftelse på den 
första skärtorsdagen, vandrade Jesus 
tillsammans med sina lärjungar i Get-
semane örtagård utanför Jerusalem. I 
denna trädgård blev han samma kväll 
förrådd, fängslad och gripen av ro-
merska soldater, vilka då ockuperade 
Israel och som såg en fiende i Jesus.

Jesu sista dagar/timmar i livet är 
mycket väl återgivna i Bibeln och 
långfredagens texter handlar bl.a. om 
hur Jesus pinades under den romerske 

Jesus övervinner döden. Målning 
från Mjällby kyrkas altartavla.
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ståthållaren Pontius Pilatus. Texterna 
talar om rättegång, tortyr och döds-
dom samt om vägen till korset, kors-
fästelsen och om Hans död vid den 
nionde timmen (dvs. kl. 15).  
”Vid nionde timmen ropade Jesus med 
hög röst: ’Eli, Eli, lema sabachtani?’ 
(vilket betyder: Min Gud, min Gud, 
varför har du övergivit mig?).” 
”Men Jesus ropade än en gång med 
hög röst och gav upp andan. Då brast 
förhänget i templet i två delar, uppi-
från och ända ner, jorden skakade och 
klipporna rämnade”  
(Matt. 27:46, 50 –51). 

Förhänget i Jerusalems tempel skilde 
människorna från avdelningen och 
rummet ”det allra heligaste”, där bl.a. 
förbundsarken med Moses stentavlor 
med de tio budorden förvarades. De 
tio budorden, det gamla förbundet, 
övervanns nu alltså genom Jesu död 
på korset. Förhänget, barriären mel-
lan människorna och Gud, brast och 
vägen till Himmelen öppnades nu för 
alla genom tron. Tron på att Jesus lidit 
och dött för allas våra synders skull 
samt att Han på tredje dagen uppstått 
ifrån döden, för att vi genom vår tro 
på Honom skall få evigt liv. 

I kyrkans tradition kan man se ljuset 
som en symbol för uppståndelsen. 
Påskdagens gudstjänst i Mjällby kyrka 
inleds alltid med att ett större ljus, ett 
påskens ljus, tänds i koret som ett ytt-
re tecken på att Jesus har övervunnit 
döden åt oss alla. Och med anledning 
av att Jesus uppstod och övervann dö-
den på en söndag, så är alla söndagar 
en kyrklig högtidsdag, en påskdag.

Kyrkorummet är för övrigt smyckat 
med många ljus denna dag, som är 
kyrkoårets viktigaste. En dag som 
mycket väl kan sammanfattas med Ve-
nantius Fortunatus psalm från 600-ta-

let (Sv. ps. 147:2) ”Han fullgjorde, 
vad vi borde, och blev vår rättfärdig-
het. Han avvände, vårt elände, för båd 
tid och evighet. Han förvärvde, att vi 
ärvde, ljus och frid och salighet.” 

Varmt välkommen att fira påsken i 
Mjällby kyrka. Kom och ta del av 
detta 2000-åriga mysterium, som du 
själv, genom ditt dop, är en del av. 

Marcus Bernhardsson

Påskens budskap, livets seger över döden, kan man i påsktider 
även se i naturens pånyttfödelse.

Våra kyrkklockor
har under många generationer betytt väldigt myck-
et för Mjällbys församlingsbor. Klockorna har då 
liksom idag kallat till gudstjänst, sjungit om glädje, 
talat om sorg och varnat om ofred. Många listerbor 
har en speciell relation till detta, ett av våra allra 
äldsta kulturarv. Om du har någon extraordinär be-
rättelse att delge rörande våra klockor, tag då gärna 
kontakt med undertecknad, som just nu håller på 
att sammanställa en artikel i ämnet.

 Marcus Bernhardsson Tel. 509 30
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Fasteinsamlingen i 
Mjällby församling

 Nu är det dags igen! Mjällby för-
samling, med många generösa givare, 
går åter in i arbetet med insamling till 
behövande systrar och bröder världen 
över.  

Som ni har märkt har det varit olika 
teman och i år gäller det ” Allt för att 
utrota hungern”, det kan ni läsa om i 
artikeln intill. De mål som tagits av 
de största länderna, att 2015 ha halve-
rat svälten, lär knappast bli verklighet, 
men vi är en god bit på väg. I Mjällby 
församling har insamlingsarbetet dri-
vits av våra syföreningar, arbetsgrup-
per och andra frivilliga. Lutherhjälpen 
och Missionen som nu är ett och det-
samma i Svenska Kyrkans Internatio-
nella arbete –Hela världen, har trogna 
förkämpar hos oss. Under insamling-
ens gång – Fastlagssöndagen 6 mars 
till Palmsöndagen 17 april, kommer 
kollekter, lotterier och bössinsamling-
ar att stå för grunden. Lite försäljning 
av kampanjmaterial som träd och vat-
tenkort, vattenglas, ljus mm kommer 
att äga rum vid våra samlingar. Håll 
utkik efter andra evenemang som i 
skrivande stund inte är helt klara!

Laxmiddagen på Palmsöndagen blir 
höjdpunkten, den ror vi i land med 
frivilliga krafter. Du som vill hjälpa 
till får gärna höra av dig till pastors-
expeditionen så berättar vi mer om 
vad du kan göra, egna idéer är också 
välkomna. Våra konfirmander kom-
mer även i år att bjudas in i arbetet, 
det blir tredje året de hjälper till.

Med önskan om en välsignad faste-
tid – Solveig Wollin, internationellt 
ombud.

Varje dag går miljontals barn omkring och är hungriga. Det 
vill vi helst slippa tänka på. Men vi kan göra något åt det. 
Var med och gör allt för att utrota hungern i världen! Var  

med i fastekampanjen 2011!

Människor som är undernärda blir 
oftare sjuka, har svårt att följa utbild-
ningar och hela samhällets ekonomi 
hämmas. Och omvänt – människor 
som kan äta sig mätta blir friskare 
och kan både förbättra sina egna liv 
och bidra till samhällets utveckling.  

Mat är både ett av människans mest 
grundläggande behov och en mänsk-
lig rättighet. Hela världen, Svenska 
kyrkans internationella arbete, antar 
utmaningen att stå på de hungrigas 
sida. 

•  Stöd människor som drabbas av 
katastrofer att komma igång att odla 
igen, just nu i till exempel Haiti och 
Pakistan.

•  De flesta som är hungriga bor på 
landsbygden och är beroende av jord-
bruket. Många av dem kan inte odla 
tillräckligt med mat trots att de arbe-
tar mycket hårt. 

•  Var med och stöd småbönder att 
utveckla sitt jordbruk så att de kan få 

större skördar, just nu till exempel i 
Etiopien, Brasilien och Bangladesh.

•  Var med och stöd fler mikrofinans-
institut som ger fattiga möjligheter att 
spara, låna och få tillgång till försäk-
ringar. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete stöder sådant arbete just 
nu i till exempel Uganda, Paraguay 
och Indien.

•  Var med och ge stöd till organi-
sationer i olika länder som hjälper 
människor att påverka politiker och 
företag att fatta beslut som gör det 
lättare för människor att försörja sig. 
Just nu i El Salvador, Sydafrika och 
Bangladesh.

•  Var med och stöd Svenska kyrkans 
internationella arbete i att påverka 
den svenska regeringen och EU så 
att deras beslut om bistånd, jordbruk, 
klimat och handel bidrar till alla män-
niskors rätt till mat. 

Var med i fastekampanjen 2011 du 
också! Gör allt för att utrota hungern! 

Allt för att utrota hungern!
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Barn som kan äta sig mätta kan lättare följa med i skolan. De får ett bättre liv 
och kan också bidra till samhällets utveckling. På bilden: Mikias Yihune med 
lekkamrater i byn Golbo, Tisabalima, Etiopien. Fastekampanjen 2011 har temat 
Allt för att utrota hungern. Foto: Magnus Aronson/IKON

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor i 
kampen mot hungern i världen

TACK!

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

BJUD NÅGON DU INTE 
KÄNNER PÅ LUNCH
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Onsdagen den 30 mars 2011 inleder jag min sjunde visita-
tion som biskop i Lunds stift. Under fyra dagar besöker jag 
församlingarna i Listers och Bräkne kontrakt som omfattar 
kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Temat 

för visitationen är Energi. Energi är ett fysikaliskt begrepp 
av stor betydelse. Energiproduktion och energikonsumtion 
påverkar livet i stort som smått. I västra Blekinge finns en-
ergikrävande industrier och energialstrande vindkraft. Men 
energi är också ett andligt begrepp. Kyrka och gudstjänst 
är energikällor av stora mått – ett flöde från Gud. Guds 
skaparkraft möter oss också i den energi vi hämtar ur mötet 
med naturen.

Jag vill hälsa er välkomna att delta i samtal kring begrep-
pet energi och dess olika aspekter. Visitationen kommer 
att erbjuda en rad möjligheter till möten. Det är viktigt att 
Svenska kyrkan – både genom sina enskilda medlemmar 
och gemensamt i församlingarna och stiftet – engagerar 
sig i aktuella samhällsfrågor med deras andliga och etiska 
dimensioner.

Visitationen innebär att jag får träffa många medlemmar 
och medarbetare i kontraktets församlingar för att lyssna, 
ge råd och inspiration. Det ingår i mitt uppdrag som bi-
skop. Eftersom kyrkan är en viktig del av samhället, ser jag 
också visitationen som ett utmärkt tillfälle att nå även utan-
för kyrkans vanliga rum. Utöver möten med anställda och 
förtroendevalda i församlingarna kommer jag tillsammans 
med medarbetare i Listers och Bräkne kontrakt att göra 
besök på olika håll i samhället och näringslivet.

Alla hälsas redan nu varmt välkomna till en inledande 
mässa i Sölvesborgs kyrka onsdagen den 30 mars klockan 
17.30. I övrigt är visitationsprogrammet inte komplett 
i skrivande stund. Visitationen avslutas med en mässa i 
Karlshamns kyrka lördagen den 2 april klockan 16.00. 

Gå gärna in på Lunds stifts webbplats för mer information, 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift .

Jag ser fram emot en spännande visitation i Listers och 
Bräkne kontrakt med många givande möten och samtal! 
Till dess hälsar jag er med orden från början av Johannese-
vangeliet: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos 
Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. 
Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av 
allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människor-
nas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte 
övervunnit det. (Joh 1:1-5)

Er biskop Antje Jackelén

Till församlingarna i Listers och Bräkne kontrakt
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Offentliga gudstjänster i samband med biskopens visitation:

Mässa i Sölvesborgs kyrka.

Onsdagen  den 30 mars  
kl. 17.30 

Mässa i Karlshamns kyrka.

Lördagen  den 2 april  
kl. 16.00

Foto: Maria Lundström.



Carl Engeström 
Framstående prästmän i Mjällby församling under 1700-talet

Utdrag ur efterlämnade brev från prästfamiljer, samlade av d:r William Andersson

År 1773 skulle Mjällby få en ny präst. 
Till denna rika församling brukade 
man sända de förnämsta prästmän-
nen inom stiftet. Under danska tiden 
hade prästerna ett starkt inflytande 
över församlingen. Prästen och för-
samlingsmedlemmarna betygade sin 
trohet o. vördnad för fosterlandet, de 
stodo som en man beredda att offra 
liv och egendom för konungen. In-
vånarna i Mjällby samlade sig troget 
omkring sin präst och höllo segt fast 
vid sina ståndpunkter. Sedan gammalt 
äro de bekanta för sina konservativa 
idéer: när bönderna ha fattat en stånd-
punkt, så går det inte att ändra. 

Före 1773 voro medlemmar av den 
framstående släkten Kock präster i 
Mjällby församling och dessförinnan 
släkten Kemner. Då befattningen som 
präst år 1773 blev ledig i Mjällby, 
rekommenderades Carl Engeström av 
sin farbror Johan Engeström, biskop i 
Lund. Vid blott 38 års ålder tillträdde 
han prästtjänsten i Mjällby. Han var 
född i Karlskrona år 1735, blev do-
cent år 1757 och prästvigt 1771. Han 
var son till lanträntemästaren Nils 
Engeström och hans maka Catarina 
Juliana Ducke. Familjen hörde till 
ståndspersonerna i Karlskrona. Carl 
Engeström tog sin unga brud från 
Karlskrona, Maria Sofia Albin, dot-
ter till den framstående läkaren Johan 
Albin.  Engeströms företrädare Kock 
hade en dotter, som försökte att bliva 
pastorska i Mjällby, men Engeström 
höll troget fast vid sin kärlek till Ma-
ria i Karlskrona. Vid 28 års ålder blev 
Maria Engeström pastorska i försam-
lingen. Kocks dotter blev sedan gift 
med en präst från Skåne. Det var en 
hård lott för en prästdotter, om hon 
inte fick en lämplig följeslagare inom 
ståndet.

Invånarna i Mjällby var ett rikt och 
välmående släkte under 16- och 
1700-talen. De hade just då sin stor-
hetstid, varje bonde satt som en liten 

kung på sitt hemman. Det var ett 
frimodigt och högmodigt folk som 
mötte den nya prästfamiljen i Mjällby. 
Riksdagsman Per Persson, kyrkovärd 
samt högste styresman i församlingen, 
mottog dem. Prästgården var tämligen 
ny. Den blev nedbränd till grunden 
år 1718 på Kemners tid. Enligt säg-
nen skulle en pastor på lördagsnatten 
skriva sin högmässopredikan, men 

somnade från talgljuset. Det blev 
en svår eldsvåda, både pastorn och 
prästfamiljen räddades i sista stund. 
Riksdagsman Per Persson byggde 
upp prästgården så gott som på egen 
bekostnad. Det var tredje gången 
den brunnit ned. Det har ju sedan 
år 1718 varit många ändringar. När 
en ny präst skulle flytta in, brukade 
man reparera byggnaden. Hoppas att 

Carl Engeström. Född i Karlskrona 1735, död i Mjällby 1814. Kyrkoherde i 
Mjällby fr.o.m. 1773 samt även prost över egen församling fr.o.m. 1794.  
Vår gustavianska kyrka har sedan dess tillkomst, ca 1790, hyst 11 st kyrkoher-
dar. Carl Engeström är den förste av dessa och han är dessutom den Mjällby-
präst som sedan Lister blev svenskt år 1658, innehaft sin tjänst allra längst. I 39 
år var han Mjällbys kyrkoherde, fram till sin död vid 79 års ålder.  
Foto: M. B.
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denna historiska prästgård får stå kvar 
till eftervärlden som ett minne från 
1700-talets början.

Det finns några brev av pastorskan 
Maria Engeström bevarade. Hon 
skriver till sina föräldrar om förhål-
landena inom församlingen, som hon 
såg dem. Hon berättar här om den 
gästfria mottagningen i Mjällby. Den 
som först tog emot dem var riksdags-
man Per Persson, församlingens ri-
kaste man med 14 gårdar av den bästa 
jorden och därtill kyrkovärd. Han 
höll ett stort gästabud för den nya 
prästfamiljen. Pastorskan skriver, att 
hon kommit till ett land, som flyter av 
mjölk och honung. Omkring 125 per-
soner voro med på gästabudet, som 
började klockan 4 på eftermiddagen 
och slutade klockan 2 på natten. Där 
serverades ett stort smörgåsbord och 
därefter kommo nya rätter i en jämn 
ström, lax, ål, lammstek o. svinstek. 
Bönderna samtalade mest om krig och 
mål vid Listers häradsrätt, som intres-
serade dem mycket. Bondmororna 
talade om sjukdomar, giftermål, som 
ståndade i församlingen, samt spök-
historier, som man i allmänt trodde 
på.

Under det första året av sin verksam-
het i Mjällby fick det unga paret ofta 
besök av släkt och vänner. Tre kusiner 
till Carl Engeström, som voro högre 
statstjänstemän och blevo adlade, 
kommo och hälsade på . Jämte Sal-
lander, präst och rektor i Sölvesborg, 
kom Heerman, präst i Gammalstorp, 
ofta på besök. Sallander brukade 
berätta om sina äventyr som pastor i 
Riga, och om en resa, som han hade 
företagit in i det ryska riket. Även fa-
miljen Engeström besökte olika präst-
familjer. På prästgården fanns dräng 
och två vagnshästar som alltid stodo 
till deras förfogande. Då de besökte 
sina föräldrar i Karlskrona, brukade 
de tillryggalägga denna sträcka på en 
dag. De började klockan 4 på morgo-
nen, hade hästombyte vid Hoby gäst-
givaregård och voro på kvällen hos 
sina anhöriga på båda hållen.

Oscar Lindberg 
Utdrag ur Sölvesborgs-Tidningen. 
Lördagen den 10 december 1949.

 

7 mars Livlig hjälpverksamhet i 
Mjällby Röda korskrets, som under år 
1960 ytterligare ökat medlemsantalet 
med 119 och har nu 1.117 medlem-
mar.
- Prinskorv pr kg 9.30. Vörtbröd 
1.60. Mandelmassa 1 kg 6.50. Blom-
kål pr kg 1.25. Sallat pr huvud 0.75 
kr.
- Vårauktion på minkskinn i Stock-
holm gav ett medelpris på 74 kr för 
standardhanar.
11 april Kyrkosångsdagen i Mjällby 
kyrka hade samlat mycket folk. Med-
verkande var kyrkokören, barn- och 
ungdomskören samt musiksällskapet. 
Det bjöds ett utmärkt program. Bil-
lackeraren Karl-Erik Nordling, Mjäll-
by, blev hyllad vid konserten och fick 
av kyrkoherde R. Stjernquist och kan-
tor N.O. Dahlberg mottaga Svenska 
kyrkosångsförbundets diplom. Han 
har tillhört kyrkokören i 20 år.
- Kamrer Herman Sternby har i egen-
skap av testamentsexekutor meddelat 
att framlidna fru Svea Lind, Hosaby, 
genom testamente förordnat att 5.000 
kr skall överlämnas till Mjällby soci-
alnämnd, att förvaltas av denna och 
församlingens präster gemensamt.
24 april  Lister-mässan i Sandvik 
loc kade storpublik. Där fanns bilar, 
traktorer och lantbruksmaskiner. TV-
intresset var stort såväl som behändi-
ga reseradio till de många sommarstu-
geägarna runtom som liksom övriga 
i publiken ville titta på fiskeredskap, 
trädgårdsmöbler och byggnadsmate-
rial. Lambergs bageri delade ut gra-
tiskakor till de som lät sig väl smaka. 
Mässan besöktes av flera tusen perso-
ner.
- Busschauffören vid SJ i Sölvesborg, 
Oscar Persson, Hörby, blev avtackad 
efter inte mindre än 33 års tjänst. 

Under denna tid har han varit borta 
endast några få dagar.
5 maj Mjällby kommunalnämnd 
beslöt utse nya brandchefer då Rudolf 
Lindh och Albin Persson, Hosaby, 
båda avsagt sig sina uppdrag. Till 
deras ersättare utsågs smedmästare 
Bengt Lindh som brandchef och hem-
mansägare Göte Hjalmarsson som 
vice brandchef.
19 maj Hur många mjällbybor har 
hört talas om namnet Österbo? Det 
har i varje fall blivit namnet på det 
nya villaområdet vid Hosabyvägen. 
Här har kommunen låtit uppföra 13 
källarlösa enplansvillor. Efterfrågan 
på villorna, som kostar exakt 50.000 
kr styck, har varit god. Alla är på 86 
kvm med 4 rum och kök, jämte bi-
utrymmen och med högst intressant 
planlösning.
27 maj Vid Tandläkarhögskolan i 
Malmö har Sören Petersson, Mjällby, 
avlagt tandläkarexamen.
- Paviljong på Gröna Vallen i Hörvik 
närmar sig snabbt sin fullbordan. Den 
rymmer två omklädningsrum, domar-, 
dusch och materialrum. Hela kostna-
den för paviljongen går på omkring 
13.000 kr, säger H.I.F.-ordförande 
Frans Nilsson.
31 maj Sill, grann, fet och fin landas 
nu varje dag på fiskelägens kajer på 
Listerlandet. Trålaren ”Mayvor” av 
Hanö kom in till Nogersund med 75 
lådor grann Östersjösill. ”Mayvor” 
ägs av bröderna Ola, Paul och Malte 
Nordgren, vilka är infödda Hanöbor 
och som får sin näring från havet. 75 
lådor omsatta i kilo blir 1.875 kg och 
ger en något så när hygglig inkomst 
på de tolv timmar som fångstfärden 
tog. Sillen går huvudsakligen åt på 
färskmarknaden.

Birgit Larsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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Jourhavande präst,  ring 112
u En jour för dig som behöver 
någon att tala med.Öppen mellan kl. 
21-06
u Det kan handla om allt som har 
med livets olika skeden att göra.

u Du får vara anonym och prästen 
är anonym och har tystnadsplikt.
u Jouren är en mötesplats där en er-
faren lyssnare finns närvarande för dig 
på dina villkor.



 

Jag heter Maria Duvald 
och jobbar som kantor och 
barnkörsledare i Mjäll by 
församling. Jag tänkte berätta 
lite om min barnkör. Jag har 
en barnkör innehållande ca 25 
barn och vi träffas en gång i 
veckan i församlingshemmet. 
På barnkören så sjunger vi, 
dansar, leker musiklekar och 
har rytmik.

Varje torsdag börjar vi med uppsjung-
ning och röstträning för att sedan 

raskt ge oss in på sångrepertoaren, 
som är mycket blandad. Vi brukar 
även ibland hinna med någon liten 
musiklek som t.ex. sångmemory. Vi 
gör ofta rörelser till sångerna och 
ibland lägger vi till lite repliker så 
det blir mer teater av det. Vi deltar 
i gudstjänster och går luciatåg. Vi 
brukar ha en del familjegudstjänster i 
församlingen och då är även de andra 
barngrupperna med.

I höst sjöng vi på en gudstjänst med 
två dop, den 2 advent hade vi ett litet 
adventsspel i gudstjänsten och då två 
konfirmander var med och agerade, 
vi gick luciatåg på torsdagsträffen, 

deltog i kyrkans stora julkonsert med 
ljuståg och julsånger.

I vår kommer vi att sjunga på kyndels-
mässodagen den 6 februari då vi har 
Dopfest för de barn som döptes under 
förra året. Vi kommer även att sjunga 
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Barnkören
Foto: P. C.

Barnkörens luciatåg på torsdagsträffen.

2:a Advent i kyrkan, solist är Nova.

Adventsspel: Tess och Frida.



…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 
26 april till ”KyrkNytt, Mjällby 
församling, Kyrkvägen 4, 294 71 
SÖLVESBORG” eller lämna den på 
pastorsexpeditionen. Märk kuvertet 
”Vårkryss 2011”

1:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 250 kr
2:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 150 kr
3:e pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 75 kr
OBS! Glöm inte att fylla i namn och 
adress

Vårkryss

Lösning till Vinterkryss 2010
Vinnare av Vinterkryss 2010

1:a pris Gunbritt Nilsson
2:a pris Inger Sandberg 
3:e pris Anne Nilsson

på Jungfru Marie bebådelsedag den 27 
Mars tillsammans med kyrkokören. 

Är du intresserad att vara med? 

Kom till församlingshemmet 
torsdagar åk F-1 kl. 13.15  

och åk 2-3 kl. 14.00  
eller hör av dig till mig på  
tel 0737-62 31 35.

Välkommen! Maria
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 Julkonsert i  kyrkan, barnkören medverkar. Foto: M.B.



Bygdehistorisk afton  
”Engelska flottan på Hanö sommaren 2010”. 
Måndagen den 7 mars kl. 18:00

Anna-Stina Bengtsson berättar och visar bilder från 
sommarens besök på Hanö av såväl engelska som 
svenska flottan. Marcus Bernhardsson visar filmer 
från tidigare maritima besök. Kaffeservering. 
Välkommen!  Arr. Lekmannakåren. 

Ett 200 års minne

1811–2011

Anslagstavla
Det planeras en pilgrimsled på 
Listerlandet. Jag har aldrig gjort 
någon riktig pilgrimsvandring 
men en sak som jag har förstått 
är att en pilgrim skall färdas 
långsamt till sitt mål. Målet 
finns i fjärran men riktningen 
klar från första början och varje 
steg för vandraren närmare må-
let. Samtidigt finns målet med 

längs hela färden. Målet för en pilgrimsfärd är nämligen inte 
bara att ta sig från en plats till en annan utan lika mycket 
handlar det om en inre resa. De andliga målen för en pilgrim 
är lika viktiga som den plats man är på väg emot. Den väg 
som skall gå genom vår församling skall ingå i "Pilgrimsvä-
gen Skåne-Blekinge" som i sin tur är en del av den långa väg 
som i framtiden ska binda samman vallfartsorterna Santiago 
de Compostela i Spanien med Vadstena i Sverige och Nidaros 
i Norge. När vägen är utstakad kommer du att kunna läsa 
mera om den i Kyrknytt men redan nu finns en hemsida på 
Internet att inspireras av: www.pilgrimsvagen.se. 

Jag inledde med att påstå att jag själv aldrig har gjort någon 
pilgrimsvandring. Vid närmare eftertanke är det kanske ändå 
inte sant. Visst har jag prövat på att färdas långsamt. Ibland 
väljer jag frivilligt att färdas långsammare än jag måste. Oftast 
med cykel i stället för att köra bil. Den gångna vintern har jag 
känt hur viktigt det är att få färdas långsamt ibland. Snödrivor 
och extrem halka gjorde att jag under flera veckor inte kunde 
cykla så mycket som jag brukar. Jag har vant mig vid att det 
kan få ta några minuter extra att komma fram till kyrkan el-
ler till något hembesök och att den tiden inte är förspilld. Nej 
det finns väl få stunder i livet som är lika värdefulla som när 
vi vet vart vi är på väg men ändå hinner tänka innan vi når 
målet. Då kan vi lämna den gamla tiden och platsen bakom 
oss och förbereda oss inför nästa mål och nästa möte. Vi kan 
förstås inte alltid färdas långsamt. Ibland har vi inte tid. Ibland 
skall vi resa så långt att vi helt enkelt måste åka bil, tåg eller 
flygplan. Fast en pilgrim kan man nog vara ändå. Det handlar 
mera om att öva sig på målmedvetenhet och koncentration än 
om exakt vilket färdsätt man använder. Att vandra längs en 
utstakad väg är bara ett hjälpmedel för att nå det inre målet. 

Fastetiden kan få vara en pilgrimsvandring. Söndagarnas 
ämnen manar oss att sakta ner och fundera över våra liv och 
över vart vi är på väg. Vi möts av allvarliga ämnen och våra 
värderingar prövas men där tar inte vägen slut. Vi har en 
osynlig medvandrare som följer oss och leder oss, en som 
har prövats som vi men som aldrig missade målet. Fastetiden 
leder oss längs kärlekens väg. Jesus lider och dör för vår skull 
till försoning mellan Gud och människor. Därför blir hans 
uppståndelse också vår väg till det eviga livet. Himmelsfärden 
och pingstens under ger oss hopp och kraft att leva här på 
jorden. Välkommen att färdas genom kyrkoårets omväxlande 
landskap i Mjällby kyrkas gudstjänster. Många vägar leder 
dit och de bär både bilar, cyklar och 
naturligtvis också den som kommer till 
fots. En riktigt skön vår önskar jag alla 
Kyrknytts läsare!

Kyrkoherdens  
tankar
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Bygdehistorisk afton
Torsdagen den 31 mars kl. 18.30

Bygdehistorisk afton i församlingshemmet. 
Historiker Hans Milton föreläser utifrån rubriken 
”Skönabäcks gård. Från Ivar Axelsen 
Thott till Hörby byemän”. Kaffeservering. 
Välkommen! Arr. Lekmannakåren

Torsdagsträffar
i församlingshemmet

Torsdagen den 10 mars kl. 14.00 
Conny Walfridsson sjunger ur Jan Sparrings 

repertoar.

Torsdagen den 14 april kl. 14.00 
”Buren av änglar”, Margareta Juhlin.

Torsdagen den 12 maj kl. 11.00 
Torsdagsträffens utfärd till nordöstra Skåne 

(program meddelas senare), buss från kyrkans 
parkering.

Torsdagen den 9 juni kl. 14.00 
”Durspelarna” – Robin Lundin, Jojje Svensson 
och Bengt Petersson underhåller med durspel, 

dragspel och gitarr.

Välkommen!
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen tisdag-torsdag 10-11
Dessutom telefontid
måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61
Tjänstgörande präst 500 26
Församlingspedagog  542 54
Diakoniassistent 509 97
Kantor 509 97
Församlingsvärdinna
Församlingshemmet 507 15
Kyrkvaktmästare 
måndag-fredag 9.30-10  509 90 
Nils-Erik Eriksson  0733-80 36 63
Hans-Peter Eriksson  0733-80 36 62 
Alexander Karlsson  0733-80 36 61

Bostadstelefoner:  
Kyrkoherde Patrik Carlsson 101 98
Komminister Solveig Wollin 158 67
Diakoniassistent  
Marianne Hansson 526 31, 0708-97 01 26
Diakoniassistent Marie Nilsson 101 18
Kyrkokantor Bo Knutsson 560 93
Kyrkokantor Maria Duvald 199 69
Kyrkovaktmästare Nils Erik Eriksson   507 30
Kyrkovaktmästare Hans-Peter Eriksson 541 18
Kyrkovaktmästare
Alexander Karlsson  0733-80 36 61 
Församl.pedagog Emelie Hellsten  0454-469 56
Församl.värd. Åse Balkestam-Berglund 506 94
Barn- och ungdomsledare:
Louise Ingvarsson  509 48
Anna Kjellsson 528 26

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby

Brita Andersson, Sölvesborg 7/10
Inga-Lisa Nordgren, Hörvik/Sölvesborg 15/10
Mikael Södergren, Tejnabacken 29/10
Bennit Fogelström, Hällevik 3/11
Asta Larsson, Siretorp 4/11
Sonja Lindahl, Sölvesborg 12/11
Linnéa Nilsson, Krokås 12/11
August Fogelström, Hällevik 29/1
Torsten Nilsson, Mjällby 1/12
Berit Nordgren, Sölvesborg 3/12
Erik Nordholm, Nogersund 10/12
Karl-Gustav Johansson, Mjällby 15/12
Annika Simpson, Hällevik 16/12
Ella Eriksson, Horna Åhus 29/1

Ludvig Magnus Hilding Joelsson, Nogersund 16/10
Per Elliot Valentin Olsson, Hällevik 17/10
Emelie Elsa Monique Vaugarny, Torsö 17/10
Magdalena Linnea Hennelie Nordgren, Nykvarn 31/10
Nellie Marie Lundin, Mjällby 14/11
Albin Anders Johansson, Tejnabacken  28/11
Måns Hampus Petersson, Stiby  5/12
Ville Nisse Elvis Karlsson, Mjällby Ljunga 18/12

Josephine Jaldeheim och Joakim Jöninger, Svedala 10/10
Linda Svensson och Fredrik Johannesson, Hosaby  27/11

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2011

Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Emelie Hellsten, 
Birgit Larsson och Anette Olofsson. 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.
Tryckt på miljövänligt papper.

Önskar du besök
eller vill prata med någon?

Ring Diakoniassistent  
 Marianne eller Marie 509 97

Om du önskar erhålla ytterligare något exemplar 
av Kyrknytt, så är du välkommen in på pastorsex-
peditionen, Stenlängan, församlingshemmet eller 

kyrkan för att få ett exemplar.

Vigsel
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Fredag 4/3
18.00  Världsböndagen firas i Listerkyrkan, program från 

Chile: ”Hur många bröd har du?”, kaffe.
Söndag 6/3  Fastlagssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.
Måndag 7/3
18.00  ”Engelska flottan på Hanö sommaren 2010”, bild- 

och filmvisning, Anna-Stina Bengtsson och Marcus 
Bernhardsson, kaffe, arr: Lekmannakåren.

Torsdag 10/3
14.00  Torsdagsträffen, Conny Walfridsson sjunger ur Jan 

Sparrings repertoar.
Söndag 13/3  Första söndagen i fastan
18.00  Kvällsmässa med sånger från Taizé, Patrik Carlsson.
Söndag 20/3  Andra söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 27/3  Jungfru Marie bebådelsedag
16.00  Musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 

Barnkören, Kerstin Olofsson.
Torsdag 31/3
18.30  ”Skönabäcks gård. Från Ivar Axelsen Thott till Hörby 

bye män.” Hans Milton, föreläser i församlingshemmet, 
kaffe, arr: Lekmannakåren.

Söndag 3/4  Midfastosöndagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Onsdag 6/4
8.00  Morgonmässa.
Söndag 10/4  Femte söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, moderaternas kyrksöndag, 

kyrkkaffe.
Torsdag 14/4
14.00  Torsdagsträffen, ”Buren av änglar”, Margareta Juhlin.
Söndag 17/4  Palmsöndagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Fasteinsamlingen  

avslutas, laxmiddag i församlingshemmet, sång: Maria 
Knutsson, Rolf Nilsson, anmälan till pastorsexp  
tel 500 21 senast 13/4.

Torsdag 21/4  Skärtorsdagen
19.00  Skärtorsdagsmässa, Solveig Wollin.
Fredag 22/4  Långfredagen
10.30  Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 
Söndag 24/4   Påskdagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören.

Måndag 25/4  Annandag påsk
13.45  Påskgudstjänst i Hanö Missionshus, Patrik Carlsson, 

Bo Knutsson, Rolf Nilsson, kaffe.
Lördag 30/4
15.00  Konfirmation, Patrik Carlsson.
Söndag 1/5  Andra söndagen i påsktiden
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 4/5
8.00  Morgonmässa.
Söndag 8/5  Tredje söndagen i påsktiden
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 12/5
11.00  Torsdagsträffens utfärd till nordöstra Skåne.
Lördag 14/5 
11.00  Konfirmation, Solveig Wollin.
15.00  Konfirmation, Solveig Wollin.
Söndag 15/5  Fjärde söndagen i påsktiden
10.30  Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barngrupperna, 

Barnkören, utdelning av ”Bibel för barn” till barn 
födda 2005.

Söndag 22/5  Femte söndagen i påsktiden
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag för förtroen-

devalda, allmän kyrklunch, anmälan till pastorsexp  
tel 500 21 senast 18/5. 

13.00  Kyrkofullmäktige i Stenlängan.
Söndag 29/5  Bönsöndagen
18.00  Musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Ida Knutsson – 

fiol, Bo Knutsson – orgel och piano. 
Torsdag 2/6  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Koraler från kyrktornet.
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Rolf Nilsson, kyrksöndag 

för Röda Korset, Lottakåren och Hemvärnet, kyrkkaffe.
Söndag 5/6  Söndagen före pingst
10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin, Annies kvartett.
Torsdag 9/6
14.00  Torsdagsträffen, ”Durspelarna” – Robin Lundin, Jojje 

Svensson och Bengt Petersson underhåller med dur-
spel, dragspel och gitarr.

Lördag 11/6  Pingstafton
18.00  Helgmålsbön vid minneslunden, Patrik Carlsson.
Söndag 12/6  Pingstdagen
18.00  Mässa ”I välsignan och fröjd”, Patrik Carlsson, ge-

mensam gudstjänst med Sölvesborgs församling, 
körsångare och musiker från Mjällby och Sölvesborg.

Kalendarium

Våren 2011


