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Ida Knutsson, Bo Knutsson, Adam Nätt och Maria Knauss vid musikgudstjänst i Mjällby kyrka.
Foto: Patrik Carlsson.
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– När ni fastar, se då inte dystra ut!

Fasteinsamlingen 
2009 

Svenska kyrkans Fasteinsamling inleds på  
Fastlagssöndagen 22 februari och avslutas  

på Palmsöndagen 5 april.

frusen. Den som använder fastetiden 
till att plåga sig själv har all anledning 
att se dyster ut. På Jesu tid var det inte 
ovanligt att människor fastade på det 
sättet. Man ville visa upp sin lydnad 
och sin offervillighet inför Gud och 
inför andra människor.
I vår tid och i vårt land är det inte 
många som gör det. Vi har ingen tra-
dition av att fasta genom att frivilligt 
lida brist på förnödenheter. 

Vad kan vi då använda fastetiden till? 
Jo, kanske kan fastetiden vara en bra 
tid för att tänka efter och värdera. Vi 
behöver tillfällen att fundera över vad 
som verkligen är viktigt i livet och 
vad, av allt det vi har omkring oss, 
som verkligen har ett bestående värde. 
Fastetidens olika gudstjänstteman och 
bibeltexter ger oss många anledningar 
till det. De handlar om livets pröv-
ningar, om kämpande tro och om Jesu 
svåra väg till korset. Men de handlar 
också om kärlek, försoning och om 
livets bröd. De senare exemplen ger 
oss en viktig insikt. Det är sådant som 
vi inte förlorar när vi ger bort det. Av 

Jesus uppmanar oss att inte 
se dystra ut när vi fastar. 
Orden finns att läsa i en av 
bibeltexterna för fastetidens 
inledning. Det är evang-
elisten Matteus som återger 
dem i kapitel 6, vers 16. 
Uppmaningen ingår i Bergs-
predikan och är en av flera 
förmaningar och tolkningar 
av lagen och traditionen som 
Jesus gör. 

Varför skulle man då se dyster ut när 
man fastar? Jo kanske därför att man 
tvingar sig själv att avstå från något av 
livets goda, det som gör livet behag-
ligt att leva. Det är inte lätt att se glad 
ut när man är hungrig, törstig eller 

Jesus lär vi oss att kärleken och förso-
ningen, ja till och med brödet (Johan-
nes 6:1-15) blir mera när det delas.

Kanske är det så att gemensamt för 
allt det som har verkligt och bestående 
värde är att det inte går förlorat när vi 
delar det med andra. Det passar i så 
fall bra ihop med fastetidens viktigaste 
budskap till oss nämligen att Jesus ger 
sitt liv här på jorden för att vi skall få 
leva i evig gemenskap hos Gud. Jag 
tror att Jesus vill att vi skall förstå att 
vi inte själva behöver förlora något på 
att se medmänniskans behov och dela 
med oss av det vi har. Det vi vinner 
kommer alltid att vara mera värt än det 
vi ger. 

En som hade förstått det var Lina San-
dell Berg. Hon skrev en av de psalmer 
vi sjunger mest under fastan. Psalm 
45 ”Jesus för världen givit sitt liv” 
handlar om kärlek, lycka, frihet, liv 
och glädje. Då skall väl inte vi heller 
behöva se dystra ut när vi fastar?

Patrik Carlsson

bor i närheten. De har själva byggt 
den branta och steniga vägen ner till 
källan och de betalar för vattnet de 
använder. Också från grannbyarna 
kommer man för att hämta vatten. 
”- Det får de göra. Vi är ju människor 
och jämlikar. Det är ont om vatten nu 
och vi har en tradition att dela på det 
som finns” förklarar schejk Abudllahi 
Mohammed som är medlem i vatten-
kommittén.

Temat är klimat med fokus på vat-
ten som grunden för allt liv. Vatten är 
vårt viktigaste livsmedel. Målet är att 
samla in 45 miljoner till ett livsviktigt 
arbete.

Ett exempel på Svenska kyrkans 
engagemang är ett projekt för lands-
bygdsutveckling i Etiopien. Källan i 
Eltoke Aneno i östra Etiopien betyder 
mycket för byborna och för dem som 

Vill du också vara delaktig i detta 
projekt och i hela Svenska kyrkans in-
ternationella arbete är du välkommen 
att stödja Fasteinsamlingen. I Mjällby 
församling organiseras arbetet som 
vanligt av vår Lutherhjälpsgrupp. 

Patrik Carlsson

Amad är son till schejk Abudllahi Mo-
hammed, medlem i vattenkommittén i 
Eltoke Aneno.  
Foto: Magnus Aronson/IKON



3

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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20 febr. Tulpaner per st. 0,55 kr. 
Gräddtårta 3,25 kr.
– Receptarieexamen har av Ruth 

Bengtsson, Hosaby, avlagts vid Kung-
liga Farmaceutiska Institutet i Stock-
holm.
– Kustvarvet i Höganäs sjösatte sitt 

andra fartygsbygge. Liksom det första 
var beställaren hemma på Listerlandet. 
Denna gång var det kapten Karl Hed-
berg, Djupekås, som fick ett motorfar-
tyg om 370 bruttoton sjösatt. Gudmor 
var makan Nadia Hedberg som gav 
fartyget namnet ”Bleking”. Förra 
fartyget var som bekant m/f ”Bewe”, 
vars redare och ägare är kapten Bror 
Persson, Hällevik.
– Gesällprov i möbelsnickaryrket har 

avlagts av Alve Jullesson, Nogersund, 
vilken förutom Svenska Hantverks- 
och Småindustriers diplom även erhöll 
medalj.
– 17-åriga Mona Carlsson, Mjällby, 

korades i Tallparken till Miss Lister 
och går nu vidare i tävlingen om Miss 
Blekinge.
– Atombullen 20 öre, vörtbröd 1,25 

kr, Bostontårta 4,00 kr per st.
18 mars Brödrakvartetten Malte, 

Yngve, Birger och Einar Nilsson 
landade en fin laxfångst i hemmaham-
nen Hörvik. Bland de 225 laxar som 
brödernas trålare ”Lister” förde med 

sig hem, efter 13 dygns fiske vid den 
polska kusten, fanns någon godbit som 
vägde över 10 kg.
15 april Vid ett möte i Mjällby 

kommunalsal har Listers stärkelseför-
ening bildats.
– Mjällby kyrkofullmäktige har till 

entreprenör, för anläggande av nytt 
avlopp från kyrkogården, antagit bygg-
mästare Bertil Malmström, Skogsha-
gen, för 11.800 kr. Byggmästare B. 
Eliasson, Sölvesborg, antogs till entre-
prenör för uppförande av nytt uthus vid 
komministerbostaden för 5.860 kr.
– Blekinge hemvärnsförbund har 

beslutat att under året ytterligare 
satsa på Torsölägret, landets kanske 
naturskönaste område, för frivillig 
försvarsutbildning. Ett lotteri på 10.000 
varulotter har godkänts av länssty-
relsen. De pengar enkrona-lotteriet 
ger skall delvis användas till lägrets 
upprustning.
– Till handelsregistret har anmälts att 

Louis Elmlundsson och Robert Svens-
son, Hörvik, ämnar idka handel med 
minkfoder. 
25 april Istaby-ättling i Chi-

cago skickade pengar till blommor på 
Hainers grav. Kyrkoherde Stjernquist 
fick ett brev från miss Hanna Nilsson 
i Chicago, USA, jämte en penning-
summa med begäran om att pengarna 

skulle användas för inköp av blommor 
att pryda framlidne kyrkoherden Hans 
Hainers gravplats på Mjällby kyrko-
gård. Anledningen var att hon konfir-
merades av honom och att han ”gjorde 
livet glädjande för henne i ungdomen 
och därför lever i ljust minne”.
6 maj Enön har arrenderats av 

lantbrukare Jan Rosenlund, Hosaby. 
Enön omfattar förutom betesmark, ca 
40 tunnland odlad jord. En del ungdjur 
kommer att skeppas över till ön.
– Mjällby S.M.U-grupper gynnades 

av ett strålande väder, då de Kristi 
himmelfärdsdag i tidig morgontimma 
samlades till gökotta på Stibyberget.
– Vid Karlshamns läroverk har 

studentexamen avlagts av bl. a. Inga 
Bengtsson, Mörby och Tage Mellberg, 
Krokås.
– Mjällby kommun har beviljats stats-

bidrag med 380.000 kr för om- och 
tillbyggnad vid Lister-Mjällby skola.
15 maj Ett chartrat flygplan från 

Boston, USA, landade på Torslanda 
i Göteborg med inte mindre än 72 
svenskamerikaner ombord. Där fanns 
många med från våra trakter och som 
inte sett sin hembygd på årtionden.
– Vid smör- och mjölkbedömning i 

Växjö, där 47 mejerier från Småland 
och Blekinge deltog, placerade sig 
Listermejeriet på fjärde plats vad gäller 
konsumtionsmjölk och när det gäller 
filmjölk blev det en första plats.
22 maj Länsskolnämnden har 

förordnat nya ordinarie lärare fr. o. m. 
1 juli, med tjänstgöring tills vidare. 
Folkskollärarna Hans-Erik Johansson 
och Per-Arne Jönsson, den först-
nämnde vid Lister-Mjällby skola och 
sistnämnde vid Istaby skola.
– Zoologisk sensation i Hörvik, där en 

minkhona tillhörande Henry Birgers-
son, tog sig ur sin bur och valpade i 
en halmstack på gården. I den öppna 
buren hoppade en katt in och födde 
där två ungar. Minkhonan fångades in, 
men en annan hona fick ta hand om 
valparna. Kattmamman kördes ut ur 
buren, men kattungarna stannade kvar 
och dem ammade minkmamman upp. 
Detta är unikt anser experterna.

Birgit Larsson

Tjugofem damer i Hörvik har under några dagar genomgått en sykurs, som anord-
nats av Husqvarna. I bakgrunden bröderna Berghult som representerar Husqvar-
na symaskiner. Fotot tillhör Anita Persson
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Mjällby kyrkas brudkrona från 1948.
Foto: Patrik Carlsson

Seden med att använda 
krona vid bröllop är ifrån 
medeltiden och Mjällby 
församling äger idag två 
stycken brudkronor. 

Den äldsta av dessa kronor bär sex 
tinnar och är ifrån år 1948 och till-
verkad i förgyllt silver av guldsmed 
S. Gillgren i Stockholm och mäter ett 
omfång på nästan 10 x 10 cm. 

År 1953 anordnade Svenska Slöjd-
föreningen och Nationalmuseum en 
utställning i Värmlands museum i 
Karlstad. Utställningen hette ”Svenskt 
silver i dag” och ett av de föremål 
som då ställdes ut var just nämnda 
brudkrona. 

Församlingens andra krona är också 
tillverkad i förgyllt silver i Stockholm, 
men vid Hallbergs guldsmed AB år 
1956. Denna krona är något lägre än 

den förra samt har en genombruten 
pärlstavskrans med korsmotiv och 
franska liljor, vilka är dekorerade med 
vita och blåa taffelinfattade stenar. 
Vidare har de fem genombrutna 
bergkristallkrönta tinnarna inneslutna 
palmetter av blåa stenar. Tinnarna är 
också sinsemellan förbundna med bla-
dornamenterade bågar med hängande 
berlocker bestående av trons, hoppets 
och kärlekens symboler, dvs. kors, 
ankare och hjärta. 

Kyrkans mycket vackra brudkronor 
kostar inget att låna och församlingen 
ser gärna att de används i samband 
med bröllop. 

Marcus Bernhardsson 

Mjällby kyrkas brudkrona från 1956.
Foto: Patrik Carlsson.

Mjällby församlings 
två brudkronor 



Anslagstavla
”Det är kris i Sverige! Ekono-
misk kris i ett av världens ri-
kaste länder. I våra massmedier 
handlar det mesta om krisen. Vi 
tänker på herdepojken som ide-
ligen ropade: ’vargen kommer’. 
Till slut tog ingen honom på all-
var. Så kan det vara med stora 
tidningsrubriker t ex om kriser 
i ekonomin men denna gången 

känner vi på oss att det är annorlunda. Vi befarar att det kan 
vara ’på riktigt’.”

Citatet kunde ha varit aktuellt men det är det inte. Jag har kvar 
nästan alla mina gamla predikningar. Ibland är det lärorikt att 
läsa dem långt efteråt och fundera på hur både jag själv och 
omgivningen har förändrats under åren. Häromdagen tog jag 
fram en gammal predikan från sommaren 1992. Citatet är häm-
tat ur den. Kanske minns du också att vi det året fick lära oss 
det nya ordet ”krismedveten”. 

17 år har gått sedan dess och nu är vi krismedvetna igen. Nya 
ord och uttryck har tillkommit även denna gång. Vi har lärt oss 
att säga ”subprimelån”, ”global finanskris” och ”stagflation”. 
Det är förstås ingen överraskning för oss att kriser kommer 
ibland. Vi vet att ”inga träd växer upp till himlen”  och att kon-
junkturen inte bara kan gå upp. Det är dock inte heller denna 
gång någon tröst att höra för alla de enskilda människor som 
blir lidande. En global finanskris är nämligen inte bara global. 
Den är också individuell och den påverkar oss inte bara till det 
yttre. Känslor som oro, maktlöshet, vilsenhet och pessimism 
går inte alltid att mäta och de är därför inte lätta att visa med 
statistik. Ändå är många forskare eniga om att både de utlösan-
de orsakerna till en kris och det som slutligen kan vända utvec-
klingen till något positivt igen går att härleda till psykologiska 
faktorer. Därför vet vi att det kommer att ”vända upp” igen 
även denna gång. Det vänder när optimismen och framtidstron 
kommer tillbaka. Den kris vi nu upplever är varken den första 
eller den sista. Den förra högkonjunkturen var förstås inte hel-
ler den sista. Konsten att ”övervintra” krisen är att vi försöker 
att se individer  bakom alla siffror. Nära oss finns människor 
som har drabbats. Vi kan säkert hjälpas åt att hitta nya gläd-
jeämnen och ljuspunkter och se till att inte självkänslan går 
förlorad hos dem som nu fått veta att de är ”övertaliga”. 

Jag önskar också att kyrkan kan få erbjuda trygghet i en orolig 
tid och förmedla ljus och värme när det är mörkt och kallt. Så 
har det ofta varit. Kyrkan och gudstjänsterna förändras visser-
ligen för att möta nya tider med nya behov men traditionen och 
känslan av samhörighet är viktig. I kyrkan kan vi känna att vi 
hör ihop, inte bara med varandra, utan också med våra förfäder 
sedan lång tid tillbaka och med Gud. Det kan betyda mycket 
att se att människor före oss kunde bygga något bestående som 
vi har fått ta över. Att få höra att någon finns som vill vårt väl 
kan också hjälpa oss att gå vidare. Herren sade till Jeremia: 
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp. När 
ni åkallar mig och ber till mig skall jag 
lyssna på er” (Jeremia 29:11).

Kyrkoherdens 
tankar

Torsdagsträffar 

i församlingshemmet
Torsdag 12/3 kl. 14.00  

Sång och musik med Frälsningsarmén från 
Karlshamn.

Torsdag 16/4 kl. 14.00 
”Skillingtryck”, Maria och Bo Knutsson 

sjunger och spelar.

Tisdag 12/5 kl. 13.00 
Torsdagsträffens utfärd, anmälan till pas-

torsexp tfn 500 21 senast 30/4.

Välkommen!

6

Kyrkliga Arbetskretsens
årliga försäljning!

Tisdagen den 31 mars  

kl. 18.00
i församlingshemmet.

Konfirmandjubileum!
Mjällby församling ser gärna att f.d. konfir-

mander anordnar jubileumssammankomster. 
Om du vill hålla i ett sådant jubileum så tag 

gärna kontakt med pastorsexpeditionen.

För en rättvis 
värld utan 
hunger, 
 fattigdom och 
förtryck.
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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 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
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

Ulla Lindgren, Krokås 9/10
Ulf Lundblad, Nogersund 24/10
Arne Bengtsson, Krokås 30/10
Kjell Jonefors, Sölvesborg 5/11
Ann-Margret Johansson, Nogersund 14/11
Elin Elmlundsson, Sölvesborg 14/11
Karin Svensson, Siretorp 4/12
Nils Eliasson, Nogersund 10/12
Ernst Engström, Sölvesborg/Lörby 18/12
Janne Johansson, Lörby Skog 19/12
Anita Gustafsson, Hörby 30/12

Charles Leo Valdemar Lind, Hosaby 5/10
Romeo Carl Wiking Arrhenius Leandersson, Hällevik 12/10
Olle Nilsson Löv, Sölvesborg 25/10
Nathalie Maria Nilsson, Sandviken  9/11
Olivia Maj-Lis Paulina Evertsson, Nogersund 22/11
Disa Angelica Hvitveis Sandnes Åkesson, Hällevik 23/11
Amy Bodil Filippa Kristensson, Hällevik 30/11

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 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

Om du önskar erhålla ytterligare något exem-
plar av Kyrknytt, så är du välkommen in på 

pastorsexpeditionen, Stenlängan, församlings-
hemmet eller kyrkan för att få ett exemplar.

Jourhavande präst
Tel. 112

Vigsel

Lina Björkman och Per-Ola Björklund, Västra Näs 17/10
Susanne Östergren och Christer Svensson, Sölvesborg 12/12
Ida Persson och Mathias Heiman, Krokås 31/12
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 22/2  Fastlagssöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, moderaternas kyrksön-

dag, kyrkkaffe.
Söndag 1/3  Första söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 4/3
8.00  Morgonmässa.
Fredag 6/3
18.00  Världsböndagen firas i Listerkyrkan, årets program 

är från Papua Nya Guinea: ”I Kristus är många lem-
mar, men de är en enda kropp”, kaffeservering.

Söndag 8/3  Andra söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 12/3
14.00  Torsdagsträffen, sång och musik med Frälsnings-

armén från Karlshamn.
Söndag 15/3  Tredje söndagen i fastan
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.
18.00  ”Ellington-afton” med Big Band 0456, fri entré.
Söndag 22/3  Jungfru Marie bebådelsedag
10.30  Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barnkör.
Söndag 29/3  Femte söndagen i fastan
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Tisdag 31/3
18.00  Kyrkliga Arbetskretsens försäljning i församlings-

hemmet, auktion, lotterier, andakt, kaffeservering.
Onsdag 1/4
8.00  Morgonmässa.
Söndag 5/4  Palmsöndagen
18.00  Musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören
Torsdag 9/4  Skärtorsdagen
19.00  Skärtorsdagsmässa, Solveig Wollin.
Fredag 10/4  Långfredagen
10.30  Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören.
Söndag 12/4  Påskdagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören.
Måndag 13/4  Annandag påsk
15.00  Påskgudstjänst i Hörviks museum vid hamnen, 

Patrik Carlsson, kaffe.
Torsdag 16/4
14.00  Torsdagsträffen, ”Skillingtryck”, Maria och Bo 

Knutsson sjunger och spelar.
Söndag 19/4  Andra söndagen i påsktiden
10.30   Gudstjänst med musikal ”Dagen det regnade fär-

ger”, Patrik Carlsson, Musikalgruppen.

Fredag 24/4
19.00  Konsert, Musica Vitae, samarrangemang med 

Sölvesborgs Kammarmusikförening, fri entré.
Söndag 26/4  Tredje söndagen i påsktiden
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 3/5  Fjärde söndagen i påsktiden
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.
Onsdag 6/5
8.00  Morgonmässa.
Lördag 9/5 
12.00  Konfirmation, Solveig Wollin.
15.00  Konfirmation, Solveig Wollin.
Söndag 10/5  Femte söndagen i påsktiden
10.30  Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barngrupperna, 

barnkör, utdelning av ”Bibel för barn” till barn 
födda 2003.

Tissdag 12/5
13.00  Torsdagsträffens utfärd, anmälan till pastorsexp 

tfn 500 21 senast 30/4.
Söndag 17/5  Bönsöndagen
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag för för-

troendevalda, kyrkkaffe.
Torsdag 21/5  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Koraler från kyrktornet.
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, kyrksöndag för Röda 

Korset, Lottakåren och Hemvärnet, kyrkkaffe.
Fredag 22/5
13.45  Vårgudstjänst i Hanö Missionshus, Solveig 

Wollin, Bo Knutsson, körgrupp, kaffe.
Söndag 24/5  Söndagen före pingst 
10.30  Sånggudstjänst i vårens tid, Solveig Wollin, 

Annies kvartett.
Lördag 30/5  Pingstafton
18.00  Helgmålsbön vid minneslunden, Patrik Carlson.
Söndag 31/5  Pingstdagen
18.00  Mässa med sång och musik ur ”Levande” av 

Fjedur, Patrik Carlsson, gemensam gudstjänst för 
Svenska kyrkan i Sölvesborgs kommun, körsång-
are och musiker från Sölvesborg, Mjällby och 
Gammalstorp-Ysane.

Söndag 7/6  Heliga trefaldighets dag
10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Kalendarium

Våren 2009


