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Svenska kyrkans flagga är gul med ett rött kors. Den gula färgen står för ”det eviga ljuset” och ”Guds härlighet och 
makt”. Den röda färgen står för ”Guds kärlek” och för ”den helige Ande”. Kronan, Kristi segerkrona, symboliserar 
”Jesus Kristus”, världens konung och Hans seger över döden. Mjällby församlings flaggstång, foto: Patrik Carlsson
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Ur Psaltaren 104
Lova Herren, min själ!

Mäktig är du, Herre, min gud,
i höghet och härlighet är du klädd,
du sveper dig i ljus som i en mantel.
Himlen har du spänt ut som ett tält,

ovan skyn har du timrat din sal.
Du gör molnen till din vagn
och far på vindens vingar.

Du gör vindar till dina sändebud
och eldslågor till dina tjänare.

Jorden har du ställt på stadig grund,
den kan aldrig i evighet rubbas.

Urhavet täckte den som en klädnad,
vattnet stod högt över bergen.

Det flydde för ditt rytande,
när du dundrade tog det till flykten,

uppför bergen, ner i dalarna,
och stannade där du bestämt.
Du satte en gräns för vattnet:

aldrig mer skall det täcka jorden.

Du låter källor rinna upp och bli till 
strömmar

som forsar fram mellan bergen.
De ger vatten åt alla markens djur,

Vildåsnor släcker där sin törst.
Vid dem häckar himlens fåglar

och sjunger bland täta lov.
Du vattnar bergen från din sal,
jorden mättas av allt vad du ger.

***
Otaliga är dina verk, o Herre!

Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du skapat.
Där är havet, det väldiga, vida,
med en myllrande skara utan tal

av djur både stora och små.
***

Må Herrens ära bestå för evigt, 
må Herren glädja sig över sina verk.
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Jag går omkring på Hanö en vacker sommardag 
då havet smeker klippan med mjuka böljeslag
jag söker efter stenen där åbedagubben satt
där morfar såg hans skepnad en vacker sommarnatt

Men stenen den är borta och gubben likaså
men sägnen ännu lever hos folket kvar ändå 
det gamla bergatrollet det finnes icke mer
istället står en flicka på stigen där och ler

Den lilla flickan skrattar hon tror ej mer på skrock
hon tror att trollet varit en gammal getabock
kanhända ja kanhända kan hon ha rätt däri
ty allt kan ändra skepnad i folkets fantasi

Men Hanö äger minnen av mer historiskt slag
där låg en engelsk flotta förankrad där en dag
till minne därav finnes en engelsk kyrkogård
fast marken ligger jämnad, tilltrampad, torr och grå

Och käcka lotsar fostrats i mängd på denna ö 
de trotsat havets vindar mång natt på stormig sjö
o fiskare o sjömän har Hanö även fött
de djärvaste bland djärva, som levat här och dött

När höstnatt mörk sig sänker kring Listerlandets jord
jag ser ett ljus, som blänker tre tysta, låga ord
från Hanö fyr de komma o svävar över sjön
liksom en liten hälsning ifrån den gamla ön

Publiceras med tillstånd av Rolf Remelin Fogelström

Foto: M.B.

Hanövisan 
av Anton Remelin
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Onsdag 22 juni kl 19
”Zetterqvistorgeln tar ton”

Hällaryds kyrka

Onsdag 29 juni kl 19
”Orgeln på nära håll”

Mjällby kyrka

Onsdag 6 juli kl 19
”Konsten i kyrkan”

Ringamåla kyrka

Onsdag 13 juli kl 19
”Prästfrun som var gift 

med tre präster”
Gammalstorps kyrka

Onsdag 20 juli kl 19
”Ljusträd och ljusbord”

Olofströms kyrka

Onsdag 27 juli kl 19
”Gudsögat” 

Carl Gustafs kyrka, Karlshamn

Onsdag 3 augusti kl 19
”Förklaringsberget i taket”

Kyrkhults kyrka

Onsdag 10 augusti kl 19
”Jungfru Maria”

S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg 

Onsdag 17 augusti kl 19
”Är korset för stort?” 

Elleholms kyrka

Efter andakterna 
bjuder vi på enkel fika!

Sommarandakter 
i några av västra Blekinges kyrkor
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det finns en mening med livet, vår 
existens är inte tom och meningslös. 
I Jeremias bok i Bibeln står det  »Jag 
vet vilka avsikter jag har med er, sä-
ger Herren: välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp.« 
Att vara kristen handlar också om en 
tillhörighet, vi är inte ensamma.

Genom dopet tas vi upp i Guds fa-
milj. Genom dopet fogas vi in i livets 
stora sammanhang, i gudsgemenskap. 
Dopet är Guds omfamning, löftet om 
att vara med under alla livets dagar, 
oavsett vad som händer.

Tron på Gud är en hand som hjälper 
oss genom livet. Den släpar oss inte 
efter sig eller knuffar oss framför. 
Den är någon som går bredvid, ge-
nom ljus och mörker. Den är någon 
som stöttar och stundom bär.

Att leva nära Gud är också att vara 
omsluten av en kärlek, som vill ge 
frihet och ständigt skapa nya möjlig-
heter.

För mer information, läs på www.
svenskakyrkan.se
© Verbum Förlag AB 7-0152  Verbum 
JH. Återgiven med tillstånd från Verbum, 
Stockholm

Vad är kristen tro? Frågan 
kan besvaras med att tron 
är en tillit, ett stöd genom 
både ljus och mörker, något 
som bär, gemenskap och 
glädje.

Svaren på vad kristen tro är kan vara 
många och skiftande. För tron är inte 
främst en åsiktsgemenskap utan en 
gudstjänstgemenskap. Tron är djupt 
personlig, den punkt där egna erfa-
renheter av livet möter Gud. Liksom 
vi är olika personligheter får vi leva i 
vår tro på olika sätt.

Tron är en gåva. Tro är inte ett resul-
tat av prestationer, utan tro är tillit 
och förtröstan.

Vår tro börjar i skapelse ögon blicket 
och sträcker sig mot evigheten. I 
trons centrum blir Gud en av oss, 
en människa som genom sitt liv, sin 

död och sin uppståndelse gestaltar en 
kärlek som kan bära allt. Det förblir 
obegripligt, men här finns ändå kär-
nan i det vi tror.

Kristen tro
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Gud som har skapat oss och har all 
makt valde att bli människa, Jesus. 
Denne Jesus blev hånad, avklädd och 
utskrattad, sviken av dem som sa att 
de älskade honom. Till och med dö-
dad – den totala förödmjukelsen.

Det vänder Gud till något stort, ett 
löfte om nytt liv bortom döden.

I Jesus delar Gud mänsklighetens 
villkor. Till Gud kan vi komma med 
det som tynger oss, och Gud förstår, 
Gud vet hur vi har det. Att vara kris-
ten är att vilja leva sitt liv i försoning. 
Omsluten av kärlek.

Trons mysterium
Tron förändras över tid och får nä-
ring genom bibelläsning och bön, 
gudstjänstfirande och nattvard. Tron 
fördjupas också i stillhet, samtal och 
i önskan att låta sig tas i anspråk, att 
användas. Att tro på Gud ger energi 
att vilja vara en bättre medmänniska 
– däri ligger utmaningen och det som 
verkligen kan förändra allt omkring 
oss: »att älska din nästa som dig 
själv«, men framför allt att ta emot 
det Gud vill ge.

Ibland är det lätt att tro, ibland väl-
digt, väldigt svårt. Men styrkan på 
tron är inte avgörande. Ett senapskorn 
är nog, sa Jesus. Det viktigaste är 
kanske möjligheten att få vila i att 
Gud tror på oss. Alltid.

Varför vara kristen?
Kristen tro är att pröva ett tolknings-
mönster för livet. För vår tro säger att 
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I böajan au juni va vannet foatfarane 
kallt, män hin vaen hamnen va da 
grynnt å däa ble da vaamt foatast. 
Sött vann frau ringelen joade att däa 
va da rackans menna saunnflinna. Å a 
äjn dau inte sau gammal a da hiskelet 
pirret i maen baude å vaa å faunga 
saunnflinna.

Fåsst taa äjn au se skonna å håsana 
mä, ällas blea däj vauda. Å inte vauga 
äjn kämma hem mä syggeda håsa 
inte.

Naua äjn sinn seda pau äjn stäjn å 
fåsektet dåppa födana i da tjölslaana 
vannet sau tjänns da lide darret i häjla 
kröppen. Tänk åm da kåm äjna rittet 
stora jädde å bed äjn i täana. Män da 
jöa da allri, å kåmma vall allri å jöra 
hälla, sau da a barra te å håppa i.

Sinn sau va da da häa mä saunn-
flinnana. Ja, äjn faunga dåm jenåm å 
barra gau å stampa i saunnen, lamen 
sajta å beräjdda pau allt. Få da a sau 
att naua äjn gaua, sau skrämma äjn 
åpp däj smau flinnana såm ligga nea-
gravada i saunnen. Naua däj kåmma 
åll au dän wide bånnen, blea däj årria 
å väj vasken ud älla ing å inte väj däj 

haua däj ska ta väjn hälla. Dau söga 
däj se te näamaste jömme: ”Å da a ju 
min fod!!!”

O, kaa, hå da killas å tjänns häalet 
naua såm äjna lilla flinne fåsöga 
krybe ånne sjaungen. Sinn mauste äjn 
stau häjlt stilla sau hon slaua se te ro 
ånne foden. Män häjla tinna sau killas 
da sau äjn haulla pau å fågauss.

Naua flinnen haa lunat se lide, sau 
stecka äjn barra nea näven å taa äjtt 
rittet taag åm na – å sau haa äjn faun-
gat äjna saunnflinne. Däj a inte sau 
stora å fäjda fåstauss, å inte kan äjn 
ha dåm te medda, män däj a holians 
sau granna. Å sinn spralla däj sau 
rälet i näven sau äjn mauste najstan 
håppa pau äjtt bäjn å skriga å gala 
få å inte taba taaget. Män äjn haa ju 

vane, sau inte släppa äjn äjna saunn-
flinne såm äjn haa taet inte.

Hä ska äjn nu jöra mä äjna saunnflin-
ne? Jo, da a ju sau att däj annre dä-
gane å pöjkane tycke att da a lia rolet 
såm Sjänn, sau däj faunga däj mä. Å 
sau kan äjn säj hocken såm taet majst. 
Däafåa sau samla äjn dåm ätte haunn 
i äjna saunnhåle me vann i.

Å sinn naua äjn ha vaat fäat å a häjlt 
wida au tjyll åm födana, sau renga 
äjn hocken såm haa faungat flajst. 
Han älla hon vinna. Äjn kan tävla 
åm hocken såm taet däj tjyckaste mä, 
män da a äjn aan tävling.

Flinnana a inte nået å ha, sau äjn släp-
pe dåm tebages i sjöen ijeen. Däj kan 
va bra å ha te najste gaung äjn ska 
faunga saunnflinna. Å da kan mä va 
bra äm däj vajse te se lide sau kann 
däj blea goa å fäjda skråbba au pau 
höstakantena. 

Ibland faungade äjn aulawaabel. Män 
däj va sau kwalmia å ta i mä nävana!

Inte få ja vell ta i få mee, män ja va 
hemska bra pau å faunga saunnflinna. 
Sau ja vannt menna gaunga.

Faunga saunnflinna
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Fåa i vaadena haade vall najstan 
alla hushaull höns å gris, få å fau 
äjgg å fläsk, sau däj haade mad 
öva vintan.

Fläsket saltades i fläskakaat, få 
nånna frysbåxa fanns inte dau 
få tinna. Män få å fau lide faska 
mad sau kånne äjn kånsaväjra pau 
glasbåaka. Da joade vi mä, baude 
kåttlätta å tjödbålla, minns ja. Da 
tyckte vi va gått pau däj tinna, få 
ällas feck vi få da majsta ajda salt 
suul. Hönsen va daulia te å väapa 
pau vintan, sau däfåa va da bra å 
ha nealajda äjgg!

Äjggen laes nea i nået såm häjtte 
”vattenglas”. Da va nået flydanes 
såm fanns å tjöba pau flaske å såm 
blannades ud mä vann. Sinn östes 
da öva äjggen, såm haade lajts i 
äjna stora läjakrocke. Sinn haull-
de däj se däa häjla vintan. Däj va 
bra å ha te å baga au. Te stingkaga 
jeck da bra å nötta dåm mä. Män 
ajda dåm stekta älla kotta va inte 
sau gått, vell ja minnas, få gulena 

å widena blannades vesst å da sau 
inte sau gått ud hälla.

Få å fau äjgg feck äjn haulla höns. 
Å däj blee ju få gamla mä tinna, 
sau da feck skaffas tjylinga, sau 
äjn feck nya höns. Dau feck äjn 
läjgga äjna skrocke pau äjgg. Å 
äjggen däj bytte äjn se te au annra 
såm haade höns. Da va vall få å 
fau ing nya friska krafta i hön-
sagauan, kan ja tro. Däa feck 
skrockena ligga i tjäj uga i dän 
möake tjällan te äjggen haade 
kläckts. Å däj va dau få söda däj 
smau dunbållana. Män däj vajste 
åpp te höns sau smauningåm, å 
sinn va däj inte sau söda länga. 
Da vell sia, alla blee ju inte höns, 
äjn däjl tjylinga va taucka, å däj 
feck vajsa te se, sau da ble lide 
suul pau dåm. Sinn slajtades däj, 
å ble te äjn goa söndasmedda, älla 
twau.

Da va inte sau titt da vanka-
des tjyling fåa. Da fanns ju inga 
såm födde åpp tocket te å säjla. 

Da vell sia, naua hönsen blee få 
gamla blee däj vall kotta å åp-
pajdena däj mä. I alla fall kånne 
da blea lide äjgg öva, såm äjn inte 
nöttade säla. Däj plauckades nea i 
äjn kaaj, å äjn haunndug laes öva, 
sinn jeck vi mä dåm te butiken å 
bytte våss te nånna annra ajdans-
vara fåa dåm.

Da va inte sau gått åm kåntanta 
pau däj tinna. Å inte fanns da nån-
na betalkoat hälla. Däafåa ble da 
byttesaffäa iblann. Å da fångäj-
rade da mä!

Fånga sandflundror
I början av juni var vattnet 
fortfarande kallt, då var det dags 
för fångst av sandflundror. Bakom 
hamnen, där ringelen, en liten 
bäck, mynnade ut, var det en fin 
sandbotten. Här fanns de piggaste 
sandflundrorna.
Fångsten gick så till att man tog av 
sig skor och strumpor och vadade 
i det grunda vattnet. När man gick 
och stampade skrämde man upp 
de små sandflundrorna, som helt 
förvirrade försökte gömma sig. 
Hittade de då ingen sten fanns det 
bara ett ställe som verkade säkert 
för dem – under foten på den 
vadande.
Det var en fantastisk känsla att vada 
och plötsligt känna att det kittlade 
våldsamt under foten och en liten 
flundra borrade ivrigt ner sig i den 

vita vågformade sanden. Pojkarna 
och flickorna i Hellevik älskade 
detta fiske. Sven var inget undantag.
Man tävlade om hur många 
sandflundror man lyckades ta och 
hur stora de var. Efter fiskafänget 
släpptes de små flundrorna ut i 
havet igen för att få en verklig chans 
att växa till sig under sommaren och 
blir stora och feta skrubbor.

Höns och gris
Hönsen var nästan lika viktiga 
för hushållet som grisen. Utan 
höns hade det varken blivit 
sockerkaka eller pannkaka. Vi 
får inte glömma att ägg en gång i 
tiden gällde som betalningsmedel 
i butiken när man saknade 
kontanter.
Förr var alla höns s.k. sprätthöns. 

De behövde inte vara instängda i 
trånga nätburar så att deras fötter 
blev fördärvade. Nej, hönsen 
fick leva ett fritt liv. De var ute 
och sprätte och plockade och 
åt gröngräs. Äggen blev gula 
och fina, inte så bleka som av 
burhöns. Ibland kom hönsen in i 
köket och hälsade på!

Dessa två artiklar är hämtade 
ur boken ”Listalännska, Da a 
ju grannt, kaa!” (1997). Denna 
bok är utgiven av ”Gruppen för 
listerländskans bevarande och 
Hembygds- och Studieföreningen 
Facklan.” Dessa två artiklar är 
publicerade med tillstånd från 
Facklan.  

Höns å gris



 

Färsk potatis pr kg 0.45 kr. Janssons 
frestelse pr burk 1 kr. Mandelkubbar 
5 st. 0.85 kr.

– Poliosjuk Mjällbybo klarar födkro-
ken på korgmakeri i bygden. Arvid 
Johansson, Hörby, som tidigt drabba-
des av polio, fick efter en längre sjuk-
husvistelse i Kristianstad flytta över 
till vanföreanstalten i Helsingborg 
och det var där han lärde sig korg-
makeriet. Han gör sina dagliga turer 
på en ombyggd damcykel som blivit 
en trehjulig motoriserad butik. Hans 
egenhändigt tillverkade alster såsom 
korgar i pil- och rottingträ, har under 
35 års tid sålts till bygdens folk.

– Djupekås kallas inte utan skäl för 
Sydsveriges Skärhamn och ingenstans 
på sydkusten torde så många fartyg, 
som tillhör smårederier, vara samlade 
på en hand som i Djupekås. Här finns 
ett tjugotal fiskare som sysslar med 
ålfiske och resten av befolkningen är 
skeppare, men ingen har större för-
hoppning att någonsin kunna löpa in 
med sina båtar i en ordentlig hamn. 
Den som nu finns är knappt halvan-
nan meter djup och ger inte plats för 
mer än högst ett par vrakbåtar.

15 juli Nu får det inte komma mer 
regn, säger lantbrukarna på Listerlan-
det, som framhåller det allvarliga i 
om det skulle kommer mer nederbörd 
i likhet med det skyfall som på några 
timmar gav 63 mm. Det torde vara 
rekord för de senaste åren, säger fri-
sörmästare Eric Steen, som har hand 
om nederbördsmätningen i denna del 
av kommunen.

– Radio- och TV-män njuter av friden 
på Lister, långt borta från stadens jäkt 
och slit. De gamla fiskartorpen har 
blivit sommarbostäder. På Torsö träf-
fade vår medarbetare, redaktör Arne 
Ericsson vid Sveriges Radio i Malmö. 
Herr Ericsson berättade att man kom 
till Torsö första gången 1956 och när 
man väl tillbringat en sommar i detta 
underbara fiskeläge så bestämdes 
att hit skall vi alltid komma och det 
har vi också gjort intygar hustrun 
Anna-Maria. Nu har familjen, med 
fyra barn, köpt en gammal stuga med 
namnet Sjödala, som tidigare varit 
handelsbod. När semestern är slut 
forsätter Ericsson sändningen av ra-
dioprogrammet ”Besökstid” i Malmö.

– Listers äldste ”skinnknutte” torde 
smedmästare Ernst Jönsson, Hörby, 
vara. Fordonet han kör är en väl bi-
behållen Harley Davidsson. Den går 
fint, fast toppfarten bara ligger vid 
80-100 km, men det är tillräckligt, 
säger den pigge 65-åringen, som näs-
tan dagligen åker på sin Harley med 
sidovagn.

31 juli Vid Hälsingborgs stads barn-
sköterskeskola utexaminerades bl. a. 
Gunvor Nilsson, Mjällby.

– Vid Hanöhus i Hällevik arrangerade 
källarmästare Thure Mattsson en mi-
nigolftävling, med ett 40-tal deltagare. 
Segraren fick ett unikt pris nämligen 
en getabock, tvåan fick en gås och 
trean en anka i pris.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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8 juni Firman Hjallas diverseaffär 
i Hällevik har överlåtits av köpman 
Hjalmar Hilmansson, till köpman 
Kurt Hansson, Hällevik.

– Nästan mitt i centrum av Mjällby 
kyrkby ligger Klockarevången. En del 
av vångens mark uppläts för några år 
sedan till Mjällby Röda korskrets av 
kommunen, sedan kretsen utfäst sig 
att där skulle anläggas en lekplats. 
Så har skett och fr. o. m. denna som-
mar har fröken Gun Knutsson hand 
om de småttingar som vill roa sig på 
lekplatsen.

14 juni Som rektor vid skolväsendet i 
Almundsryd i södra Småland har för-
ordnats seminarieläraren Curt Rehn-
ström, Växjö, bördig från Hosaby.

– På Björknabben i Stiby har 84 som-
marstugetomter avstyckats. Marken 
som tillhör hemmansägarna Birger 
Olofsson och Sanfred Persson, Stiby, 
har sålt området till en mäklarfirma i 
Stockholm.

– Vid Tekniska institutet i Stockholm 
har från vägmästarekursen utexamine-
rats Kurt Ebbe Mauritsson, Mjällby.

– Styrmansexamen har vid sjöbefäls-
skolan i Kalmar avlagts av Lars-Erik 
Eriksson, Djupekås.

– Den första kursen vid Tollarps nya 
lanthushållsskola har avslutats. Bland 
eleverna märks bl. a. Berta Olsson, Dju-
pekås.

13 juli Fläskkarré pr kg 8.50 kr. 
Späckblandad köttfärs pr kg 8.60 kr. 

Fiskare Sevelius Broberg framför den nya båttrallen i Västra Näs. 
Kortet tillhör Inge Broberg

Postföreståndarinna Ruth Jansson expedierar 
en kund. Fotot tillhör kommunens arkiv
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PSALMEN
SIN LYCKA OCH SIN SOMMARRO
DE YRA FÅGLAR PRISA:
UR SKOGENS SNAR , UR STILLA BO
FRAMKLINGAR DERAS VISA.

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 
1 augusti till ”KyrkNytt, Mjällby 
församling, Kyrkvägen 4, 294 71 
SÖLVESBORG” eller lämna den på 
pastorsexpeditionen. Märk kuvertet 
”Sommarkryss 2011”

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

Sommarkryss
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PSALMEN
DETTA ÄR DEN STORA DAGEN ,
SOM OSS HERREN GAV,
LJUSETS DAG OCH GLÄDJEDAGEN,
SOM EJ NÅGON ÄNDE HAR.

Lösning till Vårkryss 2011
Vinnare av Vårkryss 2011

1: a pris Ingalill Ottosson
2: a pris Karin Nordqvist
3:e pris Gunvor Mårtensson

19 aug. Ombyggnaden av Hanö hamn 
ger ytterligare 80 m. kaj. Muddrings-
verket ”Björn” från sjöfartsverket hål-
ler som bäst på med att muddra upp 
inloppet till hamnen som skall bli 20 
m brett och med ett djup av fyra och 
en halv m. Ny hamnbelysning och nya 
fyrar ingår också. Kostnaden beräknas 
belöpa sig på 670.000 kr.

– På vägen upp mot Hanö fyr ligger 
öns enda café. Det är Hilma och Victor 
Olofsson, Istaby, som sedan sju år till-
baka driver caféverksamhet här, ett par 
tre månader på sommaren. Vi trivs fint 
här och jag tror, säger fru Olofsson, 
att Hanö skulle kunna bli det verkliga 
semesterparadiset om det fanns stugor 
att hyra eller annan inkvartering för de 
dagliga turisterna som bara kan stanna 
två timmar innan postbåten åter går till 
fastlandet.

24 aug. Yrkesfiskarena i Västra Näs 
har inte haft det alltför förspänt med 
hamnfrågan och annat som erfordras, 

för att yrket ska utföras på bästa sätt. 
Men efter att få uppmuddrat vid bryg-
gan har även en båttrall kommit på 
plats, med pengar för inköpet genom 
bensinskattemedel. Väg och vatten har 
hjälpt till med nedläggningen av den-
samma.

– Intill badstranden i Sandvik ligger 
två pittoreska torpstugor. Den ena 
byggdes 1850 av Amanda Bohlins 
mormor, Karin Olsson, efter hon fått 
ett arv på 100 kr efter sina föräldrar. 
Torpstugan innehåller ett rum och kök.

– Postverkets lokalfråga i Hörvik lö-
ses, när byamännen beslutat att hyra ut 
den gamla skolan till Mjällby kommun 
på fem år.

2 sept. I nybyggda Centrumhuset har 
postverket fått nya lokaler på riktigt 
central plats i kyrkbyn. Postförestån-
darinna är fru Ruth Jansson, som även 
förestod den gamla stationen.

Birgit Larsson
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Anslagstavla
I förra numret av Kyrknytt skrev 
vi om den kommande biskops-
visitationen. Nu är den redan 
historia men förhoppningsvis 
gjorde den några avtryck och 
intryck som blir bestående. Bis-
kops visitation har vi inte så ofta. 
Förra gången var för tolv år se-
dan och då hette biskopen Chris-
tina Odenberg. Nu är det Antje 

Jackelén som är vår biskop i Lunds stift och detta var hennes 
första visitation i Listers- och Bräkne kontrakt. Kanske hade 
du möjlighet att vara med vid någon av de gemensamma guds-
tjänsterna som firades i olika kyrkor. Vid en biskopsvisitation 
blir det många medverkande och en festlig inramning kring 
varje gudstjänst. Vi från Mjällby är särskilt stolta över att vår 
kyrkokör blev ombedd att medverka vid mässan i Sölvesborgs 
kyrka. Vi vet ju själva hur välljudande vår kör är och nu fick 
ännu fler möjlighet att höra den. 

Biskop Antje har valt ett nytt sätt att visitera kontrakten. I 
stället för att bara besöka kyrkor, församlingshem och olika 
församlingsverksamheter vill hon även göra besök på andra 
platser som betyder mycket för kyrkans medlemmar. I väs-
tra Blekinge tillhör omkring 80% av befolkningen Svenska 
kyrkan och här på Listerlandet är nästan 90% medlemmar i 
Mjällby församling. Vart man än kommer är alltså de flesta 
man möter representanter för Svenska kyrkan. Vår kyrka 
finns genom sina medlemmar på alla arbetsplatser och skolor, 
i alla bostadsområden, olika slags föreningar och fritidsak-
tiviteter. Kyrkan är inte en särskild grupp människor som 
man bara hittar i kyrkor och församlingshem. Detta ville 
alltså biskopen ta fasta på genom att besöka viktiga platser 
för människorna inom vårt område. Temat var energi, både i 
fysisk bemärkelse och i andlig. Biskopen frågade oss i förväg 
vad som ger människor energi i vår trakt, utom det vi själva 
erbjuder i kyrkan. Bland många bra förslag fastnade hon för 
några platser att besöka. Man hinner inte allt på några få 
dagar. Närmast Mjällby blev det ett besök på Strandvallen 
där vårt allsvenska fotbollslag spelar sina hemmamatcher. 
Verksamheten inom Mjällby AIF är inte svår att anknyta till 
ämnet energi. Klubbdirektör Jörgen Martinsson presenterade 
föreningen och berättade om alla energiska människor som 
har del i lagets framgångar, inte bara på planen utan också i 
kommittéer, arbetsgrupper, styrelseuppdrag och inte minst på 
läktaren. Han förmedlade en positiv anda av att alla behövs 
i sina olika funktioner och att det som ser omöjligt ut fak-
tiskt kan bli verklighet. För kyrkan är detta inga främmande 
tankar. Att vanliga människor kan uträtta storverk när vi får 
ta ansvar och känna samhörighet är ju välkänt i kyrkans tra-
dition. Att under kan ske så att det omöjliga blir möjligt är 
också något vi räknar med. Jag tror att vi behöver energi på 
många olika sätt. Vi behöver energi till värme och belysning 
men det är inget stort problem nu på sommaren. Vi behöver 
också all den inre energi som vi får i ett meningsfullt arbete, 
i något trevligt fritidsintresse, som exempelvis fotboll, och vi 
behöver andlig energi som vi får när vi 
delar känslan av gudomlig närvaro i en 
gudstjänst. En skön och energirik som-
mar önskar jag alla Kyrknytts läsare.

Kyrkoherdens  
tankar
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Konfirmandjubileum
Mjällby församling ser gärna att f. d. konfirmander 

anordnar jubileumssammankomster. Om du vill 
hålla i ett sådant jubileum så tag gärna kontakt med 

pastorsexpeditionen.

Förbön
Vid våra gudstjänster i Mjällby ber vi förbön. I bönen 
ber församlingen bl.a. för vår bygd, för fred och 
rättvisa åt alla, för sjuka och arbetslösa samt hopp 
och förtröstan för dem som har det svårt. Förbönen 
förmedlar också församlingens tack till Gud; för den 
värld som Han givit oss och för de gåvor och under 
Han låter oss ta del av genom nya möjligheter.
Tag gärna kontakt med tjänstgörande präst om du 
önskar ta med något i vår förbön. Det går bra att vara 
anonym.

Välkommen till 
Sommarkyrkan

Plats: Hälleviks camping
Tid:  9.30-11.00 12.30-14.00

När:  20-23/6
Barn i alla åldrar är välkomna

Barn under 4 år i vuxens sällskap
Vi kommer att leka, pyssla och träffa nya 

kompisar.

Hoppas att vi träffas!

Glada hälsningar

Anna, Emelie, Louise

Gamla foton
Vi är några st. personer som håller på med att 
dokumentera Mjällby kyrkas historia. Om du har 
något/några gamla foton av Mjällby kyrka alt. 
prästgården så är undertecknad intresserad av att få 
låna samt scanna av dessa foton. 

Hör gärna av dig till: Anna-Stina Bengtsson
Tel. 530 42
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen tisdag-torsdag 10-11
Dessutom telefontid
måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61
Tjänstgörande präst 500 26
Församlingspedagog  542 54
Diakoniassistent 509 97
Kantor 509 97
Församlingsvärdinna
Församlingshemmet 507 15
Kyrkvaktmästare 
måndag-fredag 9.30-10  509 90 
Nils-Erik Eriksson  0733-80 36 63
Hans-Peter Eriksson  0733-80 36 62 
Alexander Karlsson  0733-80 36 61

Bostadstelefoner:  
Kyrkoherde Patrik Carlsson 101 98
Komminister Solveig Wollin 158 67
Diakoniassistent Marie Nilsson 101 18
Kyrkokantor Bo Knutsson 560 93
Kyrkokantor Maria Duvald 199 69
Kyrkovaktmästare Nils Erik Eriksson   507 30
Kyrkovaktmästare Hans-Peter Eriksson 541 18
Kyrkovaktmästare
Alexander Karlsson  0733-80 36 61 
Församl.pedagog Emelie Hellsten  0454-469 56
Församl.värd. Åse Balkestam-Berglund 506 94
Barn- och ungdomsledare:
Louise Ingvarsson  509 48
Anna Kjellsson 528 26

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby

Kjell Torstensson, Mjällby 20/1
Ragnhild Olsson, Krokås 21/1
Catharina Robertsson, Hörvik 4/2
Ruth Olofsson, Skogshagen 10/2
Eva Zimmerdahl, Norje 11/2
Pär-Alve Persson, Krokås 11/2
Lillian Johansson, Lörby 16/2
Nils Nordgren, Nogersund 18/2
Emmy Olsson, Mörby 2/3
Bengt Mårtensson, Krokås 3/3
Ingemar Salomonsson, Stiby 4/3
Sven-Erik Listerud, Torsö 4/3
Aili Borg, Siretorp 11/3
Curt Hansson, Hällevik 11/3
Bengt Larsson, Mörby 16/3
Baltzar Olsson, Istaby 17/3
Kurt Johansson, Hosaby 23/3
Ingolf Persson, Istaby 25/3

Clara Sofia Nilsson, Hällevik 6/1
Lowe Erik Leander Svensson, Sölvesborg 8/1
Ella Stina Ebba Nilsson, Lörby 16/1
Hilma Agnes Marguerite Nilsson, Valje 16/1
Emil Jerry Kim Eker, Norremark 23/1
Per Olle Nilsson, Hörvik  30/1
Charlie Ebbe Engström, Klockskog  30/1
Casper Noel Ingmar Lundgren, Hällevik  5/2
Anton Oskar Ulf Borgman, Hörvik  6/2
Felix Melvin Södergren, Lörby  6/2
Ella Anna-Kerstin Greta Östensson, Malmö 19/2
Minna Melissa Jasmine Svensson, Nogersund 27/2
Hugo Tobias Håkansson, Sandvik 27/2

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 2011

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  
 Marie 509 97

Om du önskar erhålla ytterligare något exemplar 
av Kyrknytt, så är du välkommen in på pastorsex-
peditionen, Stenlängan, församlingshemmet eller 

kyrkan för att få ett exemplar.
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 19/6  Heliga trefaldighets dag
10.00  Gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.

Fredag 24/6  Midsommarafton
10.00  Midsommarstången kläs vid församlingshemmet. Tag 

gärna med blommor och grönt.
16.00  Dans och lekar vid midsommarstången.
17.00  Helgmålsbön med folkmusik, Patrik Carlsson, Maria 

och Bo Knutsson, Rolf Nilsson, Ida Knutsson.

Lördag 25/6  Midsommardagen
20.00   Musik och lyrik i sommarkvällen, Kyrkokören, 

Celenokören, Uno Hellgren, Rolf Nilsson, Maria och 
Bo Knutsson, andakt: Patrik Carlsson.

Söndag 26/6  Den helige Johannes Döparens dag
14.00  Sommargudstjänst på Mörby backe, Patrik Carlsson, 

medtag kaffekorg.

Onsdag 29/6
19.00  Sommarandakt för Listers och Bräkne kontrakt 

i Mjällby kyrka, ”Orgeln på nära håll”,  Patrik 
Carlsson, Bo Knutsson, enkel fika i kyrkan.

 Söndag 3/7  Andra söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson.
 
Söndag 10/7  Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00  Killebomgudstjänst på Stortorget i Sölvesborg (vid 

regn i S.t Nicolai k:a), gemensam gudstjänst för 
Svenska kyrkan i Sölvesborgs kommun. Körsångare, 
musiker och präster från Mjällby, Gammalstorp-
Ysane och Sölvesborg. Församlingarna bjuder på 
sillmacka efter gudstjänsten.

Söndag 17/7  Fjärde söndagen efter trefaldighet
10.00  Sommargudstjänst vid Listerkyrkan, Solveig 

Wollin, Rolf Nilsson – sång, Emanuel Jeppsson – 
saxofon, kaffe efter gudstjänsten, gemensam guds-
tjänst med Listers EFS.

Tisdag 19/7
20.00  Sommarkvällskonsert med ”Sax Vocals”,  Pia 

Karlsson – sång, B G Olsson – saxofon, Mikael 
Loorentz – keyboard, fri entré.

Lördag 23/7
11.00  Gudstjänst vid Engelska kyrkogården på Hanö, 

Solveig Wollin, David Åkesson – trumpet.

Söndag 24/7  Apostladagen
10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Söndag 31/7  Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 7/8  Kristi förklarings dag
10.00  Gudstjänst vid minneslunden på kyrkogården, 

Patrik Carlsson, Ida Knutsson – fiol.

Söndag 14/8  Åttonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 21/8   Nionde söndagen efter trefaldighet
18.00  Musik i sommarkvällen, Ola Söderdahl – sång, 

Sven Welander – sång och gitarr, Robin Duvald 
– slagverk, Maria Duvald – piano, andakt: Patrik 
Carlsson.

Kalendarium

Sommaren 2011


