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Helgmålsbön vid Minneslunden, Pingstafton 2008. Foto: E.S.
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Höstbetraktelse
hösten kommer märker vi hur allting 
sakta vissnar ner samtidigt som vi 
också förbereder oss att fira allhelgo-
nahelg med minnen och eftertanke. Vi 
kan känna känslan av att tiden rinner 
ut, inte bara för sommaren utan också 
för livet.

Samma tema som vi mötte i våras när 
det var påsk och livet vaknade ur kyla 
och död, det temat ser vi nu från andra 
hållet. Nu säger vi farväl och lämnar 
så att säga sommaren ifrån oss. Vi får 
på hösten en stillsam påminnelse om 
att naturens gång har sin motsvarighet 
i varje människas liv. Det låter dystert 
och kan upplevas deprimerande. Men 
vår erfarenhet säger oss också att det 
finns hopp. Det kommer en ny vår en 
gång. Det är kanske därför ingen till-
fällighet att det är just på hösten som 
vi särskilt minns dem som nu är döda. 

Vi talar ibland om att se 
saker och ting i ett nytt ljus. 
När hösten kommer och det 
börjar skymma och mörkna, 
då skulle jag vilja säga att 
vi kan se saker och ting i ett 
nytt mörker. 
När hösten är här med mörker och 
kyla då kan vi känna oss trötta och 
nedstämda. För visst är det så att 
ljuset är det som ger oss kraft och 
livsmod, men jag tror att i mörkret går 
det också att skymta gryningen. Vi 
kan hitta kraft också i höstmörkret. In-
för hösten liksom inför livets slut kan 
vi känna en sorgsenhet och ett vemod. 
Men kanske kan vi härur också hitta 
början på något nytt, hitta ett hopp 
som håller både i liv och i död. När 

Det passar med den sinnesstämning 
som även naturen talar till oss.

Vi får då inte glömma att i mörkret 
skymtar vi också gryningen. Det är en 
trygghet och förvissning som vi får 
bära med oss genom livet och genom 
döden – att mörkret är inte slutet utan 
början på något nytt.

SvPs189:2,7 
Som drömmar flyr,  
så ilar våra år. 
All jordens glädje  
likt en fläkt förgår. 
Allt hastar hän  
mot sin förvandling snar. 
Du är densamme,  
bliv du hos mig kvar.

Ditt kors skall skina för min blick, 
när sist Jag somnar in,  
o Herre Jesus Krist. 
Då viker natten, morgon bräcker klar. 
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar.  

Marie Carlsson,  
präst i Sölvesborgs församling

Konfirmation 2008

SIMSON  Övre raden från vänster: Joel Jullesson, Filip Persson, Joakim Simonsson, Staffan Mårtensson, David 
Lagerberg Kjellsson, Jonathan Haglund. Mellanraden från vänster: Johan Mauritzson, Emelie Hellsten, Karin Åkesson, 
Sandra Björk, Sofie Lindgren, Klara Kronkvist, Timmie Johansson, Therése Nilsson, Josefin Pilthammar.
Nedre raden från vänster: Sofie Wahlström, Tea Bertilsson, Amanda Emanuelsson, Patrik Carlsson, Hilda Eliasson, Frida 
Södergren, Nellie Johansson. Foto: Jan Jannesson
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Konfirmation 2008

BETLEHEM Övre raden från vänster:  Filip Stålberg, John Lindros, Daniel Boberg, Patrik Eriksson, Albin Krook, 
Therese Nilsson, Anna Gandsjö 
Mellanraden från vänster: Sara Nilsson Rosén, Emil Enoksson, Filip Hult, Niklas Nilsson, Albin Persson, Johannes 
Persson, Hannes Bogren, Fredrik Rimborg, Jakob Broberg, Emelie Hellsten.
Nedre raden från vänster: Jenna Nilsson, Rebecka Harrysson, Anna Mattsson, Solveig Wollin, Li Frantz Nilsson, Sara 
Rosén, Emmy Bengtsson. Foto: Jan Jannesson

JERUSALEM  Övre raden från vänster: Emelie Hellsten, Filip Svensson, Oscar Andersson, Adam Nilsson, Daniel 
Nilsson, Kevin Magnusson, Andréas Bengtsson.
Nedre raden från vänster: Lizzie Lanner Svensson, Jennifer Carlsson, Sara Magnusson, Solveig Wollin, Louise Andersson, 
Karin Johansson, Paulina Nordgren. Foto: Jan Jannesson
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

8 nov. Idealvillan uppförd i Mjällby. 
Det är byggmästare Ola Mattsson 
som konstruerat en källarlös villa, 
en modern vacker skapelse, som har 
till byggherre Lars-Erik Larsson. Till 
visningen som blev en verklig succé 
kom ca 3 000 personer. Kostnaden är 
omkring 42 000 kronor.

5 sept. Omkring 1 500 gäster i 
sommar på Havsbadet i Hällevik – 
alla järnvägsfolks sommarparadis. Det 
blir mer och mer folk som söker sig 
hit på sommaren, men snart blir det 
för mycket, omtalar föreståndarinnan 
fru Nydahl.
– Nya livräddningskryssaren ”A. E. 
Appelberg” stationeras i Hanöbukten 
och ersätter ”Dan Broström”. 
– Utflyktsresa till Sassnitz från 
Sölvesborg med extratåg och nya 
tågfärjan ”Trelleborg”. Kronor 29.
3 okt. Efter stora finalmatchen är 
det slutspelat på arenan Vita Vallen. 
Till våromgången tages en ny, grön 
och fin plan i bruk, ett stenkast från 
den gamla. I finalen möter Hörviks IF, 
Karlskrona Bollklubb och spänningen 
är stor, vilket lag som ska gå segrande 
i Blekinge-serien division I och få 
rang och värdighet att spela i division 

IV till våren.
13 okt. Fil. mag. Karin Hellberg, 
vid samrealskolan i Sölvesborg, 
har företagit kartläggning av åtta 
strandklappervallar på Listershuvuds 
sluttningar. Hennes arbete har blivit så 
uppmärksammat att geologproffesor 
Bergsten vid Lunds universitet skall 
besöka området. Vallarna betecknas 
som de finaste i vårt land.
– Mjällby Allmänna Sjukkassa 
har firat sin 25-åriga tillvaro, man 
firade även inflyttning i kassans nya 
lokaler. Jubileet centraliserade sig 
kring två personer inom sjukkassan, 
expeditionsföreståndare fru Nancy 
Wahlström och kassans ordförande 
Sven Persson, Hörvik.
– Inom humanistiska fakulteten vid 
Lunds universitet, har efterprövning 
till filosofisk ämbetsexamen avlagts 
av Berit Sternby, Mjällby.

Ett varmt tack!
 till alla generösa givare vid Rockfestivalen i Norje, vilka gjorde att vi kunde lägga 
31.350 kronor till vår verksamhet. Vi tackar även de som bakat och medverkat till

det fina resultatet vid vårt kaklotteri i Hällevik. Det blev 6.436 kronor.

Lutherhjälpsgruppen i Mjällby

Från vänster: Jarl Asper, okänd, Ulla-
Britt Edvardsson, Villy Magnusson, 
Rune Eliasson. Kortet tillhör Ulla-
Britt Magnusson

– Ulla-Britt Edvardsson är enda 
damen i truppen som Mjällby 
skytteförening ställde upp med i 
söndagens Istabytävling, där Bengt 
Thomasson, Istaby, kom trea av 
350 tävlande i Blekinge-skyttarnas 
gemensamma höstträff.
– Eve margarin 1/2 kg kronor 1,50. 
Sötmandel 1/2 kg kronor 4,75.
– Ny trålare till Hanö. Beställaren är 
Malte, Ola och Tord Nordgren. Hanös 
fiskeflotta är nu uppe i 16 båtar. 

Birgit Larsson 

Nancy Wahlström och Lindis Hedberg 
i arbetstagen. Kortet tillhör Lindis 
Nilsson.
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Den 11 juni åkte vi på utflykt till Barnens lekland i 
Karlskrona. Det var 13 förväntansfulla barn som tog bus-
sen tillsammans med oss, Maria (körledare) och Emelie 
(församlingspedagog). Det var en härlig stämning i bussen 
och barnen sjöng hela vägen. Väl framme satte vi igång att 
leka och busa. Det fanns rutschkanor, studsmattor, elbi-

lar och klätterställningar. Klockan 16.30 serverades det 
hamburgare och barnen fick sig en välbehövlig paus. När 
vi lekt och stojat i tre timmar var det dags för hemfärd. 
Barnen och vi var trötta och mycket nöjda. Vi vill härmed 
tacka för en härlig körtermin med mycket sång, skratt och 
glädje. Vi ses till hösten!

Hälsningar Maria och Emelie

Höstens körverksamhet
Vi drar igång barnkören v. 38. Då kommer vi att ha en kör 
för åk 0-2. Maria återkommer närmare med information 
om dag och tid.  

Nytt för i höst är ett musikalprojekt som riktar sig till barn 
och ungdomar från åk 3 och uppåt.
Maria kommer tillsammans med församlingspedagogen 
Emelie att jobba med sång, dramaövningar, tillverka kulis-
ser och kostymer m.m. Allt med sikte på att sätta upp en 
musikal tillsammans. Denna grupp ersätter mellanstadiets 
barnkör. Tycker du detta verkar kul så ring och anmäl dig 
till Maria 0737-623135 eller Emelie 542 54.

Välkommen!!

Nu har barngrupperna 
satt i gång inför

hösten. Välkommen 
att vara med. 

Vid frågor 
ring 542 54!

  

Barn - och ungdomsverksamheten
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Nu på ett 45-tal platser 
runtom i världen, där man 
kan uppleva ett litet stycke 
av Sverige långt borta.

”Mötesplats- rastplats- växt-
plats” eller som texten på ett 
litet Skutbokmärke;

Vem du än är, var du än är, 
hur du än har det, så är du 
sedd känd och älskad. 

Orden vill försöka säga och betona 
vad och vem utlandskyrkan är till för; 
människan, den kristna församlingens 
omsorg om den enskilda människan 
såväl som gruppen. Kyrkan som 
universell men ändå platsen, gemen-
skapen där man skall känna igen sig, 
även när den finns i andra länder och 
främmande miljöer. Det gäller i glädje 
eller sorg. Kyrkans uppdrag gäller 
också då och där. Därför är Svenska 
kyrkan i utlandet ett så viktigt ärende 
och arbete också idag och kanske i 
särklass nu när alltfler svenskar och 
nordbor reser mycket mot söder men 
också till olika platser i världen. 

Undersökningar har visat att så många 
som drygt tolv miljoner utlandsresor 
med övernattning görs under ett år 
från Sverige. Fritidsresorna har den 
största andelen men det handlar även 
om olika anledningar till utlandsre-
sandet i vår förändrade värld. Det kan 
gälla arbete och uppgifter, studerande 
eller som au pair tjejer eller tågluf-
fande ungdomar. 

De stora turistströmmarna och de som 
egentligen en gång var starten för det-
ta utlandskyrkans arbete; sjömännen 
har även idag en stor plats i verksam-
heten fast strukturen på verksamheten 
har förändrats. Tendensen för utlands-
kyrkans arbete är att flexibiliteten 
måste öka för att finnas där behoven 
är som störst.

Det finns en hel del svenskar på olika 
platser utomlands som är bosatta lång 
tid och även har familjer.

Många kan intyga hur oerhört mycket 
Svenska kyrkan i utlandet betyder för 
dem antingen man är ung eller gam-
mal och i olika situationer. Det har 
också visat sig hur viktigt det varit att 
kyrkan funnits på plats vid olyckor 
och katastrofer. Detta visade sig inte 
minst vid tsunaminkatastrofen i Thai-
land där Svenska kyrkans medarbetare 
snabbt kunde bli till stöd och hjälp för 
drabbade svenskar.

Från sjömän till studenter 
Historiskt sett började Utlandskyrkans 
arbete redan på 1600-talet. Då beslöt 
den tidens ledande statsman Axel 
Oxenstierna, att svenska konvojfartyg 
skulle ha själasörjare ombord.

Omsorgen om sjöfolket fortsatte och 
1876 sände Svenska kyrkan ut sina 
första sjömanspräster till Kiel och 
West Hartlepool. Men redan 1626 – i 
Paris – bildades den första svenska 
församlingen utomlands.

Under 1970-talet tog resandet fart och 
kyrkans arbete kom att gälla även tu-
rister, ungdomar, au pairer, kontrakts-
arbetande familjer och bofasta 
svenskar runt om i världen. Den ökade 
rörligheten gjorde plötsligt utlands-
kyrkan till många svenskars hemma-

kyrka. En utveckling som fortsätter att 
öka, i takt med globaliseringen.

Man räknar nu med att 900 000 besök 
görs om året på de olika samlings-
platserna världen över där Svenska 
kyrkan finns. 

Utlandskyrkans församlingar skall i 
princip fungera som våra församlingar 
hemma i Sverige, men på grund av 
strukturerna utomlands, inte minst den 
diakonala profil som utlandskyrkan 
har, behöver den fosterlandskyrkans 
stöd, alltså inte minst vårt, vi som 
finns i den lokala församlingen, lik-
som rikskyrkans stöd. Stödet behövs 
både ekonomiskt och i vår förbön.

Utlandskyrkans biskop Lennart Kos-
kinen, som också är biskop i Visby 
stift, skriver med tanke på denna verk-
samhet om ”Närvaro och omtanke 
som själva nyckeln i Utlandskyr-
kans uppgift”:

Svenska kyrkan i utlandet är precis 
vad namnet säger; vår svenska hem-
makyrka närvarande också ute i värl-
den. Organisationen kyrkan har inget 
egenvärde. Kyrkan är sina medlem-
mar och bygger på tanken att Gud är 
närvarande där människorna finns.

Kyrkans uppgift är att synliggöra det 
osynliga. I ord naturligtvis, men fram-
för allt i gärning. Omtanke, hjälpsam-

Glimtar från dagens 
Svenska kyrka i utlandet  
”Som hemma fast utomlands, ”

Svenska Kyrkan i Sydney, prästen Katja Lin och en besökare på Café Svensson.
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sig längre än Sveriges (eller EU: s) 
gränser.” Han understryker också vik-
ten av att utlandskyrkan finns på plats 
när allt slås sönder för människor på 
utlandsvistelsen. Kyrkan behövs där 
för alla människor behöver den tillit 
Gudsmötet kan ge. Det viktiga varför 
vi skall finnas där ser han i kyrkan 
som förmedlaren av den andliga väck-
elsen och omsorgen som blev roten 
till drivkraft och engagemang under 
1800-talets omsorg om sjömän och 
1900-talets om turister.

Här ligger också drivkraften för hur 
och var dessa frågorna för framtiden 
besvaras.

Som sagt viktiga samtal om ut-
landskyrkan pågår, själv besökte 
jag ombudsmötet och ombudsstäm-
man för Svenska kyrkan i utlandet 
i Lunds stift lördagen den 12 april 
på Sjömansgården i Malmö. Det var 
uppmuntrande att se att det fanns så 
mycket frivilligt arbete på olika håll 
i stiftet vad gällde ombudsmän och 
stöd för Svenska kyrkan i utlandet. 
Bland annat berättade kyrkoherde 
Pelle Sundelin om en utvecklande 
verksamhet i Bryssel där han har sin 
tjänst. Strukturer och planering av 
ombudens verksamhet i församling-
arna informerades det och samtalades 
om. Ombudsinstruktioner för ombud 
för Svenska kyrkan i utlandet har getts 
ut av rikskyrkan och blir riktlinjer 
from 2008.

I Mjällby församling kan vi vad gäl-
ler gåvor och kollekter till Svenska 
kyrkan i utlandet konstatera, att dessa 
ökade under år 2007 med 9 450 kro-

nor jämfört med år 2006. Den totala 
summan gåvor och kollekter uppgick 
alltså för år 2007 till 18 188 kronor. 
Tack alla givare för era bidrag till en 
viktig del i Kyrkans ansvar för sina 
medlemmar var än i världen de befin-
ner sig.

I Mjällby kyrka och på expeditio-
nen och i församlingshemmet finns 
information och adresshäften som 
gäller Utlandskyrkan, använd dem 
eller hjälp till att sprida dem. Besök 
gärna på din utlandsvistelse någon av 
kyrkorna eller kaféställena som finns 
dit du kommer. Det ger dig ett minne 
för livet.

Det går bra att köpa Skuts vackra 
halssmycke silverdroppen eller slips-
nål med droppen, genom mig. Hals-
smycket finns också i guld.

Arne Palmqvist,  
ombud för Svenska kyrkan i utlandet.

Droppen
Livets Gåva speglat i droppen 
Vår glädje över livets outsägligt 
stora gåva uppfyller oss när ett barn 
föds och återspeglas i Guds kärleks 
porlande droppar av dopvatten över 
barnets huvud. Med den symboli-
ken vill Svenska kyrkans i utlandet 
smycke ”droppen” tala till oss om 
Guds omsorg om varje människobarn, 
ung eller gammal! 

Du ger också en liten gåva till Svens-
ka kyrkans verksamhet och närvaro 
bland svenskar i alla åldrar ute i värl-
den. 

Och liksom de många dropparna 
tillsammans bildar havet, ger många 
gåvor Svenska kyrkan i utlandet allt-
fler möjligheter att spegla Guds kärlek 
i havet av människor som rör sig 
utomlands. Droppar av silver - drop-
par av guld.

het och gemenskap är evangelium i 
handling. Sjukbesök och stöd till dem 
som sitter i fängelse. Hjälp och stöd 
att bearbeta sorg och olyckor.

Det osynliga tydliggörs i livsriter som 
dop, bröllop och begravning. I guds-
tjänst, musik och nattvardsfirande. I 
förlåtelse och välsignelse. Oftast i ett 
enkelt samtal över en kaffekopp. När-
varon blir synlig i utlandskyrkans alla 
olika mötesplatser där den svenska 
flaggan med korset hänger, ett kafé, 
ett läsrum med svenska tidningar och 
böcker, ett enkelt gudstjänstrum,  
ibland en vacker kyrka. Eller i ett 
möte på stranden eller puben.  

En känd bild av Gud talar om ho-
nom som hela mänsklighetens Far, i 
enlighet med bönen ”Fader vår” som 
Jesus lärde sina lärjungar. Om Gud 
är fadern kunde kanske Kyrkan lite 
romantiskt kallas modern. Inte särskilt 
politiskt korrekt kanske, men på ett 
djupt arketypiskt plan symbolen för 
närvaro och omtanke.

Just nu pågår många viktiga samtal 
om Utlandskyrkans framtid. Ny chef 
skall också utses efter Klas Hansson 
som kommer att sluta inom en nära 
framtid. Han understryker i häftet 
”Som hemma men utomlands”: 
”Överallt står förstås uppdraget 
i centrum. Att vara kyrka för de 
svenskar som är bosatta eller bara 
tillfälligt vistas utomlands. Man kan 
säga att det är ett av uttrycken för 
vår egen kyrkas självbild: att vara 
folkkyrka som vill ta ansvar för med-
lemmar och andra som vistas i våra 
församlingar. Det ansvaret sträcker 

Svenska Kyrkan på Gran Canaria i San Augustin
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Under den skandinaviska 
missionstiden vid vikinga-
tidens slut och medeltidens 
början byggdes de första 
kyrkorna i Norden. Otaliga 
är de sägner och berättelser, 
som finns om kyrkor vilka 
om dagen byggts upp för att 
om natten rivas omkull av 
drakar, jättar, demoner och 
annat oknytt. 

Kanske kan vi i dessa sägner spåra 
något om att kristendomens mis-
sion i vår del av Europa inte var helt 
komplikationsfri. Många är också de 
muntliga berättelserna, som omtalar 
att våra äldsta kyrkor placerades på 
ruinerna av en hednisk offer/kultplats. 
Kanske kan vi även i dessa berättelser 

finna spår av en medveten strategi av 
den nya lärans förespråkare. Konkur-
rerande rituella centra till den nya 
religionen förminskades härigenom 
avsevärt samtidigt som den kristna lä-
rans trosuppfattning kom att andligen 
rena den fordom hedniska samlings-
punkten.

Kanikern Adams av Bremen (ca 
1040–85) historieverk om ärkestiftet 
Hamburg-Bremen (dit Nordeuropa då 
hörde) omtalar bl.a. att biskop Egino 
av Dalby och sedan Lund (död 1072) 
var den som kristnade Blekingere-
gionen varför Lister senast i slutet av 
1000-talet därför bör ha varit omvänt. 
Härpå sökte, varav ordet socken lär 
finna sitt ursprung, sig folk samman i 
kristen gemenskap för att resa de för-
sta kyrkorna i våra bygder. Härjämte 
utgick även befallningar från såväl 
andliga som världsliga stormän att 
kyrkor skulle byggas till Guds ära och 
människorna till fromma. Måhända 
fanns det på sina håll en sedan tidigare 
gällande samhällsordning/gemenskap 
som en del sockenindelningar kom att 
baseras på. Klart är dock att de olika 
kyrkbyarna kom att utgöra något and-
ligt och kulturellt nytt samt fungera 
som ett socialt nav i det dåtida sam-
hället.

I en handling från 1660-talet till den 
svenska kronan uppger Mjällbypräs-
ten Jonas Petri Blechingus bl.a. att vår 
trakts första kyrka låg i Klockskog. 
Och mycket riktigt finns det ca 2,5 km 
nordväst om Mjällby kyrka en idag 
flera hundra år gammal kyrkogård. 
Och enligt muntlig tradition skall 
hitvandrade missionärer under mis-

sionstiden i Klockskog ha byggt en 
eller flera träbyggnader varav minst en 
skulle ha varit en kyrka, men då trol-
len varje natt rev ned det man under 
dagen hade rest, fann man för gott att 
flytta bygget till Mjällby där kyrkan 
torde ha uppförts på en hednisk kult-
plats. En annan orsak till varför man 
tvingades flytta bygget till Mjällby 
skall ha varit att den (vita) bagge 
som man levande begravt i form av 
en kyrkogrim spökade något alldeles 
förfärligt, och lär enligt sägnen göra 
så än idag.

Enligt tidens sed krävde ett kyrkobyg-
ge ett offer, en kyrkogrim. Detta gick 
till på så sätt att vanligen ett djur, t.ex. 
en bagge, en tupp eller anka, levande 
skulle begravas på den plats där kyr- 
kan skulle uppföras. Det offrade 

Lister vid vikingatidens slut 

 och några namns ursprung

Mission bland vikingar. Folkskolans 
läsebok, 1911.

Kyrkogrimmen i Klockskog. 
Tolkad av bildhuggare Inge Rolander, 2008.
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Mjällby kyrka har sedan medeltiden 
ägt mark i Klockskogsområdet, men 
sedan 1995 förvaltas marken av 
Lunds stift. Mjällby kyrkas jordin-
nehav hjälpte onekligen till att under 
1600-, 1700- och 1800-talen göra 
socknen till traktens, ekonomiskt sett, 
mest betydelsefulla. Här en vy över ett 
parti av Klockskog sett från Mjällby 
kyrkogård.

djuret skulle sedan gå igen och som 
ett rå utgöra sköld och värn över kyr-
kans och kyrkogårdens väl och ve, 
men riktigt som planerat gick det som 
sagt inte med kyrkogrimmen i Klock-
skog. Istället för att nattetid köra bort 
troll, tjuvar och andra ovälkomna så 
körde grimmen även bort de missione-
rande prästerna och munkarna.

Måttet var nu alltså 
rågat för kyrkans män 
i Klockskog, som 
istället lär ha begivit 
sig till Mjällby för att 
där resa en träkyrka. 
Denna skall i sin tur 
på ort och ställe under 
1100-talet ha ersatts av 
en stenkyrka som så 
småningom bl.a. kom 
att få två torn. Denna 
kyrka kom dock att ri-
vas år 1788 till förmån 
för den nuvarande.

Här kan det kanske 
också vara intressant 
att notera att orten 
Mjällby lär kunna 
härledas ur begreppet 
medelbyn alternativt 

byn i mitten. Måhända har Mjällby 
kyrkby anlagts mellan redan etable-
rade byar. Byns centrala placering 
på Listerhalvön ger om inget annat 
näring åt uppfattningen att orten utgör 
en medelpunkt.

Ingen vet heller med säkerhet varifrån 
namnet Lister härstammar. Enligt en 
teori ser de sjöfarande, då de nalkas 
Lister, hur en list vid horisonten stiger 
upp ur havet, härav namnet. En annan 
teori menar istället att Lister kan här-
ledas från orden kant eller rand, vilka 
skall ge en anspelning på landområ-
dets politiska periferi i det dåvarande 
danska väldet.

I kung Valdemar (Sejrs) jordebok från 
1231 nämns emellertid Lister som en 
egen provins, eller som man förr sa 
”land”, under den danska kronan. Och 
Skåne, Blekinge, Lister och ön Hven 
sågs rätt länge som mer eller mindre 
separata enheter under den danske 
kungen och en del uppgifter hävdar 
att Lister alltjämt in på 1500-talet be-
traktades som ett eget administrativt 
område.

Riktigt hur geografiskt omfattande 
Lister då var är inte klargjort. Kanske 
har detta ”land” under förkristen tid 
även utgjort ett vikingatida hövding-
edöme. Emellertid var sådana vid 
denna tid talrika i dåvarande Sydskan-
dinavien. Så det är måhända inte helt 
utan grund att författaren Frans G. 
Bengtsson 1941 låter just Listerlandet 
få utgöra ett betydande avstamp i den 
mustiga och storslagna vikingatida 
äventyrsromanen ”Röde Orm”.

Marcus Bernhardsson

 

År 1959 restes denna minnessten på 
Klockskogs kyrkogård. Kyrkogården 
är gammal men har även i modern tid 
kommit att användas. På 1800-talet 
begravdes här flera Listerbor som 
avlidit i koleran. Området lär också, 
enligt 1600-talsprästen J. P. Blech-
ingus, ha hyst flera förhistoriska 
gravar. Oklart är emellertid när dessa 
gravkullar försvann ur terrängen i 
Klockskog, möjligen var det i mitten 
av 1800-talet då kyrkoherde Hans 
Birger Hammar (1851-1862) fällde 
flera tunnland (ek) skog och bröt ny 
åkermark i området.

Sagoväsen. Framställt av konstnärin-
nan Margareta Hoas, 2006.
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Kyrkogrimmen i Klockskog. 
Tolkad av bildhuggare Inge Rolander, 2008.



Anslagstavla
”Välkommen tillbaka” – 
det är en av de vanligaste 
hälsningsfraserna mot slutet av 
sommaren och början av hösten. 
På alla arbetsplatser återgår livet 
till det normala när semestrarna 
börjar ta slut och medarbetarna 
kommer tillbaka. På min 
arbetsplats, i kyrkan, kan det då 
vara ganska längesedan vi senast 

sågs, eller åtminstone sedan vi arbetade tillsammans. Det 
beror ju förstås på att vår verksamhet är en av dem som inte 
kan stänga helt under sommaren. Några måste vara kvar och 
sköta det som inte kan vänta så vi får turas om att ha semester. 
Därför har vissa av oss nästan inte setts på två månader när 
vi ska arbeta ihop igen. Varje höst blir till viss del en nystart 
och den känslan behöver vi. Det är ett bra tillfälle att hitta nya 
arbetssätt och utveckla nya idéer så att arbetsglädjen förnyas. 
Jag tycker också om att tänka tillbaka på sommaren och bevara 
minnet av de upplevelser som den bjöd på. Vår församling 
har starka traditioner under sommarmånaderna. Några av 
dem var jag ansvarig för detta året men en del inföll när jag 
hade semester. Det är en särskild känsla av ledighet att, som 
anställd i församlingen, bara vara med utan att ha haft något att 
förbereda i förväg. 

Några sköna minnen som jag tänker ta med mig från 
sommaren 2008 vill jag gärna nämna. Först kommer jag att 
tänka på midsommarfirandet vid församlingshemmet. Som 
vanligt var det några få entusiaster som sett till att vi hade 
en mycket vacker stång att dansa runt (fler är välkomna att 
hjälpa till nästa år). Till dansen var uppslutningen god och 
Maria ledde sång och lekar med hjälp av Kerstin och Robin. 
Den efterföljande helgmålsbönen i kyrkan blev också mycket 
uppskattad med musik av samma trio. Killebomgudstjänsten 
några veckor senare firade vi detta året i Slottslängorna i 
Sölvesborg. Alla som var där fick njuta av en ovanligt stor 
kör som bestod av sångare från hela kommunen, men inte 
bara det. I kören som dirigerades av Bo Knutsson ingick 
också tyska gäster från vår vänort Wolgast. Vi hade några av 
dem boende hemma hos oss så jag fick ett bra tillfälle att öva 
mina bristfälliga kunskaper i tyska språket. Sommar i Mjällby 
församling är alltid mycket musik och vi kan även nämna fiol- 
och pianokonserten med Ida och Markus, sommarkvällsmusik 
med Maria, Viktoria och Robin på Midsommardagen och 
senare med Mixess sångkvartett, Rolf Nilssons sånger vid 
Listerkyrkan, Celenokören på Hanö, Idas fiol på Stibyberget 
och musikgudstjänsten med Kyrkokören.Som vanligt har vi 
också studerat regnmolnens rörelser inför friluftsgudstjänsterna 
och hukat under paraplyer när regnet  ändå överraskat oss.

Nu lägger vi sommaren 2008 till handlingarna, hoppas att du 
hade möjlighet att vara med på någon av våra aktiviteter och 
gudstjänster, annars lovar jag att det kommer nya möjligheter 
nästa sommar. Men det är ännu långt dit så först vill jag hälsa 
dig välkommen tillbaka till hösten och 
till alla verksamheter som vi inbjuder 
till i Mjällby församling. 

Kyrkoherdens 
tankar

Torsdagsträffar 
i församlingshemmet

Torsdag 11/9 kl. 14.00
Sven-Gunnar Månsson kåserar.

Torsdag 9/10 kl. 14.00 
Per-Filip underhåller med sång och musik.

Torsdag 13/11 kl. 14.00 
”Citronellorna” spelar cittra och sjunger.

Välkommen!

Lutherhjälpens 
julmarknad
i Församlingshemmet

lördagen den 22 november
kl. 12.30-17.00

Lutherhjälpen är tacksam för
gåvor till julmarknaden. De hälsar också alla 

välkomna att besöka marknaden, dricka kaffe och 
göra inköp. Mera upplysningar om programmet för

julmarknaden kommer i annonser i dagspressen.

BANDINSPELNINGAR
Vi spelar in vissa gudstjänster 

samt KyrkNytt på band. 
Den som vill lyssna på dessa 

inspelningar kan vända sig till 
Marianne eller Marie tel. 509 97
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Tuva Margareta Borgman, Hörvik 13/4
Hanna Inga Zackrisson, Malmö 19/4
Kevin Julian Karlsson, Hällevik 24/5
Elma Jessica Ida Olsson Böckman, Krokås 25/5
Tobias Oliver Södergren, Lörby 1/6
David Kenneth Anders Törnberg,  Stiby 1/6
Axel Arthur Holmström, Krokås 14/6
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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
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 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 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

Kjell Olofsson, Nogersund 2/4
John-Erik Lind, Sölvesborg 4/4
Elsa Björklund, Hässleholm 9/4
Hasse Olsson, Mörby 11/4
Marta Karlsson, Mjällby 23/4
Henry Mattsson, Hällevik 25/4
Ester Thomasson, Nogersund 14/5
Tom Persson, Sölvesborg 15/5
Maj-Lis Mårtensson, Hörvik 16/5
Margit Nilsson, Sölvesborg 21/5
Erik Svensson, Siretorp 23/5
Lennart Persson, Mjällby 28/5
Siv Olsson, Mjällby 30/5
Anita Lundin, Sölvesborg 4/6
Uno Nilsson, Djupekås 11/6
Gunnar Nilsson, Lörby 12/6
Arne Mårtensson, Falkvik 13/6
Jan Fogelström, Mjällby 19/6
Östen Sigurdsson, Sölvesborg 27/6 

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 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

Vigsel

Inger Ramströmer och Sune Nilsson, Rottne 26/4
Hilda Hyddesten och Andreas Petersson, Sölvesborg 31/5
Rita Carlsson och Bertil Strand, Mjällby 7/6
Maria Tagesson och Thobias Karlsson, Mjällby Ljunga 14/6
Amy Assarsson och Johan Granqvist, Karlskrona 28/6
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Torsdag 11/9
14.00  Torsdagsträffen, Sven-Gunnar Månsson kåserar.
Söndag 14/9  17:e söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst med dop, Solveig Wollin.
Söndag 21/9  18:e söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Söndag 28/9  19:e söndagen efter trefaldighet
16.00  Gemensam mässa för Listers och Bräkne kontrakt i 

Karlshamns kyrka.
Onsdag 1/10
8.00  Morgonmässa.
Söndag 5/10  Den helige Mikaels dag
15.00  Höstgudstjänst i Siretorps missionshus, Solveig 

Wollin.  
Tisdag 7/10
18.30  Församlingsafton i församlingshemmet, Harald 

Andersson, Ronneby, berättar om kyrkomålningar.
Torsdag 9/10
14.00  Torsdagsträffen, Per-Filip underhåller med sång 

och musik.
Söndag 12/10  Tacksägelsedagen
14.30  Barnverksamheten inbjuder till skördefest i försam-

lingshemmet.
16.00  Skördegudstjänst i kyrkan, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören, Barnkören, Bibelutdelning till konfir-
manderna. 

Söndag 19/10  22:a söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Söndag 26/10  23:e söndagen efter trefaldighet
14.00  Mässa i Stenlängan, ”Sånger i allhelgonatid”, 

Patrik Carlsson, Maria och Bo Knutsson – duett 
och solosång, kyrkkaffe.

Lördag 1/11  Alla helgons dag
18.00  Gudstjänst till de bortgångnas minne, Solveig 

Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria 
Knutsson. 

Söndag 2/11  Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Nattvardsgudstjänst i Listerkyrkan, Per Johan 

Axell, Solveig Wollin, Kyrkokören.
Tisdag 4/11
18.30  Församlingsafton i församlingshemmet, Kerstin 

Dahlin, Helsingborg, berättar om resor och mis-
sionsprojekt.

Onsdag 5/11
8.00  Morgonmässa
Söndag 9/11  25:e söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 13/11
14.00  Torsdagsträffen, ”Citronellorna” spelar cittra och 

sjunger.
Söndag 16/11  Söndagen före domssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.
Lördag 22/11
12.30  Lutherhjälpens julmarknad i 

Församlingshemmet.
Söndag 23/11  Domssöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Ida Knutsson – fiol.

Kalendarium

Hösten 2008


