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Musikalen ”Himlabus” framfördes 2015-05-10 av barn från våra duktiga körer. Foto: M.B. 



Terminsstart
I förra numret av 
Kyrknytt skrev jag 
om skolornas som-
maravslutningar i 
kyrkorna. Skolav-

slutningarna blev stämningsfulla och 
fyllda av förväntan. Just så ska det 
ju vara när många sommarlovsläng-
tande barn är på plats. Jag hoppas att 
sommarlovet sedan också blev bra 
för både elever och anställda på våra 
skolor. Nu är det dags för termins-
start igen. En ny period av växande, 
lärande och mognande ligger fram-
för barnen och ungdomarna. Jag vet 
att det är många som sedan länge har 
lämnat skoltiden bakom sig som ändå 
följer skolans år i sina tankar. Många 
människor som arbetar i helt andra 
verksamheter än skolan, eller som 
har avslutat sin yrkesverksamma tid, 
delar fortfarande in året efter skolans 
terminer. 

Jag tror att det är bra för oss med 
strukturer som ger trygghet och som 

låter oss känna igen återkommande 
perioder av planering, kreativ verk-
samhet, vila och tillbakablick. Vi be-
höver omväxlingen mellan skapande 
och återhämtning. Så är det också för 
Gud, vilket vi läser om i Bibelns ska-
pelseberättelse i första Moseboken. 
Med poetiska formuleringar berät-
tas om hur Gud låter allt som finns 
i världen bli till och emellanåt vilar 
Gud och betraktar sitt verk. Hav skiljs 
ifrån land, ljus skiljs ifrån mörker, 
djur och växter får liv och sin bestäm-
da funktion. Människan får ansvar att 
förvalta det som Gud har skapat. Kyr-
kans år speglar detta och erbjuder en 
rik omväxling. De olika söndagarna 
låter oss se livet och vår relation till 
Gud och till varandra ur olika per-
spektiv. Höstterminen i kyrkan inleds 
med flera söndagar i den så kallade 
Trefaldighetstiden. Den tiden börjar 
redan vid pingst och söndagarnas te-
man handlar mycket om hur vi kan 
växa och mogna i vår tro på Gud och 
i vårt ansvar för skapelsen och våra 

medmänniskor. 

Under sommaren fick vi förhopp-
ningsvis lite mer tid för eftertanke än 
vi får annars och det behövde vi sä-
kert. Nu när höstterminen inleds blir 
tidsschemat mera pressat för många 
av oss. Kanske har du ändå möjlighet 
att dela gemenskapen i kyrkan nå-
gon söndag. En liten stund av stillhet 
och reflektion över något av de olika 
gudstjänsternas teman kan vara väl 
använd tid när vi ska lösa vardagens 
alla olika uppgifter. En bra och krea-
tiv hösttermin önskar jag dig, hoppas 
att vi ses i våra kyrkor och i någon av 
församlingens verksamheter!

2

Barn från våra olika 
körer medverkar 
vid Moderaternas 
kyrksöndag 2015.04.26. 
Foto: M:B.

Familjegudstjänst 2015.05.31. 
Foto: Patrik Carlsson



Alla kan utveckla sin 
sångförmåga, alla kan del-
ta i gemensam sång – och 
alla kan genom att sjunga 
öka tryggheten i sin per-
sonlighet. 
I Mjällby har vi barnkörer 
från årskurserna 0-6. Vi har 
även en ungdomskör.

I den yngre barnkören så sjunger vi, 
dansar, leker musiklekar och har ryt-
mik. Här utvecklas barnens röster så 
de får bättre sångteknik och ett större 
omfång på rösten. Deras taktkänsla, 
kroppsuppfattning och rumsuppfatt-
ning förbättras också. De lär sig att 
sjunga inför publik och inför varan-
dra. De lär sig lyssna på sina egna rös-
ter och på de andras. 

Barnkören, som vi även kallar ”Musi-
kalgruppen”, är för lite äldre barn och 
där  jobbar vi mycket med dramaöv-
ningar och musikaler men även med 
sångteknik och rytmik. Hösten 2015 
kommer vi sätta upp en musikal ihop 
med de andra barnkörerna i kontrak-

tet. Den heter ”Ängel utan vingar” 
och är skriven av Karin Runow, som 
även kommer ner och har repetitioner 
med körerna samma dag som vi ska 
sätta upp musikalen. Den kommer 
sättas upp i Kyrkhults kyrka i okto-
ber. Vi kommer förhoppningsvis även 
att göra musikalen själva i Mjällby 
kyrka.

Förra julen var barnkörerna med och 
sjöng på Viktor Johanssons julkon-
sert i Mjällby kyrka. En uppskattad 
julkonsert där även Furulundsskolans 
kör deltog.   Varje år går vi lucia på 
torsdagsträffen och ibland blir det 
även luciatåg på Svalan eller i kyrkan. 
I slutet av höstterminen har vi julfest 
i Stenlängan med fika, tomtar, dans 
kring granen och julklappsutdelning. 
På våren brukar vi åka på utflykt ihop. 
I våras gick den till Randiz lekland i 
Kristianstad med båda barnkörerna.

I september 2014 startade jag en ung-
domskör i Mjällby. Det är ungdomar i 
årskurserna 6-9 som sjunger i denna 
kör. Här sjunger vi olika sånger ur 
olika genrer och vi sjunger även stäm-

sång och kanon. Ungdomarna får vara 
med och bestämma vilken repertoar 
vi ska sjunga. I våras var vi på utflykt 
och tittade på musikalen ”Peter Pan” 
i Kristianstad. Detta var mycket upp-
skattat och inspirerande. 

Vi sjunger på konserter, gudstjänster 
och musikandakter med alla tre kö-
rerna. Ibland är vi med och sjunger på 
nationaldagen på torget i Sölvesborg 
ihop med musikkåren. 

Varje jul har vi en julkonsert i Mjäll-
by kyrka ihop med Kyrkokören, Yga-
nokören och Celenokören som kantor 
Bo Knutsson leder. En pampig kon-
sert med mycket julstämning i. 

Körsång har många bevisade positiva 
effekter för både den fysiska och psy-
kiska hälsan. Flera studier konstaterar 
att musikalisk träning stimulerar hjär-
nan. De visar att körsång är utveck-
lande, glädjefylld och hälsosam. Så ta 
chansen och upplev detta i kören till-
sammans med oss. 

Maria Duvald

Barn- och ungdom 
körsverksamhet 
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Barnen hjälper till att dela ut biblar till 
församlingens 6-åringar 2015.05.31. 
Foto: Patrik Carlsson

Julkonserten i Mjällby kyrka 2014.12.21 Foto: Viktoria Persson.
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Sommargruppen 2015 Översta raden: Maja Hörvin, Tim Hauguth, Jacob Johansson, Linus Nilsson, Jasmine Nilsson, 
Maja Bång Hansson, Rebecca Larsson, Jakob Olsson, Tryggve Mattisson, Gustav Olofsson, Ludwig Birgersson, Karin 
Åkesson, Emelie Hellsten.
Nedersta raden: Victor Kjellsson, Alva Turesson, Hampus Nennesson, Lydia Johansson, Patrik Carlsson, Linn Nilsson, 
Pontus Jansson, Linn Eriksson, Niklas Mattisson. Foto: Serny

Konfirmander

Vardagsgruppen 2015 Översta raden: Ella Kowalzyk, Sara Holmgren, Elina Fagerberg, Emma Wildt, Jesper Larsson, 
Amanda Salonen, Simone Magnusson, Kim Johnsson, Tim Gustavsson, Linnéa Hägg, Emma Ottosson, Adam Oskarsson, 
Jennie Gunnarsson, Isabella Andersson, Emelie Hellsten, Emma Hedlund.
Nedersta raden: Malin Persson, Hampus Ringberg, Oscar Kidell, Ebba Robertsson, Solveig Wollin, Kim Eker, Linn 
Stensson, Anna Persson, Wilma Boberg. Foto: Serny
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bekymmerslöshet

BOTTNA I NÅDEN, SKAPA I VÄRLDEN

Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd.
Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna.
Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld.

…med dopet som grund…

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Jesus Kristus för att vi 
ska leva i ett nytt liv såsom Kristus uppväcktes från de döda.  
Romarbrevet 6:4

Dopet utgör grunden för livet som kristen. Här ges oss allt gratis, av nåd. 
Därför är vi generösa med tillgången till dopet. Vi välkomnar barn, kvinnor och 
män som kan vara på väg till dopet.

På dopet vilar vår kallelse att leva modigt, i tillit och i kärlek, med Jesus som 
förebild. Därför lyfter vi fram dopet i vårt eget liv och i kyrkans liv och arbete.

De döptas samhörighet blir tydlig i den världsvida kyrkan och i våra relationer 
till vänstift och vänförsamlingar. Kyrkan är alltid glokal – både global och lokal. 
Vi bär varandra i bön och förbön. Vi ser, bejakar och utvecklar varandras gåvor. 
Aktiv rekrytering är en del av livet i dopet.

Såsom in- och utandning upprätthåller livet i kroppen, bärs livet i dopet av 
samling och sändning. Mässan är en förtätad gestaltning av detta: att samlas 
till måltid i samhörighet med Jesus Kristus och varandra och att från altaret 
sändas till livet i världen.

BOTTNA I NÅDEN
SKAPA I VÄRLDEN

inspirera lärande och samlas kring hoppet…

Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. 
Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. 
1 Petrus 3:15-16

Lärande och förnyelse bär den Heliga Andens signatur. Lärande har alltid 
haft stor betydelse i vår evangelisk-lutherska tradition. 

Vi lever i en tid när sekularisering och religionens återkomst möts. Just 
därför ökar behovet av undervisning, upptäckande och utforskande av den 
kristna traditionen och det kulturella arvet. Det gör även behovet av dialog, 
tillsammans med alla människor som vill gott, oavsett tro.

I kyrkan sammanstrålar olika kunskapsområden. Här har alla viktiga frågor 
en hemvist.

Guds folk är framför allt ett hoppets folk. Varje söndag firar vi livets seger 
över döden och uttrycker vår glädje över samhörigheten med Gud, varandra 
och hela skapelsen.

Att odla hopp för världen hör till församlingens gemensamma liv. Här kan vi 
lyfta blicken, se bortom våra egna begränsningar och framåt. Vi är stolta  
över kyrkan och berättar det gärna.

Vi lever av det vi får, mer än av det vi 
gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt 
bland vågorna känna fast grund under 
fötterna. Som skapade medskapare 
bär vi ansvar för Guds älskade värld.

Inspirera lärande och samlas 
kring hoppet 
Var alltid beredda att svara var och en 
som kräver besked om ert hopp. Gör 
det ödmjukt och respektfullt i medve-
tande om er goda sak.  
1 Petrus 3:15-16

Lärande och förnyelse bär den Heliga 
Andens signatur. Lärande har alltid 
haft stor betydelse i vår evangelisk-
lutherska tradition.

Vi lever i en tid när sekularisering 
och religionens återkomst möts. Just 
därför ökar behovet av undervisning, 
upptäckande och utforskande av den 
kristna traditionen och det kulturella 
arvet. Det gör även behovet av dialog, 
tillsammans med alla människor som 
vill gott, oavsett tro.

I kyrkan sammanstrålar olika kun-
skapsområden. Här har alla viktiga 
frågor en hemvist. Guds folk är fram-
för allt ett hoppets folk. Varje söndag 
firar vi livets seger över döden och 
uttrycker vår glädje över samhörig-
heten med Gud, varandra och hela 
skapelsen.
Att odla hopp för världen hör till för-
samlingens gemensamma liv. Här kan 
vi lyfta blicken, se bortom våra egna 
begränsningar och framåt. Vi är stolta 
över kyrkan och berättar det gärna.

… med dopet som grund…
Genom dopet har vi alltså dött och 
blivit begravda med Jesus Kristus 

för att vi ska leva i ett nytt liv såsom 
Kristus uppväcktes från de döda.
Romarbrevet 6:4

Dopet utgör grunden för livet som 
kristen. Här ges oss allt gratis, av nåd. 
Därför är vi generösa med tillgången 
till dopet. Vi välkomnar barn, kvin-
nor och män som kan vara på väg till 
dopet.

På dopet vilar vår kallelse att leva 
modigt, i tillit och i kärlek, med Jesus 
som förebild. Därför lyfter vi fram 
dopet i vårt eget liv och i kyrkans liv 
och arbete.

De döptas samhörighet blir tydlig i 
den världsvida kyrkan och i våra rela-
tioner till vänstift och vänförsamling-
ar. Kyrkan är alltid glokal både global 
och lokal. Vi bär varandra i bön och 
förbön. Vi ser, bejakar och utvecklar 
varandras gåvor. Aktiv rekrytering är 
en del av livet i dopet.

Såsom in- och utandning upprätthål-
ler livet i kroppen, bärs livet i dopet 
av samling och sändning. Mässan är 
en förtätad gestaltning av detta: att 
samlas till måltid i samhörighet med 
Jesus Kristus och varandra och att 
från altaret sändas till livet i världen.

För att möta livets och världens ut-
maningar gör något nytt, något brin-
nande av oss, led oss att bygga en 
värld av rättfärdighet handling och 
bön må bli ett.
Sv ps 292:4

Den djupa dubbelhet som sitter i mär-
gen på allt mänskligt ger oss erfaren-
heter av besvikelse, misslyckande och 
ondska. Även naturens gång konfron-
terar oss med frågor efter mening och 
en universell historia av lidande och 
död. Som kristna tror vi att den kos-
miska passionshistorien genomkorsas 
och genomlyses av en ännu lidelseful-
lare passion: Guds kärlek till världen.

Vi utmanas av både rikedom och 
nöd, i och omkring oss, och av budet 
att älska Gud och vår nästa som oss 
själva väl medvetna om att den rätta 
kärleken till oss själva kan vara den 
svåraste. Vi använder oss av friheten 
att börja om och börja på nytt, efter-
som möjligheten till förlåtelse och 
försoning finns. Det är en konst att 
vara människa!

I diakoni, bön, samtal och handling 
ska kyrkan genom oss vara ett red-
skap för Guds rike. Det vi gör eller 
inte gör har glokala konsekvenser.
Dagens svar kommer att prövas av 
morgondagens frågor. Därför behöver 
vi en radikal och djupgående öppen-
het. Vi behöver bli föregångare i att 
hitta hållbara umgängesformer i ett 
flerkulturellt samhälle. Det är ett av 
många sätt att vara kyrka i kritisk 
solidaritet med vårt samhälle.
I vetskap om att Gud är större än våra 
bästa prestationer och våra största
misslyckanden vill vi frigöra varan-
dra till att göra det som är gott.

Lunds stifts vision:

Bottna i nåden, skapa i världen
Inspirera lärande och samlas kring hoppet 

… med dopet som grund…
  för att möta livets och världens utmaningar

Gud, du kallar oss ständigt till liv och 
förnyelse.
Du ger oss skapande ansvar
och låter oss bottna i nåd.
Du lät din Son visa oss vägen till dig
och din Ande inspirera oss
till ett liv i tjänst och omsorg,
utmaning och fördjupning.
Tack för att du är
och ger oss liv av ditt liv.

Amen.
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Dop

Dopet är en högtid - både 
för den som döps och för fa-
milj, vänner och församling. 
I centrum för dopgudstjäns-
ten står samhörigheten med 
Gud, både här och i himlen.

Dopets gåva
Det ringer till dopgudstjänst. Försam-
lingen är samlad för att hälsa en ny 
människa välkommen. Runt dopfun-
ten står de närmaste. Församlingens 
ögon söker sig gärna till det lilla bar-
net. Det är makalöst så mycket glädje 
ett sådant litet barn sprider
omkring sig.

Dopet är ett sakrament, en helig 
handling. Det kallas så för att Jesus 
själv instiftade det. Dopet är en viktig 
tradition, som binder ihop släktena 
i nuet och i det förgångna. Prästen 
frågar efter barnets namn, men dopet 
är inte en namngivningsakt. Namnet 

nämns för att påminna om att dopet 
är något personligt, det gäller just 
denna människas liv.

Dopets löfte
I dopfunten hälls vatten, en symbol 
för livet och en förutsättning för 
allt levande. Genom att tre gånger 
ösa vatten på barnets hjässa döper 
prästen: ››I Faderns, Sonens och den 
helige Andes namn.‹‹

Här sker dopets mysterium. Genom 
dopet fogas vi in i livets stora sam-
manhang, i gudsgemenskap. Dopet är 
Guds omfamning, Guds löfte om att 
vara med under alla livets dagar, oav-
sett vad som händer. Att bli döpt är 
att bli räddad från livets yta till dess 
djup, från ondska till det goda och 
från döden till livet. För föräldrarna 
är dopet många gånger också en tack-
samhetshögtid, att man har fått bli 
förälder till just denna lilla människa. 
Föräldrar känner så mycket glädje 
och förväntan. Och oro. Därför vill 

man ge sitt barn det bästa, en del av 
ett sammanhang som står för något 
gott och rymmer värderingar man 
sätter värde på. Allt det föräldrarna 
känner är omslutet av dopets löfte om 
trygghet.

Församlingens roll
Dopgudstjänsten förutsätter att präs-
ten säger, ofta genom att hålla upp 
barnet inför församlingen: Vi väl-
komnar dig in i Guds familj och tar 
emot dig med kärlek och förväntan.

Genom dopet blir Svenska kyrkan 
en del av nätverket runt den döpta. 
Församlingen kommer att finnas med 
i bön och omsorg, framför allt i form 
av inbjudan till barnverksamhet, guds-
tjänster och övrigt församlingsliv.

I dopögonblicket bekräftar och för-
djupar Gud den samhörighet som 
finns mellan Gud och varje män-
niska, en samhörighet som kan ge 
nytt livsmod.



Avgift
Det kostar inget att döpas oavsett om 
dopet sker i den egna församlingen 
eller någon annanstans.

Barndop
Ett barn får döpas när dess 
vårdnadshavare begär att barnet 
ska döpas till Svenska kyrkans 
tro. Föräldrarna, eller föräldern, är 
välkomna att komma med önskemål 
om musik, sång och textläsning under 
dopgudstjänsten.

Dopkläder
Det lilla barnet har en dopklänning 
som är ganska lång. 
Nästan som om det ännu inte 
hade vuxit i den. Dopklänningen 
symboliserar att det lilla barnet ska 
växa till sig i kunskap om vad dopet 
innebär. En tonåring eller vuxen bär 
gärna finkläder med något vitt inslag. 
Det vita påminner om den förlåtelse 
och renhet som Gud ger i dopet.

Dopsamtal
Inför dopet träffar man prästen för 
att prata om vad dopet är och innebär. 
Då brukar man även gå igenom 
dopgudstjänsten, välja psalmer 
tillsammans och komma överens om 
vem som gör vad under gudstjänsten.

Faddrar
Föräldrarna ber ofta någon de vill 
ska spela en speciell roll i barnets liv 
att vara fadder. Det är något av ett 
hedersuppdrag. Ett annat namn på 
fadder är gudmor/gudfar. Att vara 
fadder innebär att man känner lite 
extra ansvar för sitt ››gudbarn‹‹, det 
är en gåva att förvalta efter bästa 
förmåga. Enligt Svenska kyrkans 
kyrkoordning ska en fadder ››vara 
döpt och villig att dela barnets 
kristna uppfostran.‹‹ Men faddern 
behöver inte vara medlem i Svenska 
kyrkan.

Medlemskap
Den som döps i Svenska kyrkan blir 
också medlem i kyrkan. Dopet är den 
vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. 
Föräldrar eller annan vårdnadshavare 
kan också meddela att de vill att 
deras barn ska vara medlem i kyrkan, 

barnet får då senare erbjudandet att 
döpas.

Omdop
Svenska kyrkan erkänner alla andra 
kristna samfunds dop. Dopet gäller 
en gång för alla och görs därför 
aldrig om.

Vuxendop
Ofta förknippar man dopet med det 
nyfödda barnet, men Svenska kyrkan 

är den kyrka i Sverige som döper 
flest vuxna. Den som är vuxen kan 
anmäla att han eller hon vill tillhöra 
Svenska kyrkan och samtidigt 
begära undervisning om kyrkans tro, 
bekännelse och lära som förberedelse 
inför dopet.
För mer information,  
läs på www. svenskakyrkan.se

Tryckt med tillstånd från Verbum, 
Stockholm
Foto: PMB Media & Design

Liten ordlista

7



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

- Holger Hasselkvist AB Bromölla har 
installerat en krossgrusanläggning i 
grustaget i Lörby. Anläggningen möj-
liggör för firman att snabbt leverera 
krossgrus i olika dimensioner och är 
försedd med sandavskiljare, vilket 
möjliggör hög kvalitet.

23 sept. Fiskaren Ernst Bengtsson 
och hans son Börje, Västra Näs, hade 
stortur vid drivgarnsfiske, en timmes 
gång österut mot Åhus. Inte mindre än 
3.800 kg sill landades på morgonen i 
Västra Näs. Det torde vara den största 
fångsten av sill som landat i det lilla 
fiskelägets historia. Vissa av garnen 
innehöll upp till 400 kg och när båten 
vände hemåt var det inte många tum 
mellan vattnet och båtrelingen. Efter 
12 timmars arbete var näten rensade, 
men avsättningsmöjligheten är långt 
ifrån god, så mycket av rekordsillpar-
tiet går till djurföda.

4 okt. Vid bruksprov för fågelhun-
dar, i Sjöbo, erhöll vorsteh-hunden 
”Bas Bill” första pris i öppen klass. 
Ägare är Bennet Fogelström, Hälle-
vik.

- Höst-Listermässan i Tallparken, 
blev utan tvekan succé. Det var mel-

lan 2000-3000 personer som kom. 
Där visades herr- och damkläder, hat-
tar och pälsverk av mannekänger och 
inte minst bilar, husvagnar, vitvaror, 
böcker m.m.

19 okt. 16-årige Krister Mårtensson, 
Krokås, har en tam ettårig mink. Att 
tämja en mink hör till sällsyntheterna 
men han har lyckats så bra att även 
andra än ”Husse” kan handskas med 
den. Detta har uppmärksammats av 
TV som gjort en inspelning om detta. 
Minken ståtar med namnet ”Mysak.”

9 nov. Nogersund får sin första dam-
frisering, vilket säkerligen kommer att 
uppskattas av samhällets damer. Det 
är hårfrisörskan fröken Ann-Britt An-
dersson som öppnar egen salong och 
bjuder allt i modern hårvård för damer 
i alla åldrar. 

30 nov. Hur många olyckor som in-
träffat i kurvan vid lantbrukare Ar-
vid Johnssons gård i Ysane kan väl 
snart inte ens myndigheterna hålla 
någon räkning på. Nu var det färdigt 
för ett nytt missöde då en långtradare 
från Emmaboda gick av riksvägen på 
grund av det hala väglaget och släpets 
last av fönsterglas blev till skärvor.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgs-Tidningen, sammanställt av Birgit Larsson)

9 aug. Hemmansägare Bengt Nils-
son, Lörby, är säkerligen den förste 
odalmannen som startat upp skörde-
arbetet på Lister. Det är sonen Sven-
Arne, som glad i hågen kör skörde-
tröskan och konstaterar att kornet är 
ovanligt fint i år

1 sept. En häftig brand tidigt på tis-
dagsmorgonen ödelade fiskhandlare 
Henning Knutssons rökeri i Hälle-
vik. I detta fanns 300 kg färsksill som 
hade hängts in, för att under tisdagen 
rökas, men som blev helt förstörd av 
branden. Troligen är att någon gnista 
från rökugnen legat och pyrt och se-
dan antänt träbyggnaden. Brandmän 
från Mjällby inriktade sig på att räd-
da den stentillbyggnad som fanns till 
rökfastigheten. Tur i oturen var att 
personalen på måndagseftermiddagen 
fört ut hela lagret av färdigrökad fisk 
från rökeriet, vilken rymde sju ugnar. 
Den fisken hade man lagrat i affären, 
men dyra inventarier och fiskeredskap 
gick till spillo. 

- Oxlever per kg 8.90 kronor. Rökt 
sidfläsk per kg 6.90 kronor, rökt ål per 
hg 1.95 kronor, Göingekorv per hg 
1.25 kronor, långfranska 0.90 kronor, 
vindruvor per kilo 2.00, släta bullar 10 
st. 1.35 kronor.

18 sept. Potatisupptagning har så 
smått inletts hos Listerlandets od-
lare, så även på Ekengården i Ysane, 
där Bjäre industrier har kontrakt med 
Ekengården om leverans på potatis. 
För närvarande har de inte mindre än 
fem upptagningsmaskiner i arbete. 
Om några dagar har dessa klarat av de 
50 tunnland som skall upp för skåne-
industriens räkning. Det är Degeberga 
maskinstation som svarar för arbetet 
och har ett tiotal man i verksamhet på 
Vesan.

8

Sölvesborgs dåvarande Hantverksförenings ordförande Folke Nilsson delar ut 
gesällbrev till damfrisörskan Ann-Britt Andersson. Med på fotot är även Ann-
Britts läromästare, Magda Molin. Fotot tillhör Ann-Britt Simonsson.

Fotot tillhör Gladis Nilsson
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Höstkryss

Lösning till Sommarkryss 
2015

Vinnare av sommarkryss 2015
1:a pris: C. Hervelius
2:a pris: Lars Olsenius
3:e pris: Nina Ollesson
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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KOM, HELGE ANDE, TILL MIG IN,
UPPLYS MIN SJÄL OCH GE DEN LIV,
ATT JAG I DIG FÖRBLIVER.
VAR SJÄLV ETT LJUS PÅ ALL MIN STIG,
OCH LED MIG DU DEN VAG DU VILL ,
ÅT DIG JAG HELT MIG GIVER.

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 26 
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

Stöd Svenska kyrkans verksamhet utomlands. Hjälp kyrkan att vara en trygg 
famn för svenskar i hela världen.

Svenska kyrkan i utlandet är ett socialt nätverk och ett andligt hem. Vi 
arbetar i 24 länder. Dina pengar används för att hjälpa människor i kris, fira 
gudstjänst, erbjuda en trygg mötesplats för ungdomar, stödja sjöfolk, besöka 
sjukhus och gamla i deras hem och ge svenskar i utlandet en möjlighet att ha 
en trygg hemmahamn. Vi har en miljon besök om året i vår verksamhet.

Pg. 90 16 03-1 • Bg. 901-6031
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Korståg i Norden
Onsdag 14 oktober kl. 18.30
Plats: Mjällby kyrka 

Professor Dick Harrison, Lunds universitet, 
föreläser om korståg i Norden samt hur 
det kan ha gått till då Lister kristnades för 
ungefär 1000 år sedan.
Fritt inträde och kaffeservering. Föredraget 
texttolkas. Arrangör: Mjällby Lekmannakår 
i samarbete med Folkuniversitetet.

Ysane kyrkby
Onsdag 4 november kl. 18.30
Plats: Ysane församlingshem
Arne Sonesson föreläser om Ysane, tar upp traktens historia 
samt berättar om hus och gårdar i 
Ysane. Men framför allt har han många 
personliga minnen om människor och 
händelser från de senaste 90 åren.
Fritt inträde och kaffeservering.  
Arrangör: Mjällby Lekmannakår

Torsdagsträffar
i Mjällby församlingshem

 10 sept kl. 14.00
”Från torp till herresäten”, Kristina Backe 

sjunger skånska visor och berättar

 8 okt kl. 14.00
”Från bönehus till operahus”, Bo Knutsson 

och Rolf Nilsson

 12 nov kl. 14.00
Bosse Johansson från Jämshög spelar och 

sjunger

Välkommen!

Anslagstavla

Barn- och ungdoms  
verksamheten 

startar v 36
Välkommen att vara med.

Vid frågor ring 566 06!

Barnkör, musikalgrupp och Ungdomskören  startar upp v. 36 i Mjällby församlingshem.  Mer info kommer!  Maria Duvald

Allhelgonatid
Du som besöker kyrkogården under 

helgen, välkommen in i kyrkan och värm 
dig med en kopp kaffe och en stunds 

stillhet.

Öppet i Mjällby kyrka:
Torsdag 29/10 kl. 14-17

Fredag 30/10 kl. 10-16.30
Lördag 31/10 kl. 10-15

Öppet i Ysane kyrka:
Fredag 30/10 kl. 9.00-15.30

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

Känd från TV!
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Liv Dagmar Lisa Seger, Hällevik 25/4
John Alfred Fredriksson, Stiby 2/5
Blenda Maj-Britt Nilsson, Hosaby 10/5
Ester Alicia Lövgren, Mjällby 10/5
Kira Maria Aliina Tagesson, Stiby 31/5
William Fredrik James Andersson, Sölvesborg 31/5
Hugo Miguel Sunesson,  Norje 31/5
Henry Johan Valter Hellberg, Hosaby 6/6
Vilgot Goliat Hugo Svensson, Mjällby 7/6
Nils Oscar Månsson, Krokås 28/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2015
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.

Sandra Andersson och Håkan Jönsson, Norremark 16/5
Lise Olofsson och Daniel Frank, Saltsjö-Boo 23/5
Cecilia Rubin och Ulf Persson, Hällevik 23/5
Kerstin Nyander och Fredrik Nilsson, Eslöv 6/6
Isabell Persson och Marco Andersson, Sölvesborg 27/6

Vigsel

Arne Nilsson, Hörvik 8/4
Doris Törnberg, Hällevik 15/4
Evy Persson, Sölvesborg 16/4
Emmy Ingemansson, Mjällby 17/4
Gurli Adefjärd, Sölvesborg/Hällevik 22/4
Helge Karlsson, Mjällby 22/4
Folke Södergren, Hörvik 23/4
Gunborg Andréasson, Karlskrona 24/4
Rolf Björklund, Sölvesborg 20/5
Lisa Borgman, Krokås 29/5
Conny Sernald, Oskarshamn 29/5
Ragnhild Persson, Istaby 10/6
Ingeborg Ekstrand, Norje 17/6
Maj Asper, Nogersund 18/6
Gustav Rodhammar, Djupekås 18/6
Elly Berntsson, Nogersund 24/6
Britt Persson, Mjällby 26/6

Önskar du besök eller vill prata med någon? 
Ring Diakoniassistent Marie 566 03

Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61
Präster
Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Solveig Wollin, komminister 566 02
Barn och ungdomsverksamhet 
Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08
Diakoniassistent 
Marie Nilsson 566 03
Kyrkomusiker
Maria Duvald 566 04
Bo Knutsson 566 05
Församlingsvärdinna
Åse Balkestam-Berglund 566 07

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
Nils-Erik Eriksson 566 11
Hans-Peter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane
tel.tid må-fr 9.00-9.30 566 50 
Lars-Åke Persson 566 14
Mjällby kyrka 566 43
Mjällby församlingshem 566 70
Stenlängan Mjällby 566 60

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Vi har nya telefonnummer!
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 23/8  Tolfte söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Söndag 30/8  Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.00 Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Onsdag 2/9
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 6/9  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst .Solveig Wollin.
Torsdag 10/9
14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, ”Från torp till 

herresäten”, Kristina Backe sjunger skånska visor och 
berättar.

Söndag 13/9  Femtonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Söndag 20/9  Sextonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 27/9  Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
16.00  Asarums kyrka, gemensam mässa för Listers- och 

Bräkne kontrakt.
Söndag 4/10  Den helige Mikaels dag
15.00  Siretorps missionshus, höstgudstjänst, Solveig Wollin, 

Viktoria Persson och Maria Duvald – sång och musik.
Onsdag 7/10
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 8/10
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Rolf Nilsson 

och Bo Knutsson: ”Från bönehus till operahus”.
Söndag 11/10  Tacksägelsedagen
16.00  Mjällby kyrka, Skördegudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören, barnkör, barngrupperna, bibelutdelning till 
konfirmanderna.

18.00  Ysane kyrka, Skördegudstjänst, Patrik Carlsson, 
Yganokören.

Onsdag 14/10
18.30  Mjällby kyrka, Bygdehistorisk afton, Professor Dick 

Harrison, Lunds universitet, föreläser om korståg i 
Norden samt hur det kan ha gått till då Lister kristnades 
för ungefär 1000 år sedan. Arrangör: Lekmannakåren och 
Folkuniversitetet.

Söndag 18/10  Tjugonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 25/10  Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag 

för förtroendevalda, allmän kyrklunch, anmälan till 
pastorsexp. tel. 500 21 senast 21/10.

13.30  Ysane församlingshem, kyrkofullmäktige.
Lördag 31/10  Alla helgons dag
16.00  Ysane kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 

Patrik Carlsson, Yganokören.
18.00  Mjällby kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 

Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria 
Knutsson, Ida Knutsson.    

Söndag 1/11 Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, nattvardsgudstjänst,  Patrik 

Carlsson, Kyrkokören, kaffe efter gudstjänsten, 
gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Onsdag 4/11
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
18.30  Ysane församlingshem, Bygdehistorisk afton, 

Arne Sonesson föreläser om Ysane. Arrangör: 
Lekmannakåren

Söndag 8/11  Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.  
Torsdag 12/11
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Bosse 

Johansson, Jämshög, spelar och sjunger.
Söndag 15/11  Söndagen före domssöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.  
Söndag 22/11  Domssöndagen
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Kalendarium

Hösten 2015

OBS! Ändringar kan förekomma. 
Se alltid tidningarnas predikoturer.


