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Nellie Nilsson på utfärd med 
Vuxen-Barngruppen till Barnens 
Gård. Foto: Anna Kjellsson



Betraktelse
Det är fortfarande i början på 
sommaren. Skolorna slutar om någon 
vecka. Blommorna avlöser varandra, 
från snödroppar och påskliljor till 
iris och pioner. Hela färgpaletten 
används i Guds natur. Trädens färger 
skiftar, varje årstid har sin tid. Vi 
människor har vår tid. Snart är det 
höstens tid. Löven faller och dess 
avskalade knotiga grenar känns 
tomma. Ljuset avtar, då mörkret 
sänker sig är vi beroende av att 
behålla vårt eget innersta ljus. Vi är 
olika, vi har alla vårt eget innersta 
ljus. Att lyssna inåt, ta fram det 
goda inom oss själva. Våga känna 
smärtan och glädjen. Kanske att 
våga räkna med Gud. Jag tror inte, 
men det finns något ”andligt”, något 
övernaturligt, säger många. Själv 
blir jag mer övertygad om att Gud 
finns. Det kan inte vara slumpen att 
mitt livspussel faller på plats. Att 
jag får hjälp och kraft när jag minst 
anar det. Bönen är en självklar del 

i mitt liv. Tommy Hellsten terapeut, 
teolog och författare skriver att 
mod är rädsla förvandlad till bön. 
En modig människa inser sina egna 
resursers begränsningar, när hon 
står inför en nästan omöjlig uppgift. 
Hon beslutar sig för att förtrösta 
på en annan möjlighet, nämligen 
Gud. Den modige ber för att hon 
är rädd. Man kan alltså säga att 
mod är den ödmjukes egenskap, 
för bara en ödmjuk människa inser 
sina egna begränsningar. Det är 
komplicerat att försöka förstå vad 
det är som gör oss till dem vi är. 
Kärlek är det allra viktigaste i alla 
levande varelsers liv. Utan kärlek 
finns inget liv. Utan kärlek blir en 
människa aldrig sig själv. Utan 
kärlek kan man inte heller älska 
andra. Kärlekslöshet ger oss olika 
överlevnadsstrategier. Gemensamt 
för alla överlevnadsstrategier är att 
människan enbart litar på sig själv. 
När en människa blir en person lär 

hon sig att ty sig till andra, alltså till 
kärleken, men utan den möjligheten 
har hon fortfarande bara sig själv 
att lita till. I slutändan driver det 
människan in i en återvändsgränd, 
eftersom ingen kan leva utan kärlek. 
Ja, allt här i världen är komplicerat. 
Livet kräver mycket av oss. 

Hösten är kanske den tid då vi ska 
försöka stanna upp. Tända ljus, 
meditera, att bara vara, utan alla krav. 
Tillsammans kan vi finna vägen till 
oss själva. Vi har alla något gott att 
dela med oss av. Jag har fått dela så 
mycket med er, genom olika grupper, 
träffar och jag är oerhört tacksam för 
det. Allt detta har berikat mitt liv. Jag 
är mycket ”rikare” nu, när jag slutar 
i församlingen än när jag började för 
13 år sedan. Då är det inte pengar jag 
tänker på.

Tack till er alla för ert stöd och 
vänlighet. Kram Marianne

Låt dina färger
stanna kvar inom mig

genom den mörka årstiden. 
Jag tänder ljus i kvällens 

skymning och njuter.

Tänker på det sköna
som trots allt finns.
Gråter en tår över

det som varit och över
det som inte blev.

Lever i höstens och 
vinterns famn, 

för att vara beredd
på vårens ankomst.

Vackra Höst ur min bok: I All Enkelhet
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Att handla Rättvisemärkt är idag aktu-
ellt och uppmärksammat. Men frågan 
om rättvisa villkor i handeln uppstod 
på ett FN-möte 1964 redan och har 
engagerat sedan dess, inte minst inom 
just FN. Arbetet bland gräsrötter och 
politiker tog fart under 70 och 80-ta-
len och idag har vi en ganska stark 
organisation kallad Fairtrade. Kyr-
kan har genom sitt arbete med t.ex 
Sackeus bidragit i kampen. Mycket 
återstår för den totala rättvisan, om vi 
någonsin når dit, men lite i taget ger 
också resultat, vi som hoppas på Guds 
rike vet att vägen är lång.
Från Rättvisemärkts hemsida läser 
vi: ”Rättvisemärkt är en oberoende 
produktmärkning som bidrar till för-
bättrade arbets och levnadsvillkor för 
odlare och anställda i utvecklingslän-
der.  När du som konsument köper en 
Rättvisemärkt vara har odlaren redan 
fått betalt, ett minimipris som över-
stiger produktionskostnaden… utöver 
den högre betalningen får odlarna 

också en extra premie. Den används 
till att utveckla lokalsamhället socialt 
och ekonomiskt, t.ex i en ny skola, 
nya bostäder och hälsovård, eller till 
investeringar i jordbruket… Rättvise-
märkt är den svenska representanten 
i Fairtrade Labelling Organizations 
International… Rättvisemärkt har sys-
terorganisationer i ett tjugotal länder i 
Europa, Nordamerika, Australien/Nya 
Zeeland och Japan.”

I Mjällby församling tog vi beslut 
den 8 december 2010 att vid inköp i 
görligaste mån handla Rättvisemärkt, 
Kravmärkt och närodlat. Vi har också 
enbart Rättvisemärkta varor som vin-
ster i vår korsordstävling i Kyrknytt, 
till mångas glädje. Detta att älska din 
nästa som dig själv blir tydligt när 
man kan hjälpa till rent konkret, livs-
medelsproduktion och handel är otro-
ligt viktigt för människors överlevnad 
och självkänsla. Rättvisemärkta varor 
är inte längre begränsade till speci-

albutiker, de finns överallt! Hör av 
dig till mig på pastorsexpeditionen så 
kan jag berätta mera om olika varor 
och ge dig material att läsa om du är 
intresserad. Annars finns mycket att 
läsa på Rättvisemärkts hemsida. 

Att handla rättvist är rätt vist 
– prova du också!

Hälsningar från komministern,  
Solveig Wollin.

Kvinnor hos en bananproducent i 
Dominicanska Republiken tvättar och 
paketerar. Foto: Fairtrade

Handla rättvist?
-det är rätt vist!
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Onsdagsgruppen 30 april 2011 Övre raden, från vänster: Jacob Nilsson, Johan Oredsson, Erika 
Holgersson, Jessika Svensson, Bianca Eriksson, Martin Lysell, Viktor Karlsson, Fredrika Fagerberg, Julia 
Olsson, Emelie Hellsten.  Nedre raden, från vänster: Nathalie Persson, Erika Mattisson, Emma Albinsson, 
Kajsa Kronkvist, Patrik Carlsson, Carolina Nilsson, Madelene Boné, Nellie Nyh, Alice Harrysson

Konfirma tion 2011
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Måndagsgruppen 14 maj 2011 Övre raden, från vänster: Emma Robertsson, Sandra Björk, Simon 
Nilsson, Florissa Catuta, Tess Bjerstedt, Hilda Wilderberg, Albin Andersson, Hampus Bertilsson, Emelie 
Hellsten. Nedre raden, från vänster: Julia Henningsson, Nellie Brink, Anna Christensson, Solveig Wollin, 
Nadja Backlund, Frida Andersson, Ida Eriksson
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Måndag 19 september 
kl. 18.30
I Karl XII-krigens skugga drog pesten 
över stora delar av Sverige. År 1711 
drabbades bl.a. Lister. Läkaren 
och fil.dr i historia Bodil Persson 
föreläser om denna händelse, som 
utspelades i våra trakter för exakt 
300 år sedan. 

Torsdag 20 
oktober 
kl. 18.30 

För några hundra 
år sedan var Lister 
ett eget område, 

inte hörande till vare sig Blekinge 
eller Skåne. Fil.dr i arkeologi Leifh 
Stenholm föreläser bl.a. om Listers 
historia utifrån sin bok ”Berättelsen 
om Blekinge”. 

Torsdag 17 november
kl. 18.30 
Författaren till bl.a. boken 
”Enekäppar och jukonsalva”, Tommy 
Bergholts, porträtterar unika och 
spännande livsöden från förra seklets 
talrika uppsättning av bygdeoriginal. 
Bl.a. får vi bekanta oss med 
västblekingarna: steghandlaren och 
ålhommetillverkaren Kroka-Bror’n 
och kopparsmeden Edvard Olsson.  

Listers häradsvapen

Våra bygdehistoriska 
aftnar arrangeras av Mjällby 
Lekmannakår. Kårens ordförande 
är Egon Nilsson och kontaktperson 
Marcus Bernhardsson. Platsen är 
Mjällby församlingshem.   

Vi bjuder på kaffe med dopp. Varmt 
välkommen! 

Bygdehistorisk afton

Lördagsgruppen 14 maj 2011 Övre raden, från vänster: Andreas Bengtsson, Emma Robertsson, Emil 
Boberg Jönsson, Jimmie Kinder Nilsson, Andreas Cedergren Knutsson, Gustav Karlsson, Philip Hansen, 
Anton Augustsson, Pontus Kallenberg, Karin Åkesson, Emelie Hellsten
Nedre raden, från vänster: Miranda Bengtsson, Erika Persson, Marlene Axelsson, Louise Eriksson, Solveig 
Wollin, Isabella Wildt, Ida Olofsson, Matilda Hedlund, Anton Turesson
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istoria är inte detsamma som för� utenhet. Det för� utna istoria är inte detsamma som för� utenhet. Det för� utna 
ligger bakom oss och kan inte återupplevas, medan vår ligger bakom oss och kan inte återupplevas, medan vår 
historia däremot utgörs av de berättelser som samtiden historia däremot utgörs av de berättelser som samtiden 
skapar om det för� utna. Därmed följer att man genom skapar om det för� utna. Därmed följer att man genom 

att skapa de ”rätta” tolkningarna av det för� utna, d v s de berättelser att skapa de ”rätta” tolkningarna av det för� utna, d v s de berättelser 
som passar vårt syfte, kan påverka nutiden och framtiden. Syftet med som passar vårt syfte, kan påverka nutiden och framtiden. Syftet med 
historien kallas historiebruk. I dag förs en kulturpolitisk diskussion historien kallas historiebruk. I dag förs en kulturpolitisk diskussion 
där allas rätt till sin historia betonas som en demokratisk rättighet. där allas rätt till sin historia betonas som en demokratisk rättighet. 
Vi har därför inte råd att reducera vår kulturhistoria till underhållning. Vi har därför inte råd att reducera vår kulturhistoria till underhållning. 
Faktum är nämligen att, om vår historia används på rätt sätt, kan den Faktum är nämligen att, om vår historia används på rätt sätt, kan den 
utgöra ett vasst redskap för modern samhällsplanering. utgöra ett vasst redskap för modern samhällsplanering. 
          Mot bakgrund av de senaste 15 årens storpolitiska förändringar           Mot bakgrund av de senaste 15 årens storpolitiska förändringar 
och samhällsutveckling � nner jag det angeläget att ge det som och samhällsutveckling � nner jag det angeläget att ge det som 
kallas Blekinges ”nya geogra� ska läge” – det som återuppstått sedan kallas Blekinges ”nya geogra� ska läge” – det som återuppstått sedan 
Östeuropa åter öppnats så att de gamla naturliga handelsförbindel-Östeuropa åter öppnats så att de gamla naturliga handelsförbindel-
serna åter börjar fungera – en kulturhistorisk dimension. Dessutom serna åter börjar fungera – en kulturhistorisk dimension. Dessutom 
upplever jag det som särskilt angeläget att lyfta fram och stärka vår upplever jag det som särskilt angeläget att lyfta fram och stärka vår 
regionala identitet. Detta är inte minst viktigt sedan vi kommit in i regionala identitet. Detta är inte minst viktigt sedan vi kommit in i 
EU och i synnerhet mot bakgrund av den pågående diskussionen om EU och i synnerhet mot bakgrund av den pågående diskussionen om 
en ny regionindelning. en ny regionindelning. 
         Ambitionen är således att i populärvetenskaplig form visa att          Ambitionen är således att i populärvetenskaplig form visa att 
tidsperioden 600–1680 var en dynamisk och mycket händelserik tid. tidsperioden 600–1680 var en dynamisk och mycket händelserik tid. 
En period, som, trots att den, till synes, ligger på betryggande avstånd 
från samtiden fortfarande påverkar såväl vårt tänkande som vårt 
planerande och agerande.

Författaren Leifh Stenholm, f 1949,
Fil dr och länsantikvarie i Blekinge län

L E I F H  S T E N H O L M

Berättelsen 
om Blekinge

LEIFH STENHOLM (f. 1949)
Filoso� e doktor och länsantikvarie i 
Blekinge län. Disputerade 1986 på av-
handlingen ”Ränderna går aldrig ur – en 
bebyggelsehistorisk studie av Blekinges 
dansktid 800 – 1680”. Förutom egna 
böcker och skrifter har han medverkat i 
ett drygt 50-tal publikationer inom skilda 
kulturhistoriska ämnen. Som länsanti-
kvarie har han det övergripande ansvaret 
för länets kulturmiljövård och kultur-
miljöer: världsarvet örlogsstaden Karls-
krona, kulturreservatet Ronneby Brunn, 
länets byggnadsminnen, fornlämningar, 
kyrkor och begravningsplatser. 

leifh.stenholm@telia.com

Omslagsbilden: 
I omedelbar närhet av den döda eken i Augerum har 
arkeologerna påträffat såväl vikingatida bebyggelse som 
resterna av en märkvärdig båtgrav.

– gränser i ett gränsland

Foto: Ingemar Johansson
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År 2006 tillträdde Anders Wejryd 
som ärkebiskop för Svenska kyrkan. 
Detta gjorde han efter vårt första 
ärkebiskopsval, som inte regeringen 
varit inblandad i sedan Gustaf Wasas 
tid. Svenska kyrkan är Sveriges 
största organisation samt världens 
största lutherska kyrka med ca sju 
miljoner medlemmar.  
  
I boken ”Uppdrag ärkebiskop. Samtal 
med Anders Wejryd” av David 
Berjlund, porträtteras en spännande 
och sympatisk medmänniska och 
präst – en ärkebiskop av vår tid! 
Samtalen mellan Anders och David 
är i ”Uppdrag ärkebiskop” många 
och innehållsmässigt skiftande, här 
följer några av ärkebiskopens direkta 
uttalanden:  
  
Kyrkan hör inte till en nation eller ett 
folk, den är till för att vi ska hitta ett 
gott liv. Vi firar gudstjänst för att våra 
liv ska belysas, beröras och bevaras 
av Guds ord. I Guds ljus ser vi ljus, så 
vill jag se på tron. Tron är befrielse, 
inte bundenhet. Det finns oändligt 

många skäl att ge upp, men det gör 
skillnad om man tror att den yttersta 
makten är kärlek, inte vedergällning. 
  
Gudstjänsten är oundviklig för 
Svenska kyrkans identitet. Firar vi 
inte gudstjänst med många bibliska 
element, där ord och sakrament är 
tydligt inplacerade, så kan vi inte 
fungera och bidra till människors 
livstolkning på allvar. Jag tycker att 
en högmässa gestaltar Guds rike som 
flyttar ned på jorden, där prästen 
faktiskt får förtroendet att säga 
förlåtelseorden, och vi dras med i 
bibliska händelser. Eller som det t.ex. 
heter i den Nicenska trosbekännelsen: 
”sann Gud av sann Gud, född och 
icke skapad, av samma väsen som 
Fadern”. Denna strof ifrån 300-talet 
spränger det omöjliga genom att påstå 
att Gud flyttar in på jorden och att en 
människa kan vara Gud.  

Kanske antar en del att kyrkan är 
gammaldags, fördömande och trång. 
Tycker man så, så ser man också de 
signaler som bekräftar detta. Medan 

en del andra nog istället ser Svenska 
kyrkan som den ”vanliga kyrkan” och 
som många är trygga med och som 
man vänder sig till när det skakar. Att 
höra hemma i en tradition behöver ju 
inte betyda att man är bunden av den. 
Svenska kyrkans traditioner har varit, 
är och kommer nog alltid att vara i 
ständig förändring.  
  
För Svenska kyrkan själv är det helt 
klart: kyrkan är inte tillräcklig i sig 
själv, den måste samspela med resten 
av samhället. Själv behöver jag gå 
i kyrkan för att leva en vecka till, 
för att påminnas om något som är 
större än min tid och mina tolkningar, 
jag behöver höra andras tolkningar. 
Vidare tror jag inte att Gud vill att 
vi ska rädda världen genom att sätta 
oss ner och hoppas på fler under, nej, 
utan istället genom att försöka göra 
livet så bra som möjligt med vårt 
förstånd och våra krafter. Tron är inte 
ett ämne. Snarare ett språk att hantera 
alla ämnen med.  
 

Marcus Bernhardsson  
 

 

Boken ”Uppdrag ärkebiskop” av 
David Berjlund (2010) finns att 
låna på Mjällbys, Hälleviks och 
Sölvesborgs bibliotek alt. på Mjällby 
pastorsexpedition. 
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Boktips: Uppdrag ärkebiskop

Ärkebiskop Anders Wejryd och artikelförfattaren i samband med Kyrkomötet i 
Uppsala, hösten 2010. 
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”Barns 
önskningar 
till Gud”

Barn- och ungdoms  
verksamheten 

startar i höst vecka 36. 
Välkommen att  

vara med. 
Vid frågor ring 

542 54!
  

Barnkören 
startar vecka 36. 

Välkommen att vara med. 
Maria Duvald !



 

Wahlström var mycket belåtna och 
stolta över sina fina lokaler.
- Föreningen Rädda Barnen fick lo-
kalavdelning i Mjällby, varvid styrel-
se tillsattes. Till ordförande utsågs fru 
Greta Agnvall, som även blev kassör, 
vice ordförande socialvårdsassistent 
Anders Hallin, sekreterare fröken An-
nie Nilsson, Siretorp.
- Hörvikstrålarna ”Lister” och ”Böl-
jan” har haft ovanligt god fisketur. På 
en veckas tid har de fått så mycket 
lax, som man annars brukar få arbeta 
flera veckor för. Sammanlagt var det 

närmare 600 laxar i 4 kg-klassen som 
båda trålarna landade.
13 okt. Husmödrarna i Siretorp, 
Västra Näs och Mörby blev inbjudna 
till träff i Siretorps Bygdegård för 
matlagningsdemonstration med av-
smakning, konsumentupplysning 
och förströelse. Värdar var köpmän i 
trakten och ca 200 hade hörsammat 
inbjudan.
- Hemvårdarinnekursen vid Tollarps 
lanthushållskola har startat. Bland 
eleverna märks Lise-Lott Holmström, 
Hällevik.
- Köpman Arne Hult öppnar ultramo-
dernt snabbköp i nya Centrumhuset.
23 okt. Mjällby A.I.F. som länge 
hängt på gärdsgårn, signerade defini-
tivt nytt kontrakt för division III-spel 
även i fortsättningen genom att på 
Strandvallen spela 1-1 mot serietrean 
IFK Hässleholm, för de 250 åskå-
darna.
- Manskapet på motorfartyget ”Rex” 
av Grönhögen, uppfattade inte mist-
signalerna på Hanös södra udde när 
det grundstötte på de s.k. Kolaste-
narna och det anses nu som totalha-
vererat.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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2 sept. Nummer två i raden av hy-
resgäster i Centrumhuset blir konditor 
Bertil Nilsson, som öppnar försäljning 
och servering av konditorivaror, något 
som Mjällbyborna länge saknat.
20 sept. Stärkelsekampanjstart vid 
fabriken i Mjällby.
- Vackra Norrlandslingon. 1 kr per 
liter.
27 sept. Dag Hammarskjölds minne 
högtidlighålls vid bl.a. Mjällby skolor 
och med minnesgudstjänst i kyrkan, 
där komminister Stig Zetterberg håller 
tal. Lektionerna är inställda på efter-
middagen.
- Mjällbyverken utlyste innan se-
mestern en fotopristävlan bland de 
anställda, där mottot var ”hembygds-
bilder”. Tävlingen är nu avgjord och 
därvid inträffade det något ovanliga 
att de tre pristagarna hör hemma i No-
gersund, nämligen Herman Persson, 
Göte Jullesson och John Svensson. 
Priserna var 50, 40 och 30 kronor.
- Oxbringa per kg 6.10. Frukostkorv 
per kg 5.50. Kryddbröd 1.30.  Ost-
kaka 1/2 kg form 2.90. Köksrulle  
60 öre. 
5 okt. Sjukkassan i Mjällby har 
tagit i bruk en förnämlig kontorslä-
genhet i nya Centrumhuset mot Sör-
navägen. De anställda i sjukkassan 
fröken Anita Bengtsson, Hörvik, och 
verkställande tjänsteman fru Nancy 

Nybildad pensionärsförening i Mjällby. Fotot tillhör kommunens arkiv.

Nancy Wahlström och Anita 
Bengtsson i sin nya lokal. Fotot till-
hör kommunens arkiv.



 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

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

Höstkryss
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Lösning till Sommarkryss 2011
Vinnare av Sommarkryss 2011

1: a pris: Nea Gustavsson
2:a pris: Kerstin Lindgren
3:e pris: Kerstin Hedén

1 nov. 75:e vinterkursen vid lant-
mannaskolan i Bräkne-Hoby har in-
letts. Bland eleverna märks Nils-Arne 
Nilsson, Lörby.
- Den nybildade pensionärsfören-
ingen i Mjällby höll sitt första möte 
i Siretops Bygdegård där ordförande 
Armand Jönsson gav värdefull infor-
mation till ett 30-tal pensionärer från 
Mörby och Siretorp.
18 nov. Rekordål fångades i ett ålbot-
tengarn, tillhörande Knut Bengtsson, 
Lörby Skog. Den vägde 3 kg och var 
1.20 m lång. Rökeriägare Otto Julius-
son i Nogersund ville prompt ha den 
för rökning, sade hr Bengtsson. F.n. får 
ålfiskarena 7.25 per kg ål av uppkö-
pare.
- På lantbrukare Thure Perssons ägor 
i Lörby har skördats två praktexemplar 
av foderbetor som väger inte mindre 
än 10.5 och 9.5 kg.

Birgit Larsson 

Förbön
Vid våra gudstjänster i Mjällby ber 
vi förbön. I bönen ber församlingen 
bl.a. för vår bygd, för fred och rätt-
visa åt alla, för sjuka och arbetslösa 
samt hopp och förtröstan för dem 
som har det svårt. Förbönen för-
medlar också församlingens tack 

till Gud; för den värld som Han gi-
vit oss och för de gåvor och under 
Han låter oss ta del av genom nya 

möjligheter.

Tag gärna kontakt med tjänstgöran-
de präst om du önskar ta med något 

i vår förbön. 

Det går bra att vara anonym.

9



Anslagstavla
Kyrkan måste förbereda sig 
för framtiden. Det låter som en 
självklarhet. Alla måste natur-
ligtvis vara beredda på kom-
mande tider - både människor 
och organisationer. Så har det 
alltid varit. Att morgondagen är 
en ny tid kan man väl kalla en 
naturlag. Ändå vill man ibland 
få oss att tro att vi befinner oss i 

ett avgörande skede, som om man skulle kunna ange att igår 
var det dåtid och just i detta ögonblick sker övergången till 
framtiden. I så fall vore det ju förödande att inte vara beredd. 
Inom Svenska kyrkan påstår vissa att det är nu eller aldrig som 
anpassningen till framtiden kan ske. De menar att vi mycket 
snart måste genomföra stora organisationsförändringar om vi 
skall överleva som kyrka. Från och med 2014, hävdas det, 
måste alla församlingar i Sverige vara stöpta i ungefär samma 
form och de minsta församlingarna och pastoraten skall upp-
höra. Nu i höst skall Kyrkomötet därför ta ställning till en 
stor utredning om vår organisation på olika nivåer. Svenska 
kyrkan rymmer en mångfald av olika organisationsformer 
och strukturer som det lokala engagemanget har skapat under 
snart tusen år. Kyrkans förmåga att anpassa sig efter olika 
geografiska förhållanden och folkets skiftande traditioner har 
tidigare räknats som en styrka. Nu menar alltså vissa att redan 
om två år kommer denna variation att vara en belastning som 
hotar kyrkans existens. Det är förmodligen inte sant men kan-
ske är detta resultatet av att man har anställt många människor 
med just organisationsfrågor som specialitet. 

Vår församling är lyckligtvis inte direkt hotad för närvarande. 
De som för några år sedan ville kräva minst 10 000 kyrkotill-
höriga i varje pastorat har fått backa. Mjällby församling har 
god ekonomi och vi uppfyller de krav som Kyrkoordningen 
och andra regelverk ställer. Här tror vi att närheten till med-
lemmarna och möjligheten till personlig kontakt med både 
anställda och förtroendevalda är en överlevnadsfråga för en 
folkkyrka. Då är det också viktigt att de förtroendevalda som 
verkar lokalt verkligen har befogenhet att besluta om hur de 
gemensamma resurserna skall användas. Statistiken talar för 
att vi har rätt. I mindre församlingar som vår egen är utträdena 
färre. De kyrkliga handlingarna som dop, konfirmation, kyrk-
lig vigsel och kyrklig begravning har en starkare ställning än 
i större enheter och detta är oberoende av om det handlar om 
stad eller landsbygd. Jag är optimist när det gäller vår kyrkas 
framtid. Jag tror att det går att finna lösningar som bevarar 
kyrkans lokala förankring och närhet till medlemmarna. Hur 
framtiden ser ut vet ingen av oss. Bästa förberedelsen är nog i 
de flesta fall att leva uppmärksamt i nuet samtidigt som vi för-
söker lära oss av historien. Bland många aktiviteter och guds-
tjänster i vår församling under hösten har några samlingar his-
toriska teman. Vi kallar dem ”Bygdehistorisk afton”. Många 
har redan upptäckt hur intressant det är att ta del av vår lokala 
historia så vi brukar nästan fylla församlingshemmet men det 
finns plats för fler. Välkommen till våra 
olika verksamheter och gudstjänster un-
der hösten!

Kyrkoherdens  
tankar
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Torsdagsträffar
i församlingshemmet

Torsdagen den 15 september kl. 14.00 
Barbro (från Göingeflickorna) och 
Lars Svensson spelar och sjunger.

Torsdagen den 13 oktober kl. 14.00 
”Längs Jordanfloden”  

Brodde Almer och Eva Åkesson.  
Föredrag och bildvisning från  

deras resor i Israel.

Torsdagen den 10 november kl. 14.00 
Maria och Bo Knutsson spelar och sjunger.

Välkommen!

Omsorgens fixartjänst kan hjälpa till!!

Fixartjänsten är en form av vaktmästarhjälp 
för hushållsnära sysslor för pensionärer och 
personer med funktionshinder i eget boende 
inom Sölvesborgs kommun. (Tjänsten omfattar 
ej fritidsboende).Exempel på arbetsuppgifter 
som kan utföras är: byta glödlampor, proppar 
och batterier, lufta element, sätta upp tavlor, 
rullgardiner och gardiner, täta fönster, hämta/
lämna saker på vind, källare eller i skåp, flytta 
mindre möbler och trädgårdsmöbler, smörja 
lås och dörrar, fästa sladdar och halksäkra 
mattor m.m. Tjänsten är avgiftsfri. Var och en 
tillhandahåller eventuellt material.

Bokningar görs direkt hos Fixartjänsten, 
vardagar kl. 07.30-09.00, 
på telefon 0768-60 01 60

Föreläsning
”Konsten att vara tonårsförälder”,  

Måndag 3 oktober kl. 19.00 Alf B Svensson, lokal med-
delas senare, arrangör: Barnverksamheten.
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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 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

Marko Henrik David Nordgren, Hosaby Björke 3/4
Viktor Dante Johansson, Nogersund 9/4
Marwin Anders Alexander Lindgren, Jönköping 16/4
Maj Evy Izabella Forsman, Hällevik 17/4
Gustav Carl Linderoth, Sandared 23/4
Kasper Mats Jan Nilsson Johansson, Mjällby 4/6
Albin Erik Kemner Martinsson, Djupekås 4/6
Karl Villhelm Andreas Widerberg, Markasträtet 5/6
Arvid Ola Holmström, Krokås 5/6
Alice Lilli Persson, Oslo 11/6
Wilda Edna Alexandra Hildingsson, Norremark 19/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 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  
 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.

Anna Knutsson och John Tenten, Hällevik 2/4
Jessica Johansson och Magnus Svensson, Nogersund 9/4
Marie Rundquist och Markus Södergren, Lörby 18/6

Vigsel

Stefan Thomasson, Hanö 1/4
Lilly Nilsson, Björkelund 6/4
Ruth Knutsson, Mörby 8/4
Siri Johnsson, Mjällby 8/4
Ruth Mattisson, Hosaby 6/5
Agnes Mattisson, Sölvesborg 13/5
Inge Axelsson, Hällevik 26/5
Britt Sveding, Nogersund 27/5
Gullan Johansson, Mjällby 27/5
Titti Palmblad, Hällevik 31/5
Kenneth Bengtsson, Hörvik 1/6
Adina Persson, Hörvik 16/6
Siri Hermansson, Lörby  29/6
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 28/8  Tionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson.
Söndag 4/9  Elfte söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Onsdag 7/9
8.00  Morgonmässa.
Söndag 11/9  Tolfte söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 15/9
14.00  Torsdagsträffen, ”En god och glad stund”, sång och 

musik med Barbro och Lars Svensson.
Söndag 18/9  Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Måndag 19/9
18.30  Bygdehistorisk afton, Bodil Persson föreläser om 

pesten som drabbade våra trakter för 300 år sedan, ar-
rangör: Lekmannakåren.

Söndag 25/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.30  ”Ljus och hopp” – mässa med diakonin i centrum, 

gemensam gudstjänst för Listers och Bräkne kontrakt, 
medverkande från de olika församlingarna i västra 
Blekinge. 

Söndag 2/10  Den helige Mikaels dag
15.00  Höstgudstjänst i Siretorps missionshus, Solveig 

Wollin, Viktoria Persson – sång, Maria Duvald – pia-
no.

Måndag 3/10
19.00  Föreläsning ”Konsten att vara tonårsförälder”, 

Alf B Svensson, lokal meddelas senare, arrangör: 
Barnverksamheten.

Onsdag 5/10
8.00  Morgonmässa.
Söndag 9/10  Tacksägelsedagen
16.00  Skördegudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 

barnkör, barngrupperna, bibelutdelning till konfirman-
derna.

Torsdag 13/10
14.00  Torsdagsträffen, ”Längs Jordanfloden”, föredrag 

och bildvisning av Brodde Almer och Eva Åkesson.
Söndag 16/10  Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson. 
Torsdag 20/10
18.30  Bygdehistorisk afton, Leifh Stenholm föreläser uti-

från sin bok ”Berättelsen om Blekinge”, arrangör: 
Lekmannakåren.

Söndag 23/10  Artonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 30/10  Nittonde söndagen efter trefaldighet
14.00  Gudstjänst i Stenlängan, ”Sånger i allhelgonatid”, 

Solveig Wollin, Maria och Bo Knutsson, kyrkkaffe.      
Onsdag 2/11
8.00  Morgonmässa.
Lördag 5/11  Alla helgons dag
18.00   Gudstjänst till de bortgångnas minne, Patrik 

Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria 
Knutsson, Ida Knutsson.     

Söndag 6/11  Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Nattvardsgudstjänst i Listerkyrkan, Stefan 

Holmström, Patrik Carlsson, Kyrkokören.
Torsdag 10/11
14.00 Torsdagsträffen, sång och musik med Maria och Bo 

Knutsson.
Söndag 13/11  Söndagen före domssöndagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 17/11
18.30  Bygdehistorisk afton, Tommy Bergholts porträtt-

terar unika och spännande livsöden, arrangör: 
Lekmannakåren.

Söndag 20/11  Domssöndagen
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.

Kalendarium

Hösten 2011


