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Jo, så är det faktiskt. I år har 
vi dessutom kyrkoval och 
det föder en viss förväntan 
– vilka känner sig kallade, 
vad längtar de efter, vad 
brinner de för, vilka gåvor är 
de rustade med, dessa som 
vi väljer in i församlingen 
och stiftet och kyrkomötet. 

Och det finns fler skäl till förväntan – 
den här hösten och förresten hela detta 
året är fyllt av ” detta är sista gången 
vi gör detta” eller ”nästa år är vi inte 
här och gör detta”. För när hösten är 

slut och vinterstormarna är över oss 
blir vi en större familj och får räkna 
ännu ett vackert Herrens tempel in i 
vår församling – Ysane kyrka.

Vi vet ju att allt har sin tid, det står 
redan i Predikaren och att vi 
egentligen bara ska leva en dag i taget 
där Herren leder och bär oss.

Men sedan är vi också hoppets barn 
– vi vet att morgondagen ligger i 
Herrens händer så på hösten planerar 
vi lite försiktigt för framtiden, fyller 
syltburkarna, fryser in, sätter lökar, 
gräver upp dahliorna, bänkar barnen 
för en ny termin i skolan, börjar smått 

fundera på 2014 års almanacka, för vi 
hoppas och tror att det som ligger 
framför oss också ska bli välsignat 
och nådefyllt. Rik på förväntan och 
tacksamhet är hösten, stilla ser vi fram 
emot tider som ska komma. Själv är 
jag mycket förväntansfull inför mötet 
med nya församlingsbor och guds
tjänster i en för mig ny kyrka. 

Tänk, vad rikedom som ryms i att vara 
Kristi kropp på jorden, på Lister
landet, här och nu! Må er höst bli 
förväntansfylld och god!

Solveig Wollin

Hösten 2013       förväntans tid!

Vallokaler:
Stenlängan i Mjällby 
och Församlingshemmet 
i Ysane
Valtider:
09.00-10.00
12.00-15.00
17.00-20.00

Förtidsröstning 
Inför kyrkovalet den  15 september 
2013 kommer pastorsexpeditionen 
i Mjällby att vara öppen för 
förtidsröstning på följande tider:

Måndag  2/9  kl. 10-13
Tisdag  3/9 kl. 10-13 samt 17-20
Onsdag  4/9 kl. 10-13
Torsdag  5/9 kl. 10-13
Fredag  6/9 kl. 10-13
Måndag  9/9 kl. 10-13 samt 17-20
Tisdag  10/9 kl. 10-13
Onsdag  11/9 kl. 10-13

På ditt röstkort hit-
tar du information 

om den vallokal 
som du ska rösta i.



Den 15 september är 
det kyrkoval. 
Då kan du som är medlem i Svenska 
kyrkan påverka färdriktningen de 
närmsta fyra åren för Sveriges största 
medlemsorganisation. 

Svenska kyrkans grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, samt utöva diakoni och 
mission. Din röst i kyrkovalet ger dig 
inflytande över hur din hemförsamling 
sköter sitt liv och sin verksamhet un
der den kommande mandatperioden.

Genom valet till stiftsfullmäktige har 
du dessutom möjlighet att påverka 
Svenska kyrkans arbete i hela Skåne 
och Blekinge, som geografiskt utgör 
Lunds stift. Förväntningarna är höga 
på kyrkan: Gudstjänster och riter som 
tolkar livets mening från födelse till 
begravning, diakonalt arbete, stöd i 
kriser, undervisning och kultur, en 
fristad som ger andrum, osv. 

Din närmaste kyrka är en av över 500 
kyrkor i stiftet, varav merparten är från 
medeltiden. Kyrkorna utgör det största 
sammanhängande kulturarvet i vårt 
land. Hur vi bäst fyller detta arv med 
liv även i framtiden påverkar du också 
genom att rösta i kyrkovalet.  

Svenska kyrkan är en demokratiskt 
styrd organisation där ledamöterna i 
beslutande organ utses genom fria val. 
En viktig skillnad jämfört med exem
pelvis ett politiskt parti är att kyrkan 

är en trosgemenskap – inte en åsikts
gemenskap. Hos oss finns utrymme 
för ett brett spektrum av uppfattningar 
i olika frågor. Det som förenar oss är 
dopet och tron. Vår vision i Lunds stift 
är ”Bottna i nåden, skapa i världen: in
spirera lärande och samlas kring hop
pet, med dopet som grund, för att möta 
livets och världens utmaningar.”  

Genom att rösta i kyrkovalet engagerar 
du dig också i arbetet för svaga och 
utsatta. Du är med och påverkar hur 
kyrkans arbete bedrivs på alla nivåer 
– även internationellt. Som medlem 
i Svenska kyrkan ingår du både i din 
lokala församlings gemenskap och i en 
världsvid kyrka. Din röst påverkar inte 
bara vardagen där du bor, utan till ex
empel också Lunds stifts engagemang 
för människor i en av världens yngsta 
– och fattigaste – nationer, Sydsudan, 
där vi har ett av våra vänstift. 

Tveka inte att kontakta dem som no
mineras till valet i din församling för 
mer information om var de står i frå
gor som känns angelägna för dig. 

Mer övergripande information om 
kyrkovalet finner du på Svenska kyr
kans webbplats; www.svenskakyrkan.
se/kyrkoval

Demokrati överlever inte av sig 
själv. Det krävs att vi som får 
rösta också använder oss av vår 
rösträtt. Gör din röst hörd den 
15 september. 

Antje Jackelén Biskop i Lunds stift

Gör din 

röst hörd
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"Vi lever i en tid då det talas 
mer om Gud och religion än 
på länge. Förväntningarna 

på kyrkans närvaro är 
många, stora och olika: 

gudstjänster och riter som 
tolkar livets mening från 
födelse till begravning, 
diakonalt arbete, stöd i 
kriser, undervisning och 
kultur, en fristad som ger 

andrum... Genom din röst i 
kyrkovalet är du med om att 

prioritera och utveckla".



4

Vi hälsar alla Ysanebor 
välkomna till vår nya 
gemensamma församling, där 
vi hoppas att alla ska känna sig 
välkomna och vi tror på ett gott 
samarbete för våra båda kyrkors 
och församlingsbors bästa.

Vi fortsätter vårt arbete med 
att få askgravlundar på våra 
kyrkogårdar.

• Vår förhoppning är att kunna 
medverka på ett sådant sätt att 
kyrkans ställning som en motvikt 
till ytlighet, kommersialism och 
individualism förstärks så att 
kyrkan i alla lägen har modet att 
stå på de mest utsattas och minst 
privilegierades sida.

• Med sin rikstäckande verksamhet, 
öppen för alla, erbjuder kyrkan 
tro, trygghet och gemenskap. Som 
självklar samlingsplats i både glädje 
och sorg är kyrkan oersättlig. Det har 
vi sett inte minst under senaste år.

• Tillsammans tar vi ansvar för att alla 
i vårt land ska ha tillgång till de stora 
kulturvärden som kyrkan vårdar 
och utvecklar. Vi vill helt enkelt att 
Svenska kyrkan skall förbli en del av 
allemansrätten.

RÖSTA!

 

Socialdemokraterna

1. Uno Johansson2. Ann-Britt Borgström3. Bengt Jansson4. Bengt Grannas5. Lena Karlsson6. Erik Persson7. Petra Jeppsson



 27. Ruth Knutsson, Mjällby
 28. Siv Edvardsson, Nogersund

 29. Kenneth Nilsson, Hällevik
 30. Paul Andersson, Norje

 31. Anders Håkansson, Siretorp

 32. Wivi Sivertsson, Mjällby
 33. Jesper Bengtsson, Lörby skog

 34. Ann-Marie Eskilsson, Norje

 35. Berta Andersson, Djupekås

 36. Maria Bengtsson, Lörby skog

 37. Inger Pilthammat, Hällevik
 38. Emilie Pilthammar, Hällevik
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Lister har varit kristet i ca 1 000 år. Vi vill 
att vår kyrka även framöver skall vara ett 
öppet och demokratiskt samfund, där du har 
möjlighet att kunna påverka.

2013 års kyrkoval är viktigt.
• Under kommande mandatperiod tas beslut om hur 

kyrkan på ett förnyat sätt skall fira gudstjänst, bedriva 
undervisning och utöva diakoni och mission.

• Svenska kyrkan i Mjällby församling skall ha som mål 
att finnas med i livets alla skeden, i både glädje och sorg.

• Kyrkan skall finnas där människor lever och verkar 
och vara en plats där tradition och förnyelse kan mötas. 
Vi kommer därför att verka för att Mjällby och Ysane 
skall vårda våra kyrkors traditioner samt finna många 
goda samarbetsområden för att komplettera varandra i 
förnyelsearbetet. 

• Kyrkan är, utöver att vara andlig förkunnare, bärare 
av tradition och kulturarv. En fortsatt spridning av vårt 
lokala kulturarv är därför en hjärtefråga.  

• Gudstjänsten är kyrkans centrala uppgift. Den skall 
vara tillgänglig för alla genom förnyelse i språk och 
utformning. Stort utrymme skall därför ges åt alla 
medlemmar, gamla som unga.

• Sång och musik förstärker den andliga upplevelsen 
och skall därför ges ett fortsatt stort utrymme i 
gudstjänstlivet. Vi vill verka för ett rikt musikliv i vår 
kyrka.

• Barn-, konfirmand- och ungdomsarbetet är viktigt. Vi 
vill utveckla detta för att stärka kyrkans framtid. Vi 
vill också öka antalet vuxengrupper, bibelstudium och 
samtal om livsåskådning. - Det ökar gemenskapen i 
församlingen!

Rösta på oss som värnar om vår hembygd - 
rösta på Kyrkans Bästa!

DIN röst är viktig

 

Kyrkans Bästa  
för Mjällby och Ysane

Bakre raden f. v. Bo Knutsson, Ebbe Larsson, Marcus 
Bernhardsson, Kenneth Nilsson, Arne Palmkvist, Birgitta 
Bergström, Jan-Erik Pilthammar, Ruth Knutsson, Evy 
Svensson och Ulla Östergren samt Inga-Britt Persson. 
Främre raden f. v. Inger Pilthammar, Emilie Pilthammar, 
Berit Hansson, Birgit Larsson, Kerstin Edvardsson, Kersti 
Södergren, Elsy Persson, Elsa Robertsson och Berit 
Persson samt Maivor Johnsson.  
FOTO: Fotograf Serny.

 1. Marcus Bernhardsson, Mjällby-Ljunga
 2. Ebbe Larsson, Mörby
 3. Kersti Södergren, Västra Näs
 4. Evy Svensson, Norje
 5. Anna-Stina Bengtsson, Hanö
 6. Ebbe Södergren, Västra Näs
 7. Sven-Olof Svensson, Norremark
 8. Bo Knutsson, Hällevik
 9. Arne Palmkvist, Mjällby-Åsar
 10. Ulla Östergren, Mjällby
 11. Elsa Robertsson, Hörby
 12. Ingrid Friman, Sandviken
 13. Karin Olsson, Ysane
 14. Maivor Johnsson, Hörvik
 15. Jan-Erik Pilthammar, Hällevik
 16. Birgitta Bergström, Hällevik
 17. Kerstin Edvardsson, Nogersund
 18. Sven-Inge Antonsson, Hällevik
 19. Berit Persson, Ysane
 20. Kith Mårtensson, Krokas
 21. Inga-Britt Persson, Hosaby
 22. Elsy Persson, Lörby
 23. Birgit Larsson, Mörby
 24. Marianne Hansson, Nogersund
 25. Victor Svensson, Norremark
 26. Berit Hansson, Mjällby
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Översta raden: Henrik Ivarsson, Adam Manfredsson, Minna Stensson, Isabella Andersson, Elina Fagerberg, 
Inna Artursson, Tilda Nilsson, Jonathan Kinder Nilsson.  Mellersta raden: Julia Olsson, Emma Robertsson, 
Andreas Bengtsson, Johan Peterson, Dennis Landqvist, Hampus Hellberg, Hugo Åkrell, Moa Johansson 
Bjernalt, Caroline Kjellsson, Stina Ludvigsson, Karin Åkesson, Emelie Hellsten, Fredrika Fagerberg.  
Nedersta raden: Anton Svensson, Joel Sandberg, Emil Södergren, Solveig Wollin, Simon Widerberg, Markus 
Böckman, Benjamin Olsson. Foto: Fotograf Serny

Översta raden: Ellen Eriksson, Ella Kowalczyk, Adam Johansson, Joel Jönsson Bremberg, Gustaf Nilsson 
Stjärnfeldt, Fabian Schultz. Mellersta raden: Julia Olsson, Daniel Axelsson, Anton Kjellsson, Markus 
Gustafsson, Jakob Thuresson, Elias Tagesson, Emelie Hellsten. Nedersta raden: Rasmus Bergfors, Emma 
Hedlund, Patrik Carlsson, Linus Hultman, Sandra Johansson. Foto: Fotograf Serny

Konfirmander
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Vardagsgruppen

Sommargruppen
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Vid min återkomst till 
gäs tg iva regå rden 
fann jag där en stor 

folkhop samlad. Det var en söndags
eftermiddag. Med få undantag var det 
raska, kämpahöga, starkt byggda och 
välskapade karlar av det vackraste 
folkslag, jag hittills har träffat i Sve
rige. Det är icke blott storleken, som 
utmärker dem, utan även deras ranka 
växt.

Jag kom icke från Asarum förrän 
klockan fem eftermiddagen, och nåd
de därför icke denna afton till Mjellby, 
utan måste bliva natten över i Norje 
gästgivaregård. Under denna väg fann 
jag landet mindre vackert och mindre 
kultiverat. Klipporna försvann efter
hand, men trakten är tämligen sandig 
och uppfylld med stenar. Den intres
santaste platsen fann jag vid Mörrum, 
där man kommer över en starkt bru
sande ström – Mörrums ån, som har 
sitt utlopp från den stora sjön Åsnen i 
Småland, och är en av de betydligaste 
strömmarna i Blekinge. Här är ett yp
perligt laxfiske, som tillhör kronan, 
och som omtalas allaredan i konung 
Valdemars jordabok som regalt på 
1230talet. Strax vid Mörrum står på 
bägge sidor om landsvägen en krets 
av bautastenar. Jag kunde räkna över 
16. En del hade en höjd av 56 alnar. 
Några var avbrutna. Det är ett av de 
vackraste fornminnesmärken jag nå
gonsin har sett. Jag kan icke underlåta 
att påpeka hurusom bautastenarna 

förekomma ganska talrikt i Ble
kinge, därest man jämväl finner icke 
så få andra intressanta minnesmär
ken, däribland åtskilliga runstenar.  
I Norje fann jag den sämsta men på 
samma gång dyraste gästgivaregård 
jag någonstädes i Blekinge anträffat. 
Jag måste här betala 68 gånger så 
mycket som i Kalmar län, och dock 
kunde jag ändå icke njuta av vare sig 
mat eller dryck, så uselt var det. Det 
övriga stod i förhållande därtill, och 
till på köpet förstördes min nattro av 
en del tyskar, som kom vid midnatts
tid. Deras omåttliga stoj varade näs
tan hela natten igenom och jag måste 
under tiden höra på, endast åtskild 
ifrån dem genom en tunn brädvägg. 
Då jag om morgonen begärde skjuts 
till Mjellby prästgård, nekade man 
mig denna under förklaring, att man 
icke lämnade skjuts utan till närmaste 
gästgivaregård, vilket var ett lagstri
digt bedrägeri. Jag måste alltså leja 
en bonde och betala honom så mycket 
för en mil som för halv femte. Till 
detta oväsen är engelsmännen skuld, 
vilka har tagit ön Hanö, i besittning. 

De har där en ordentlig station för de
ras krigsflotta och en handelsstation 
på ön, från vilken de bedriva smyg
handel. En var vet nämligen, att det 
krig, som Sverige i två år fört med 
England, är blott för syns skull. Dag
ligen komma engelska officerare och 
sjöfolk i land i Mjellby socken, varest 
de alltid, medan kusterna varit besat
ta med strandvakter, haft fri åtgång 
både till levnadsmedlen och körslor. 
Under tiden har de också begagnat 
platsen till att skilja sig vid krigs
fångar. Sålunda landsatte de här i fjor 
sex danska sjömän av ett taget skepp, 
och änskönt de varit så omtänksamma 
att de låtit folket behålla sina danska 
pengar, ville ingen i hela socknen giva 
dem något för dessa. I ett helt dygn 
hade de icke fått mat (till ringa ära för 
socknens befolkning), då de äntligen 
kommo till komministern i Mjellby, 
Landergren, som hjälpte dem i deras 
trångmål och understödde dem med 
pengar, så att de kunde komma vi
dare.
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Christian Molbech efter en teckning av A. Jensen.

Christian Molbech, * 8 oktober 1783, † 23 juni 
1857. Dansk undersåte. Bl.a. historiker och 
littera  tur historiker vid det Kungliga Biblioteket i 
Köpenhamn. Grundare av ”Den danske historiske 
Forening” samt den förste redaktören för 
”Historisk Tidsskrift”, som i dag är världens äldsta 
veten skapliga historiska tidskrift. 

För tvåhundra år sedan var det oro-
liga tider i Sverige. Kung Gustaf IV 
Adolf hade just blivit avsatt i en stats-
kupp och den åldrande och barnlöse 
Carl XIII sattes på tronen. Revolu-
tionens vindar från Paris svepte över 
Europa och många fruktade för att 
det skulle bli inbördeskrig även i vårt 
land. Mitt i detta kaos pressades den 
svenska regeringen år 1810 av frans-
männens kejsare, Napoleon, att för-
klara Storbritannien krig.

Detta samtidigt som England för-
skansat sig på och omkring handels-
stationen Hanö. Från denna omväl-
vande epok i vår historia finns det en 
bevarad reseskildring som går från 
östra Blekinge till Lister.

Resenären är en 29-årig dansk herre 
vid namn Christian Molbech. Skild-
ringen är troligen från sommaren 
1812 och språket i denna utgåva 
har i viss mån moderniserats och i 

ett eller i ett par framtida nummer 
av Kyrknytt kommer vi att på gro-
piga och dammiga grusvägar samt 
i skumpande hästskjutsar få slå följe 
med denne resenär. Vår del av denna 
resa tar sin början då Christian Mol-
bech anländer från Asarum till Ysane 
socken och byn Norje.  

Marcus Bernhardsson

Reseskildring

Spännande fortsättning följer i 
kommande nr av Kyrk Nytt



Vem var kontraktsprost 
Carl Adrian?
Torsdagen den 5 september 
kl. 18.30 i Mjällby 
församlingshem

Ove Johnsson kåserar över den 
legendariske Mjällby-kyrkoherden Carl 
Adrian, som verkade på Lister mellan 
åren 1912 och 1949.
Arrangör: Mjällby Lekmannakår. 
Kaffeservering.

Bygdehistorisk afton

Listers häradsvapen

 

- I Stiby missionshus hölls musik-
gudstjänst med ungdomar från nybil-
dade E.F.S. Musikkår och gruppens 
sångare. Ledare för gruppen är Gun-
nar Ebbinge.

- Klackarna i taket var det i Lörby 
skola, då Asarums folkdanslag vilket 
tillsammans med ett 30-tal lörbybarn 
svarade för ett trivsamt program, det-
ta under ledning av Egon Nilsson och 
makan Inga-Lill, vilka är ledare för 
det livaktiga folkdanslaget i Lörby. 
Dräkterna till barnen har sytts upp av 
fruarna Margit Olofsson, Lörby och 
Viola Jeppsson, Hosaby med sakkun-
nig hjälp från fru Inga-Lill Nilsson. 
Aftonens ekonomiska behållning blev 
ca 1 300 kr, som delas mellan Rädda 
Barnen och danslaget i byn.

2 dec. Mjällby kyrkliga arbetskrets 
firade sitt 50-årsjubileum vid sönda-
gens högmässa i kyrkan och med en 
högtidlighet i församlingshemmet. 
Vid samkvämet där, fick kretsen som 

gåva en större penningsumma av 
okänd givare. Gåvan skall fördelas 
till afrikamissionen och till en skola i 
Hongkong. Som gåva till församling-
ens kyrka överlämnade arbetskretsen 
ett oblatskrin.

- Välbelägna villatomter, byggbara 
till våren är till salu i Mjällby och No-
gersund och kostar 3 000 kr pr styck 
inklusive vatten och avlopp.

- Rökt sidfläsk 7.90 pr kg, vitkål 0.25 
kr pr kg, clementiner 3.20 pr kg.

Birgit Larsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

Tidningar från september 
och  okto  ber månad sak-
nas på kommunarkivet.  

6 nov. Vid församlingsafton i Sire-
torps bygdegård beslöts att bilda en 
kyrklig syförening och intresserade 
damer kommer att kallas till samman-
träde i Östragården inom kort.

- Unganka pr kg 8.40, lutfisk pr kg 
3.90, rödkål pr burk 1.30, cirkelkaffe 
1/2 kg 3.95.

25 nov. Vid Mjällby kommunalfull-
mäktiges sammanträde, un der Erik 
Jönssons ordförandeskap, godkändes 
nämndens förslag om att inköpa går-
den Mjällby 6 av hemmansägare Elon 
Johansson, för cirka 175 000 kr. En 
plan har uppgjorts för området, där 
man skall kunna bygga 259 lägenhe-
ter. Vidare beslöts att av godsägare 
Per Johansson, Hörby-gård, inköpa 
ett markområde i Nogersund för 85 
öre pr kvm.
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NYTTA
VARG I
. . .  ÄR

FREDLÖS
SKARPA

BRIESE
VI SETT
PÅ BIO

DEN
ÄKTA

HÄLFTEN
ÄNGLA-
STADEN

LÄSA INTENSIVT

LEDS AV
ZUMA

KÄND
HELMUT

VILL
INTE

TRILSK
TÄNKA

HAR
SITT
SEGEL

BLIR
REGLAD

MED
PÅ I

BERED-
SKAP

SKÅRAHATTA
FÖR-

LORADE
TRON

YTTER-
ROCK

VILL VI
FÅ EN
ANDRA

VÄTE BETRÄF-
FANDE

HUVUDPERSON
I BOK AV BUNYAN

ÅTSKILLIGA
PÅVARS NAMN

VISKA KARONS-
MYNT

HJÄLP

RUBEL-
DEL

ÄR NATT-
VARDEN

VIKT

FLOD-
BÅTS-
SKEP-
PARE

GUDOM-
LIG

PERSON-
DATOR

Å

N D O P
M A L A K I

T T E LI
I M G

R
I
M

S O M R A
N A E M

L
H A R L Å N G A N V Ä G

A
T
T

K

P I U S
B O R S T E

B O T
E
N

K O P K
L G O C H S V Å R

G
ÅP A L E T

C H A N S

H E L I

M
E
G

NMARS A K
N O A

L

M
P

O
L U G

E A

L E

L

JJOOKK
FF 33 22

PSALMEN
GUD, DITT FOLK ÄR VANDRINGSFOLKET.
SJÄLV DU MITT IBLAND OSS GÅR.
DU OSS LEDER, DU OSS STÄRKER,
NÄR VÅR VÄG BLIR LANG OCH SVAR .

Lösning till Sommarkryss 
2013

Vinnare av Sommarkryss 2013
1:a pris: Nea Gustavsson, 
2:a pris: Pernilla Larsson 
3:e pris: Britt-Marie Larsson. 
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den  
1 november till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Höstkryss 2013”
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

Höstkryss

Även ett litet berg  
nuddar himlen 

Så heter en av de sju vandringarna som finns i Anna Alebos  
pilgrimsbok Vandra med Frälsarkransen. 

Torsdagen den 10 oktober 2013 
bjuder vi in till heldagskurs i 
Mjällby, då får du lära dig mer om 
Frälsarkransen och hur man kan 
pilgrimsvandra med hjälp av den och 
Annas bok. På förmiddagen samtalar 
vi och på eftermiddagen gör vi en 
kort pilgrimsvandring.

Kursen leds av pilgrimspräst Anna 
Alebo och verksamhetsutvecklare 
Marlene Holmqvist.

Kostnad: 500 kr inklusive bok, fika 
och lunch i Stenlängan.

Information och anmälan: Marlene 
Holmqvist,  
marlene.holmqvist@sensus.se,  
070322 12 41, senast 20 september.

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, 
Pilgrimsvägen och Sensus studieförbund.

Pilgrimsvägen

 



Kyrkoherdens tankar
Du vet väl att det är kyrkoval den 15 
september. Svenska kyrkan har valår 
vart fjärde år liksom kommun, lands
ting och riksdag. Dock är kyrkans val 
alltid ett år före. Det finns stora likhe
ter mellan valen, det handlar ju om 
demokratiskt styrda organisationer. 
Det finns också skillnader som t ex 
att ”partierna” i kyrkovalet kallas no
mineringsgrupper och att de ofta he
ter något annat än de partier som stäl
ler upp i andra val. I kyrkovalet finns 
dessutom flera grupper som inte har 
någon direkt motsvarighet bland par
tierna. En skillnad är också att endast 
kyrkans medlemmar har rösträtt i 
kyrkovalet men å andra sidan får man 
rösträtt redan vid 16 års ålder. Här på 
Listerlandet har vi en hög andel kyr
komedlemmar i befolkningen så det 
är många som är röstberättigade.

Nytt för i år är att det lokala valet gäl
ler ett större område än tidigare. Från 
och med årsskiftet hör även Ysane 
kyrka och det som tidigare var Ysane 

församling till Mjällby församling. 
Därför gäller valet den ”nya” Mjällby 
församling som bildas 1 januari. Nya 
kandidater och nya ansvarsområden 
gör valet ännu mera angeläget.

Jag vet inte om du är en av dem som 
brukar rösta i kyrkovalet. Om det är 
så hoppas jag att du fortsätter att ut
nyttja din demokratiska rättighet. Om 
du däremot är en av dem som inte 
brukar tycka att kyrkans demokrati är 
så viktig eller att det är för svårt att 
veta vilken grupp du ska rösta på hop
pas jag att du funderar en gång till på 
det. Man behöver inte vara insatt i alla 
frågor för att rösta. Det kräver vi ju 
inte av oss själva när vi röstar i de an
dra valen heller. En viktig orsak att 
lägga sin röst på en grupp eller någon 
person som verkar vara förtroendein
givande är att visa sitt stöd för det de
mokratiska systemet. Det är väsent
ligt att värna om vår demokratiska 
kyrka. Jag är övertygad om att Guds 
ledning kommer bäst till uttryck på 

lång sikt om vi fattar de viktiga beslu
ten gemensamt även om vi förstås 
ändå kan hamna fel ibland. Alternati
vet att kyrkan skulle styras av några 
få experter kan inte vara bättre. Om 
alltför få röstar i ett val ger man ty
värr goda argument åt dem som vill 
avskaffa demokratin.

De som ställer upp i valet presenteras 
i detta nummer av Kyrknytt. Alla hus
håll får också information hemsänd 
om valet och de olika grupperna. 
Hop pas att du har tid att ägna en liten 
stund åt att läsa igenom den.
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Anslagstavla

Torsdagsträff
i församlingshemmet

Torsdag 12/9 kl. 14.00
”Sång på gång med Skattängs”, Sven-Eric och 
Elizabeth Skattäng från Falköping underhåller.

Torsdag 10/10 kl. 14.00
”Erik och Sigvard”, 
naturfotograf Lars-
Olof Hallberg visar 
bilder och berättar 
om bröderna i 
Hågeryd.

Välkommen!

Allhelgonatid
Du som besöker kyrkogården under helgen, 

välkommen in i kyrkan och värm dig med en 
kopp kaffe och en stunds stillhet.

Öppet i kyrkan:
Torsdagen den 31/10 kl. 14 17
Fredagen den 1/11 kl. 10  16.30

Lördagen den 2/11 kl. 10 15

Jag gråter därför att jag har älskat
Jag gråter därför att jag saknar

Jag är i sorgens hus
Jag betalar kärlekens pris
Inte ens döden ska få ta

ifrån mig detta att jag har älskat.

Ur boken ”När dagarna är räknade”  
av Eyvind Skeie
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen 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
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

Ville Leo Pawlowicz, Mjällby 7/4
Leon Vallentin Pehrson, Hällevik 12/5
Izabelle Emmy von Schéele, Malmö 18/5
Axel Edvard Kyllönen, Hörby 26/5
Nils Oskar Helmer Olofsson, Lörby 1/6
Cory Seth Lövgren, Mjällby 2/6
Jodie Marie Lövgren, Mjällby 2/6
Wilma Elly Viktoria Arvidsson, Nogersund 2/6
Léon-Prince Wilhelmsson, Dubai  15/6 
Milian Ove Marcus Stålberg, Hörvik 23/6
Moa Astrid Hermansson, Nogersund 30/6
Rasmus Artur Gunnar Joelsson, Hörvik 30/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2013

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.

Pernilla Olsson och Pär Törnberg, Hällevik 12/5
Elinethe Johansson och Johan Törnberg, Stiby  18/5
Rita Kangasmaa och Carl-Henric Nelsson, Bromölla 1/6
Pamela Kristoffersson och Roger Nilsson, Mjällby 21/6
Lisa Einarsson och Tobias Eliasson, Hörvik 29/6

Vigsel

Gerd Persson, Norremark/Hosaby 12/4
Tora Lindgren, Krokås 18/4
Rosie Klingenberg-Nilsson, Lörby 19/4
Stig Falk, Mjällby 26/4
Barbro Kazimiersky, Mjällby 26/4
Britta Nordgren, Hanö 2/5
Elsa Robertsson, Mjällby 3/5
May-Britt Nordling, Mjällby 3/5
Kristoffer Hazdis, Mjällby 7/5
Elsa Nilsson, Istaby 8/5
Karl-Göran Håkansson, Siretorp 17/5
Henry Mattisson, Hällevik 24/5
Roland Persson, Nogersund 29/5
Arne Gustavsson, Sölvesborg 12/6
Wallis Stålberg, Hörvik 13/6
Maj-Britt Nilsson, Hosaby 25/6
Ruth Rehnström, Hosaby 26/6
Lars-Göran Tykesson, Tocken 27/6
Kurt Knutsson, Istaby 28/6

Barn- och ungdoms  verksamheten startar v 36Välkommen att vara med.Vid frågor ring 542 54!

Barnkören startar 
vecka 36.

Välkommen att vara med!
Maria Duvald
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 25/8  Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 1/9  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 4/9
8.00  Morgonmässa.
Torsdag 5/9
18.30  Bygdehistorisk afton i församlingshemmet, Ove 

Johnsson berättar om Kontraktsprost Carl Adrian, ar-
rangör: Lekmannakåren.

Söndag 8/9  Femtonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 12/9 
14.00  Torsdagsträffen, ”Sång på gång med Skattängs”, Elisa-

beth och Sven-Erik Skattäng sjunger och spelar.
Söndag 15/9  Sextonde söndagen efter trefaldighet

 Kyrkoval, vallokalen i Stenlängan är öppen 9-10, 12-
15 samt 17-20. Kaffe serveras i församlingshemmet 
under vallokalens öppettider.

10.30  Högmässa Patrik Carlsson, kyrkkaffe, kyrkskjuts kan 
beställas av Sölvesborgs taxi tel. 185 00.

Söndag 22/9  Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, PRO-kören.
Söndag 29/9  Den helige Mikaels dag
16.00  Gemensam gudstjänst för Listers och Bräkne kontrakt 

i Jämshögs kyrka.
Onsdag 2/10
8.00  Morgonmässa.
Söndag 6/10  Nittonde söndagen efter trefaldighet.
15.00 Höstgudstjänst i Siretorps missionshus, Solveig Wol-

lin, Viktoria Persson – sång, Maria Duvald – piano.

Torsdag 10/10
14.00  Torsdagsträffen, naturfotograf Lars-Olof Hallberg 

berättar och visar bilder om ”Erik och Sigvard i 
Hågeryd”.

Söndag 13/10  Tacksägelsedagen
16.00  Skördegudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 

barnkör, barngrupperna, bibelutdelning till konfir-
manderna.

Lördag 19/10
18.00  Jubileumskonsert med Listers blås, fri entré.
Söndag 20/10  Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 27/10  Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
14.00  Gudstjänst i Stenlängan, Patrik Carlsson, kyrkkaffe.
Lördag 2/11  Alla helgons dag
18.00   Gudstjänst till de bortgångnas minne, Patrik Carls-

son, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria Knutsson, Ida 
Knutsson.     

Söndag 3/11  Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Nattvardsgudstjänst i Listerkyrkan, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören.
Onsdag 6/11
8.00  Morgonmässa.
Söndag 10/11  Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 14/11 
14.00  Torsdagsträffen, program meddelas senare.
Söndag 17/11  Söndagen före domssöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Celenokören.
Söndag 24/11  Domssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin

Kalendarium

Hösten 2013

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


