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En av Kyrkans kottar på väg upp. Foto: Barnverksamheten 



Vinterns långa själanöd 
i sommartid?

Marie ny diakoniassistent

nej, ljus och mörker, sorg och glädje, 
tro och tvivel, svåra och lätta beslut. 
Växlingen stärker och driver på, detta 
mellangrå far illa med våra själar. 
Men nu, när ljus och värme väckt liv 
i rabatter och grönsaksland, minns 
vi igen Guds godhet och skaparkraft, 
minns hur han ändå håller allt i sin 
hand och låter allt flöda över. Vi vet 

Jag heter Marie Hörvin och det är jag 
som är ny diakoniassistent i försam-
lingen, tillsammans med Marianne 
förstås. Jag är född och uppvuxen i 
Mjällby, men bor numera med famil-
jen i Hörvik. Jag har tidigare jobbat 
som sjuksköterska, men har även 
varit här i församlingen och jobbat, 
då som ledare för barngrupperna. 
Det är alltid mycket nya intryck när 
man börjar med något nytt, oavsett 
vad det är för något, men ofta växer 
man med uppgiften och man får låta 
det ta den tid det tar. Därför är jag 
glad att jag får arbeta tillsammans 
med Marianne som har erfarenhet av 
verksamheten. I övrigt fortsätter verk-
samheten som tidigare med våra tors-
dagsträffar och vår utfärd som i år går 
till Kristianopel. Jag kommer att ha 
samma telefonnummer som Marianne 
så ni är hjärtligt välkomna att ringa 
om ni vill ha besök eller bara en prat-
stund.

Hoppas att vi ses!
Marie

Telefon: 509 97.

Nu är vi två diakoniassistenter i verk-
samheten. Jag ser fram emot att få 
arbeta med Marie. Vi tänker fortsätta 
som vanligt men hoppas kunna starta 
upp några nya aktiviteter. Vad saknas 
i församlingen? Vi är intresserade av 
vad Du tycker. Några församlingar 
erbjuder sopplunch, kvinnofrukost, 
studiecirklar, leva vidare-grupp m.m. 
Är det något för Mjällby församling? 
Slå en signal till Marie eller mig på 

telefon 509 97. Ni kan också ringa 
på min mobil: 0708-97 01 26. Ni är 
naturligtvis alltid välkomna till tors-
dagsträffen. Andra torsdagen i måna-
den träffas vi i församlingshemmet 
för att lyssna på musik eller någon 
föreläsare, eller bara vara med i den 
sociala gemenskapen över en kopp 
kaffe. Vi är intresserade av att lära 
känna just Dig.

Kram Marianne

Harry Martinssons psalmtext kommer 
för mig när jag tittar ut genom fönstret 
en dimmig och kylig aprildag. Snart 
skall vi tända eldarna och sjunga in 
våren. Har vintern rasat?
Även utan snö och is kan vintern 
bjuda på själanöd, ja, ännu mera.Detta 
gråa vare sig eller som omgett oss 
får mig att tänka på Jesu ord om hur 
vårt tal ska vara, ja eller nej. Livet, 
har vi lärt oss, pendlar mellan ja och 

att Han är densamme i alla växlingar 
men om allt bara stannar upp, var 
finns Han då? Jag tror det finns fler 
tillfällen än vintern när Gud tycks 
tyst och avlägsen, vare sig ja eller 
nej. Själanöden i oss människor styrs 
av att Gud inte tycks nära, oavsett 
snömängd.
Det är lättare nu att låta själen mättas 
av ljus, men vi måste påminna 
varandra om Herrens godhet och 
kärlek så att den kan bli synlig för 
dem som lider av vinterns långa 
själanöd året om.
Det sägs att vi svenskar blommar 
upp sommartid, låt oss göra det till 
en av blomningens uppgifter att 
minna frusna medmänniskor om att 
sommarens Gud ger liv även åt själens 
vintermörker.  

Solveig Wollin



Måndagen den 16 juni  
kl. 10.00 Mjällby Kyrka

Fri entré

I sommar kommer varje 
pastorat i vårt kontrakt att 
välja ut en kyrka för en 
sommarandakt, vilket också 
innebär att själva kyrkan 
visas på något sätt. 

Det blir alltså andakt och en liten 
guidning samtidigt. Andakterna 
äger rum onsdagar kl 18.00 den 2 
juli – 27 augusti. Efter andakten 
bjuder församlingen på en enkel 
fika i kyrkan, på kyrkbacken eller 
i församlingshemmet. Tag därför 
chansen att i sommar komma ut i vårt 
vackra Blekinge så att vi kan fira fina 
gemensamma gudstjänster, fika och 
prata med varandra, och tillsammans 
få veta mer om våra kyrkor.

LOPPIS
LÖRDAGEN DEN 31/5

10.00-14.00
IDROTTSHALLEN MJÄLLBY

SOMMARKYRKA 2008

Välkommen att fira sommarandakter  
i Listers och Bräkne kontrakt onsdagar kl 18.00.

Vuxen – Barn 
& Babycafés 

Sommarträffar:

Torsd 5/6     9.30-12.00
Tisd 10/6      9.30-12.00

Vi träffas vid församlings - 
hemmet i Mjällby.

SOMMARTRÄFFAR 
FÖR DEJ SOM GÅR I SKOLAN

ÅK 0-3  TISDAGEN DEN 17/6      
12.30 – 15.30

ÅK 4-6  ONSDAGEN DEN 18/6    
10.00 – 15.00

ÅK 7-9   MÅNDAGEN DEN 23/6   
17.00 – 20.00

VI TRÄFFAS I 
FÖRSAMLINGSHEMMET I 

MJÄLLBY

VILL DU VARA MED?  
HÖR AV DEJ!

Sommarkyrka 2008
Emelie Hellsten   Louise Berglund 

Telefon 542 54

16 juli 
Mörrums kyrka 

9 juli 
S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg

2 juli Kyrkhults kyrka

23 juli Mjällby kyrka 

13 augusti 
Jämshögs kyrka

27 augusti 

Asarums kyrka
6 augusti Åryds kyrka

20 augusti Carl-Gustafs kyrka, Karlshamn30 juli 
Ysane kyrka 
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Få män i Skåne/Blekinges historia har 
under sin livstid varit så kända som 
vad Tage Thott var under sin samtid. 
Idag, över 350 år senare, är han emel-
lertid nästintill bortglömd.
 
Dagens ljus såg Tage Thott (T.T.) 
på faders slott Eriksholm (idag 
Trolleholm) i Skåne den 27 maj 1580. 
Föräldrarna tillhörde den danska 
aristokratins innersta kretsar. Fadern 
Otte Tagesen Thott till Eriksholm var 
godsherre och modern, Sophie Brahe 
från Knutstorp, var syster till den kän-
de vetenskapsmannen och astronomen 
Tyko Brahe på ön Hven i Öresund. 
 
De första barnaåren förflöt för T.T. 
utan större händelser, men när han 
är åtta år avlider fadern och vid 
11 års ålder sändes han till hovet i 
Köpenhamn för att där under åtta års 
tid tjänstgöra som page och förbereda 
sig för sin omfattande bildningsresa 
ute i Europa, en resa som skulle kom-
ma att göra honom till en grandseig-
neure. Vid det danska hovet lärde han 
också känna den tre år äldre blivande 
kungen, Christian IV. Deras vänskap 
skulle komma att bestå och T.T. kom 
resten av sitt liv att hängivet tjäna den 
danska kronan. 
 
T.T. var gift fyra gånger, det första 
äktenskapet ingicks på Köpenhamns 
slott och som värd stod kungen själv. 
Bruden hette Helvig Rantzau och var 
dotter till ståthållare Breide Rantzau, 
vilken var en av Christian IV:s poli-
tiskt allierade. T.T. kom att överleva 
samtliga sina fruar varför han genom 
arv jämte köp och god hushållning 
kom att bli en av Skånes allra största 
jordinnehavare genom alla tider. Ja, 
kanske den störste någonsin. I lik-
predikan som hölls över honom i S:t 
Petri kyrka i Malmö den 3 april 1658 
sa biskop Winstrup bl.a. att han var 
”ligesom en Konge udi Skaaneland.” 
 
Genom sina goda förbindelser med 
det danska hovet utnämndes han 1608 
 till länsherre över Laholms län. 
Under Kalmarkriget (1611-1613) mot 

Sverige blev han först korpral, sedan 
löjtnant samt ryttmästare vid halländ-
ska fanan. 1612 bytte han Laholm 
mot Landskrona län. 1618/1619 efter-
trädde han Otte Johansen Lindenow 
till Borgeby, som var släktingen Anne 
Brahes gemål, som länsherre över 
Sölvesborgs län. Detta län innehade 
T.T. fram till 1632 då han istället 
erhöll det mer betydande Malmöhus 
län. 1619 blev han även ryttmästare 
vid skånska fanan och 1624 blev han 
riksråd. 
 
I omgångar fick T.T. under sin karriär 
representera den danska kronan vid 
viktiga händelser, bl.a. i egenskap av 
diplomat. År 1627 träffade han t.ex. 
den svenske kungen Gustaf II Adolf i 
Stockholm och 1632 träffade han den-
samme i den tyska staden Ingolstadt 
där stora delar av den svenska armén 
då befann sig med anledning av det 
sedan 1618 pågående trettioåriga kri-
get. 

I våra trakter minns vi kanske T.T. 
mest som donatorn till altaruppsatsen 
i Mjällby respektive Sölvesborgs kyr-
kor. Altaruppsatsen i Sölvesborgs kyr-
ka är av allt att döma arkitektoniskt 
intakt från dateringsåret 1622, dess-
värre är inte förhållandet detsamma 
med pjäsen i Mjällby. 
 
I Mjällby medeltida kyrka, som revs 
1788 till förmån för den nuvarande, 
uppges det mycket vackra renäs-
sansaltaret med tillhörande altartavla 
ha gått från golv till tak. Ca år 1835 
ville så kyrkorådet i Mjällby även ha 
en grisaillemålning på korets östra 
vägg. Konstnären Carl Strömberg 
från Örkened anlitades och som en 
förlaga till målningen hade man 
troligen (den med Mjällby pjäsen 
samtida) altaruppsatsen i Heliga 
Trefaldighetskyrkan i den av Christian 
IV grundade närbelägna staden 
Kristianstad. Troligtvis var det också 
då eller möjligen i samband med al-
tartavlans renovering 1839, som kyr-
korådet i Mjällby sänkte altartavlan 
med ett våningsplan för att den däri-
genom i proportionerna bättre skulle 
harmonisera med den nya målningen 
på korväggen. 

År 1651 avstod T.T. Malmöhus län till 
förmån för sin son Otte Thott. Denne 
son skulle, trots sin korta levnad, i en 
del avseenden gå i sin faders fotspår. 
Otte Thott hade, i likhet med fadern, 
bl.a. varit länsherre på Sölvesborgs 
slott samt skulle även komma att 
bli riksråd. Christian IV hade avli-
dit och Danmarks kung hette sedan 
1648 Fredrik III. T.T. var nu själv på 
sin ålders höst men ville likväl fort-
sätta att tjäna sitt land. Därför åtog 
han sig 1651 de båda mindre länen 
Börringekloster och Lindholmen som 
ett slags reträttposter. På Börringe-
kloster kom han också att avlida, det 
var den 14 februari 1658. Vid denna 
tid hade just stora delar av den svens-
ka armén med Carl X Gustaf i spetsen 
tagit sig över Stora- och Lilla Bält 
med kurs mot Köpenhamn och freds-
förhandlingar i Roskilde hade inletts.

Tage Ottesen Thott till Eriksholm
- han som donerade altaruppsatsen till Mjällby kyrka

Riksrådet Tage Thott, en av Danmarks 
mest framträdande herrar. Här bä-
rande Elefantorden, Danmarks finaste 
orden, vilken han erhöll 1633. Bredvid 
honom syns ätten Thotts vapensköld 
och vid vänster höft ses kännetecknet 
framför andra för en grandseigneur: 
värjan. 
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det ett skimmer av gången tid över 
honom emedan han inte alltid kunde 
förlika sig med sin samtids nya idéer.
 
Det är i år 350 år sedan T.T. avled. 
Han dog så som han hela sitt liv hade 
levat: som en lojal undersåte till den 
danska kronan. Men då han begravdes 
några veckor efter sin bortgång hade 
Skåne, genom freden i Roskilde den 
26 februari 1658, hunnit att bli ett 
svenskt landskap. T.T., dansk adels-
man, officer och diplomat, stundom i 
krig dragande sin värja mot Sverige, 
stundom diplomat från den danska 
till den svenska kronan, kom således 
signifikativt att dö som dansk, men 
begravas och därigenom också få sin 
hädanfärd såsom svensk undersåte i 
sitt älskade Skåne. 

 Marcus Bernhardsson 

Efter begravningen i Malmö fördes Thotts förgängliga stoft till familjens gravkor 
i Torrlösa gamla kyrka i västra Skåne. Tiden gick och på 1860-talet revs Torrlösa 
gamla kyrka p.g.a. vanvård och okunskap av församlingens dåvarande ledning. 
En del inredning slogs i spillror och det Thottska gravkoret jämnades med mar-
ken medan dess kistor jordades på okänd plats på kyrkogården. Det enda som på 
ort och ställe idag vittnar om T.T. och hans familj är denna minnesvård som rests 
i ruinerna efter den gamla kyrkan av nutida medlemmar av familjen Thott.  

 
Detta krig som Danmark nyligen för-
klarat Sverige, då stora delar av den 
svenska armén hade varit upptagen 
med fälttåg i Polen, hade dessförinnan 
diskuterats i det danska riksrådet. T.T. 
hade där varit ett av de få riksråd som 
argumenterat emot denna krigsför-
klaring och han anförde bl.a. fruktan 
för att de svenske kanske skulle kom-
ma för att söka ”brød for sin armé”. 
Och som vi vet blev det mycket mer 
än enbart sökande efter bröd, det är ju 
nu som bl.a. Skåne och Blekinge blir 
svenska provinser.
 
T.T. levde i hög grad upp till sin sam-
hällsklass aristokratiska ställning och 
var alltid en snar tillskyndare då det 
gällde att avvärja angrepp mot rikets 
konung av Guds Nåde, det övriga 
kungahuset, statsmakten, riksråden 
och adelns privilegier. Härjämte fanns 
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Altaruppsatsen i Mjällby kyrka 
från A.D. 1621 bär bl.a. på en del 
texter (som dessvärre ej här är syn-
bara). Överst återfinns emellertid ett 
Bibelcitat på latin (Luk. 2:14) ”Gloria 
in excelsis Deo”, dvs. ”Ära i höjden 
åt Gud”. Härunder återfinns alltjämt 
kung Christian 4:s liksom donatorn 
Tage Thotts namn tittande ner över 
kyrkans besökare.



 

År 1657 var den svenske kungen Carl 
X Gustaf upptagen med krig i Polen. 
Danska kronan fann detta läge gynn-
samt och förklarade Sverige krig, bl.a. 
för att försöka ta revansch för den ur 
dansk synvinkel ofördelaktiga fre-
den i Brömsebro 1645. Den svenska 

armén med Carl X Gustaf i spetsen 
bröt här av upp från Polen och gick 
in i Fredrik III:s danska Jylland. Kort 
därpå korsade stora delar av den 
svenska armén, som tidvis mötte föga 
motstånd, bl.a. de tillfrusna vattendra-
gen Stora- och Lilla Bält. Köpenhamn 
kom att allvarligt hotas och freds-
förhandlingar inleddes. Sveriges 
önskelista var gedigen och freden i 
Roskilde den 26 februari 1658, alltså 
för exakt 350 år sedan, ändrade den 
politiska maktbalansen i norra Europa 
från dansk till svensk fördel och bl.a. 

blev nu Skåne och Blekinge (med 
Lister) svenska provinser.

Marcus Bernhardsson 

Mer finns att läsa på  
www.roskildefreden.org

Listershärads 
vapensköld, 
en hillebard 
omgiven av 
tre stjärnor

Lister - svenskt i 350 år
       

Den 24 januari flyttades de 
kyrkoböcker som församlingen 
hade kvar (år 1895-1991) till 
Landsarkivet i Lund. Landsarkivet 
förvarar nu församlingens 
kyrkoarkiv (kyrkoböcker, 
protokoll t. o. m. år 2000). 
Detta innebär att det är dit du i 
fortsättningen ska vända dig för 
upplysningar eller begäran om 

bevis, utdrag m.m. För uppgifter 
efter den 1 juli 1991 kontaktas 
Skatteverket.

Adress: Landsarkivet, Box 2016, 
220 02 LUND
Telefon: 046-19 70 00
E-post: landsarkivet@
landsarkivet-lund.ra.se

Kyrkoarkivet har flyttat

Ingemar Axelsson från 
Landsarkivet packar 
ner vårt arkiv.  
Foto: A.O.

Andreas Nelsson och 
Emil Persson på Ble-

kinge Budtjänst hämtar 
arkivet.

Foto: M.H.
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en kristna veckan inleds på lördagskvällen/helgaftonen kl. 18.00. Den kristna 
helgen träder då också in. Detta markeras i vår församling genom helgmåls-
ringning i sju minuter med den stora klockan. Därpå följer klämtning, dvs. tre 
tydliga och avbrutna slag på kyrkans samtliga tre klockor, dvs. 3x3 slag. 
 Söndagens/helgdagens gudstjänst föregås, oavsett på vilken tid den firas, alltid 
av trefaldig ringning. Första ringningen sker en timme före gudstjänstens början 
och då i fem minuter i stora klockan. En halvtimme innan gudstjänstens bör-

jan ringer mellanklockan andra ringningen i fem minuter och vid sammanringningen, då gudstjänsten 
börjar, ringer samtliga tre klockor.  Under gudstjänsten kan även tacksägelseringning förekomma strax 
efter predikan, dvs. en kort ringning för en eller flera nyligen avlidna församlingsbor. Namnet på den/de 
avlidna läses då också upp av prästen medan en kyrkvärd tänder ett ljus för varje avliden i koret.
 En avliden församlingsbos död förkunnas också genom själaringning. Denna ringning föregår i regel 
tacksägelseringningen och sker måndag-lördag kl. 10.00 och på söndag/helgdag efter gudstjänsten. 
Om det är en person som avlidit så ringer alla tre klockorna i 15 minuter om det är flera personer som 
avlidit ringer klockorna i 10 minuter för varje avliden. Klockorna stannar då också till något var tionde 
minut. I samband med ringningen kungörs även den/de avlidnas namn, ålder och bostadsort på kyrkans 
anslagstavla vid stora entrén till kyrkogården.
 Den därpå följande begravningen sker i vår församling i regel på en onsdag, torsdag eller fredag och 
inleds och avslutas med begravningsringning i samtliga tre klockor.
Andra ringningar kan härjämte förekomma, som vid t.ex. konfirmation, bröllop, enskilt barndop, urn-
sättning eller då det nya året tar sin början, dvs. nyårsringning. Inför större helger ersätts även helg-
målsringningen med högtidsringning, vilken går till på så sätt att alla tre klockorna ringer i två minuter 
i tre omgångar varpå klämtning följer med 3x3 slag.
 En del i Bibeln handlar om tal och dess innebörder. Rätt ofta förekommer de heliga talen tre och sju. 
Vid helgmålsringningen förmedlas alltså en sjufaldighet emedan stora klockan ringer i sju minuter. Talet 
har en omfattande symbolisk innebörd enligt såväl Bibeln som enligt kyrkans teologi och liturgi, bl.a. 
kan detta tal ses som en sammanställning av det sakrala talet tre och det profana talet fyra. Dvs. Fader, 
Son och Ande samt världens tal som är fyra. Talet sju står också för en fullbordan, och det kan här ge 
en erinran om att Gud tog sabbat på den sjunde dagen för att betrakta sin skapelse.
 Inför gudstjänst på söndag/helgdag ringer och kallar klockorna församlingen i tre omgångar. Klockorna 
ses ibland som Guds apostlar och hörs vid klart och fint väder över hela socknen.
Klockornas ljud anses även andligen kunna rena nejden eftersom mörkrets makter inte anses tåla 
klockornas malmljud. I gamla dar både namngavs och döptes klockorna, varigenom de intog en nästan 
levande varelses gestalt.
 Att ringa i klockor har den kristna kyrkan gjort i mer än 1500 år och i gamla dar mätte man stundom 
en församlings status och anseende genom klockornas antal och storlek. Klockorna ansågs då också i 
regel vara församlingens dyrbaraste föremål, vilka sockenborna gemensamt och ofta under långa tider 
sparat ihop till. En del av våra ringningstraditioner i Mjällby är unika och är av allt att döma av med-
eltida ursprung.
 Klockornas budskap varierar allteftersom, men finns alltid med i ett avgörande skede i såväl församling-
ens gudstjänstliv som i den enskilda församlingsbons liv och leverne. Ett vackert klingande och estetiskt 
tilltalande kulturarv har hållits levande!

Marcus Bernhardsson 

Mjällby kyrkas klockor förkunnar
Vi ringa fröjd mot himlens höjd, Vi bringa bud hem till Gud.

Gällande klockringningsreglemente för Mjällby kyrka A.D. 2008
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

 – Lörbybo hemma från USA, kände 
alls inte igen sig. Ja, nog har min 
hemby förändrat sig mycket under de 
36 år jag vistats i Amerika, säger mr. 
Berger Carlsson, som kom hem med 
en SAL-båt, tillsamman med makan 
Evelyn, för att hälsa på sin syster 
fröken Ida Karlsson och systersonen 
Stig Knutsson i Lörby.
 - 19-årige teol. stud. Ingemar 
Cederblad, Hällevik, har av 
domkapitlet godkänts som 
predikantbiträde och torde utan tvekan 
vara en av de yngsta i vårt land som 
erhållit ett sådant godkännande. En 
månads tjänstgöring blir det i Trolle 
Ljungby pastorat innan studierna 
påbörjas på teologiska fakulteten i 
Lund. 
 – Fröken Barbro Dahlberg, 
Mjällby, har avlagt kantors- och 
organistexamen i Lund och var 
därmed den femte och sista 
medlemmen i kantorsfamiljen som 
tog denna examen.
 – Att efter 54 år komma hem till 
födelseön Hanö och fortfarande klara 
öns dialekt är inte illa. Men det gjorde 
mrs Olga Juhlin när hon och maken 
Bert Juhlin kom hem efter lång tid 
i Amerika. Föräldrahemmet kändes 
genast igen och detta innehas nu av 
brodern, fiskare Manfred Johansson. 
På Hanö finns ytterliggare en broder, 
fiskare Albin Johansson och en syster, 
fru Valborg Arenlind.
 – Ett tjog kokta kräftor 13 kr.
22 aug. Ett allvarligt 
drunkningstillbud inträffade i Hörviks 
hamn. 6-årige Jörgen Viktorsson 
trillade i vattnet när han tillsamman 
med sin lekkamrat, 8-årige Tom 
Kjellsson, lekte i en eka. Jörgen 
som ej var simkunnig sjönk mot 
botten, men blev räddad av sin 
kamrat som kämpade i ca 10 min. 
för att hålla honom uppe. Deras rop 
på hjälp uppfattades till slut av en 
förbipasserande person som förde 
båda i säkerhet.

 Birgit Larsson

2 juni Tolvårig Mjällby-pojke 
sprinterfynd i folkskolornas 
stortävling. Det var Sven Ahlgren, 
som avverkade 60 m på fina tiden 
8,7. Lärare Göran Hansson blev så 
överraskad av sin femteklass fina 
insatser att han bjöd hela denna på 
kaffe och tårta efter tävlingen på ett av 
stadens kondis.
14 juni Vid Lunds universitet har 
Rolf Bengtsson, Hosaby, avlagt fil. 
mag. examen.
 – Vid tandläkarhögskolan i Malmö 
har Per-Ebbe Persson avlagt examen.
– Ny förnämlig Esso-anläggning 
invigs idag på Listerlandet. Den nya 
servicestationen drivs av Mjällby 
Bil- och Traktorverkstad 
K. Block o. Co. Fyra 
man är i verksamhet vid 
anläggningen.
– Mässkrud invigdes 
i Mjällby kyrka. 
Den av Mjällby 
Sparbank och Kyrkliga 
arbetsföreningen 
skänkta mässkruden 
symboliserar Kärlekens 
lag. Kyrkoherde 
Stjernqvist erinrade i sitt 
invigningstal att kyrkan 
nu äger fem mässkrudar 
som var och en för sig 
representerar var sin 
liturgisk färg.
23 juni Mjällbyverken 
härjades av en svårartad 
brand som torde ha 
vållat betydande skador. 
Branden som började 
i verkstadens sprutbox 
fick en explosionsartad 
uppkomst och på någon 
minut var de brännbara 
ämnena ett flammande eldhav. På 
lastbryggan stod 4 fat som innehöll 
800 l. tinner, vilket utgjorde stor 
risk för explosion, då detta klassas 
som högexplosiv vara och som fick 
vattenbegjutas ingående. Ett 40-tal 
brandmän jämte skiftarbetare deltog 

i släckningsarbetet, som pågick hela 
natten.
 – Över 1 000 personer besökte 
Bygdegårdsföreningens 
midsommarfest på Mörby backe. 
Festen blev lyckad och försäljningen 
gick utmärkt. Allsång under Ella 
Jönssons ledning, dans på nyanlagd 
bana samt dans kring majstången stod 
på programmet. Föreningen kunde 
inräkna ett netto på över 2 000 kr.
26 juli Fil. ämbetsexamen har 
avlagts vid Lunds universitet av 
Vilhelm Arenlind, Hanö.
 - H. I. F. har det väl sörjt för 
återväxten inom klubbens fotboll 
då ”påläggskalvar” i Hörviks 

spelskickliga pojklag gick till finalen i 
Blekinge-mästerskapet. 
4 aug.  I Mjällby kyrka har 102 
ungdomar konfirmerats, vilka åtnjutit 
undervisning av kyrkoherde Rudolf 
Stjernqvist och komminister Stig 
Zetterberg.
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Kyrkans kottar 
i Guds fria natur



Anslagstavla
”Ni har en så vacker kyrkogård 
i Mjällby”. Orden kom nyli-
gen från en av våra många fri-
tidsboende på Listerlandet. Visst 
är det roligt att höra sådant från 
dem som inte tillbringar sin mesta 
tid i vår trakt. De ser ofta med 
lite andra ögon på det som vi är 
så vana vid att vi ibland in te ens 
tänker på det. Ibland kan det vara 
klokt att lyssna till någon av alla 

dem som valt att ha sitt fritidshus här eller som återkommer som 
campingturist flera somrar i följd. Inte sällan har de upptäckt 
något som vi också kunde behöva se. 

Vi som är hemma här på Lister har mycket vackert nära oss att 
vara glada och tacksamma för. Kanske kan vi också känna oss 
lite stolta. Naturen med åkrarna, skogsdungarna och stränderna 
är en skönhetsupplevelse att stanna upp inför. Här finns 
också vackra byggnader och andra minnesmärken som tillhör 
kulturarvet och som vi gärna vill ta vara på. Kyrkan och miljön 
runt om kring den är en av dem. Under sommaren förändras 
kyrkans verksamhet i vår församling. De flesta grupper, både 
unga och gamla, som träffas regelbundet i församlingshemmet 
under ter minerna gör uppehåll. Kyrkorådet och andra beslutande 
organ har färre sammanträden. I stället förskjuts tyngdpunkten 
till själva kyrkobyggnaden och det som händer där. På som-
maren har vi förstås fler vigslar än under andra årstider. Det blir 
också allt vanligare att familjer inväntar sommaren för att fira 
dop. Många vill att hela släkten skall vara med och det går ofta 
lite lättare i semestertider. 

Också runt kyrkan är det mycket aktivitet. Samtidigt som 
ordinarie personal tar semester förstärker vi bemanningen 
på kyrkogården för att hinna med det intensiva arbetet med 
gräsmattor, häckar, rabatter, gångar, gravskötsel och mycket 
annat. På kyrkogården ser vi också dagligen många bevis 
på hur viktig denna plats är för att på ett konkret sätt hedra 
minnet av våra avlidna, bearbeta sorgen och söka nytt hopp i 
de vackra miljöer vi kan skapa där. För många är just Mjällby 
kyrka och kyrkogård särskilt förknippade med sommar och 
fritid. Hemvändare tar ofta kontakt med församlingen i både 
glädje och sorg. Vi som arbetar i kyrkan känner det som ett stort 
förtroende att man vill återknyta till den plats där man tidigare 
haft betydelsefulla upplevelser. 

Om sommaren knyter vi också helt nya kontakter med människor 
som har Listerlandet som sin rekreationsplats på fritiden. Det 
känns bra att kunna finnas till för dem också. Jag blir glad varje 
gång jag får höra att någon tagit reda på var närmaste kyrka 
ligger och hittat vägen till Mjällby. Inte sällan blir svaret ”för att 
er kyrka är så fin” när jag frågar varför någon valt att ha vigsel 
i Mjällby. 

Denna sommar skall kyrkan få en yttre uppfräschning med 
kalkning och fönstermålning. Det blir inte lika spektakulärt som 
när torntaket lades om förra sommaren men tack vare sådana 
löpande underhållsåtgärder kan kyrkan bevaras som en inbjudande 
och vacker mötesplats. Skönhetsupplevelsen och känslan av de 
historiska anorna, det har legat kyrkor på samma plats i närmare 
tusen år, leder in våra tankar på att möta det heliga i tillvaron. 
Guds närvaro skall både synas och kännas välkomnande i och 
kring vår kyrka. Välkommen att fira sommaren på Listerlandet, 
både fastboende, fritidsboende och 
hemvändare. 

Och välkommen till vår kyrka!

Kyrkoherdens 
tankar

Torsdagsträffens  
utfärd 2008.

Onsdagen den 11/6 styr bussen mot 
det härliga Kristianopel med anor från 

1600-talet.
Vi kommer att besöka ett cafè 

nere vid hamnen och där bjuds vi på 
kaffe och Dane Andersson står för 

underhållningen.
Bussen avgår från kyrkans  

parkering kl 13 och vi beräknas vara 
hemma igen kl 18.

Med hopp om en trevlig dag tillsammans!
Marianne och Marie-Louise

Anmälan till Marianne/Marie-Louise 
Telefon :50997

Eller till expeditionen Telefon: 50021
Sista anmälningsdag 30/5.

KAKLOTTERI
Lutherhjälpens Mjällbygrupp anordnar kaklotteri

 på hamnplanen i Hällevik
LÖRDAGEN DEN 12 JULI

 Bidrag av hembakat bröd och kakor mottages 
tacksamt i Stenlängan fredagen den 11 juli 

kl. 16.00-18.00

Vid förfrågan, ring Birgitta Lindgren, tel. 512 17
Lutherhjälpens Mjällbygrupp



Wilma Sara Filippa Bengtsson, Mjällby Åsa 13/1
Olof Christian Kyllönen, Mörby 13/1
Thomas Anton Fernyak, USA 13/1
Erik Jan Vide Elias Olofsson Jörnkrans, Lörby 28/1
Jonas Örjan Vilhelm Sällberg, Hällevik 9/2
Anna Filippa Andersson, Hällevik 24/2
Emmy Magdalena Persson, Nogersund 30/3

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
Onsdag 9.30-10.30 509 97 eller 500 21
Kantor 509 97
Kyrkokassör  500 21
Församlingsvärdinna
Församlingshemmet 507 15
Kyrkvaktmästare 
träffas säkrast 
måndag-fredag 9.30-10  509 90

Bostadstelefoner:
Kyrkoherde Patrik Carlsson 101 98
Komminister Solveig Wollin 158 67
Diakoniassistent  
Marianne Hansson 526 31, 0708-97 01 26
Diakoniassistent Marie Hörvin 510 85
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 3661 
Församl.pedagog Emelie Hellsten  0454-469 56
Församl.värd. Åse Balkestam-Berglund 506 94             
Kyrkokassör Bert Nilsson 507 57
Barn- och ungdomsledare:
Louise Berglund  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

Valter Knutsson, Hällevik 4/1
Brita Hilmansson, Mjällby  10/1
Annette Fredriksson, Hörvik 11/1
Staffan Schyberg, Västra Frölunda/Nogersund 18/1
Ruth Lindgren, Hörvik 18/1
Rolf Holm, Hörvik 23/1
Mildred Pettersson, Nogersund 23/1
Jonny Nilsson, Mjällby 25/1
Agnes Arrskog, Mjällby 25/1
Elsa Broberg, Lörby 31/1
Susanne Eriksson, Sölvesborg 1/2
Gunnar Gustavsson, Norje 1/2
Hilding Svensson, Mörby 8/2
Peter Nordqvist, Nogersund 13/2
Anna Mattsson, Hörvik 15/2
Ossian Olsson, Hörvik 21/2
Siv Karlsson, Lyckeby/Mjällby 28/2
Hjalmar Hilmansson, Hällevik 29/2
Eva Hällbrink, Mjällby 29/2
Greta Nordgren, Hanö 6/3
Lissie Augustsson, Nogersund 14/3
Stefan Andersson, Siretorp 18/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 2008

Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Emelie Hellsten, 
Birgit Larsson och Anette Olofsson. 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Tryckt på miljövänligt papper.

Önskar du besök
eller vill prata med någon?

Ring Diakoniassistent 
Marianne eller Marie 509 97
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 1/6  Andra söndagen efter trefaldighet

10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Lördag 7/6

18.00  Sommarkvällskonsert, Ida Knutsson – fiol, Markus 
Hallinen – piano.

Söndag 8/6   Tredje söndagen efter trefaldighet

10.00  Mässa, Solveig Wollin.

Onsdag 11/6

13.00  Torsdagsträffens utfärd till Kristianopel, anmälan 
till Pastorsexp senast 30/5.

Söndag 15/6  Fjärde söndagen efter trefaldighet

10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Fredag 20/6  Midsommarafton

10.00  Midsommarstången kläs vid församlingshemmet. 
Tag gärna med blommor och grönt.

16.00  Dans och lekar vid midsommarstången.

17.00  Helgmålsbön med musik, Solveig Wollin, Kerstin 
Olofsson – tvärflöjt, Maria Duvald - piano.

Lördag 21/6  Midsommardagen

20.00  Musik i sommarkvällen, Viktoria Persson – sång, 
Robin Duvald – slagverk, Maria Duvald – piano, 
andakt: Solveig Wollin.

Söndag 22/6  Den helige Johannes Döparens dag

14.00  Sommargudstjänst på Mörby backe, Solveig Wollin, 
Maria Duvald, medtag kaffekorg.

Söndag 29/6  Sjätte söndagen efter trefaldighet

20.00  Musik i sommarkvällen, blandade visor med Mixess 
sångkvartett, andakt: Solveig Wollin.

Söndag 6/7  Kristi förklarings dag

11.00  Killebomgudstjänst i Slottslängorna i Sölvesborg, ge-
mensam gudstjänst för Svenska kyrkan i Sölvesborgs 
kommun. Medverkande från Gammalstorp-Ysane, 
Mjällby och Sölvesborgs församlingar.

Söndag 13/7  Åttonde söndagen efter trefaldighet

10.00  Sommargudstjänst vid Listerkyrkan, Solveig 
Wollin, sång: Rolf Nilsson, gemensam gudstjänst 
med Listers EFS.

Lördag 19/7

11.00  Gudstjänst på Engelska kyrkogården, Hanö, 
Solveig Wollin.

Söndag 20/7  Nionde söndagen efter trefaldighet 

14.00 Sommargudstjänst på Stibyberget (vid 
Kolerakyrkogården), Patrik Carlsson, Ida 
Knutsson – fiol, medtag kaffekorg.

Onsdag 23/7

18.00  Sommarandakt för Listers och Bräkne kontrakt i 
Mjällby kyrka, visning av kyrkan, Patrik Carlsson, 
Marcus Bernhardsson, enkel fika utanför kyrkan.

Söndag 27/7  Tionde söndagen efter trefaldighet 

10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 3/8  Elfte söndagen efter trefaldighet 

15.00  Sommargudstjänst i Djupekås hos Ingalill och 
Egon Nilsson, M/S Nordstjärnans väg 21, Patrik 
Carlsson.

Söndag 10/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet

10.00  Högmässa, Patrik Carlsson.

Söndag 17/8  Trettonde söndagen efter trefaldighet

18.00  Musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören.

Söndag 24/8  Fjortonde söndagen efter trefaldighet

10.00  Gudstjänst med dop i Sölvesborgs kyrka. Ingen 
gudstjänst i Mjällby denna söndag.

Söndag 31/8  Femtonde söndagen efter trefaldighet

10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Onsdag 3/9 

8.00  Morgonmässa.

Söndag 7/9  Sextonde söndagen efter trefaldighet

10.30 Högmässa, Patrik Carlsson.

Kalendarium

Sommaren 2008


