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De åtta saligheterna
Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet,
ty de skola bliva mättade.

Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull,
ty dem hör himmelriket till.

Den gyllene  
regeln
Allt vad ni vill att 
människor skall göra  
för er,
det skall ni också göra 
för dem.

Matt. 7:12

Herre, om jag idag 
skulle glömma dig,
så glöm icke mig!
 

En gammal soldatbön

Lilla bibeln
Så älskade Gud världen 
att han gav den sin ende 
son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under 
utan ha evigt liv.

Visa mig, Herre din väg
Och gör mig villig att 

vandra den!
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Vårbetraktelse

Likt vårdagssol i  
morgonglöd  

(Sv.Ps. 198)
1) Likt vårdagssol i morgonglöd  

gick Jesus fram ur natt och död  
till liv förutan like.  
Därför, så länge världen står, 
det efter vinter kommer vår  
också i andens rike.

2) Som fåglars kör i lund och mark 
besjunger våren, blid och stark, 
och livets alla under,  
vi må besjunga med varann 
hans liv, som döden övervann 
i påskens morgonstunder.

3) Snart alla ängar stå i skrud,  
och skogen kläder sig som brud, 
när livets krafter blomma. 
Så komme vår i Jesu namn 
i folkens liv, i kyrkans famn, 
till alla själars fromma.

Text: N.F.S. Grundtvig 1846,  
J.A. Eklund 1909
Musik: N. Söderblom 1916

Du, o Herre, har skapat  
mig till dig,

och mitt hjärta är oroligt, 
 till dess

det finner ro i dig.
Augustinus 430

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.

Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
Den Gud älskar lyckan får.

Amen

Herre, om jag 
skulle  
få be dig om 
ett under,  
så gör mig 
till en god 
människa.

Ansgar 865

Sammanställd av Marcus Bernhardsson
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Det är med glädje jag konstaterar att 
Mjällby församling har ett stort och 
generöst hjärta när det gäller våra 
systrar och bröder i världen. Julin-
samlingen gav hela 33.000 kronor 
drygt och detta gör framtiden ljusare 
för många familjer världen över. Jul-
insamlingens fokus låg på att skapa 
tryggare pojkar, män och familjefäder 
i en värld där våld och förtvivlan rå-
der.

I fasteinsamlingen, som vi nu går in 
ifrån fastlagssöndagen den 19 februari 
till palmsöndagen den 1 april, ligger 
tyngdpunkten på  ”Utrota hungern”. 
Det temat återkommer eftersom det är 

stört omöjligt att skapa en framtid om 
man inte får äta sig mätt. Vilka möj-
ligheter har vi hos oss att bidra? I fjol 
gav vi drygt 54.000!

Lördagen den 18 februari klockan 
14 sätter vi startskottet med ”Café da 
Capo”, ett café i nostalgins tecken 
med sång och musikframträdanden, 
allsång, tävling, lotterier och försälj-
ning till förmån för insamlingen. Vi 
landar i musik från 40-60-tal. Klä dig 
gärna i tidstypiska kläder, en hatt kan-
ske. Kaffe med dopp blir det såklart.

Palmsöndagen 1 april blir det tradi-
tionell laxmiddag med underhållning 
efter gudstjänsten, anmälningsdatum 

ser du i kalendariet och dagspressen. 
Under perioden finns fotoutställning i 
kyrkan. Du kan också hålla utkik efter 
brödförsäljning i kyrkan på midfasto-
söndagen och bössor på ”byn”. Kol-
lekter och enskilda gåvor via giro och 
sms ligger naturligtvis som grund.

Hör av dig till mig så berättar jag 
gärna.

Han som är ljuset i världen kallar oss 
att vara ljus och salt, låt oss bära fram 
budskapet om Honom i det vi gör för 
vår nästa!

Hälsningar i ljusnande fastetid,  
Solveig Wollin

1991 misshandlades Kinyera Benson i 
Uganda av rebeller. Dom skar av hans 
öron och slog ut hans tänder genom 
att slå med en pistol mot hans käke. 
Idag arbetar han som självförsörjande 
jordbrukare tillsammans med sin fru 
Margaret. Men livet är inte enkelt. Ib-
land somnar de hungriga. Han känner 
fortfarande av smärtor i ryggen efter 
misshandeln. 
Jordbruksmarken har funnits inom 
släkten i nästan 30 år men för åtta år 
sedan tvingades familjen fly under hot 
från rebellgruppen Lord Resistence 
Army.  I fyra år bodde de i ett flyk-
tingläger där de var beroende av mat 
från FN:s World Food Program. 
– Vi är glada över att vara tillbaka på 
vår mark, säger Kinyera. Nu kan vi 
odla vår egen mat och behöver inte 

längre vara beroende. 
Maten växlar mellan boo (ugandisk 
grönsak), frön, bönor, nötter, hirs, 
kassava och sötpotatis. Vad och hur 
mycket de äter beror på dagsskörden 
eftersom nästan all mat på bordet 
kommer direkt ifrån det egna jordbru-
ket. 
– Ibland kan för mycket eller för lite 
regn göra att vi går hungriga, säger 
Kinyera. 
Kinyera oroar sig för sin hälsa. Om 
smärtorna i ryggen förvärras kommer 
han inte att kunna arbeta lika hårt. 
Något som skulle göra livet enklare 
för familjen, menar han, skulle vara 
om de skaffade sig boskap. 
– Om vi skaffar kor och getter skulle 
det hjälpa barnen i framtiden, säger 
han. 

Fasteinsamlingen 2012  
sprider ljus och hopp!

Fastekampanjen ger stöd till 
Uganda

Svenska kyrkan är verk-
sam i Uganda
Genom ACT-alliansen arbetar 
Svenska kyrkan med att organisera 
grupper av bönder runt om i Kit-
gumdistriktet i norra Uganda. 
Bönderna får frön, plantor och ut-
bildning i nya jordbrukstekniker. De 
lär sig om småsparande, vatten- och 
sanitetsfrågor och vikten av vac-
cinationer till barn och näringsrik 
kost till gravida kvinnor. 
ACT-alliansen planterar träd, bor-
rar och lagar brunnar för att säkra 
tillgång till vatten för familjer som 
flyttar hem från flyktingläger. 
Svenska kyrkans fastekampanj på-
går den 19 februari till den 1 april 
2012. Vi vill göra ALLT för att ut-
rota hungern.

Var med i fastekam-
panjen du också!  
Välkommen att ge 
en gåva.

Dags för lunchen som består av kassawa och jordnötssås. 
Foto: LVF Uganda
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Det är svårt att fatta sig kort när det 
gäller att skildra fil dr Hans Birger 
Hammars prästgärning i Lister-Mjäll-
by på 1850-talet. Trots att han inte 
blev mer än 48 år gammal kom hans 
gärning att spänna över hela landet. 
Han kom att betyda mycket för den 
svenska kristenheten och tack vare 
hans insatser blev det möjligt för icke 
präst-vigda att också förkunna Guds 
ord. Det var nämligen H.B. Hammar 
som var upphovsman till att konventi-
kelplakatet upphävdes år 1858. Detta 
innebar att Guds ord kunde predikas 
också utanför kyrkorummet, vilket 
innebar att även lekmännen fick kom-
ma till tals.

När Hammar besteg herdestolen 
i Mjällby 1851 drog det en varm 
lågkyrkovind över det tidigare så 
högkyrkliga Listerpastoratet. Han 
var och förblev lekmännens och kol-
portörernas verklige vän. Med stor 
frimodighet tog han sig an denna helt 
försmådda och sedan sekler tillbaka 
undanträngda skara.

Hans vänskapliga inställning till lek-
männen skedde icke helt utan smärta. 
Mången prästerlig kollega ställde sig 
givetvis avog mot honom men han 
tappade inte humöret. Han stred vi-
dare för lekmannapredikanternas sak, 
ja det kan sägas att han drev ärendet 
till dess yttersta spets. År 1858, fyra 
år före sin hastiga död, spolades det 
s.k. konventikelplakatet och detta var 
helt Hammars förtjänst.

Mygel 
Den riksbekante lågkyrkoprästen 
Hans Birger Hammar föddes i Lands-
krona 1814 som son till en häradshöv-
ding och stadsnotarie. Det visade sig 
snart att hans fallenhet för prästkallet 
var stor. Efter prästvigningen ham-
nade han så småningom i N. Rörum 
som klockarepräst.

På den platsen upplevde han en stor 
besvikelse. Han uppfördes nämligen 
på förslag till en teologisk profes-
sur i Lund men råkade på något sätt, 
förmodligen på grund av avund från 
motståndares sida, att myglas bort 
från den högsta tjänsten. Det var ett 
hårt slag för den rikt begåvade dok-
tor Hammar men han tog sig ganska 
snart samman och kom över den svåra 
prövningen. 

Men en olycka kommer som bekant 
sällan ensam. Samma år, 1847, dog 
hans hustru. Två år därefter gifte dock 
Hammar om sig med sin avlidna hus-
trus syster och det var med henne och 
en stor barnaskara som han år 1851 
flyttade in i Mjällby prästgård.

Inga hastverk 
Inte mer än 11 år fick Hammar föra 
herdespiran i Mjällby, men dessa kor-

Riksbekant kyrkoherde i Mjällby  
njöt av Guds närhet vid åskväder

150 årsminne. Hans Birger Hammar (1851-1862), född den 5 septem-
ber 1814 i Landskrona, död i Mjällby den 25 april 1862.  
Foto: M.B. 2011
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ta år satte ändå djupa spår i den stora 
församlingen.

Hans gudstjänster blev inga hastverk. 
Varje söndag kl. 9 höll han katekes-
förhör i kyrkan och kl. 10 började 
högmässan som pågick minst ett par 
timmar. Men därmed var inte den 
söndagliga gudstjänsten i kyrkan över. 
Människor gick hem för att äta mid-
dag och vila en stund och sedan bar 
det återigen upp till helgedomen för 
att lyssna till Hammars bibelförkla-
ring.

Gillade åskväder 
Det berättas att under vardagarna red 
Hammar ut i byarna på sin trogna 
häst, som sades vara så invand med 
Hammars ridturer att man självmant 
gick upp och ställde sig vid präst-
gårdstrappan när det var dags för en 
färd ut i församlingen. I byarna på 
Listerlandet berättas det ännu om att 
Hammar var mycket förtjust i åskvä-
der. I blixtarna och knallarna såg han 
Guds väldiga kraft och under de hårda 
vädren älskade han att stå på sin trap-
pa och njuta av himlaskådespelet.

Det gick stora bedrövelser över 
Mjällby församling under Hammars 
kyrkoherdetid. Koleran kom i två 
omgångar och skördade många offer. 
Man fick i all hast tillreda proviso-
riska gravplatser ute i byarna, t. ex. i 
Istaby och Stiby som sedan invigdes 
av kyrkoherde Hammar. Man kan i 
andanom se Hammar när han invigde 
kolerakyrkogården i Istaby. Där stod 
han och tittade ut mot de sanka äng-
arna i Istaby alltmedan vinden slet i 
hans svarta slängkappa. Samma pro-
cedur fick han upprepa uppe på Stiby-
berget där koleraoffren från Hällevik 

jordades. Än idag ligger dessa båda 
av Hammar invigda kyrkogårdar kvar 
och minner om den märklige Mjällby-
herden och hans gärning på Lister.

Biskopsämne 
Eftervärlden är ense om att hade det 
förunnats Hammar att få leva längre 
hade han helt säkert slutat sina dagar 
som biskop i Lund. Det berättas att 
dåtidens Lundabiskop, Thomander 
envisades med att kalla Hammar i 
Mjällby för biskop Hammar. När 
folk frågade honom varför sade han 
att ”icke är han väl biskop men med 
all säkerhet kommer han att bli min 
efterträdare”. En hastigt uppblos-
sande hjärnfeber blev Hammars öde. 
Tidigt på morgonen den 25 april 1862 
lade han samma sina ögon för gott i 
den gamla prästgården. Ett helt land 
sörjde den riksbekante själasörjaren 
från Mjällby.

Historien förmäler att siretorpsbon 
Nils Nilsson som var dräng hos Ham-
mar fick i uppdrag att tillverka lik-
kistan. Han stod villrådig ute i snicka-
reboden och kunde inte finna något 
lämpligt virke. I samma ögonblick 
small det till i ett dammigt hörn och 
när han tittade dit låg där det finaste 
kärnvirke. Smällen uppfattade han 
som ett tecken från den Högste och 
Nils Nilsson begagnade sig också av 
det ”uppenbarade virket”.

Uppfylld önskan 
Ännu en märklig sak inträffade vad 
gäller Hammars hädanfärd. När kistan 
burits ut och satts i den hästanspända 
likvagnen i och för transport till kyr-
kan kom icke hästarna ur fläcken. 
Man nödgades spänna från hästarna 
och låta likvagnen stå. I stället fick en 

grupp axelbreda mjällbybönder bära 
kistan till kyrkan.

Det framkom senare att detta också 
varit Hammars önskan. På sin döds-
bädd hade han nämligen uttalat en 
önskan att få bli buren till templet just 
av några mjällbybönder som stod ho-
nom nära. Så blev det också. 

Hans Birger Hammars gode vän, 
kyrkoherde Per Persson Velinder från 
Skånesidan, jordfäste Hammar och 
han talade över den klassiska grifte-
talstexten ur Jesaja: ”Mina tankar äro 
icke era tankar” o.s.v.  Hammar fick 
sin grav på Mjällby kyrkogård och för 
detta är församlingens kyrkligt intres-
serade människor djupt tacksamma. 
Han vilar i ett litet fridfullt hörn på 
nordvästra kyrkogården. Vilorum-
met är hägnat av ett järnstaket och 
den vackra minnesvård som finns på 
gravplatsen har skänkts av tacksamma 
mjällbybor. Den bär inskriptionen: 
”Si, Guds lamm som borttager värl-
dens synder”. Det var Hammars skö-
naste bibelspråk. 

Granne med H. B. Hammar vilar den 
betydligt mindre omtalade klockare-
prästen Per Håkansson. Han jordades 
där 17 år efter det Hammar sänkts till 
evig vila. Hammar och Håkansson 
var icke samtida i Mjällby men sy-
nes ändå ha nått frändskapen bortom 
tidens dunkelhet. Den riksbekante 
kyrkoherden Hammar och den föga 
kände klockareprästen Håkansson 
inväntar evighetens morgon sida vid 
sida i samma mull och redan över 
detta faktum vilar något oändligt kär-
leksrikt och skönt.

Ove Johnsson



Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i 
det kristna livet allt sedan 
de första kristnas liv. Till 
gudstjänsten kommer vi för 
att möta varandra och Gud. 
För att be. Och för att hämta 
kraft.

Det finns många skilda sätt 
att fira gudstjänst efter-

som tron kan uttryckas på många sätt. 
Men i varje gudstjänst finns det en 
röd tråd, en ordning som har djupa 
historiska rötter. Oavsett hur vi väljer 
psalmer, texter, böner och musik så 
finns det en helhet som vill hjälpa oss 
att öppna våra sinnen och möta Gud. 

De två huvuddelarna i guds-
tjänsten kallas Ordet och 

Måltiden. Ordet har sina rötter i den 
judiska gudstjänsten i synagogan dit 
de första kristna gick för att delta i 
böner, lovsånger, läsning ur de heliga 
skrifterna och predikan. De första 
kristnas gudstjänst avslutades i hem-
met. Där firades den måltid som Jesus 
åt med sina lärljungar i den natt då 
han blev förrådd. Det var den målti-
den, nattvarden, som blev den kristna 
gudstjänstens särdrag.

Inledning
Det är söndag och på de allra flesta 
platser runt omkring i landet, ja runt 
världen, ringer klockorna till guds-

tjänst. (Att det är just söndag som är 
den viktigaste gudstjänstdagen beror 
på att det är uppståndelsens dag.) Je-
sus sa: »Där två eller tre är samlade i 
mitt namn är jag mitt ibland dem.«

När klockorna ringer tystnar 
sorlet. Någon sluter ögonen. 

Någon böjer huvudet till en enskild 
bön. På en och samma gång gemen-
skap och enskildhet. Gudstjänsten vill 
ge stillhet och plats för eftertanke. 
Vila. Omsluten av den som känner 
oss utan och innan – Gud.

Gudstjänsten innehåller 
mycket musik och vi börjar 

med att sjunga. Sedan följer beredel-
sen då vi får lämna allt som tynger 
bakom oss. I förlåtelsen finns upprät-
telsens och den nya tillitens möjlig-
heter. 

Vi sjunger »Herre förbarma 
dig«, precis som församling-

en har gjort sedan urminnes tider. I 
Bibeln kan vi läsa att det ofta är med 
de orden som människor möter Jesus.

Ordet
Sedan ber vi kollektbönen, och or-
det »kollekt« betyder att samla ihop. 
Bönen sammanfattar söndagens tema 
och ger tillfälle till reflektion.

Tre texter läses – en ur 
Gamla testamentet, en ur 

Nya testamentets olika brev och en 
ur något av de fyra evangelierna som 
handlar som Jesu liv. Orden får stå för 
sig själva – de tolkas inte omedelbart 
men följs så småningom av predikan.

Prästens predikan är den yr-
keskunniges möjlighet att 

utifrån sin kunskap om texternas sam-
manhang och språk gestalta en tolk-
ning som vill beröra och trösta. 

När predikan är som bästa 
handlar den om ditt liv, dina 

erfarenheter och dina val. Den vill 
lämna något efter sig, nämligen lyss-
narens egen tolkning och ställningsta-
gande. Något mer. Något större, som 
gör att tankarna går vidare även efter 
det att prästen sagt sitt »Amen«.

Tillsammans bekänner vi 
sedan vår kristna tro. Tros-

bekännelsens rader sammanfattar det 
som Svenska kyrkan, och de flesta 
andra kristna kyrkor står för sedan 
1000-talet. Det är vårt gemensamma 
uttryck för hela kyrkans tro.
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Påsken i tro 
och tradition 
Torsdagen 22 
mars kl. 18:30 
Mjällby 
församlingshem

Museipedagog Ola Palmgren från 
Blekinge museum berättar om 
folkliga traditioner kring påsken. 
Bl.a. får vi höra om blåkullafärder, 
påskharar och om hur de goda 
makterna alltid besegrar de folkligt 
föreställda trolldomskrafterna kring 
påsken. 
Under snart 1000 år har det firats 
påsk i Mjällby kyrka. Marcus 

Bernhardsson berättar bl.a. om en del 
unika påsktraditioner, som har utförts 
varje år sedan medeltiden. 

Kungens adjutant 
Onsdag 11 april kl. 18:30  
Mjällby kyrka 
HM Kung Carl XVI Gustafs adjutant 
och tillika örlogskapten Hans Torner-
hjelm berättar om sina uppdrag på 
Stockholms Slott.

Våra bygdehistoriska aftnar 
arrangeras av Mjällby Lekmannakår. 
Kårens ordförande är Egon 
Nilsson och kontaktperson Marcus 
Bernhardsson. Vi bjuder på kaffe med 
dopp. Varmt välkommen! 

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen

I förbönen ber vi för världen och för 
varandra. Vi överlämnar oss och 

våra liv i Guds händer. Vi påminns om 
vårt ansvar, men vi påminns också om 
att vi behöver Guds delaktighhet för 
att orka vara de människor vi skulle 
vilja vara.

Måltiden
Om det är en mässa dukas nu natt-
vardsbordet, Jesu sista måltid gestaltas 

under återhållsamma och enkla former. 
Prästen säger: »Kom nu är allt tillrett.«

Inbjudan till konkret gemenskap 
med Gud utgår från altaret – från 

Gud själv. Det är en förbehållslös 
inbjudan. Utan krav. Gud frågar inte 
efter hur du lever ditt liv eller hur and-
lig du är. Gud vill ge av sig själv och 
sin närvaro genom brödet som bryts 
och vinet som delas. Kristus ger sig 
själv åt oss.

Avslutning
Gudstjänsten avslutas med välsignel-
sen, kyrkans äldsta bön. I tusentals år 
har människor fått ta emot ljuset från 
Guds ansikte. 

Gudstjänstens avslutande ord 
handlar om vårt ansvar för 

varandra i vardagen. Och vad det bety-
der för dig vet bara du.

Gudstjänstens alla möten
Gudstjänster är möten. Genom musi-
ken, i orden, i bönerna, i kyrkans bil-
der och i nattvarden får vi känna Guds 
närvaro. När vår vardag möter Bibelns 
berättelser, när våra tankar möter pre-
dikan och när våra frågor möter Gud, 
då händer något och vi kan gå från 
gudstjänsten med ny energi, ny kraft 
och ny tillit.

För mer information, läs på  www.svenskakyrkan.se
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få banan i åkbart skick. Meningen är 
en ev. ishockeyturnering mellan de 
olika klasserna. Men ingalunda har 
eleverna försakat läxläsningen, trots 
extrajobbet med isbanan.
- Ett 30-tal damer har deltagit i en 
symaskinskurs i Siretorps Bygdegård. 
Kursen arrangerades av Huskvarnare-
presentanten Sixten Berghult, instruk-
tör har varit Margareta Gustafsson, 
Malmö.
13 mars Siretorp bygdeförening har 
en synnerligen livaktig ungdoms-
klubb, med ett 25-tal medlemmar med 
program från teater till tyngdlyftning. 
Kakorna till kaffet under danskväl-
larna bakar flickorna i klubben och 
vetebrödstillverkningen svarar hus-
morsklubben för.
- Mjällby Röda korskrets har under 
1961 ökat sitt medlemsantal till 1.122. 
Medlemsavgiften inbringade 2.805 kr.
Sveriges seger över Kanada sporrade 
tydligen några grabbar från Mörby 
och Siretorp att ånyo plocka fram 
ishockeygrejorna och bege sig till sitt 
”stadion” i Sölve grustag, där isen var 
tjock och fin.
28 mars Speleologer är facktermen 
för grottforskare och tolv sådana från 
paleontologiska institutionen i Lund 
har kommit till Hörvik för att ta en titt 
på de grottor och gångar, som under 
miljontals år har bildats djupt inne i 
underjorden vid Hallahåle i Hörvik. 
Vetenskapen har alltså blivit intres-
serad av det fynd som malmöbon Sig-
vard Byrhagen gjorde på sin stugtomt 
då han skulle gräva en brunn. Efter 
två timmars besök i underjorden var 
samtliga lunda-förståsigpåare lika en-
tusiastiska över vad de sett sju meter 
under jordskorpan. Att det är naturen 
som skapat de grottor och gångar 
tycks vara hur klart som helst och 
uppstått genom källådror som vällt 
fram. Det vatten som nu finns står helt 
stilla som i en brunn. Fynd gjordes 
bl.a. från decimeter långa fossilier 
från bläckfiskar och är snarare över än 
under 60 miljoner år gamla.
13 april  I Mjällby kyrkas arkiv i 
klock tornet finns en gammal medi-
cinlåda som tydligen haft stor använd-

ning en gång i tiden. Där finns en 
tjugotal flaskor med gammal torkad 
medicin på botten, även pulver finns 
i lådan, vilken troligen använts under 
sista hälften av 1800-talet. Kyrko-
vaktmästare Harry Bengtsson omtalar 
också att där finns gamla lerkrus som 
användes för att hämta nattvardsvin i 
Sölvesborg.
17 april Fru Thora Rehnström, Ho-
saby, framhåller att medicinlådan sä-
kerligen härrör från kyrkoherde Hans 
Hainers tid. Han var läkarkunnig och 
många gick till honom vid sjukdom.
- I Mjällby skoldistrikt inskrevs 81 
elever varav 48 flickor och 33 pojkar.
28 april Landshövding Thure Anders-
son, inviger idag Blekinge Andels-
fisks nya miljonanläggning i Noger-
sund. Fiskcentralen som påbörjades 1 
oktober i fjol, är uppförd vid hamnen, 
delvis på den gamla bygatan. Den är 
byggd i ett plan med en golvyta på ca 
730 kvm. All inredning är i rostfritt. 
Vid invigningen bjöds ett rejält kaf-
fekalas som övervars av ett 100-tal 
personer.
- Mjällby kyrkobröder har bildat en 
egen kår. Till ordförande utsågs folk-
skollärare Erik Jönsson, Nogersund. 
Tidigare har man haft en kår tillsam-
mans med Sölvesborg och Gammals-
torp.
8 maj Från Sydsvenska ingenjörs-
byrån förelåg vid Mjällby kommu-
nalnämnds sammanträde, preliminärt 
utkast till vatten och avloppsprojekt 
inom delar av Siretorp och Mörby 
byar, vilket område enligt länsarki-
tektkontoret bör förses med bygg-
nadsplan. Kostnaderna enligt det bil-
ligaste alternativet blir ca 800.000 
kr. Kostnad för vatten och avlopp för 
området vid Siretorps vägskäl, vilket 
är bebyggt med ett 20-tal enfamiljs-
hus beräknas till 285.000 kr och man 
räknar med att ytterligare ett 20-tal 
hus uppförs där. Ärendet föreslå upp-
tas till förnyat övervägande.
- Hos lantbrukare Albert Olsson, Is-
taby, har man med glädje fått ameri-
kafrämmat, då dottern Rut som bor 
i Waukegan, Illinois, är hemma på 
besök. Maken posttjänsteman Robert 

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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22 febr. Värsta högvattnet på sextio 
år i Listerlandets hamnar. Det var upp 
till 1.20 m. över det normala. Både i 
Krokås och Nogersund gick vattnet 
över hamnplanerna, där parkerade bi-
lar blev grannar med fisketrålarna. 
Det blev åtskilliga extra trossar för 
att hålla fast båtarna vid kajerna. Men 
en del båtar var ute på fiske och i 
Nogersundsdistriktet landades 40.000 
kg torsk, den största fångstmängd på 
länge, då hårt väder satt stopp för så 
gott som allt fiske. 
- Falukorv kg 4.80, tomater kg 4.40, 
blomkål kg 2.25, glass 1/2 liter 90 öre, 
fastlagsbullar st. 45 öre.
- ”Hosabytårtan”, en läckerhet för 
kalasborden i hela bygden. Fru Gerda 
Johannesson, Hosaby, hann med att 
baka åtskilliga tusen tårtor innan hon 
slutade med sitt hembageri. Det blev 
15-20 stycken i veckan under tjugo 
års tid. Ända upp till Dalarna och 
Stockholm sändes tårtor. Äggen och 
den nysilade mjölken jag använde 
mig av vid baken släppte jag själv 
till, men övriga ingredienser fick kun-
derna själva svara för. Allt vispades 
för hand, hushållsassistenten kom se-
nare och var då till stor hjälp. Fru 
Johannesson berättar att den största 
tårta hon haft beställning på var för 60 
personer. Men både farsgubben och 
barnen hjälper till ibland så vi klarar 
det fint.
5 mars Köpman Arne Hult med fru 
arrangerade en festlig sammankomst 
i Mjällby godtemplarsal, vilken be-
söktes av över 150 barn i olika åldrar. 
Alla barnen bjöds på läckra fastlags-
bullar och saft, även var sin gottepåse 
fick de av värden. Vidare visades film 
och trollkarlen ”Bernando” förbluf-
fade de unga åskådarna. När barnen 
lämnade festen, neg flickorna och 
pojkarna bugade för värdfolket, - se 
det var en riktig fest.
- Ishockey är populärt hos de unga i 
Hörvik, så de senaste dygnens natt-
kyla blev därför välkommen av elev-
erna på skolan som satte igång med 
spolningen på planen framför skol-
huset. Eleverna har, säger folkskol-
läraren Rune Säll, gått i skift för att 



 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 2/4 
till ”KyrkNytt, Mjällby församling, 
Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVES-
BORG” eller lämna den på pastors-
expeditionen. Märk kuvertet ”Vår-
kryss 2012”

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 2011
Vinnare av Vinterkryss 2011
1:a pris: Eivor Hermansson
2:a pris: Monica Eriksson
3:e pris: Gunvor Larsen

Vinnarna har meddelats,  
vinster avhämtas på Pastorsexpeditionen

Andersson, hade gärna velat följa med 
till Sverige men då hade han behövt 
säga till på sin arbetsplats ett halvt år 
innan och då var resan inte påtänkt. 
Fru Anna Olsson som blir 80 år har i 
56 år varit förenad i äktenskapet med 
maken Albert som är 78 år och fortfa-
rande aktiv i jordbruket. Paret har fått 
femton barn av vilka tretton lever.
14 maj Studentexamen har avlagts vid 
Kristianstads högre allmänna läroverk 
av Hans-Birger Oredsson, Mjällby.
- Vid Nogersunds hamn uppföres en 
byggnad, av firman Thure Matts-
son, som skall inredas till isfabrik. 
Byggherre är fabrikör John Almkvist, 
Karlshamn. Fiskarena kommer att få 
fin service, när det gäller isköp.
- Nogersund får ett eget vadbinderi, 
där 7-8 man beräknas få arbete. Fa-
brikör Evert Nordin, Simrishamn, är 
byggherre.

- Efter de tre hjortar som för några år 
sedan utplacerades på Hanö har be-
ståndet förökat sig kraftigt och uppgår 
idag till 20-talet djur, vilka kan bli en 
turistattraktion.
5 juni Söndagsskolan i Hörviks Betel 
har haft sommarfest med mangrann 
uppslutning. Söndagsskolelärarinnan 
Hildegard Sällberg avtackades efter 
32 år som föreståndare där.
12 juni Vid stärkelsefabriken i Mjäll-
by håller Nils Weibull, Malmö, på 
med att uppföra en silobyggnad för 
förvaring av potatisstärkelse. En li-
kadan byggs vid fabriken i Nöbbelöv 
och dessa båda blir de hittills största i 
världen. Diametern blir 24 m och skall 
rymma 5.600 ton mjöl. 

Birgit Larsson 
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Anslagstavla

Vi har blivit fler! Ja, vår församlings 
medlemsantal har faktiskt ökat det se-
naste året. Det är visserligen ingen stor 
ökning men ändå. Vi är några fler än 
vi var för ett år sedan och det är roligt 
att det är så. Många församlingar har 
problem med att medlemsantalet sjun-
ker. Det kan bero på olika saker. Det 
kan vara stor utflyttning eller att man 
har fler avlidna än nydöpta. Utträden 
är oftast inte det största problemet. Att 
hantera ett sjunkande medlemstal är 
inte enkelt eftersom det också innebär 
mindre pengar till verksamheten. Det 
kräver att man vågar prioritera och 
satsa på det som är viktigast.

Lyckligtvis är detta inget stort pro-
blem för oss. Mjällby församling har 
visserligen också haft minskande 
medlemsantal under några år men 
inte särskilt dramatiskt. Vi har stabila 
befolkningssiffror här på Listerlan-
det och antalet utträden ur Svenska 
kyrkan är mycket lågt. Det gör att vi 
kan planera vår ekonomi på lång sikt 
och vi slipper att fatta hastiga beslut 

för att spara pengar. Vi har endast en 
kyrka att vårda och vi har lagom med 
övriga lokaler så vi har råd att hålla 
våra byggnader i bra skick. Det är vi 
tacksamma för.

Svenska kyrkan är en medlemsorgani-
sation. Det tänker man inte alltid på. Vi 
är inte ett företag som gör affärer med 
sina kunder och vi är inte längre en del 
av staten. De resurser vi har är bara de 
som medlemmarna själva bestämmer 
att de vill ge. Alla betalar solidariskt 
efter förmåga. De med låg inkomst 
betalar lite eller inget alls. Det är alltså 
tack vare dig som är medlem som 
vi kan ha en kyrka i vår församling. 
Det är tack vare dig som vi kan fira 
gudstjänster och högtidlighålla alla 
de stora helgerna på traditionellt sätt. 
Det är tack vare dig som vi kan bjuda 
på konserter och andra musikarrang-
emang med fri entré. Det är tack vare 
dig som vi kan erbjuda dop, vigsel och 
kyrklig begravning. Det är tack vare 
dig som vi kan ha barngrupper, kon-
firmander, andakter på äldreboenden, 

hembesök, torsdagsträffar, kyrkkaffe, 
enskilda samtal, körer, föreläsningar, 
utfärder och många andra aktiviteter.

Jag är glad och stolt över att vara en 
del av Mjällby församling. Det hoppas 
jag att du också är – om du är medlem 
vill säga. Om du är fritidsboende el-
ler på tillfälligt besök är du förstås 
ändå lika varmt välkommen till våra 
gudstjänster och aktiviteter. Om du 
ännu inte är medlem men funderar på 
att bli det så är det enkelt ordnat. Det 
är bara att skriva ditt namn på ett pap-
per som du får om du ringer 500 21. 
Välkommen!

Kyrkoherdens tankar
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”Café da Capo”  
lördagen den 18 februari kl. 14.00

Sång och musikframträdanden, allsång, tävling, lotte-
rier och försäljning till förmån för fasteinsamlingen.

Palmsöndagen den 1 april kl. 10.30
Gudstjänst, Solveig Wollin. Celenokören 
Fasteinsamlingen avslutas. 
Laxmiddag i församlingshemmet, med 
underhållning, anmälan till pastorsexp  
tel 50021 senast 28/3.

Lutherhjälpsgruppen

Torsdagsträffar  
i församlingshemmet

Torsdagen den 9 februari kl. 14.00
Eva Hallberg, ”Sången – lust och läkning för 
kropp och själ”

Torsdagen den 8 mars kl. 14.00
Hans Thulemark, Ingemar Gustavsson och 
Bengt-Göran Olsson. Sång; piano, saxofon och 
gitarr.

Torsdagen den 12 april kl. 14.00
Elin Sigebo och Carina Sigebo-Rosvall, 
”En kvinnas byrålåda”, sydsvenska handarbeten 
från 1800-talets början fram till 1950.

Torsdagen den 10 maj kl. 14.00
Stig Persson och Evald Karlsson, dragspel och 
sång.

Välkommen!

Konfirmandjubileum
Mjällby församling ser gärna att f.d. konfirmander an-
ordnar jubileumssammankomster. Om du vill hålla i ett 
sådant jubileum så tag gärna kontakt med pastorsexpe-
ditionen.
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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
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

Anton Henry Nilsson, Nogersund 23/10
Leo Alf Aage Persson, Mjällby 23/10
Ella Natalia Elsa Björklund, Västra Näs 13/11
Sixten Bosse Kenneth Olsson, Nogersund 20/11
Jens Theo Simon Pahlitzsch, Lund 20/11
Matilda Sofia Ebba Sjögren, Hörvik 26/11
Svante Nilsson Löv, Hörvik 26/11
Emmy Olivia Iris Bokander Matilainen,  
Bunkeflostrand 27/11
Ellie Hanna Alva Kristensson, Nogersund 10/12
Matilda Elisabeth Alm, Djupekås 26/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2012

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.

Beata Borowicz och Anders Emanuelsson, Mjällby 31/12 

Vigsel

Inger Bergström, Mjällby 7/10
Helge Nordgren, Hörvik 12/10
Rosa Berglund, Lörby 14/10
Hanna-Maj Fogelström, Hällveik 28/10
Bror Martinsson, Mjällby 28/10
Maj Nilsson, Sölvesborg 10/11
Ebba Bengtsson, Lörby 11/11
Folke Nilsson, Mjällby 18/11
Stig Bremberg, Mörby 7/12
Pella Lundberg, Hällevik 9/12
Artur Persson, Hällevik 14/12

Mjällby kyrka 
Söndagen den 22 april 

kl. 18.00

Sånger och psalmer framförs av och med 
prästen Karin Håkansson (en gång Mjällbybo) 
och tonsättaren Hans Jakob Wastvedt, Norge, 
tillsammans med Mjällby Kyrkokör.
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Lördag 18/2 
14.00  ”Café da Capo”. Fasteinsamlingens upptakt, nostal-

giskt café i församlingshemmet, allsång, solister, lot-
terier, försäljning.

Söndag 19/2 Fastlagssöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören.
Söndag 26/2 Första söndagen i fastan
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.
Fredag 2/3
18.00  Världsböndagen firas i Stenlängan. Program från 

Malaysia: ”Låt rättvisan segra”. Kaffe.
Söndag 4/3 Andra söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst med orgelvariationer över välkända fas-

tepsalmer, Solveig Wollin, Bo Knutsson.
Onsdag 7/3
8.00  Morgonmässa.
Torsdag 8/3
14.00  Torsdagsträffen, Hans Thulemark, Ingemar 

Gustavsson och Bengt-Göran Olsson – sång, piano, 
saxofon och gitarr.

Söndag 11/3 Tredje söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 18/3 Midfastosöndagen
10.30  Mässa – ”Livets bröd”, Solveig Wollin, brödförsälj-

ning.
Torsdag 22/3
18.30  Bygdehistorisk afton, ”Påsken i tro och tradition”, Ola 

Palmgren, Blekinge museum, Marcus Bernhardsson, 
arrangör: Lekmannakåren.

Söndag 25/3 Jungfru Marie bebådelsedag
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
18.00  Kör och tradjazzkonsert, Decibellerna, Nils Wallnäs 

kammarkör, Örlycke Traditional Jazzband, fri entré.
Söndag 1/4 Palmsöndagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Celenokören, Fasteinsam-

lingen avslutas, laxmiddag med underhållning i förs.
hem., anm. till pastorsexp tel 500 21 senast 28/3.

Onsdag 4/4
8.00  Morgonmässa.
Torsdag 5/4 Skärtorsdagen
19.00  Skärtorsdagsmässa, Patrik Carlsson.
Fredag 6/4 Långfredagen
10.30  Långfredagsgudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, 
Söndag 8/4 Påskdagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, barnkör.
Måndag 9/4 Annandag påsk
13.45  Påskgudstjänst i Hanö Missionshus, Solveig Wollin, 

Bo Knutsson, Rolf Nilsson, kaffe.
Onsdag 11/4
18.30  Bygdehistorisk afton, HM Kung Carl XVI Gustafs 

adjutant och tillika örlogskapten Hans Tornerhjelm be-
rättar om sina uppdrag på Stockholms Slott, arrangör: 
Lekmannakåren.

Torsdag 12/4
14.00  Torsdagsträffen, ”En kvinnas byrålåda” sydsvenska 

handarbeten från 1800-talets början fram till 1950, 
Elin Sigebo och Carina Sigebo-Rosvall.

Söndag 15/4 Andra söndagen i påsktiden
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.
Söndag 22/4 Tredje söndagen i påsktiden
18.00   Musikgudstjänst med nyskrivna sånger och psal-

mer, Solveig Wollin, Karin Håkansson, Hans-Jakob 
Wastvedt, Kyrkokören.

Lördag 28/4
15.00  Konfirmation, Solveig Wollin, Patrik Carlsson.
Söndag 29/4 Fjärde söndagen i påsktiden
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 2/5
8.00  Morgonmässa.
Söndag 6/5 Femte söndagen i påsktiden
10.30  Högmässa, Solveig Wollin, moderaternas kyrksön-

dag, kyrkkaffe.
Torsdag 10/5
14.00  Torsdagsträffen, Stig Persson och Evald Karlsson-

dragspel och sång.
Söndag 13/5 Bönsöndagen
10.30  Familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barngrupperna, 

barnkör, utdelning av ”Bibel för barn” till barn födda 
2006.

Torsdag 17/5 Kristi himmelsfärds dag
10.00  Koraler från kyrktornet.
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson, kyrksön-

dag för Röda Korset, Lottakåren och Hemvärnet, 
kyrkkaffe.

Söndag 20/5 Söndagen före pingst
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson,  

Axel Carlsson – trumpet.
Lördag 26/5 Pingstafton
18.00  Helgmålsbön vid minneslunden, Solveig Wollin, 

Anna Knutsson – tvärflöjt.
Söndag 27/5 Pingstdagen
18.00  Mässa – ”Träd in i dansen”, Solveig Wollin, gemen-

sam gudstjänst med Sölvesborgs församling, kör-
sångare och musiker från Mjällby och Sölvesborg.

Söndag 3/6 Heliga trefaldighets dag
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag för förtroen-

devalda, allmän kyrklunch, anmälan till pastorsexp 
tel 500 21 senast 30/5. 

13.00  Kyrkofullmäktige i Stenlängan.
Söndag 10/6 Första söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 14/6
 Torsdagsträffens utfärd.

Kalendarium
Våren 2012


