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Barnkörens framträdande vid gudstjänsten den 13 april. Foto taget av: M.B.

Gott Nytt Kyrkoår
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Aningar och 
chokladtomtar

martid syns inte just den öppningen. 
Tänk ändå att något gott kommer av 
vissnandet.

Vi kanske kan finna att när ingenting 
skymmer vår blick och fångar vår 
uppmärksamhet som det brukar vara 
när världen är full av blommor, fåglar 
och sommargäster, hör vi Gud tala 
ordlöst om nåd och närhet även när 
sista lövet fallit.  EN trotsig, frostbiten 
ros är allt som finns kvar. Men Gud 
talar ljus och tröst till mig genom 
höstmörker och allhelgonasorg och 
mitt svar blir ett trotsigt jubelrop där 
jag tänder mina ljus och längtar efter 
julnoterna fast det bara är oktober. 

I lördags ringde 
en vän och berät-
tade att hon hittat 
de första choklad-

tomtarna på ett 
här icke namngivet 
varuhus. 

Detta var den 4 oktober. Kvällen efter 
var jag på väg mot Listerkyrkan när 
något annorlunda fick mig att se mot 
berget. En tydlig väg genom träden 
mynnade ut i en öppning av ström-
mande kvällssol. De allt mer kala 
träden ger ett annat ljusspel, som-

Mörkret faller, det är skönt att finna 
vilan och tilltalet i den vissnande hös-
ten och samtidigt känna aningarna om 
något annat. 

Pris vare vår Gud och Fader som 
skapar Livet med stort L mitt i den 
dödaste av alla tider och ger plats åt 
aningar som blir jubelrop. När du läser 
detta står jag nog mitt i kyrkokören 
och sjunger Hosianna!

Men se, chokladtomtarna behöver jag 
faktiskt inte alls.

God och välsignad vinter och juletid! 
Solveig Wollin
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

3

1948 års konfirmander

60-årsjubileum 2008-08-10 
Övre raden fr. vänster: Karl-Gustaf Mattisson, Evald Lindh, Lennart Nilsson, Per Lennart Persson, Birgit Elofsson f. 
Edvardsson, Lindis Nilsson f. Hedberg, Ulla Håkansson f. Lindh, Kerstin Håkansson f. Nilsson, Ellen Joelsson, Birgitta 
Johansson f. Johansson, Ingert Nilsson f. Andersson, Lennart Fors, Rune Edvardsson, Yngve Axelsson, Sture Nilsson, 
Johannes Johannesson, Tore Nilsson  
Nedre raden fr. vänster: Roland Mattisson, Signe Göransson f. Johansson, Karl-Erik Martinsson, Elvi Persson f. Svens-
son, Berit Wendén f. Persson, Hertha Nilsson f. Ohlsson, Patrik Carlsson, Eva Andersson f. Larsson, Inger Hermansson f. 
Bertilsson, Maj-Britt Olsson f. Assarsson, Olle Södergren, Alva Svensson f. Harrysson, Åke Nilsson

12 dec. Sölvesborgs lucia blev 
19-åriga Nogersunds-flickan 
fröken Gunnel Mattisson.

– Fröken Rosita Holmström, 
Hällevik, blev Tallparkens ljus-
drottning.

– Syföreningen i Mjällby Rö-
dakorskrets har i Församlings-
hemmet anordnat auktion, kaf-
feservering och ett sticklotteri 
som inbringade 2.500 kronor. De 
har på sitt program bl. a. hjälp 
åt behövande, stöd åt cp-sjuka 
barn, underhåll och utbyggnad av 
lekplatsen i kyrkbyn och att där 
sätta upp julgran med belysning. 
Under kvällen framträdde lucian 
Britt-Marie Wretborn och ett 20-
tal tärnor.

– Konstsmide på Listerlandet. 
Smedmästare Ernst Jönsson i 

Hörby, har under många år till-
verkat förnämliga saker såsom 
ljusstakar och dörrbeslag, han 
använder sig av gamla fina origi-
nalmodeller.

– Nylutad vårlånga 3 kronor per 
kilo. Stjärnstämplad oxstek 8 
kronor per kilo. Små rimmade 
tungor 6,50 kronor per kilo.

2 jan. 13.000 kronor i 1958 års 
kollekter i Mjällby församling, 
som är en av de allra offervilli-
gaste i hela landet.

– Invånareantalet ökade med 
43 personer under året då folk-
mängden var 5.652 personer, det 
föddes 89 barn och ingångna äk-
tenskap var 37. Äldste invånaren 
är änkefru Karna Olsson, Noger-
sund, som är född 1865.

12 jan. Efter högmässan i Mjäll-
by kyrka fick jordbruksarbetaren 
Ernst Gustafsson, Lörby, mottaga 
en belöning, från Hushållnings-
sällskapet i länet, för 40 års tjänst 
å hemmanet i Lörby skog.

– Den första ”nödgöken” i värl-
den som installerats på en fiske-
båt kommer trålaren Zenitha av 
Nogersund att få i samband med 
att båten får inmonterat en radio-
telefon. Detta blir en present från 
televerket enligt skeppare Kjell 
Mattisson.

– Vid en brygghusbrand i Hosaby 
hos lantbrukare John Johansson 
förstördes hundra tjog ägg. Tack 
vare brandkårens snabba ingri-
pande kunde man rädda 5 ton 
dyrbart vete som fanns på vinden.

Birgit Larsson

Fotograf Serny 
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…och julen sänkte sig 
ner på jorden

Många är berättelserna och histori
erna om den legendariske och vittom
talade kontraktsprosten Carl Adrian. 
Hans många gärningar och spår 
ibland bygdens inbyggare kommer 
med stor sannolikhet att spänna över 
ännu kommande släkten. 
Kyrkoherde för Mjällby församling 
var han i nästan fyra decennier, mel
lan åren 19121949. Han och hustrun 
Ebba Adrian f. Harring kom att få 
fem barn som nådde vuxen ålder. En 
av döttrarna, den sedermera präst
frun Märta Stenbäck (19041973), 
blickade år 1972 tillbaka på sin 
barndoms jular i Mjällby, och hon 
har här anförtrott följande till efter
världen i form av en ljudupptagning, 
som därpå blivit nedtecknad. Och i 
möjligaste mån har denna nedteck
ning här återgivits oredigerad för att 
därigenom ge en så autentisk bild 
som möjligt rörande hur julfirandet 
kunde gå till i Mjällby prästgård 
(dvs. nuvarande församlingshemmet) 
för ca 90 år sedan. 

Marcus Bernhardsson 

Före jul gick vi alltid in 
i Gleerups bokhandel på 
hörnet vid Stortorget och 
tittade på nyutkomna böcker. 
Nog önskade man någon el-
ler några och vi ville själva 
köpa någon till den eller 
den. Men, ack, julklappskas-
san var inte stor. Det blev 
kanske någon liten småsak i 
en billig affär.

Grisen var slaktad och kakorna ba-
kade – de gamla vanliga sorterna, och 
julgran fanns och ljus i de sedvanliga 
stakarna. Ett år under [andra världs-] 
kriget minns jag att vi inte kunde köpa 
några ljus. Det var ont om sådana, och 
de var dyra, och vi visste hur svårt far 
hade det med att klara ekonomin med 
fyra barn i skolåldern i Lund. ”Vi får 
fråga far, om vi får köpa ett paket jul-
gransljus till granen.” sa vi barn. Vår 
glädje blev stor, när vi fick ett ”Ja”, 
och framför varje kuvert på bordet 
på julafton stod också ett julgransljus 

i en hemmagjord ”stake”, en avsku-
ren potatis med ett hål i, invirat i rött 
silkepapper. 

Julen 1918, tror jag, vi fick elektriskt 
ljus i prästgården och i kyrkan, och 
det var en ”strålande” upplevelse. 
[Julottan år 1918 besöktes av ca 2000 
församlingsbor och den följande hög-
mässan besöktes av ca 1200 försam-
lingsbor]. 

På julafton åts skinka, brunkål, röd-
betor o dyl vid 12-tiden. ”Doppade i 
grytan” gjorde vi dock aldrig hemma. 
Det är ingen skånsk sed, och far och 
mor var skåningar. – Sen gick vi med 
far och mor till ålderdomshemmet 
[i Hörby] för julbön. O dessa gamla 
tiders hemska ålderdomshem! Jag ser 
dem för mig och känner lukten där. 
Men på julekvällen var det ändå gläd-
je, och far var de gamlas vän. Det var 
första gången jag hörde ”O du saliga, 
O du heliga” sjungas. Jag ser för mig 

Fyra av de fem barnen i familjen 
Adrian. Fr. v. Johannes, Märta, 
Ruth (gift Granstam) och Samuel.



en gammal blind gumma sjunga den 
av fullaste hjärta. – När vi gick hem, 
vilket tog ungefär 20 minuter, började 
det ringa i kyrk klockorna, julen ring-
des in. Det ringdes alltid i solnedgång-
en och tre gånger i rad, när de stora 
helgerna gick in. Då tyckte vi 
att helgen sänkt sig ner 
på jorden. Ty helg var 
det i mitt barndoms-
hem. [Och Mjällby 
kyrkklockor ringer 
alltjämt in julen 
på julaftonens 
kväll enligt 
denna, av allt att 
döma, medel-
tida tradition]. 

Middagsbordet 
var dukat när 
vi kom hem. 
Där var gott om 
hjälpredor, vi hade 
fyra trogna under 
min barndomstid: 
Elna, som var koker-
ska, Hilma och sen Herta, 
städerska och Mala, barnjung-
frun, hon förestod vårt skolhushåll i 
Lund och stannade 51 år i familjen 
och dog även hos oss. Nu fick de äta 
med inne, när det var högtid. Annars 
åt de i köket efter oss.

Jungfrurna var våra kära vänner, så 
länge de levde, fast de hade nog det 
hårt – aldrig någon fridag och ordet 
”semester” fanns ej för någon, men 
lyckliga och förnöjda var vi alla. Ty 
gudsfruktan och förnöjsamhet rådde i 

mitt barndomshem. Det står i Bibeln: 
”Gudsfruktan i förening med förnöj-
samhet är verkligen en stor vinning.” 

Alla ljusen tändes i matsalen och vi 
stod alla kring matbordet och sjöng 

hela psalmen: ”Statt upp, o Sion 
och lovsjung” i stället för 

bordsbön, och far bad en 
bön om en välsignad 

julhelg.

Så fick vi lutfisk, 
mors lutfisk, och 
sådan lutfisk 
har sedan aldrig 
funnits, och den 
härligaste sötaste 
ris grynsgröt, 
som Elna stått 
och rört i flera 

timmar, och sist 
mors inkokta jord-

gubbar, serverade 
i den fina kristall-

skålen från Sövestads 
prästgård, dvs. fars 

morföräldrars hem, och 
mors mandelmusslor och till 

det hela det goda juldrickat, hemla-
gad, tror jag.

Så gick vi in i salongen och mor läste 
högt upp alla julbrev och julkort, häls-
ningar från kära släktingar och vänner. 
Och när jungfrurna hade disken klar, 
kom de in i salongen och granen 
kläddes och far läste en betraktelse ur 
någon julbok. Sedan flyttade vi åter 
in i matsalen, kring det stora bordet 
för att dela ut julklapparna. Det var 

mest nyttiga klädesplagg, ofta hem-
magjorda, man fick. Jag minns ett 
år, då vi flickor fick varsin muff, av 
skinn från våra egna kaniner. O, att få 
inviga den vid julottan nästa morgon! 
Far delade ut julklapparna och läste 
upp julklappsverserna, som han var 
specialist på att skriva. Jag skulle än 
idag kunna läsa upp dylika, som jag 
minns. Sen var det ett ”tackande” hit 
och dit, och så satt vi och myste kring 
nötter och äpplen, gravenstein, från 
vår egen trädgård. Kanske fanns där 
någon apelsin också, men mycket mer 
var det ej på gottebordet. 

Sedan gällde det att komma tidigt i 
säng för att orka upp till julottan. På 
juldagsmorgonen var alltid Mala först 
uppe, hon stod då ofta i den öppna 
dörren åt verandan och såg bortåt 
kyrkan, där ljusen höll på att tändas 
av kyrkvärd och kyrkvaktmästare. Vi 
vaknade vid klockklangen och fick då 
bråttom upp och ut i kölden och till 
det strålande, överfyllda templet. O, 
vilken högtid! Jag ser ännu för mig 
många kära anleten, som nu sedan 
länge vilar under kyrkohällen. 

Så var det alltid högmässa kl. 11, och 
många stannade kvar till den. Far 
brukade ofta ta med sig hem en massa 
människor, som hade lång väg till kyr-
kan, och de fick äta frukost med oss.

Märta Stenbäck,  
född Adrian

Foto: ”Mjällby kyrka vintern 
2006”, M.B., 
”Julkrubban år 2004”, M.B. 
Foto på syskonen Adrian ur 
”Lunds stifts julbok 1965”
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Årskavalkad 2008
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Familjegudstjänst på Kyndelsmässodagen  Foto: P.C.

Gudstjänst  
 den 27 juli 

Foto: M.B

Barnkörens framträdande vid gudstjänsten den 13 april. 
Foto: M.B.

Musikalgruppen övar i församlingshemmet. Foto: M.D.                    

Lekmannakåren och Kyrkliga Arbetskretsen på utfärd till Trolle Ljungby Foto: P.C.

Spelmansmässa på pingstdagen
Foto: M.B. och P.C.

Musik i sommarkvällen 
midsommardagen  Foto: M.B. 
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Årskavalkad 2008

Kristi Himmelfärdsdag 
Foto: M.B.

Musikalgruppen övar i församlingshemmet. Foto: M.D.                    

Lekmannakåren och Kyrkliga Arbetskretsen på utfärd till Trolle Ljungby Foto: P.C.

DanInge Olsson gästar torsdagsträffen. Foto: M.H

SvenGunnar Månsson kå
serar på torsdagsträffen. 

Foto: M.H

Spelmansmässa på pingstdagen
Foto: M.B. och P.C.

Musik i sommarkvällen 
midsommardagen  Foto: M.B. 

Tuta & Kör – barnmusik med drag 
Foto: Barnverksamheten
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Årskavalkad 2008

Söndagen efter jul, Solveig Wollin, Annies Kvartett.  
Foto: M.B.  

Kyrkliga Arbetskretsens vårförsäljning. Foto: P.C.

Lutherhjälpsgruppens utfärd till Jämshög, vid minnesstenen 
till hembygdens söner. Foto: B.L.

Missionshusföre
ståndare Annie 
Nilsson hälsar 
här Mjällby för
samling välkom
men till höstguds
tjänst i Siretorp, 
på Den helige Mi
kaels dag. Foto: 
M.B.

I samband med 
Lister och Bräknes 
kontrakts sommar
andakt i Mjällby 
den 23 juli, visade 
Marcus Bernhards
son bl. a. kyrkan 
samt uppmärksam
made Roskilde
fredens 350 års 
jubileum. Foto: V.S.

Högmässa för församlingens 
förtroendevalda.

Foto: V.S.

Utdelning av 
hedersgåvor till 

församlingens 
förtroendevalda 

vid kyrksöndag för 
förtroendevalda den 

18 maj.
Foto: B.L.

Påskgudstjänst i Hörviks museum annandag påsk, den 24 mars.  
Foto: B.L.

Utdelning av hedersgåva till 
NilsErik Eriksson efter 25 års 
anställning vid kyrksöndag för 

förtroendevalda den 18 maj.
Foto: B.L.
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Föraldrahemmet låg i korsningen V. 
Mjällbyvägen och vägen som fått 
deras namn –  Remelinvägen. I dag är 
det bara det stora valnötsträdet som 
minner om gamla dar. Anton den äldre 
brodern född 1882, var ”en pennans 
man”, diktade och skrev kåserier, mest 
känd av ortsbefolkning genom sin fi-
gur ”Jon i täppet”, en populär läsning 
i Sölvesborgstidningen på 50-talet. 
Jon i täppet skrevs på ”listalännska” 
och skildrade händelser i tiden från 
en enslings horisont med humor och 
undertoner, gärna lite slängar till dåti-
dens makthavare.

För den två år yngre Albert var det 
musiken och hans fioler som upptog 
den mesta tiden. Han fick i tidig ålder 

ett munspel och lärde sig många 
gamla låtar av sin far Carl. I tonåren 
tog fiolen över och blev hans stora 
intresse livet ut. Albert ansågs vara en 
skicklig speleman och blev mycket 
anlitad till olika evenemang. Han 
komponerade också egna låtar vilka 
har bevarats tillsammans med öv-
riga melodier genom fioltrakterande 
släktingar. Albert byggde också fioler 
cirka 150 stycken, nämnas kan att han 
år 1931 fick andrapris vid Fiolma-
karförbundets stämma för en av sina 
fioler.

Remelinsällskapet bildades hösten 
1999, med syfte att ta tillvara och 
dokumentera – i deras tycke; kultur-
gärningen från de båda bröderna. Det 

har nu getts ut diktböcker, cd skivor 
och kassetter där Anton och Alberts 
efterlämnade verk kan avnjutas. Jon 
i täppet finns nu i bokform och delar 
av den kan även avlyssnas då utvalda 
kåserier uppläses på cd-skiva som föl-
jer med boken. Alberts musik är också 
dokumenterad på cd och kassett där 
svärsonen, August Fogelström tillsam-
mans med Rolf Remelin Fogelström 
och Anders Fogelström spelar. Inge-
mar Remelin, - dotterson till Albert 
framför också två egna låtar.

Initiativtagare till Remelinsällskapet 
var Ruth Mattsson , Hällevik – känd 
kulturvärnare på Lister – utan hen-
nes engagemang och entusiasm hade 
knappast sällskapet bildats. Utöver 
dokumentationen har även ett antal 
musik- och lyrik kvällar anordnats. Ett 
50-tal medlemmar har stöttat sällska-
pet. I och med att dokumentationen 
är avslutad kommer sällskapet att 
upphöra. Även i detta forum riktas 
ett stort tack till de som gjort nedlagt 
arbete möjligt - enskilda personer- 
50-talet medlemmar, Sölvesborgs 
Kommun m.fl.

För Remelinsällskapet: ordf. Rolf 
Remelin Fogelström

Foto: M.B.
 

Till en spelman   
av Anton Remelin

Tag ned din fiol från väggen och 
spela för mig en låt

Jag vill lyssna till smekande toner, 
jag vill glädjas i själen däråt.

Det bor tröst i den självande sträng-
en över ödsliga vidder blir sol.

Ack, kunde jag locka fram glädjen, 
som du, ur din gamla fiol.

Bröderna 

 Anton och Albert Remelin
För att hedra bröderna Remelin för deras efterlämnade kulturarv har Remelinsäll
skapet rest en minnessten på brödernas gemensamma grav på Mjällby kyrkogård.  

   

Minnestenen på Mjällby kyrkogård över bröderna Anton och  
Albert Remelin är belägen strax nordväst om kyrkan. 



Julkonsert  i kyrkan
Söndagen den 21 december kl. 16.00

Medverkande:
Kyrkokören, Celenokören,

Barnkören och Rolf Nilsson
Andakt: Patrik Carlsson

Anslagstavla
Vår julgran är av plast. Ja, 
därhemma alltså, inte i kyr-
kan. I kyrkan har vi ”riktiga” 
julgranar som är hämtade från 
skogen. Jag brukar försvara 
vårt val med att den konst-
gjorda granen är snarlik ett 
riktigt träd. Med ljus och kulor 
i är det nästan omöjligt att se 
skillnaden. Särskilt om man står 

några meter ifrån och belysningen i rummet inte är så stark. 
Någon sade till mig att ”den doftar ju inte gran”. Det hade jag 
inte tänkt så mycket på. För mig är synintrycket viktigast och 
förresten är det ju nästan ingen som har riktiga ljus i granen 
nuförtiden. Alla tycker att det går bra med elektriska ljus. Det 
blir julstämning ändå. Därför har jag inte heller något emot 
att ha en julkrubba av plast. Vi har faktiskt det också. Den är 
tillverkad av en känd leksaksfabrikant och den är avsedd att 
tåla att barn leker med den. Det har våra barn gjort. Figurerna 
ser visserligen inte verkliga ut men de blir levande genom att 
man får använda sin egen fantasi när man flyttar omkring dem 
och placerar dem på olika platser. 

Det är säkert olika hur mycket vi kan acceptera av ”konst-
gjorda” jultraditioner. En del tycker att allt måste vara genu int 
och gammaldags för att den rätta stämningen skall infinna sig. 
Andra har lätt för att vänja sig vid det som liknar det man är 
van vid fast det inte är precis likadant. Det går säkert att hitta 
många exempel på det. Det kan gälla julmaten, julmusiken, 
juldekorationer och mycket annat. Vi får vara olika och det får 
vara olika vad som behövs för att ge oss de rätta känslorna. 
Det viktigaste är ändå det som sker inombords, inte minst vid 
jul. Julfirandet handlar om Guds närvaro i vår värld. Vi firar 
att Gud kommer oss till mötes i en människa, i ett nyfött barn. 
Julen handlar om hur Gud finns nära också i vår mänskliga 
omsorg, i vår vänskap, i vår kärlek och i vårt sökande efter 
trygghet och tröst. Ett ljus tänds i världens mörker. Änglasån-
gen låter budskapet höras till vanliga människor som vi. Det 
kan vi manifestera och tydliggöra på många sätt. Vi gör det 
med sådant som syns och hörs. Vi gör det med sådant som 
doftar och smakar. 

I församlingen försöker vi att bidra till den inre julstämnin-
gen. I adventstiden, vår förberedelsetid, firar vi gudstjänster 
med traditionella ordningar och gamla psalmer men också 
med enklare ordningar och moderna sånger. Vi får se och höra 
luciatågen och vi firar julfest i alla våra grupper och verksam-
heter. När julen kommer är många trötta. Inte trötta på att fira 
jul, hoppas jag, men trötta av arbete, skola och julförberedels-
er. Då känns det skönt att bara få vara med och delta i någon 
av jultidens alla gudstjänster och känna julstämningen. Hop-
pas att du har möjlighet att komma till Mjällby kyrka i jul. Då 
får du höra julmusiken, sjunga med i psalmerna, se våra stora 
julgranar, känna doften från dem och se vår fina julkrubba på 
sin vanliga plats framme i koret. Jag tror att den stunden kan 
hjälpa oss att uppleva det inre mötet med vår frälsare, det som 
egentligen alla jultraditioner syftar till. 

En fridfull och välsignad jul önskar 
jag dig!

Kyrkoherdens 
tankar

Torsdagsträffar 
i församlingshemmet

Torsdag 11/12 kl. 14.00
Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag 

julklapp 40 kr.

Torsdag 8/1 kl. 14.00 
Christer Peters sjunger, spelar och berättar.

Torsdag 12/2 kl. 14.00 
Lars Jerrhag sjunger och spelar.

Välkommen!
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Barn- och ungdomsverksamheten
i Mjällby församling våren 2009

startar v. 4

i
För respektive verksamhet se separat program, 

eller kontakta oss för mer info 
VÄLKOMMEN TILL OSS! 

tel. 0456-542 54.
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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 
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  
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 36 61 
Församl.pedagog Emelie Hellsten  0454-469 56
Församl.värd. Åse Balkestam-Berglund 506 94
Kyrkokassör Bert Nilsson 507 57
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 Olofsson, Nogersund 2/4
Arne Johansson, Lörby 4/7
Hildur Wigstrand, Mjällby  4/7
Anna-Britt Bengtsson, Mjällby 11/7
Berne Nilsson, Mjällby 17/7
Sven Nilsson, Mjällby 18/7
Lorentz Johnsson, Mjällby 30/7
Lasse Wendelsson, Hällevik/Lund 1/8
Oskar Nordgren, Hörvik/Malmö 13/8
Oskar Svensson, Krokås 14/8
Gert Nilsson, Nogersund 15/8
Majken Nilsson, Hörvik 15/8
Henrik Nordgren, Bjäraryd/Hörvik 22/8
Rune Engström, Mjällby 28/8
Anna-Britt Björklund, Mjällby 29/8
Maj Carlsson, Lörby 3/9
Ingrid Persson, Hällevik 5/9
Evy Persson, Sölvesborg 12/9
Valter Nilsson, Lörby/Björkelund 12/9
Greta Nilsson, Sölvesborg 19/9

Emil Willy Ubbe Nordahl, Hörvik 13/7
Alexander Leopold Jagorstrand, Djupekås/Bryssel 27/7
Ellie Josefine Borgman, Djupekås 27/7
Denise Pauline Wilhelmina Tenten, Hällevik 3/8
John Philip Antonius Tenten, Hällevik 3/8
Filip Erik Raymond Vaugarny, Torsö 17/8
Valter Alvar Elof Olsson, Nogersund 17/8
Astrid Gunilla Althea Levinsson, Nogersund 31/8
Elias Per Robert Robertsson, Hörvik 31/8
Caspher Gunnar Emrick Rask, Hällevik 31/8
Love Ola Verner Eriksson, Hällevik 31/8
Carl Filip Stenkula, Sölvesborg 14/9
Maja Asta Marina Södergren, Hörvik 20/9
Sonja Rut Villemo Dahlin, Hällevik 21/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2008/2009

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

Veronica Karlsson och Glenn Carlsson, Osby 12/7
Anna Nordahl och Fredrik Karlsson, Hörvik 13/7
Marie Wideland och Mats Lennartsson, Helsingborg 26/7
Louise Berglund och Nils-Hugo Ingvarsson, Mjällby  2/8
Annelie Bengtsson och Karl Johnsson, Malmö 8/8
Åsa Ekman och Per Gustafsson, Malmö 6/9
Anna Södergren och Bert Svensson, Hörvik 20/9
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Fredag 28/11

13.45  Adventsgudstjänst i Hanö Missionshus, Patrik 
Carlsson, Maria Duvald, kaffe.

Söndag 30/11  Första söndagen i advent

10.30  Adventsgudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, 
Rolf Nilsson.

15.00  Adventsgudstjänst i Hörviks museum vid hamnen, 
Solveig Wollin, kaffe.

Onsdag 3/12

8.00  Morgonmässa.

Söndag 7/12  Andra söndagen i advent

10.30  Familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barnkör, luciatåg.

Torsdag 11/12

14.00  Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp 40:-.

Söndag 14/12  Tredje söndagen i advent

10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 21/12  Fjärde söndagen i advent

8.00  Julhälsning i Stenlängan, Patrik Carlsson, Hälleviks 
gitarrgrupp, julkaffe.

16.00  Julkonsert, Kyrkokören, Celenokören, barnkör, Rolf 
Nilsson, andakt: Patrik Carlsson.

Tisdag 23/12

13.00  Julbön på Svalan.

14.00  Julbön på Tärnan.

Onsdag 24/12  Julafton

16.00  Julbön, Patrik Carlsson, Familjen Knutsson.

Torsdag 25/12  Juldagen

6.30  Julotta, Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Fredag 26/12  Annandag jul

11.00  Högmässa i Ysane kyrka, gemensam gudstjänst för 
församlingarna i Sölvesborgs kommun.

Söndag 28/12  Söndagen efter jul

11.00  Söndagsmässa i Sölvesborgs kyrka, Gerda 
Mattiasson, gemensam gudstjänst för församlingarna 
i Sölvesborgs kommun.

Onsdag 31/12  Nyårsafton

17.00  Nyårsbön, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson.

Torsdag 1/1  Nyårsdagen

14.00  Mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 4/1  Söndagen efter nyår

10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Celenokören, gemen-
sam gudstjänst för församlingarna i Sölvesborgs 
kommun.

Tisdag 6/1  Trettondedag jul

16.00  Musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, Solveig 
Wollin, Kyrkokören och solister, avslutning av 
Svenska kyrkans julinsamling.

Torsdag 8/1

14.00  Torsdagsträffen, Christer Peters sjunger, spelar 
och berättar.

Söndag 11/1  Första söndagen efter trettondedagen

10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 18/1  Andra söndagen efter trettondedagen

10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 25/1  Tredje söndagen efter trettondedagen

10.30  Gudstjänst med jazzmusik, Patrik Carlsson.

Söndag 1/2   Fjärde söndagen efter trettondedagen

10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Onsdag 4/2

8.00  Morgonmässa.

Söndag 8/2  Kyndelsmässodagen

10.30  Familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barnkör, barn-
grupperna, ”dopfest” i församlingshemmet, vi 
inbjuder särskilt alla familjer som haft dop under 
2008.

Torsdag 12/2

14.00  Torsdagsträffen, Lars Jerrhag sjunger och spelar.

Söndag 15/2  Sexagesima

14.00  Mässa i Stenlängan, Lekmännens dag, Solveig 
Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.

Kalendarium

Vintern 2008-2009


