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Skördetid
Höst är skördetid. 
Själv har jag dock 
inte så mycket att 
skörda i min träd-
gård. Det enda ätbara 
som växer utanför 

vårt hus är samlat på tre äppelträd, 
några hallonbuskar och ett par jord-
gubbsplantor. Så är det väl för de flesta 
nu för tiden. Om vi odlar något så är 
det mest till prydnad och det vi behöver 
för att äta köper vi i affären. Det är inte 
så länge sedan det var helt annorlunda. 
För bara ett sekel sedan var de flesta i 
vårt land engagerade i att odla marken. 
Om man inte själv var lantbrukare eller 
anställd på en gård passade man på att 
odla den mark man hade tillgång till. I 
en trädgård var det oftast självklart att 
använda en del till att odla något ätbart. 
Nu har mycket av den kunskapen gått 
förlorad. De flesta av oss vet inte när 
det är tid att skörda olika grödor. Vi vet 
inte vad som passar för olika klimat el-
ler jordarter och ser ibland inte ens vad 
det är som växer på åkrarna. 

Trots att mycket har förändrats i vårt 
dagliga liv har traditioner som hör ihop 
med sådd, mognad och skörd ändå 
levt kvar. En del av dem förvaltar vi i 
kyrkan och varje höst firar vi Tacksä-
gelsedagen med skördegudstjänst. Vi 
smyckar kyrkan med exempel på vad 
som blivit till i samarverkan mellan 
människors arbete och växtkraften i 
naturen. Vi sjunger lovsånger och tack-
ar Gud som ger oss människor goda 
förutsättningar att leva här på jorden. 
Det händer ibland att man också tar in 
andra föremål i kyrkan som exempel 
på vad människors kreativitet och upp-
finningsrikedom har skapat. Vi tror ju 
att vi människor kan vara Guds med-
skapare och det är naturligtvis något att 
tacka för även om skapandet sker i en 
verkstad eller i en fabrik och inte på en 
åker. 

I Mjällby kyrka brukar vi dock vara 
traditionella och hålla oss till det som 
naturen ger och som årets skörd visar 
upp. Ännu i vår tid har vi mycket att 

tacka för. Om vi inte hade haft årsti-
dernas växlingar, om vi inte hade haft 
både sol och regn och olika jordarter så 
hade vi inte haft det stora utbud som vi 
vant oss vid i våra matbutiker. Jag, som 
inte själv har de kunskaper som krävs 
för att odla en åker, kan också tänka 
med tacksamhet på att det finns männ-
iskor som för den livsnödvändiga kun-
skapen vidare. Också vi som brukar 
handla vår mat i affären har alltså ett 
bra tillfälle att uttrycka vår tacksamhet 
på Tacksägelsedagen. 

Skördegudstjänsten brukar vara väl-
besökt i Mjällby, hoppas att vi ses där. 
Välkommen också till alla andra guds-
tjänster och olika verksamheter i vår 
församling under hösten!
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Mitt barn, låt dig fostras alltifrån ungdomen,
då finner du visheten ännu på ålderns höst.

Syr 6:18

  "Han är som ett träd planterat nära vatten - 
det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. 

Allt vad han gör går väl."

Ps. 1:3 

Trädet
Ljumma brisen blåser

löven dansar vigt.
Höstens stormar vräker

kronan böjer sig.
Hur än vinden drager

roten stadigt står.
Låt mig bli som trädet;

fast i Dig bestå.

I den goda jorden
vill vi växa till.

I den goda jorden
bli de som Du vill.
Lär oss dina vägar,
när oss vid ditt bord

och likt stilla vårregn
vattna med ditt ord.

Väck mig ur min tröga
kärlek till mig själv.

Andens vind oss söker
kallar oss till Dig.

Hjälp oss leva följsamt
som ett träd i storm.
Hjälp oss leva trogna

Dig som viskar ”Kom!”
Text: Kristina S Furberg

Augustihymn
Ljunghedens glans och dunans prakt på gläntan

dö som en lång, högtidlig solnedgång.
Skogen slår upp sin psalmbok och i väntan

prövar sin bas till höstens ottesång.
Hör du den röst som bakom åsen rullar,
dov som ett hot om krig och syndabot?
Ser du den väg som över slånbärskullar

sänker sig grå i dalens djupa sot?
Erik Axel Karlfeldt

Sammanställd av Marcus Bernhardsson
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I november månad år 1801 inträffade 
dramatiska händelser vid Hällevik. 
Lördagen den 14:de, då folket i fiske-
läget som vanligt var ute på sjön i dag-
liga förvärvsarbetet, gjordes ett större 
fynd av ett lag fiskare, som på långt 
avstånd fingo syn på ett fartyg som på 
något sätt verkade mystiskt. Det var 
fiskarena Sven Persson och Olof Pers-
son som först fäste uppmärksamheten 
på fartyget och på deras förslag gick 
man närmare fartyget.

De  bordade skeppet och gingo med 
stor försiktighet ombord, men inget 
liv stod att upptäcka på skeppet. Då 
inga livbåtar heller fanns ombord drog 
man den slutsatsen att besättningen 
lämnat fartyget vind för våg, när det 
lidit haveri. Men trots detta flöt hon 
gott, om hon än verkade något tung, 
men vakade gott i sjön för var våg 
som kom. Under den illa skamfilade 
galjonsbilden kunde man läsa namnet 
Laxton, det var en engelsman, men av 
obekant dräktighet. När upptäckten 
gjordes låg Laxton tre sjömil till havs 
mot Bornholm till.

Då fiskarlaget med sina båtar sågo sig 
oförmögna till en bogsering av detta 
tämligen stora fartyg, begåvo de sig 
så fort sig göra lät till "läget" för att 
hämta förstärkning till bogsering. De 
hunno hem till lördagskvällen i lagom 
tid för att även hinna med att utrusta 
"åtta stycken vrakekor och en liten 
jagt". Dessutom nedstuvades fyra 
stycken stora reservsegel i avsikt att 

med dessa söka rigga upp Laxton 
för underlättande av bogseringen.

Tidigt i ottan på söndagsmorgonen 
den 15 november gick så denna 
lilla flotta ut från kåsarna i Hälle-
vik, bemannad med en frivillig och 
mycket intresserad besättning. Då 
de kommo ut till platsen för gårda-
gens upptäckt fanns ingen haverist 
där, men väl två sjömil mot Born-
holm till kunde de skymta henne. 
Om disigt väder rått skulle hon 
varit obönhörligen försvunnen. De 
hunno snart dit ut till Laxton och de 
yngsta och raskaste i laget äntrade 
henne snabbt och kastade ner ändar 
till de andre äldre kamraterna, som 
sedan alla äntrade haveristen. Så 
slog sig laget ner på backen, en del 
av gammal vana, för att rådpläga 
om hur man skulle förfara på bäs-
ta sätt med bogseringen. Vid detta 
tillfälliga skeppsråd drog man den 
slutsatsen att fartyget förolyckats 
under den svåra storm som rasat i 
Östersjön den tredje i samman må-
nad. Och då Laxton var vattenfylld 
hade väl så besättningen lämnat 
fartyget. Man lade märke till att 
allt tågvirke och även alla segel var 
borta. Alla tre masterna hade gått 
överbord och därvid slagit ner bräd-
gången på flera ställen, och själva 
ankartrossen var avhuggen vid an-
karet. Dessutom framkom vid en 
allmän besiktning att hon var gan-
ska skröplig, och pep och gnällde 
gjorde hon för var sjö som satte 

mot bordläggningen i lovart. Eftersom 
hon nu var trälastad låg hon och flöt 
på lasten, de kvarvarande ändarna på 
surrningen av däckslasten utvisade 
att hon haft en försvarlig sådan, som i 
stormen snart sopats från däcket. 

Ja, så påbörjade våra tappra hällevi-
kare sin bogsering av sitt fynd. Men 
strax efter att detta arbete påbörjats 
hände en olycka, en av lagets båtar 
sjönk av någon oförsiktighet, och till 
botten med sin vrakeka gick även fis-
karen Kjell Eriksson från Hällevik. 
Denna motgång som nu drabbade 
laget kändes hård och lade sordin på 
den förut så muntra stämningen i bå-
tarna. Sjön rullade bra, en laber bris 
hindrade emellertid ej att man kunde 
fullfölja bogseringen.

På aftonen samma dag kunde bogse-
rarlaget förankra engelska skonerten 
Laxton ett stycke ut i Hälleviksbukten. 
Två män sändes upp för att meddela 
om förlusten av den som blev borta. 
Och två andra betrodda mannar skulle 
gå till Mjällby Kung för att rådgöra 
med honom om hur man skulle förfa-
ra med vraket och den bärgade lasten. 
Det var nämligen bekant i Hällevik 
att Knut Persson var expert på virke, 
han hade ju haft hand om inköpen av 
allt virket till kyrkobygget i Mjällby 
år 1789 och även varit byggherre för 
tingshuset i Norje, men så hade de ju 
även själv sett hur man med hjälp av 
sina hantverkare låtit uppföra Knuts-
torp efter egna ritningar m.fl., arbeten 
i sin hemsocken. Han var därför rätte 
mannen, ansågs det, att taga hand om 
denna stora last, och rådgöra med ho-
nom om huru de skulle förfara med 
allt det fina virket.

Efter kvällsmaten begåvo sig de båda 
ombuden iväg, och redan på "Stiby 
gade" mötte de Mjällby Kung i egen 
hög person. De redogjorde nu för ho-
nom om saken och undrade om han 
ville komma ner till Hällevik. Denne 
lovade då att själv övervaka lossning-
en och kontrollera lasten. Så skulle 
de även få lov att upplägga virket på 

Ett haveri vid Hällevik år 1801 
med efterspel
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Höst
Landskapet framstår med hästar

och hårdknutna plöjare som se emot havet.
Plogen gör höstens första svarta repa

 i den gula sädesstubben
vidgar sitt morgonskär till 

en dagens mörka kvadrat,
som blir större och större,  
tills den höljs i skymningen,
sväller med sitt mörker in i natten.

Harry Martinson

Sammanställd av Marcus Bernhardsson

stranden på hans ägor där nere. De 
hade bärgat lasten i den fasta förviss-
ningen att det var deras välfångna 
egendom. Hade de kanske ej hört ta-
las om de kungliga privilegierna om 
"strandvrag som där föll" och som 
sedan Arils tid inräknats bland de 
kungliga "härligheterna".

I en senare förklaring till Listers Hä-
radsrätt från fiskarna heter det: "Och 
åt Knut Persson uppdrogs även att or-
dinera manskapet till arbetets riktiga 
gång samt plankornas sorterande och 
med dem allt det öfriga annotera och 
för oss i ordninghålla."

Knut Persson hade även lovat "att 
utan vedergällning än efter fiskarnas 
godtycke sådant bestrida". Efter dessa 
så under söndagskvällen träffade be-
stämmelser, påbörjades så tidigt på 
måndagsmorgonen lossningen av far-
tyget, hon låg ganska djupt med sin 
last så flottningen av virket tog en 
del tid i anspråk, då vraket ej kunde 
komma så nära land.

Ett stycke upp på dagen infann sig 
även Knut Perssons bror, nämnde-
mannen Bengt Persson i Hörby, och 
detta i egenskap av stranduppsy-
ningsman, varför även han ville hava 
ett ord med i laget. Bengt hade redan 
fått order från dykerikommissarien, 
handlanden Johan Henrik Corvin 
i Karlshamn, om att allt lossnings-
arbete skulle omedelbart inställas. 
Bengt påpekade även att han i kraft 
av sin instruktion ensam med sitt 
folk hade rätt till lossningen. En häf-
tig ordväxling uppstod nu mellan de 
båda bröderna, om rätt eller icke rätt 
till bärgningen av fartyget och lasten. 
Men lossningen kunde få fortsätta, 
påpekade Bengt, men skulle han se-
dan med bärgarna överenskomma om 
bärgarhjälp.

I en senare angivelse av Bengt Person 
till landsfiskal Lanerus i Karlshamn, 
heter det att han ej kunnat något ut-
rättat "i anseende därtill att hans lilla 
kår inte kunde inlåta sig i drabbning 
med denna vitt överlägsna skara, och 

dessa personer", säger han vidare, 
"mellan 40 á 50 till antalet som stodo 
under kommando av en obehörig per-
son från Hörby".

Corvin i Karlshamn var ej heller sen 
att skynda till platsen, han kom da-
gen efter, så nog var det folk i rörelse 
i Hällevik dessa dagar. Så kom det 
även mycket folk från byarna ner för 
att se det stora vraket i viken. Vid sin 
ankomst till Hällevik frågade Corvin 
om det tilläts honom och en tullbe-
tjänt att å kronans vägnar vara om-
bord och iland för att hålla räkning på 
godset och övertaga det arbete som 
tillkom dykerikompaniet ensam att 
ordna och utföra.

Spännande fortsättning följer i nästa 
nr av Kyknytt

Nils Nilsson
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På Listerhalvön finns än 
idag många äldre männ-
iskor som har den pampiga 
Landergrenska gravkamma-
ren på Mjällby griftegård i 
friskt minne. Den låg allde-
les intill kyrktornet och kan 
sägas ha variet ett verkligt 
äreminne över Mjällby för-
samlings genom alla tider 
förste hovpredikant, titu-
lärprosten och kyrkoherden 
Nils Landergren och dennes 
familj. Tråkigt nog förföll 
de murade gravkamrarna 
ganska snart och idag åter-
står endast en enkel lig-
gande gråstensplatta med 
den lika enkla inskriptionen 
"Landergrenska grafven".

Vem var då denne prästman Nils 
Landergren? Jo, han såg dagens 
ljus i ett bondehem i Raus socken i 
nordvästra Skåne, närmare bestämt 

den 26 november 1759. Trots sin 
stora begåvning prästvigdes han 
ganska sent. Han var 34 år gammal 
då han tillerkändes prästkappan 
och hans första trevande försök på 
prästbanan ägde rum i Hällaryd där 
han satt som s.k. nådårspräst under 
ett års tid. Hans räddning blev dock 
att prosten Carl Engeström borta i 
Mjällby behövde en hjälppräst och 
som sådan kom han till Mjällby år 
1795. Den föga kände hjälpprästen 
Nils Landergren visste väl icke då att 
ödet ville att han skulle stanna kvar i 
Mjällby socken i hela 55 år. När han 
som aktiv Mjällbyherde avgick med 
döden den 15 januari 1850 var han 91 
år gammal. Varken förr eller senare 
har en präststol i Mjällby anrika 
pastorat haft en sådan långsittare.

Inte satt han väl som kyrkoherde 
alla dessa år men väl mellan åren 
1815 och 1850, vilket betyder 35 

kyrkoherdeår. Under den 20 åren 
dessförinnan hade han verkat i 
Mjällby dels som hjälppräst, dels som 
vice pastor.

År 1810 behagade det konung Karl 
XIII att kalla Nils Landergren till sin 
hovpredikant och detta var i sanning 
det bästa betyg som kunde ges den 
säregne Mjällbyherden. Inte vem som 
helst kallades nämligen på den tiden 
till konungslig predikant och det 
minsta som kunde sägas om en sådan 
prästman var att han verkligen kunde 
något.

Hovpredikant var en ärofull titel 
och den kan sägas ha sin fulla 
glans även i våra dagar. Titlarna 
haglade för övrigt tätt över Nils 
Landergren. År 1819 förärade 
Lundabiskopen Vilhelm Faxe honom 
titulärprosttiteln. Att han sedan år 
1842 råkade bli senior bland Lunds 

Kyrkoherde N. Landergren
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stift prästerskap får naturligtvis 
skyllas på hans goda hälsa. Med 
obruten kraft förde han sin herdespira 
ända till sitt 91:a levnadsår.

Gift två gånger
Den namnkunnige hovpredikanten 
Nils Landergren var gift två gånger. 
Sista gången äktade han Mjällby-
prosten Carl Engeströms dotter Anna 
Margareta.

I båda äktenskapen hade han 
sammanlagt sju barn och trots att 
fem av barnen var söner så var det 
inte mer än en som gick i sin faders 
fotspår vad gäller val av yrke. Det 
var sonen Nils Adolf. Han satt som 
klockarepräst i Mjällby i 26 år eller 
under åren 1830-1856. Detta betyder 
att han blev sin faders hjälppräst 
under 20 år.

När han år 1856 troppade av från 
Mjällby hade hans fader vilat i 
den pampiga gravkammaren vid 
kyrktornet i sex år. Hävdens blad 
förtäljer att Nils Adolf vid flyttningen 
erhöll kyrkoherdeämbetet i Hörröd i 
Skåne.

Hovpredikanten Nils Landergren 
har många ättlingar ute i bygderna. 
I byarna på Listerlandet finns det 
än idag människor som om Nils 
Landergren kan säga att han var 
min mormors morfar o.s.v. Prosten 
Landergren hade en dotter vid namn 
Hedvig Charlotta. Hennes öde blev att 
hon råkade knyta hymens band med 
en fattig torsöfiskare.

Detta innebar att hon en gång gick 
förlustig vilorätten i den pampiga 
Landergrenska gravkammaren. Hon 
vilar på en annan plats i Mjällby 
anrika kyrkogård och till hennes 
minne är reste en vacker gravvård 
på vilken hennes namn står inristat. 
Det är obekant om hennes äkta hälft, 
den fattige torsöfiskaren, vilar på 
samma gravplats. I vilket fall står 
inte hans namn att finna på hustruns 
minnessten.

God matlagerska
Hedvig Charlotta Landergren, som 
trots sitt giftermål hela livet igenom 
behöll sitt prästerliga efternamn, 
bodde tillsammans med sin make i 
en stuga i Siretorp. Hon lär ha varit 
fenomenal på matlagning och detta 
kan också sägas vara orsaken till att 
hon fick sitta kvar i byn Siretorp.

Det berättas nämligen att under 
enskiftets dagar kom det en 
lantmätare ner till Siretorp för 
att göra verklig revolution bland 
Siretorps hemman. Hedvig Charlotta 

Landergrens stuga kom i farozonen 
och det som räddade den stugan 
var just hennes förmåga att laga 
en delikat middag till lantmätaren. 
Denna kunnighet gjorde att hon satt i 
orubbat bo i Siretorp till sin död.

Hennes far lär ha varit en kraftkarl 
både till kropp och själ. Han höll 
långa, kristallklara predikningar och 
människorna tröttnade aldrig på hans 
talekonst. Men så var han ju också 
e.o. hovpredikant och säkert är att han 
med jämna mellanrum kallades upp 
till Slottskyrkan av monarken Karl 
XIII.

Förfall
Något som är oförlåtligt vad gäller 
förvaltandet av hovpredikanten Nils 
Landergrens minne är det förfall 
som drabbat hans och hans familjs 
sista vilorum på Mjällby kyrkogård. 
Man kan fråga sig varför man lät 
detta kulturhistoriskt sett värdefulla 
gravmonument skatta åt förgängelsen. 
Det är ju dock Mjällby församlings 
allra första hovpredikant som vilar 
där. Vi har senare inte haft mer än 
ytterligare en hovpredikant i Mjällby. 
Det är framlidne Per Andreas 
Berggren. Både han och Landergren 
nådde oanade höjder som konungsliga 
förkunnare.

Ove Johnsson

Mjällbys förste hovpredikant 
 - kraftkarl till kropp och själ

Om du önskar erhålla 
ytterligare något exemplar av 
KyrkNytt, så är du välkommen 

in på pastorsexpeditionen, 
Stenlängan, Mjällby/Ysane 

församlingshem eller Mjällby/
Ysane kyrka för att få ett 

exemplar."
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

taket på sin tvåvåningsvilla, som han 
för övrigt själv byggde för 33 år se-
dan. Sotaren sa att skorstenen måste 
lagas, ty en del av tegelstenarna var 
söndervittrade. Jag har försökt få tag 
i hjälp, men hjälparen vågade inte 
klättra upp så högt, så jag får göra 
det själv, både att bära upp tegelsten 
och murbruk. Även taket brukar jag 
tjära själv.

Mjällby kommun vill göra en drive 
till förmån för den utländska ar-
betskraften vid Mjällbyverken. I 
dagarna står ett s.k. småhotell klart 
för inflyttning och ytterligare ett står 
snart klart. Totala kostnaden för båda 
som levereras fullt färdiga inklusive 
möbler är cirka 250 000 kronor varav 
35 procent erhålles i statsbidrag. Ef-
ter färdigställandet övertas dessa av 
Mjällbyverken, som sedan hyr ut till 
anställda i företaget.

19 nov. Ysane gamla stärkelsefabrik 
har övertagits av ett nybildat dot-
terbolag till AB Lindén kranar, vilka 
kommer att tillverka bilburna bygg-
nadskranar m m, när lokalerna blir 
omdisponerade.

Arrendet på marken, där Mjällby 
skytteförenings nuvarande skjutbana 
är belägen, har blivit uppsagt, varför 
föreningen måste anskaffa annan 
bana. Med köpman Harry Persson, 
Hosaby, har överenskommelse träf-
fats om att förlägga en ny skjutbana 
sydost om Getberget. Kostnaden för 
anläggandet beräknas till 56 000 
kronor. Föreningen anhåller om kom-
munens ekonomiska medverkan för 
finansieringen.

3 dec. Kyrkliga syföreningen i 
Ysane hade försäljning i försam-
lingshemmet, där fru Brita Persson, 
Stensborg, hälsade välkommen, 
varpå fru Maria Sickeldal läste ett 
evangelium. Så följde ett vackert 
luciatåg med Helene Olsson som Lu-
cia och med ett 20-tal tärnor. Kyrk-
vaktmästare Oskar Ljungberg ledde 
försäljning av en mängd skänkta 
arbeten. Behållningen blev god, cirka 
2 000 kronor.

Birgit Larsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

24 sept. Glädjedag i Nogersund då 
Gustaf Dalén döptes. Det blev en 
bemärkelsedag för Listerlandet och i 
synnerhet för de som har sin utkomst 
av havet, nämligen fiskare och an-
nat sjöfolk. Efter sin leveranstur från 
Djupviks varv på Tjörn i Bohuslän 
anlände den nybyggda sjöräddnings-
kyssaren till Nogersunds hamn, där 
den fick genomgå den högtidliga 
dopceremonin. Dess befälhavare är 
kapten Hugo Nihlén, Hällevik. 

Riksantikvarieämbetet har gett kon-
servator Våga Lindell-Andersson 
tillstånd att restaurera altaruppsatsen 
och predikstolen i Mjällby kyrka.

Altaruppsatsen i Mjällby Kyrka. 
Foto: Anette Olofsson

Gustaf Dalén
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 - Gurka per kg 2.85 kronor, blom-
kål per kg 1.05, rödbetor per kg 0.70 
kronor, lök per kg 1.10 kronor, potatis 
0.45 kr per kg, druvor per kg 2.00 
kronor.

21 okt. 85-årige förre byggmästaren 
Sigfrid Mattsson, Hällevik, är rask 
och kry för sin ålder. När tidningen 
kom till hans hem stod han uppe på 
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Birgit Larsson
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PPSSAALLMMEENN
BLIR DAGEN TUNG OCH SJÄLENS MÖDA LÅNG,
TYST, HÖR! I FJÄRRAN TONAR SEGERSÅNG,
OCH TRO OCH VILJA STÄRKES ÄN EN GÅNG.

Höstkryss
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Lösning till sommarkryss 
2014

Vinnare av Sommarkryss 
2014
1:a pris: Maj-Britt Olsson
2:a pris: Gunvor Larsen
3:e pris: Gull-Britt Sällberg
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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PPSSAALLMMEENN
NU ÄR DET HÄRLIGT ATT LEVA!
NU ÄR DET TID FOR MUSIK .
NU VILL VI SJUNGA OCH SPELA
SOMMARENS SOLMELODI!

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 27 
oktober till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Höstkryss 2014”
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

Buss till biskopsmottagningen i 
Lunds domkyrka

Lördag 30/8 kl. 15.00 installeras 
Johan Tyrberg som ny biskop i Lunds 
stift. Listers och Bräkne kontrakt 
ordnar buss till Lund, anmälan görs 
till Karlshamn-Trensums pastorat tel. 

0454-30 22 00 (telefontid mån-tis, 
tor-fre kl. 9.30-12.00). 
Sista anmälningsdag är 28/8 och är i 
mån av plats.  

Foto: Kristina Strand Larsson
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Torsdags träff
i  Mjällby församlings hem

Torsdag 11 sept. kl. 14.00

Stig och Evald underhåller med sång och 
dragspelsmusik

Torsdag 9 okt. kl. 14.00
Musikprogram med Maria Duvald och Marie 

Nilsson
Torsdag 13 nov. kl. 14.00

Naturfotograf Ingmar Skogar visar sitt bildspel  
”Svalbard-Arktisk sommar”

Välkommen!

11

”Vid Vesans 
vatten”

 Torsdag 18 sept 
kl. 18:30. Ysane 
församlingshem.
F.d. kommunalrådet Arne 
Sonesson föreläser utifrån 
sin biografi ”Vid Vesans 
vatten”, vilket är ett 
spännande tidsdokument 
som nära nog spänner över 
det senaste seklet, och 
tillika bygdens kanske mest 
omvälvande epok.

Arrangör Mjällby Lekmannakår 
Kaffeservering

Anslagstavla

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen

Torsdagsträff

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

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:

Torsdag 30/10 kl. 14-17 • Fredag 31/10 kl. 10-16.30
Lördag 1/11 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

Välkommen till våra körer!
Barnkör o rytmik  åk 0-2

Barnkör o drama  fr. åk 3 och upp
Ungdomskör  fr. åk 6 och upp

Dag och tid meddelas via annons eller vid anmälan.Maria Duvald, 0737-62 31 35 (sms)



10 11

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 
Mjällby: 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 
Ysane: Måndag - fredag 9.00-9.30 610 91 
Lars-Åke Persson  0704-15 50 47

Bostadstelefoner:  
Kyrkoherde Patrik Carlsson 101 98
Komminister Solveig Wollin 158 67
Kantor Bo Knutsson 560 93
Kantor Maria Duvald 199 69
Kyrkvaktmästare Nils Erik Eriksson   507 30
Kyrkvaktmästare Hans-Peter Eriksson 541 18
Kyrkvaktmästare
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

Silja Ebba Saga Bergstrand, Norje 27/4
Oscar Carl Nordin, Sölvesborg 2/5
Alexia Ella Andersson, Norrköping 3/5
Dexter Hans Andersson, Norrköping 3/5
Lova Michelle Wahlgren, Hosaby 3/5
Smilla Victoria Nilsson, Sexdrega 4/5
Valle Jakob Södergren, Sölvesborg 10/5
Per Erik Melvin Everbring, Hörvik 25/5
Benji Tomas Tommy Tyrén, Mjällby 25/5
Saga Ellen Monika Lundström, Karlshamn 31/5
Melissa Tyler Samutkeeree Svensson, Djupekås 22/6
Benneth William Åke Östensson, Hörvik 22/6
Bror Robin Herman Nygren, Valje 29/6 

Silja Ebba Saga Bergstrand, Norje

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2014

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.

Sofie Hansson och Olof Hellberg, Markasträtet 17/5
Ann-Sofi Franksson och Mikael Allerslev, Tocken 23/5
Marina Wernersdotter och Andrew Eaton, Jämshög 24/5
Pernilla Löfgren och Johan Lundström, Karlshamn 31/5
Charlotta Whitehead och Pierre Marcon, Svalöv 6/6
Johanna Hallin och Christian Nilsson, Lindingö 14/6
Susanne Dennergård och Andreas Strand, Sölvesborg 29/6

Vigsel

Kid Stegmayr, Nogersund 11/4
Per Ingvar Eriksson, Hörby 16/4
Jan Lindell, Hällevik 17/4
John-Axel Strömberg, Nogersund 25/4
Stina Nilsson, Hörvik 25/4
Seth Sigurdsson, Skönabäck 30/4
Åsa Larsson, Sölvesborg 9/5
Royal Oscarsson, Tejnabacken 14/5
Bengt Blomberg, Norje 16/5
Nini Bengtson, Kristianstad 23/5
Asta Persson, Västra Näs 30/5
Helen Johansson, Lörby 11/6
Gun Yngveson, Norje 13/6
John Gustavsson, Mjällby 18/6
Hans Bengtsson, Norje 19/6

Önskar du besök eller vill prata med någon? 
Ring Diakoniassistent Marie 509 97

Välsignelse 

Maria och Jens Listerö, Åhus 14/6
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 24/8 Tionde söndagen efter trefaldighet

10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Lördag 30/8

15.00  Lunds domkyrka, vesper med mottagande av Johan  
Tyrberg som biskop i Lunds stift.

Söndag 31/8 Elfte söndagen efter trefaldighet

10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Onsdag 3/9

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 7/9 Tolfte söndagen efter trefaldighet

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 11/9

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Stig och 
Evald spelar dragspel och sjunger.

Söndag 14/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet

10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.     
Torsdag 18/9

18.30  Ysane församlingshem, Bygdehistorisk afton, 
f.d. kommunalrådet Arne Sonesson föreläser 
utifrån sin biografi ”Vid Vesans vatten”, arrangör: 
Lekmannakåren.

Söndag 21/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Söndag 28/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet

16.00  Karlshamns kyrka, gemensam gudstjänst för Listers- 
och Bräkne kontrakt.

Onsdag 1/10

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Lördag 4/10

18.00  Ysane kyrka, musikandakt med ”Kvintetten 5 röster” 
från Åhus, andakt, Patrik Carlsson.

Söndag 5/10 Den helige Mikaels dag

15.00  Siretorps missionshus, höstgudstjänst, Patrik Carlsson, 
Bo och Maria Knutsson – sång och musik.

Torsdag 9/10

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, 
musikprogram med Maria Duvald och Marie Nilsson.

Söndag 12/10 Tacksägelsedagen

16.00  Mjällby kyrka, Skördegudstjänst, Solveig Wollin, 
Kyrkokören, barnkör, barngrupperna, bibelutdelning 
till konfirmanderna.

Söndag 19/10 Artonde söndagen efter trefaldighet

11.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Lördag 25/10

18.00  Mjällby kyrka, festkonsert med Listers blås 
Jubiléumsorkester, fri entré.

Söndag 26/10 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

14.00  Mjällby, gudstjänst i Stenlängan, ”Sånger i 
allhelgonatid”, Solveig Wollin, kyrkkaffe.

Lördag 1/11 Alla helgons dag

16.00  Ysane kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 
Solveig Wollin, Yganokören.

18.00  Mjällby kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 
Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria 
Knutsson, Ida Knutsson.    

Söndag 2/11 Söndagen efter alla helgons dag

11.00  Listerkyrkan i Hällevik, nattvardsgudstjänst,  Solveig 
Wollin, Kyrkokören, kaffe efter gudstjänsten, 
gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Onsdag 5/11

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 9/11 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson, 
Ungdomskören.

Torsdag 13/11

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, 
naturfotograf Ingmar Skogar visar bildspel: 
”Svalbard – arktisk sommar”.

Söndag 16/11 Söndagen före domssöndagen

10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 23/11 Domssöndagen 

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Kalendarium

Hösten 2014

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


