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Torsdagsträff i församlingshemmet, 17 januari 2013, Tobias Kandenäs och Mikael Brorsson sjunger och spelar drag-
spel. Foto Patrik Carlsson



Allenast hos Gud söker min själ sin ro,  
från honom kommer min frälsning.
Psaltaren 62

Gud, var mig nådig efter din godhet,  
utplåna mina överträdelser  
efter din stora barmhärtighet.  
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta  
och giv mig på nytt en frimodig ande.
Psaltaren 51

Ur djupen ropar jag till dig, Herre, hör min 
röst, låt dina öron akta på mina böners ljud.
Psaltaren 130

Allt vad ni vill, att människorna skall göra er,  
det skall ni också göra dem.
Matteus 7

Bed och ni skall få. Sök och ni skall finna.
Matteus 7

Saliga de i anden fattiga, dem hör himmelriket till.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de saktmodiga, de skall besitta jorden.
Saliga de som hungrar och törstar efter
rättfärdighet, de skall bli mättade. 
Saliga de renhjärtade, de skall få se Gud.
Saliga de som stiftar frid, de skall kallas Guds barn.
Saliga de som lider förföljelse för rättfärdighets skull,
dem hör himmelriket till.
Saliga är ni, när de smädar er och förföljer
er och ljuger och säger allt ont om er för
min skull.
Gläd er och jubla, er lön är stor
i himmelen.

Matteus 5 

Himmel och jord skall förgå,  
men mina ord skall aldrig förgå.
Matteus 24

Bibelcitat i faste och påsktid
Sammanställda av Marcus Bernhardsson
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indelningsdelegerade. Det kommer 
att skapas ett ”indelningsdelegerat 
fullmäktige” med 15 ledamöter från 
Mjällby kyrkofullmäktige och 4 le
damöter från G/Y kyrkofullmäktige. 
Från Mjällby utses också 8 ersättare 
och från G/Y 2 ersättare. Antalen har 
beslutats av stiftsstyrelsen. 

Före den 15:e januari skall församlings
fullmäktige i de två församlingarna ha 
utsett dessa ledamöter. Namnen skall 
meddelas stiftets handläggare som i 
sin tur utser en sammankallande som 
omgående sammankallar till ett indel
ningsdelegerat fullmäktige. Detta full
mäktige, som alltså består av 19 ordi
narie ledamöter och 10 ersättare skall 
under 2013 verka som sammanhål
lande fullmäktige med målet att förbe
reda inför 2014 då sammanläggningen 
vid årsskiftet är helt genomförd. Under 
2013 kommer respektive församling 
att arbeta mot sin egen budget, men 
2014 års budget kommer att beslutas 
av det delegerade fullmäktige och ge
nomföras av Mjällby församling i det 
nya, utökade formatet under 2014.

Den indelningsdelegerade organisa
tionen kommer inte att innehålla 
något kyrkoråd. I stället väljer dele
gerade fullmäktige ett arbetsutskott 
som är både au och kyrkoråd och i 
allt utför ett kyrkoråds uppgifter. På 
så sätt minskas mötesbehovet något. 
Det kommande året kommer ändå att 
präglas av många möten och samman
komster. Delegerat fullmäktige skall 
också välja ledamöter och ersättare 
till en valnämnd. Av den delegerade 
valnämnden vill sedan stiftsstyrelsen 
före 31:e januari ha begäran om valdi
striktsindelning från delegerade full
mäktige. 

Arbetet med att sammanlägga gemen
samma verksamheter måste komma 
igång tidigt. Det är viktigt och av
görande för det goda resultatet att vi 

Sedan den 19:e december 
2012 är vår församling satt i 
förändring. Hittills har inget 
märkts och det dröjer också 
innan församlingsmedlem
marna märker något i varda
gen. 

Stiftsstyrelsen i Lund fattade denna 
decemberdag beslut om hur de tre för
samlingarna i Sölvesborgs kommun 
skall vara indelade i framtiden. Som ni 
kanske vet så har den här förändringen 
diskuterats en lång tid. Stiftsstyrelsen 
har tidigt beslutat att en förändring 
krävs före 2014 för att enprästspasto
rat inte längre skall finnas i stiftet. 

Vi har från Mjällby församling öns
kat att allt framgent få fortsätta som 
tidigare, men vi kunde inte stå utan
för den lösning som krävdes för Gam
malstorp/Ysane. Trots protester och 
erbjudanden om andra lösningar har 
vi inte lyckats påverka de krafter som 
krävde förändring i G/Y. Olika för
slag har lämnats av inblandade par
ter. I Mjällby och Sölvesborg såg vi 
som den lindrigaste lösningen att låta 
Gammalstop/Ysane delas och läggas 
samman med Sölvesborg respektive 
Mjällby. Förändringsbeslutet i stifts
styrelsen blev just denna lösning. 

Från och med nu gäller detta beslut, 
som kommer att prägla vår försam
lings verksamheter och beslut i fram
tiden. Beslutet innebär att det från och 
med 2014 blir två församlingar inom 
Sölvesborgs kommun. Vår församling 
får ett tillskott av ca 1000 medlemmar. 
Ysane kyrkas verksamhet skall plane
ras in i Mjällby församlings verksam
het och organisation. 

Detta arbete, att praktiskt hantera de 
frågor som uppkommer, kommer att 
ledas av det som stiftet har benämnt 

snabbt finner vägar som fungerar och 
som ger utrymme för de olikheter som 
kan finnas och som kan vara svåra 
att helt förändra. Mjällby församling 
har tidigt i diskussionerna framhållit 
vikten av en positiv inställning för att 
undvika ett ”vitänkande” ställt mot ett 
”domtänkande”. 

Verksamheterna har ju sina motsva
righeter i de två församlingarna och 
ansvariga inom varje del bör snarast 
få kontakt med varandra. Överhuvud
taget måste nu dialogen komma igång 
och där ingår mycket arbete för att 
resultatet skall bli bra. Om alla goda 
krafter förenas kan vi också räkna med 
en väl fungerande församling med två 
fina kyrkor att förvalta. Den nya sock
engränsen skall så småningom ritas 
in och organisationen landa så att alla 
känner att vi drar åt samma håll. 

Eftersom ännu inga egentliga kontak
ter har tagits mellan församlingarna 
sedan beslutet i stiftsstyrelsen togs så 
ligger i skrivande stund hela fältet öp
pet för de beslut som vi tillsammans 
måste ta. I och med att ett indelnings
delegerat arbete kommer igång så 
blir den här stora förändringen mera 
märkbar. Frågor kommer att ställas 
och svar kommer att ges. Från Mjäll
by församlings sida önskar vi de nya 
medlemmarna välkomna. Vi hoppas 
att församlingsmedlemmarna i Ysane, 
som ju drabbats av både en försam
lingsdelning och en sammanläggning 
med en ny församling, känner att de 
tas emot till full gemenskap hos oss. 
Vi känner både stor förväntan och res
pekt inför detta. 

Trettonhelgen 2013
Ebbe Södergren 

(Ordf. kyrkogårdsnämnden)

Snart är vi både  
sammanlagda och indelade! 
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En lekkyrka blir till
Foto och text: Ebbe Södergren

I mitten av sköna maj 
grävdes grunden för 

lekkyrkan. 

Den 3:e juni var trossbotten och väggar på plats.

Den 9:e juli monteras hängrännor och beslag. Obs att Glenn 
arbetar högst upp på väggen utan byggnadsställning!

Den 21:e juni var halva kyrkan av 
misstag röd. Den planerade vita 

versionen blev bättre.

Den 13: juni var byggnaden tät.

Den 15:e juli är kyrkan i princip klar. 
Återstår inredning och komplettering av 
elinstallationen. Arbetsutskottets ord
förande Kersti Södergren inspekterar. 
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Mjällby församlingsbor har alltid varit stolta över sin kyrka. 
Den betyder något för alla. Så som den ser ut idag har den 
framtonat för församlingsborna alltsedan den byggdes på 
1790talet. Till en början och långt in i vår tid var besökarna 
till gudstjänsterna många. Samhället krävde att man regel
bundet gick i kyrkan. En annorlunda och förändrad inställ
ning råder idag. Men de flesta av oss vill inte släppa taget utan 
håller kvar barndomens relation till kyrkan. Numera ställer 
den inga stora krav på oss, men den står där alltid beredd att 
användas av oss för sorg eller glädje eller för andra samman
hang som inte fanns då den byggdes 1791. 

Om vår kyrka inte fanns skulle den säkert saknas även av den 
som idag är likgiltig till den. Vi behöver alla en kopplingen 
till tidigare generationer och den kan inte göras mer tydlig än 
genom kontakten med kyrkan och den stämning som finns i 
kyrkorummet.

Idag lever vi fortare och mer stressade än vad våra föräldrar 
gjorde. Men vi har också lärt oss värdet av att ge mer tid till 
våra barn. Det är därför väldigt roligt att vår församling nu 
kunnat uppföra en lekkyrka som är anpassad till barn och för 
den barnverksamhet som församlingen bedriver. 

Lekkyrka har diskuterats inom församlingen i flera år. Olika 
förutsättningar har diskuterats och inte minst har olika place
ringar föreslagits. Till en början var den tänkt som en ”frigge
bod”, alltså 10 m², men under resans gång ökades till 15 m² 

eftersom lagen ändrades och tillät detta. Det visade sig emel
lertid att församlingar inte får uppföra friggebodar utan det 
krävs bygglov som för varje annan byggnad. Då låg det nära 
till hands att tänka lite friare och ytan ökades och bestämdes 
till 20 m². Därmed kan även konfirmanderna vid behov nyttja 
den lilla behändiga lokalen.

För att få tillgänglighet året om krävdes både isolering och 
värme. Lekkyrkan blev av detta både mer ombonad och in
bjudande. Den var från början dimensionerad för de allra 
minsta barnen vilket också gjorde att takhöjden var låg. Ge
nom att öppna upp ända upp till taknocken skapades utrymme 
så att vuxna och halvvuxna inte behövde gå dubbelvikta. Lek
kyrkaformatet kunde ändå bibehållas. Utifrån dessa utökade 
önskemål ritades kyrkan. Bygglov söktes och vi höll tummar
na för att ingen skulle tycka illa vara. Arkitekt och ordförande 
i byggnadsnämnden besiktigade platsen och gillade både läge 
och de redovisade ritningarna. 

Emellertid överklagades projektet med hänvisning till att lek
kyrkan skulle förfula området. Stor möda lades på att överty
ga myndigheterna om detta. Projektet försenades ett halvår, 
till ingen nytta visade det sig, eftersom ingen myndighet såg 
hinder för att bygga. Nu står lekkyrkan där och talar för sig 

själv. Hittills har ingen ansett att den förfular området. Tvärt
om tycker alla att den är fin och passar väl in i omgivningen. 

Sedan invigningen Tacksägelsedagen 2012 har lekkyrkan an
vänts nästan dagligen. Barngrupperna har sin morgonsamling 
där. Barnledare Anna Kjellson berättar för mig att barnen, ef
ter att ha hängt av ytterkläderna i sina lokaler i församlings
hemmet, springer över till lekkyrkan som ju ligger alldeles 
intill. Skorna ställer barnen vid porten i vapenhuset och tassar 
sedan in och landar på golvet, där man oftast håller till. Kyrk
bänkarna är lösa och stapelbara. Om de placeras längs väg
garna så blir golvytan stor och inbjudande. Anna berättar att 
man haft 25! konfirmander där inne samtidigt. Ungdomarna 
satt på golvet och måste ha uppfört sig väldigt disciplinerat 
med tanke på att golvytan är knappt 20 m²! 

Som framgår på annan plats i tidningen så har vår församling 
vuxit sedan stiftstyrelsen den 19 dec 2012 beslutat att Ysane 
skall uppgå i Mjällby församling. Vi har nu, utöver vår egen 
kyrka från 1791, också fått ansvar för S:t Gertruds medeltida 
kyrka. Och samtidigt har alltså vår församling fått en lekkyr
ka daterad 2012. Vi hoppas att där skall leken råda, och att 
barnen senare i livet håller kvar känslan för kyrkan och de 
värderingar den står för.

Ebbe Södergren

Från invigningen 
den 14:e oktober. 
Bruden med 
tärnor.

Den 15:e juli är kyrkan i princip klar. 
Återstår inredning och komplettering av 
elinstallationen. Arbetsutskottets ord
förande Kersti Södergren inspekterar. 
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En plötslig vänstersväng och vägen 
byter skepnad. Den dubbelfiliga as
faltsvägen som i flera timmar klättrat 
längs de höga bergssidorna blir nu en 
grusväg, bitvis oframkomlig utan 
fyrhjulsdrift. En handskriven skylt 
berättar att vi snart är i Tierra Blanca. 
När skogen öppnar sig mot en å som 
kämpar sig fram under vägen får na
turen liv. Här står ett tiotal kvinnor 
och barn i det strömma vattnet och 
tvättar kläder. Några kvinnor bär sina 

spädbarn på ryggen. De har vandrat i 
över en timme för att komma hit. Här 
är det svårt att hitta användbart vatt
net. Vattnet som rinner här används av 
det närliggande petroleumraffinade
riet. I stora mängder är det här vattnet 
skadligt. 

Rosa Maria är fem år gammal men 
säger att hennes pappa inte riktigt vet 
hur gammal hon är. Han har så myck
et annat tänka på. Rosa Maria är stolt 

över sin pappa. Hon springer runt en 
stor, vit säck fylld med nyplockade 
majskolvar. 
 Dem har min pappa odlat, säger hon 
glatt. 

Pappa heter Daniel Caal och är lite 
över 60 år. På det lilla stycke mark 
som familjen äger odlar Daniel majs, 
bönor och paprika. När skörden är 
god kan Daniel sälja en del av det han 
odlar, men ofta går det mesta till 
famil jens överlevnad. I dessa delar av 
Guatemala, liksom i andra delar av 
Centralamerika, lider många fattiga 
barn och vuxna av undernäring. Den 
näringsrika maten finns visserligen att 
köpa, men till priser som fattiga inte 
har råd med. 

 Jag drömmer om att kunna erbjuda 
min familj ett annat liv, säger han. 
Men det är inte möjligt, vart skulle vi 
flytta? Stora företag har redan köpt 
upp den mest användbara marken 
inom rimligt avstånd, som familjen 
skulle haft råd med.

Förra året dog 36 miljoner människor 
av svält. Vi som faktiskt kan äta oss 
mätta varje dag har ansvaret att ge 
stöd till dem som inte kan det. 33 
kronor räcker till en vedugn. 150 kro

Rosa Maria är stolt över sin pappa som odlar majs och bönor.  Fotograf: Magnus Aronson/IKON
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Knappt har vi avslutat julinsamlingen 
med gott resultat förrän nästa mål står 
framför våra ögon. Allt handlar om 
vår relation till medmänniskan och att 
dela med sig till dem som har mindre 
än jag, det är bibelns budskap redan 
från början. Att ändra livsvillkoren 
för en människa genom utbildning, 
mikrolån och tillit, är något helt annat 
än att bara ösa ut pengar utan 
eftertanke. I vår församling tar vi t.ex 
ibland upp kollekt till ett kokalv
projekt i Tanzania, ett bra exempel på 
gott bistånd. Nu till fasteinsamlingen 
kan du bidra, förutom med kollekter 
och enskilda gåvor, på lite olika sätt. 
Även i år bjuder vi och 
Lutherhjälpsgruppen till Café da 
Capo, lördagen den 9 februari 
klockan 14, med underhållning, 
tävling, lotterier, servering och gott 
humör. Kom och var med, här finns 
plats!! 

Den helgen startar fastan och sedan 
till palmsöndagen 24 mars avslutas 
insamlingen.
Däremellan kan du också, efter 
gudstjänsten på Jungfru Marie 
Bebådelsedag, anmäla dig till 
laxmiddagen i församlingshemmet, 
varmt välkommen till detta!!! Allt 
som händer i församlingen ser du på 
affischer, i tidningen och i 
kalendariet! Har du själv frågor eller 
idéer till hur vi kan göra ett bra 
resultat, så hör gärna av dig till 
expeditionen och till mig. Dessa 
minsta som är mina bröder, talar vår 
Frälsare om, i dem möter vi våra 
systrar och bröder, dem som Herren 
månar om. Inte kan jag stå och se på 
när jag kan göra skillnad!

Många goda krafter finns i vår 
församling – du är en av dem!

Solveig Wollin
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Husen på Lister
Torsdagen den 28 februari 
kl. 18:30. Plats: Mjällby 
församlingshem 
Sölvesborgs kommuns kultursamordna-
re Sofia Lenninger har nyligen gjort en 
kulturhistorisk dokumentation över en 
del bebyggelse på Listerlandet. Utifrån 
denna dokumentation kommer Sofia att 
föreläsa om ”Husen på Lister”. 
Arrangör: Mjällby Lekmannakår 

Har Karl 
XII besökt 
Lister?
Mjällby kyrka 
måndagen den 
18 mars kl. 
18:30. 
Karl XII var en säll-

sam människa. Hemlighetsfull, egensin-
nig och självsvåldig. Redan samtiden 
hade svårt att begripa sig på honom, och 
detsamma gäller i lika hög grad efter-
världen. I sitt föredrag berättar Bengt 
Liljegren, som under flera år forskat om 
Karl XII, den fascinerande historien om 
vår siste stormaktskung.
Bengt Liljegren är historiker och förfat-
tare och har skrivit två böcker om Karl 
XII. Han har även haft stora framgångar 
med biografier om Alexander den store 
(2005), Adolf Hitler (2008) och Pink 
Floyd (2010). Liljegren är också känd 
från tv-programmet Boston Tea Party.
Arrangör: Mjällby Lekmannakår.

Kaffeservering. på alla föredrag.

Bygdehistorisk  

afton

Listers häradsvapen

Fasteinsamlingen 2013 i 
Mjällby församling

nor räcker till en grönsaksodlingskurs 
för en bonde. 600 kronor räcker till en 
get. Genom vårt unika nätverk av kyr
kor och organisationer över hela värl
den finns vi på plats och kan påverka 
där hjälpen verkligen behövs. Vi är där 
innan katastrofen inträffar och vi stan
nar kvar när den värsta katastrofen är 
över. Framförallt arbetar vi förebyg
gande. Många behöver stöd att ställa 
om till klimatanpassade grödor och få 

utbildning i jordbruk och jämställdhet.
Tillsammans gör vi ALLT för att ut
rota hungern!

Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/ 

internationelltarbete
Tack för ditt stöd!

Bjud någon  
du inte känner 

på lunch!

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



 

saby, där målvakten Bengt Knutsson 
har försett sig med en sopkvast och 
svarade för många fina räddningar 
med kvasten. Övriga spelare är Erik 
Knutsson, Sten Assarsson och Klas 
Eliasson.

14 mars Zoologiskt under i Lörby, 
när tackan ”Sickan” födde fem lamm. 
En inom djurvärlden och för hela lan
det unik händelse har inträffat hos 
lantbrukare Erik Nilsson på dennes 
gård i Lörby. Att alla fem skulle över
leva var otänkbart och redan efter 
några timmar hade syskonskaran de
cimerats med ett, men de övriga lam
men mår bra, Erik Nilssons svärfar 
kyrkvärd Knut Bengtsson, som förut 
haft gården, säger att han aldrig varit 
med om något liknande. ”Sickan” har 
under fyra år fått sammanlagt tretton 
lamm.

18 mars Hanö är isolerad och vik
tiga födoämnen är slut. Vi har, säger 
hanöborna vare sig mjölk, bröd eller 
smör. I Nogersunds hamn ligger liv
räddningskryssaren ”Appelberg” utan 
möjlighet att sig ut genom isen. Den 
är fullastad med bl.a. mjölkbackar, 
100 kg mjöl och lika många kilo post, 
som skall över till Hanö. I posten in
går bl.a. månadspeng till öns 30tal 
pensionärer.

25 mars Mjällby vackra tempel var 

i det närmaste fyllt till sista plats då 
Mjällby musiksällskap och kyrkokör, 
under kantor Dahlbergs ledning, på 
söndagen höll sin jubileumskonsert, 
det med anledning av sitt 30årsjubi
leum. Kollekt upptogs till förmån för 
Lutherhjälpen till spetälska i Afrika 
och gav 857 kr. Efter högmässan 
inskrevs 15 pojkar och lika många 
flickor för konfirmandundervisning, 
som börjar i mitten av juni.

11 april Vid Farmaceutiska institutet 
har receptarieexamen avlagts av Inga 
Levinsson, ListerMjällby.

 Önnestads lantmannaskola har avslu
tat vinterkursen. Bland eleverna märks 
bl.a. Lars Valtersson, Lörby, som fick 
K.B.S’ stipendium om 50 kr.

16 april Bordtennisklubben ”Lister” 
har invigt sin nya klubblokal. Denna, 
som inryms i Hörby gamla skola, vil
ken medlemmarna själva renoverat, 
har blivit en ändamålsenlig lokal, där 
ungdomarna nu kan hålla till och spe
la bordtennis.

30 april Mjällby S.M.Uscouter har 
haft ännu en scoutinvigning. Det var 
avdelningen i Hörvik som kunde öka 
sitt medlemsantal med 13 nya scouter.

3 maj Barnsköterskeexamen har 
vid Verkstadsskolan i Karlskrona av
lagts av bl.a. Birgitta Thomasson, Is
taby.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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7 mars Sist en Västra Näsbåt var 
ute på fiske var i oktober i fjol, säger 
en av representanterna för det halv
tjog yrkesfiskare som finns i det lilla 
läget som ligger vid Sölvesborgsvi
kens mynning till öppna havet. Hös
ten var stormig sedan kom isen i mit
ten av december och omöjliggjorde på 
sitt sätt vad fiske heter. Fiskare Arthur 
Ståhlberg berättar om de problem fis
karena har haft och alltjämt har. Hårt 
väder tar både på redskap och folk. 
Att gå inkomstlös flera månader har 
sina svårigheter, så vi fiskare skulle 
med glädje hälsa den dag då en ar
betslöshetskassa blev verklighet. Men 
även om våren och islossningen låter 
vänta på sig, har man med åren lärt 
sig att bida tiden an.

 Det blåste en snål och bitande vind 
över Listerslätten, men icke förty 
hade mycket folk infunnit sig vid den 
stora auktionen på prästlönebostället i 
Mjällby, där lantbrukare Arvid Pers
son, som på grund av arrendeöverlå
telse lät sälja hela sin fina låglands
besättning samt yttre lösbo. Nötkrea
turen, cirka sextio, betingade goda 
priser. Högsta budet 2.150 kr gavs för 
kossan ”211 Aslög”. Arvid Persson 
har innehaft bostället i inte mindre än 
45 år då han nu drar sig tillbaka för att 
njuta en välförtjänt vila.

 Nyskurna tulpaner 4 st. 1.95 kr.

 Den planerade konstfrusna isbanan 
i Mjällby, som kommer att byggas vid 
Tallparken, fick ett stort fall framåt vid 
kommunalnämndens sammanträde. 
Föreningen Lister rinken hade begärt 
anslag till denna, dels med 110.000 kr 
till själva isbanan, dels 15.000 kr till 
markinköp och dels att få disponera 
de 15.000 kr som finns upptagna i 
staten för byggande av en tennisbana 
som kan ordnas på isbanans underlag 
på sommaren. Nämnden var välvillig 
till framställningarna och tillstyrkte 
enhälligt på samtliga punkter. Frågan 
avgörs i kommunalfullmäktige och 
meningen är att isbanan ska vara fär
dig till hösten.

 ”Listerrinken” som nu håller på att 
projekteras har utlöst en formlig is
hockeyhausse hos ungdomarna. Vid 
minsta tillfrusna lilla göl idkas spor
ten, så även på branddammen i Ho

Barnen med sina fröknar samlade framför Annie Nilssons sommarstuga i Sand-
vik som blev anhalt för utflykten. Kortet tillhör Annie Nilsson.



 

 

Lösning till Vinterkryss 2013

Vinnare av Vinterkryss 2013
1:a pris: Gull-Britt Sällberg
2:a pris: Ingrid Friman
3:e pris: Britt-Marie Larsson
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 

9 maj En dag, som elever vid Mjäll
by skola, i lärarinnorna Annie Nilsson 
och Rut Stenbergs klasser, sett fram 
emot med spänning och förväntan var, 
när de båda klasserna höll sin årliga 
friluftsdag. Den var förlagd till den 
vackra terrängen kring Sandviken och 
var i det vackra vädret upplagt för en 
härlig dag i det fria och inte minst det 
välkomponerade program som de båda 
lärarinnorna lagt upp med många ak
tiviteter. Matsäckar hade man med sig 
och så grillades korv innan det var tid 
att känna på Sandvikens vatten. Och 
just under vadandet gjordes ett fint 
strandfynd. Förmodligen något exo
tiskt träslag vilket nu införlivats med 
skolans samlingar.

20 maj Vid söndagens högmässa i 
Allhelgonakyrkan i Lund blev sex teo
logie kandidater prästvigda av biskop 
Martin Lindström. Där ibland fanns 
23årige Ingemar Cederblad, Hälle
vik. Han kommer att få sitt första mis
siv i Skånes Fagerhult.

 En historisk dag i Mjällby kyrka, då 

en för vårt land vanlig sed på Kristi 
himmelfärds dag är att utföra koral
musik från kyrktornet, det var nämli
gen premiär för vår kyrka. Koralerna 
framfördes för trumpeter av musik
sällskapets medlemmar, vilket rönte 
stor uppskattning bland åhörarna och 
kommer säkert i fortsättningen att bli 
en tradition i Mjällby.

7 juni På stranden mellan Hörvik 
och Krokås finns flera utmärkta bad
platser, men strandkanten är förrädisk 
genom de många stenbumlingar och 
rester av stenskärvor som finns kvar 
från den tid då det fanns en utskepp
ningshamn här för ortens stenhante
ring. I fjol satte man igång med att röja 
och nu är man i full verksamhet för att 
få arbetet slutfört innan badsäsongen. 
Folkskollärare Rune Säll berättar att 
förr i tiden hade många ortsbor sin 
utkomst här genom att hugga gat och 
kantsten. Denna lastades sedan ut från 
den gamla stenbryggan för skeppning 
till både in och utländska hamnar.

 Birgit Larsson
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 6 
maj till ”KyrkNytt, Mjällby försam-
ling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG” eller lämna 
den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vårkryss 2013”
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



Laxmiddag 

den 17/3 kl. 10.30 

Gudstjänst med Mariasånger,  
Solveig Wollin, Kyrko kören, 

laxmiddag med underhållning i 
församlingshemmet,  

anmälan till pastorsexp  
tel 500 21 senast 13/3.

Lutherhjälpsgruppen

Kyrkoherdens tankar
Förra hösten skrev jag om stiftsstyrel
sens planer på att förändra den kyrkliga 
kartan i Lunds stift. Då var vi inte di
rekt berörda eftersom det framförallt 
handlade om åsikten att ett pastorat 
med endast en präst skulle vara för litet. 
Ett pastorat är en självständig enhet 
med egen ekonomi och egen personal. 
Indirekt kom dock detta att påverka oss 
eftersom vårt grannpastorat Gammals
torpYsane ansågs för litet för att vara 
en egen enhet. Beslutet som kom strax 
före jul innebär att Ysane kyrka från 
och med 2014 kommer att tillhöra 
Mjällby församling. Ebbe Södergren 
redogör utförligt på annan plats i denna 
tidning vad beslutet innebär. 

Vår uppgift blir att göra det bästa möj
liga för alla, både nya och nuvarande 
medlemmar i vår församling. Det hand
lar om att både förvalta traditioner och 
förnya i vår egen tid. Att bygga en ny 
gemenskap kräver förstås resurser men 
på sikt hoppas vi att det kommer att ge 
oss ny energi och framtidstro när vi ser 

vad vi kan åstadkomma med gemen
sam kraft. Under den långa processen 
fram till stiftsstyrelsens beslut har jag 
ofta framfört att vi i Mjällby är nöjda 
med den indelning som hittills har gällt 
men att vi nog skulle kunna fortsätta att 
vara en väl fungerande församling med 
en kyrka till att ansvara för. Det vill jag 
gärna medverka till.

2013 blir alltså ett år av intensiva förbe
redelser inför församlingens utvidg
ning. Det är dessutom ett valår med allt 
vad det innebär för dem som skall för
bereda valet och för dem som kandide
rar på de olika listorna. Att vår kyrka 
har en fungerande lokal demokrati är 
omistligt. Utan demokrati är vi ingen 
folkkyrka. Att du också tycker att det är 
viktigt att kyrkan är demokratisk tycker 
jag att du ska visa genom att använda 
din rösträtt den 15 september eller kan
ske till och med genom att själv kandi
dera för någon nomineringsgrupp.

2013 är också ett särskilt spännande år 

att fira gudstjänst i Mjällby församling. 
Domkapitlet i Lund har utsett oss till en 
av de församlingar som skall pröva nya 
gudstjänstordningar. När året har gått 
får vi sedan framföra våra erfarenheter 
av de nya gudstjänstmoment som vi har 
prövat till dem som skall besluta. Det 
kommer att vara lite olika hur mycket 
det märks att vi använder det nya, en 
del är bara obetydligt förändrat. I några 
gudstjänster kommer vi dock att använ
da mera av de nya orden och den ny
skrivna musiken. 

Hoppas att vi ses under våren!
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Anslagstavla

Torsdagsträffar
i församlingshemmet

Torsdagen den 14 februari kl. 14.00
Karlsson kapell underhåller med sång och musik.

Torsdagen den 14 mars kl. 14.00
”Humor och allvar i en salig 
blandning”, sång och musik med 
Dan-Inge Olsson, Sösdala.

Torsdagen den 11 april kl. 14.00
Floristen Roland Johnsson binder vårbuketter och 
sjunger, Mikael Brorsson spelar.

Välkommen!



Om du önskar erhålla ytterligare något 
exemplar av Kyrknytt, så är du välkommen 

in på pastorsexpeditionen, Stenlängan, 
församlingshemmet eller kyrkan för att få ett 

exemplar.
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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

Alva Anna Magnusson, Hällevik 13/10
Hugo Elias Nilsson, Lörby 20/10
Nova Linnéa Johansson, Nogersund 21/10
Ebbe Daniel Ekstrand, Hällevik 2/12
Amanda Eva Anette Magnusson, Mjällby 9/12
Asta Siv Elionora Säll, Hörvik 9/12
Maija Elina Isabella Åkesson, Djupekås 9/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling Våren 2013

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.

Cecilia Schön och Anders Eriksson, Hällevik 20/10
Johanna Mårtensson och 
Tobias Pettersson, Sölvesborg 12/12
Frida Danielsson och  
Patrik Edvardsson, Sundbyberg 29/12

Vigsel

Majken Mattisson, Mjällby 5/10
Stig Nilsson, Mörby 10/10
Inger Borg, Siretorp 12/10
Ebbe Knutsson, Hörby 17/10
Rolf Malmström, Hovmantorp 18/10
Einar Mattisson, Mjällby 19/10
Elly Nilsson-Martinsson, Mjällby 26/10
Inga Håkansson, Mjällby 9/11
Stina Håkansson, Siretorp 9/11
Nils Andersson, Västra Näs 16/11
Hans Nilsson, Istaby 23/11
Elsa Mårtensson, Sölvesborg 23/11
Gunilla Malmberg, Hällevik 12/12
Assar Knutsson, Mörby 14/12
Börje Måbrink, Sölvesborg 14/12
Essy Lindh, Mjällby/Hosaby 20/12
Rosemarie Nilsson, Nogersund 20/12
Karl-Gustav Olsson, Istaby 21/12
Yngve Nilsson, Hällevik 28/12

Önskar du besök eller vill prata med någon? 
Ring Diakoniassistent Marie 509 97
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 17/2  Första söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 24/2  Andra söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst med dop, Solveig Wollin.
Torsdag 28/2
18.30  Bygdehistorisk afton i församlingshemmet, ”Husen 

på Lister”, Sölvesborgs kommuns kultursamordnare 
Sofia Lenninger föreläser utifrån sin dokumentation av 
bebyggelse på Listerlandet, arrangör: Lekmannakåren.

Fredag 1/3
18.00  Världsböndagen firas i Listerkyrkan, program från 

Frankrike: ”Jag var främling och ni tog emot mig”, 
kaffe.

Söndag 3/3  Tredje söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Susanne Gunnarsson – 

sång.
Onsdag 6/3
8.00  Morgonmässa.
Söndag 10/3  Midfastosöndagen
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson, Moderaternas kyrksöndag, 

kyrkkaffe.
Torsdag 14/3
14.00  Torsdagsträffen, ”Humor och allvar i en salig bland-

ning”, sång och musik med Dan-Inge Olsson, Sösdala.
Söndag 17/3  Jungfru Marie bebådelsedag
10.30  Gudstjänst med Mariasånger, Solveig Wollin, Kyrko-

kören, laxmiddag med underhållning i församlings-
hemmet, anmälan till pastorsexp tel 500 21 senast 
13/3.

Måndag 18/3
18.30  Bygdehistorisk afton i kyrkan, ”Har Karl XII besökt 

Lister?”, författaren Bengt Liljegren, arrangör: Lek-
mannakåren. 

Söndag 24/3  Palmsöndagen
16.00  Musikgudstjänst med Sölvesborgs musikkår och barn-

kör, Patrik Carlsson, Fasteinsamlingen avslutas.
Torsdag 28/3  Skärtorsdagen
19.00  Skärtorsdagsmässa, Solveig Wollin.
Fredag 29/3  Långfredagen
10.30  Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören. 
Söndag 31/3  Påskdagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören.
Måndag 1/4  Annandag påsk
13.45  Påskgudstjänst i Hanö Missionshus, Patrik Carlsson, 

sång och musik: Anna Tenten och Maria Duvald, 
kaffe.

Onsdag 3/4
8.00  Morgonmässa.
Söndag 7/4  Andra söndagen i påsktiden
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 11/4
14.00  Torsdagsträffen, florist Roland Johnsson binder 

vårbuketter och sjunger, Mikael Brorsson spelar.
Söndag 14/4  Tredje söndagen i påsktiden
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 21/4  Fjärde söndagen i påsktiden
18.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Ida Knutsson – fiol.
Lördag 27/4
11.00  Konfirmation, Solveig Wollin.
Söndag 28/4  Femte söndagen i påsktiden
10.30  Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barnkör, barn-

grupperna, utdelning av ”Bibel för barn” till barn 
födda 2007.

Söndag 5/5  Bönsöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 8/5
8.00  Morgonmässa.
Torsdag 9/5  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Koraler från kyrktornet.
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Rolf Nilsson, kyrksön-

dag för Röda Korset och Hemvärnet, kyrkkaffe.
Söndag 12/5  Söndagen före pingst
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, sånggrupp.
Torsdag 16/5 Torsdagsträffens utfärd. 
Lördag 18/5  Pingstafton
18.00  Helgmålsbön vid minneslunden, Patrik Carlsson, 

Anna Tenten – tvärflöjt.
Söndag 19/5  Pingstdagen
10.30  ”Mässa i tradjazzton” – en nyskriven mässa av Nils 

Wallnäs, Patrik Carlsson, körsångare och musiker 
från Mjällby och Sölvesborg, gemensam gudstjänst 
med Sölvesborgs församling.

Söndag 26/5  Heliga trefaldighets dag
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Söndag 2/6  Första söndagen efter trefaldighet
10.00  Familjegudstjänst med musikal, Solveig Wollin, 

Musikalgruppen, barnkör.
Söndag 9/6  Andra söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag för förtro-

endevalda, allmän kyrklunch, anmälan till pastors-
exp tel 500 21 senast 5/6. 

13.00  Kyrkofullmäktige i Stenlängan.

Kalendarium
Våren 2013

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


