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Kyrkokören medverkar vid gudstjänsten på fastlagssöndagen 2012-02-19. Foto: M.B. 



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, 
du förbliver, Fader vår.

Amen

Du finns överallt, Gud. 
Till och med inne i mig själv. 
Jag behöver inte leta efter dig. 
Allt jag behöver göra är att sitta 
stilla ett tag och lyssna. 
Du finns där. 
Om jag är tyst så kanske jag 
hör dig. 
Jag lyssnar inåt. 
Jag lyssnar till dig, Gud. 

Anna Dunér

I Mjällby kyrkokör har 
kåpornas vara eller icke vara 
flitigt diskuterats och numera 
använder vi dem inte längre. 
Så vad skulle vi göra då? 
Nya kåpor, västar, sjalar? 
Det blev sjal till damerna 
och fluga till herrarna.

På utmärkt initiativ av körsångaren 
Birgit Berghult har nu dessa efter 
flitigt och konstnärligt diskuterande 
tillverkats av Syservice i Sölvesborg, i 
rött och blått, med fler kyrkoårsfärger 
på gång. Det är ett enkelt sätt att 
framhäva körens identitet och 
dessutom blir vi ganska stiliga!

Mjällby kyrkokör har haft ett 
gott år med många uppskattade 
framträdanden i våra gudstjänster, 
både ensamma, med Celenokören och 
med våra körvänner i Sölvesborg. 

Den härliga folkmusikmässan på 
Pingstdagen är vår nya tradition och i 
år blev det favorit i repris – Träd in i 
dansen – av Per Harling. Sångglädjen 
när alla dessa duktiga sångare kommer 
samman är påtaglig och gensvaret i 
församlingarna är kärleksfullt och 

glädjerikt. Så vi önskar att vår Herre 
även fortsättningsvis välsignar vårt 
arbete med våra duktiga körledare och 
dirigenter i spetsen!

För kyrkokörens räkning  
– Solveig Wollin

Kören med stil
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Svenska kyrkan
- Plats för eftertanke

Kyrkokören övar inför trettondagens konsert i Mjällby kyrka. Foto: Bo Göransson

Herre, gör mig till ett redskap för din frid.  
Där hatet härskar - låt mig sprida kärlek!  
Förlåtelse där orätt har begåtts,  
och enighet där splittring råder.  
Där villfarelse finns - låt mig få bringa sanning.  
Tro där tvivlet härskar  
och förtröstan där förtvivlan råder.  
Låt mig bringa ljus i mörkret  
och glädje i bedrövelsen.  
Min Gud och Mästare  
Lär mig sträva efter  
att trösta hellre än att bli tröstad,  
att förstå hellre än att bli förstådd,  
att älska hellre än att bli älskad.  
Ty det är genom att ge som vi får,  
det är genom att glömma oss själva  
som vi finner oss själva,  
det är genom att förlåta  
som vi själva får förlåtelse,  
och det är genom att dö  
som vi föds på nytt till evigt liv.

Den Helige Franciscus (död 1226)

Herre, du vars kärlek uthärdar allt, 
uthärda också mig. 
Gör så att jag orkar ge andra något 
av allt det som de väntar sig av mig, 
och hjälp mig att med glädje ta emot  
det som du ger mig genom dem. 

Kerstin Anér (bearb)

Pilgrimsbön

Herre, visa mig din väg  
och gör mig villig att vandra den.

Heliga Birgitta
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Sommargruppen 30 juni

Tisdagsgruppen 28 april
Översta raden: Axel Johansson, Philip Persson, Adam Persson, Joel Mohag, Simon Henrysson, Adam Knutsson, 
Alexander Widman, Jesper Steen, Joel Nilsson, Robin Nilsson.
Mellersta raden: Hilda Widerberg, Nellie Brink, Julia Olsson, Nadja Backlund, Frida Andersson, Emma Robertsson, 
Cajsa Hermansson, Julia Nilsson, Moa Berg, David Ebbeke, Elias Eliasson, Sebastian Andersson, Ida Eriksson, 
Sandra Björk, Fredrika Fagerberg, Emelie Hellsten, Andreas Bengtsson.
Nedersta raden: Julia Gunnarsson, Nellie Nilsson, Olivia Hall, Amanda Birgersson, Patrik Carlsson, Solveig Wollin, 
Linn Persson, Linnéa Nilsson, Johanna Hall, Julia Thomasson.

Konfirmation 2012

Stående: Karin Åkesson, 
Maria Duvald, Solveig Wollin, 
Fredrika Fagerberg, Emelie 
Hellsten.
Sittande: Patricia Besedes 
Skrt, Maja Hauguth, Rebecka 
Svensson, Ronja Svensson, 
Johanna Bengtsson.



Rebecka provar på att ledas i tillit.
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Sommarkonfirmander 2012
– så fick vi en sommargrupp! 

Från början var de åtta men blev fem, av 
olika skäl. Vi träffades en lördag under 
hösten och en under våren, vårgången fick 
de bl.a göra en påskvandring. De har gått i 
gudstjänsten liksom de andra och fick sina 
biblar vid gudstjänsten 9 oktober.

Till vår hjälp har vi också haft duktiga ledare. Temat 
var Musikal, så vi fick sångglada flickor, de flesta med 
erfarenhet från församlingens körer. Vi har arbetat med 
en lokalt skriven musikal kallad Glitter och grus, den 
handlar om armbandet Frälsarkransen, sånger valde 
vi in efterhand. Helgen efter skolavslutningen åkte vi 
på läger på Furuboda, en annorlunda upplevelse för 
oss alla! Sedan följde två intensiva veckor när vi hade 
lektioner, övade sånger och texter och lekte. Vi var i 
Karlshamn och besökte Krematoriet samt Ria-gården. 
Flickorna fick ställa frågor och titta på allt, vi blev väl 
omhändertagna.

Vi skulle åkt till Hanö, men det regnade bort…
Sista veckan övade vi intensivt, pysslade och hann med 
att fira gudstjänst både på Svalan och Tärnan där våra 
äldre gladde sig åt flickornas sång och goda humör.

Lördagen den 30 juni gick konfirmationen av stapeln, i 
kyrkan fanns då också diverse konstnärliga alster som
flickorna gjort under veckorna. De är ett roligt och 
kreativt gäng som fördjupat sig lika intensivt i bibeln 
som i utklädningskorgarna! En fin grupp och en rolig tid 
tycker vi ledare och hoppas flickorna tycker detsamma.

Text och foto: Solveig Wollin

Hela gruppen på vilda vatten.

Patricia gör en mask på Ronja.



 

att få soptömningsfrågan löst genom 
säcksystemet. Kommunalarbetare 
Erik Hurtig omtalar att det 
distribuerats nära 750 sopsäckar. 
Fastighetsägarna får betala 46 kr för 
säckramen och den årliga avgiften för 
tömning är 35 kr. 

-  Rationalisering är tidens lösen, 
inte minst inom jordbruket. Hos 
åkeriägare Walton Sivertsson i Hörby, 
har man experimenterat fram en ny 
typ av lastskopa som monterats på 
en traktor och kan lasta femton ton 
på lika många minuter, då skopan 
tar ett ton i taget. För konstruktionen 
har traktorförare David Sivertsson 
svarat. Åkeriägarna Gert och Walton 
Sivertsson svarar för 60 procent av 
listerlantbrukarnas bettransporter till 
Karpalunds sockerbruk.

-  Anka, djupfryst 8.50 pr kg, 
Lammstek 11 pr kg, Oxrullader 11.80 
pr kg.

-  Listerhalvön är rik på minnen 
och särskilt utmed havet mellan 
Hörvik och Nogersund, uppger 
Ove Johnsson. Om man vandrar 
längs stranden från Hörvik bort mot 
Nogersund kommer man till en plats 
som är benämnd ”Engelska källan”, 
vilket skvallrar om något historiskt. 
År 1810 nyttjade engelsmännen Hanö 
under sina strider mot Napoleon. 
Engelsmännen hade ett stort problem 
och det gällde färskvattnet som 
inte fanns att uppbringa på ön. I 
sin brydsamma situation fick de ge 
sig över till fastlandet där de hade 
tur med sig och fann denna källa. 
Soldaterna gav sedan fyndet namnet 
”Engelska källan”.

12 nov. Det har varit ett rekorddåligt 
år när det gäller inbärgningen av 
skörden. Hos lantbrukare Georg 
Mattsson, Skogshagen, är tröskförare 
Jan Rosenlund, Hosaby, i full aktion 
med skördetröskan, för att rädda 
vad som räddas kan innan vinterns 
frost och kyla lägrar sig över fälten. 
Gödningsspridare såldes för en 
krona på auktionen efter framlidne 
lantbrukaren Sigfrid Nilsson, 
Mjällby Åsar. Jordbruksfastigheten 

omfattande 13 hektar odlad jord 
och skog, samt byggnader, inköptes 
av lantbrukare Ebbe Johansson, 
Lindskog, för 29.500 kr.

22 nov. Nogersunds fiskeflotta har 
fått ett nyförvärv. Det är trålaren 
”Västvåg” som inköpts av fiskarena 
Birger Svensson, Börje Andersson, 
Aste Mattsson och Albin Asper, 
Nogersund. Den nya trålaren mäter 
en längd av 60 fot och har kostat 
155.000 kr.

 Birgit Larsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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16 aug. Professorn i matematik, vid 
Stockholms universitet, 31-årige 
Lars Hörmander fick i Stockholms 
konserthus mottaga Fieldsmedaljen 
i guld, Matematikernas nobelpris, 
för framstående insatser inom 
matematiken. Han är född i Hörvik 
och blev professor redan vid 25 års 
ålder.

29 aug. Herr August Lundgren, 
Mjällby, startar kennel med 
uppfödning av S:t Bernhardshundar. 
Ingen hund kan visa upp en sådan 
formrikedom och tillgivenhet som 
just denna ras och är alla hundrasers 
Goliat, enligt Lundgren. Den 
har ju mest gjort sig bekant som 
samarithund i Alperna.

-  Kamrer Herman Sternby i Mjällby, 
avtackades efter 34 års tjänst. Idag 
är han nämligen pensionär från sin 
befattning, som han innehaft sedan 
1928. De första 44 åren i bankens 
historia var Sternbys svärfader 
,framlidne kamrer N.P. Olsson, 
dess kamrer och som tillsammans 
med några mjällbybor startade 
sparbanken.

8 sept. Ahlgrens bageri i Mjällby 
fick betydande skador vid en brand 
som utbrutit i övervåningen av den 
träfastighet, som även inrymmer 
konditori och lager. En tid framöver 
kommer bageriets produkter 
att bakas vid Hagalunds bageri 
och genom tillmötesgående av 
bagarmästare Erik Svensson kan man 
betjäna sin kundkrets även under 
driftsuppehållet.

-  Riksantikvarieämbetet har intet 
att erinra mot ett förslag rörande 
utvändig restaurering av Mjällby 
kyrka. Däremot anser inte ämbetet 
kunna medge att spånbeläggningen 
på tornet utbytes mot koppar. 
Tornhuvens spånbeläggning bör 
istället repareras eller ersättas med 
nya spån.

5 okt. I Nogersund var det för ca 
150 fastigheter sopsäckspremiär. Nu 
återstår det inte mer av kommunen 
än Torsö och Hällevik som står i tur 

Lösning till Sommarkryss 2012

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i 
himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i 
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.



....................................................................................
Namn

....................................................................................
Adress

....................................................................................
Postnr och ort

 

Lösning till Sommarkryss 2012
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Vinnare av Sommarkryss 2012
1: a pris: Gunbritt Nilsson
2:a pris: Gunvor Larsen
3:e pris: Edith Grönte
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 

Skicka in din lösning senast den 1 november  till  
”KyrkNytt, Mjällby församling,  Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG” eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Höstkryss 2012”

Höstkryss
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gemang fö
r hela Svenska kyrkan med det internationella arbetet i fokus.

MALMÖ 7-9 SEPTEMBER 2012

Tänk@ 
    framTid

margoT wallsTröm 
FN:s generalsekreterares särskilda representant  
i frågor som rör sexuellt våld i konflikt

ösTblockeT
Sveriges röjigaste och mest dansanta  
balkanbrassband  

elmopedTurnén 
”Moder Jord – för god att kolsyra”  
En underfundig och rolig klimatshow

...och många många fler program  
under helgen 7–9 september!

svenskakyrkan.se/ 
varldensfest
facebook.com/ 
tankaframtid

8



9

Anslagstavla

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 erfaren lyssnare 
finns närvarande för dig på dina villkor.

Barnkören 

startar vecka 36. 

Välkommen att vara med. 

Maria Duvald !

Barn- och ungdoms  verksamheten startar i höst vecka 36. Välkommen att  vara med. Vid frågor ring 542 54!

Förbön
Vid våra gudstjänster i Mjällby ber 
vi förbön. I bönen ber församlingen 

bl.a. för vår bygd, för fred och 
rättvisa åt alla, för sjuka och 

arbetslösa samt hopp och förtröstan 
för dem som har det svårt. Förbönen 
förmedlar också församlingens tack 
till Gud; för den värld som Han givit 

oss och för de gåvor och under 
Han låter oss ta del av genom nya 

möjligheter.

Tag gärna kontakt med 
tjänstgörande präst om du önskar ta 

med något i vår förbön.

Det går bra att vara anonym.

Torsdagsträffar i 
församlingshemmet

Torsdag 13/9 kl. 14.00
”Höstglöd” – när Sverige är 
färgrikast,
naturfotograf Ingmar Skogar

Torsdag 11/10 kl. 14.00
Bo Knutsson, Gunnar Larsson, Per-Erik Larsson – 
dragspel och sång

Torsdag 8/11 kl. 14.00
Gunvor Dahlman, kåserier och 
berättelser kring ”Livet och 
snörlivet” – hur vi var klädda 
förr.

Ett ord på vägen…

”Han för mig i vall på gröna ängar, han 
låter mig vila vid lugna vatten.” Ps. 23:2

Ett ord på vägen…
”Jesus svarade: Jag är vägen 
sanningen och livet, ingen kommer 
till Fadern utom genom mig.”

Johannes 14:6



Vi har fått ett nytt hus. Ja, Mjäll by 
församling har utökat vårt bygg-
nadsbestånd med ett litet vackert hus 
alldeles intill Stenlängan och för-
samlingshemmet. Under sommaren 
har det vuxit fram en ”lekkyrka” på 
gräsmattan bredvid parkeringsplatsen. 
Vad är en lekkyrka? frågar du kanske. 
Det undrar jag också, för jag har ald-
rig tidigare sett någon sådan i verklig-
heten. Fast lite vet jag om lekkyrkor. 
Jag har hört talas om sådana på andra 
platser och jag har läst om vad man 
kan använda dem till. Det verkar kan-
ske konstigt att jag som kyrkoherde 
har varit med om att besluta om ett 
projekt som jag inte säkert vet vad 
det skall leda till. Det är dock inte så 
kons tigt som det låter. Själva mening-
en med en lekkyrka är att den skall 
erbjuda frihet och öppenhet för krea-
tivitet och fantasi i en kyrklig miljö. 
Främst har vi byggt den för barnen. 
Det är också vår församlingspedagog 
Emelie Hellsten som tillsammans 
med barnledarna Anna Kjellsson och 
Louise Ingvarsson har kommit med 

idén att vår församling skulle kunna 
ha en lekkyrka. I vår stora kyrka är 
det mesta redan bestämt när barnen 
kommer dit. Vi vuxna vet ju hur man 
”alltid brukar göra” när man firar 
gudstjänst och det vill vi lära barnen. 
Det kommer vi förstås att fortsätta 
med. Flera gånger varje år firar vi 
gudstjänster som våra barngrupper 
och barnkörer medverkar i och vi tror 
att vi har något viktigt att lära ut till 
barnen.

Lekkyrkan är lite annorlunda. Där 
skall allting utgå från barnens tankar, 
funderingar och erfarenheter. Till och 
med inredningen skall vara i lagom 
storlek till barnen. Vi vuxna är säkert 
också välkomna men då får vi vara 
beredda på att kanske känna oss lite 
klumpiga eller att vi måste fråga om 
det vi inte förstår av gudstjänstord-
ningen eller predikan. Någon kanske 
undrar om man verkligen kan leka 
något så allvarligt som en gudstjänst. 
Sådana tankar har vi nog alla ibland 
men då får vi påminna oss om hur 

Martin Luther en gång lär ha beskrivit 
kyrkans gudstjänst: ”Guds barns lek 
inför Guds ansikte”. Lek och allvar är 
inte varandras motsatser.

Eftersom en lekkyrkas innehåll skall 
formas efter barnens villkor är det 
bara skalet som är färdigt, barnverk-
samheten har ju haft sommarlov. Du 
är välkommen att redan nu beundra 
utsidan och visst blir det spännande 
att se hur våra yngsta församlings-
medlemmar kommer att forma insi-
dan!

Kyrkoherdens tankar
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Bygdehistorisk afton

Småkryp i din närhet  
Onsdagen den 22 augusti   
kl. 18:30 Plats: Mjällby kyrka.  
Jan Lundgren, fd lektor i botanik, 
föreläser om skalbaggar och andra 
insekter från Listers fyra naturreservat. 

Framtid för landsbygden? 
Torsdagen den 6 september  
kl. 18:30. Plats: Mjällby kyrka. 
Docent Alf Ronnby talar om 

utvecklingen på svensk landsbygd 
utmaningar och möjligheter
Ronnby är docent i sociologi och 
har intresserat sig för landsbygdens 
utveckling och skrivit några böcker 
om detta: Den lokala kraften och 
Glesbygdskämpen. Han har också 
skrivit fem romaner. Två handlar om 
livet på landsbygden: Skuggor över 
slätten och Blåser upp till storm.

Listersläkten
Torsdagen den 18 oktober  
kl. 18:30. Plats: Mjällby kyrka. 
I höst kommer en bok ut rörande 
Listersläkten. Marcus Bernhardsson 
föreläser utifrån denna bok som 
handlar om en stor släkt från Mjällby 
socken, som har danska medeltida 
anor. En av släktens förgrundsgestalter, 

riksdagsmannen Knut Persson från 
Hörby, var en av initiativtagarna till 
byggandet av kyrkorna i såväl Mjällby 
som Gammalstorp, samt uppförandet 
av tingshuset i Norje. 
Boken kan köpas efter föreläsningen. 

Engelsmännen reser från 
Hanö 
Måndagen den 12 november 
kl. 18:30. Plats: Mjällby 
församlingshem. 
200-årsminnets sista föreläsning 
rörande den engelska flottan vid 
Hanö redd 1810-1812. Föreläsare 
kommendörkapten Rolf Edwardson.

Kaffeservering 
Arrangör: Mjällby Lekmannakår

Listers häradsvapen

Ett 200 års minne
1812–2012
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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

Nea Wilhelmina Iveskär, Torslanda 21/4
Hampus Gustaf Thuresson, Mjällby 21/4
Amadeus William Ingvar  
Arrhenius Leandersson, Hällevik 5/5
Svante T Ahlstedt Larsson, Hällevik 20/5
Ludwig T Ahlstedt Larsson, Hällevik 20/5
Brian Nisse Håkansson Norberg, Istaby 20/5
Agnes Anna Felicia Apelros, Mjällby 20/5
Alva Peg Olasdotter Lidebjer, Linköping 26/5
Alice Ellen Eliasson, Kristianstad 26/5
Emma Madelene Anita Nilsson, Siretorp 2/6
Kendra Malou Evylin Bengtsson Leo, Hörvik 17/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 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.

Malin Petersson och Patrik Nordgren, Lyckeby  7/4
Malin Lindström och David Jönsson, Lörby 2/6
Josefin Pilthammar och Johan Ermstål, Hällevik 16/6
Carina Joelsson och Bhikhu Öström, Mjällby  21/6

Vigsel

Henry Nilsson, Krokås 11/4
Bengt Petersson, Stiby 13/4
Margit Hammarquist, Nogersund 27/4
Olle Edvardsson, Nogersund 4/5
Mats Johansson, Mjällby 4/5
Sterner Persson, Hällevik 9/5
Margareta Sivertsson, Nogersund 10/5
Evy Mattisson, Hörvik 11/5
Alf Landin, Mjällby 11/5
Johannes Johannesson, Mjällby 23/5
Laila Lundin, Mjällby 23/5
Ada Hermansson, Bromölla 1/6
Rune Nilsson, Sölvesborg 8/6
Hans Almqvist, Mjällby 8/6
Onni Kyllönen, Mörby 14/6
Bengt Nilsson, Hörvik 15/6
Anna Persson, Torsö/Sölvesborg 21/6
Helge Nilsson, Mjällby 29/6

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.
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 26/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson.

Söndag 2/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Onsdag 5/9
8.00  Morgonmässa.

Torsdag 6/9
18.30  Bygdehistorisk afton i Mjällby kyrka, docent 

Alf Ronnby talar om utvecklingen på svensk 
landsbygd – utmaningar och möjligheter, arrangör: 
Lekmannakåren. 

Söndag 9/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Mässa på Stortorget i Malmö i samband med ”Värl-

dens fest” för hela Svenska kyrkan 7-9/9 (se sid. 8). 
Gudstjänst firas även i Karlshamns kyrka kl 10.00.

Torsdag 13/9
14.00  Torsdagsträffen, ”Höstglöd” – när Sverige är 

färgrikast, naturfotograf Ingmar Skogar.

Söndag 16/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Lördag 22/9
16.00  Bibelstudium i Listerkyrkan ”Guds avsikt, 

människans insikt, livets kvalitet i tiden”, bibellärare 
Gunnel Andersson, anmälan till kvällsmat senast 
18/9 till Majlis Ohlsson tel 513 31, samarrangemang 
med Listers EFS.

Söndag 23/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet
16.00  Gemensam gudstjänst för Listers och Bräkne 

kontrakt i Åryds kyrka.

Söndag 30/9 Den helige Mikaels dag
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Onsdag 3/10
8.00  Morgonmässa.

Söndag 7/10 Artonde söndagen efter trefaldighet
15.00  Höstgudstjänst i Siretorps missionshus, Patrik 

Carlsson, Maria Knutsson; sång, Bo Knutsson; orgel.

Torsdag 11/10
14.00  Torsdagsträffen, Bo Knutsson, Gunnar Larsson, Per-

Erik Larsson – dragspel och sång.

Söndag 14/10 Tacksägelsedagen
16.00  Skördegudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, 

barnkör, barngrupperna, bibelutdelning till 
konfirmanderna.

Torsdag 18/10
18.30  Bygdehistorisk afton i Mjällby kyrka, Marcus 

Bernhardsson föreläser utifrån den nya boken om 
Listersläkten, arrangör: Lekmannakåren.

Söndag 21/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet 
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 28/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
14.00  Gudstjänst i Stenlängan, ”Sånger i allhelgonatid”, 

Solveig Wollin, Maria och Bo Knutsson, 
kyrkkaffe.

Lördag 3/11 Alla helgons dag
18.00   Gudstjänst till de bortgångnas minne, Solveig 

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

Söndag 4/11 Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Nattvardsgudstjänst i Listerkyrkan, Solveig 

Wollin, Kyrkokören.

Onsdag 7/11
8.00  Morgonmässa.

Torsdag 8/11
14.00  Torsdagsträffen, Gunvor Dahlman, kåserier och 

berättelser kring ”Livet och snörlivet” – hur vi var 
klädda förr.

Söndag 11/11 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Måndag 12/11
18.30  Bygdehistorisk afton i församlingshemmet, 

”Engelsmännen reser från Hanö”, 
kommendörkapten Rolf Edwardsson, arrangör: 
Lekmannakåren.

Söndag 18/11 Söndagen före domssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 25/11 Domssöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Celenokören.

Kalendarium
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