
Kyrk  Nytt
 sommaren 2013

Dans kring midsommarstången. Foto: Solveig Wollin



När Listers marker breder ut sig  
likt en örtagård…

Sommarlyrik och betraktelse ord, 
sammanställda av Marcus Bernhardsson

Nu faller gräset

Nu faller gräset i blommande fång,
när bönderna börja att slå,
och mitt i den doftande klövervång
falla mjukt och tyst under liesång
kummin och baldersbrå.

Det gör gott i jorden där lien går
som en blank befrielsens pust.
Det faller morgondagg i dess spår
och mitt i dess breda doftande skår
skälver jorden av lust.

Som ett strömmande rent befrielsens bad
det kött, som är vordet till hö,
som vissnar själv som blommor och blad,
upplever nu på dess stället och stad
undret när blommorna dö.

Den är kommen den stora förklaringens dag,
då blomdoft och solsken bli bröd, 
då jorden som lyder förvandlingens lag
tillreder frukten till himlens behag
mitt i vår bittraste nöd.

Ty ännu är undret en levande makt
och guden i solen vår vän.
Med fiskar och bröd, är det talat och sagt,
i en brödlös öken och hungernödstrakt
bespisar han femtusen män.

Men åkersenapens gyllene brand
bland maskrosbollarnas snö
i rovor, potatis och havreland
med målla och tistel och kvickrot ibland
går grönt och bittert i frö.

Här växer det ogräs och blommande frukt
tillsammans i år som i fjol.
De dela åkrarnas sparsamma fukt
och luften de fylla med blommornas lukt
under samma givande sol.

Ty jorden den heliga Gral har oss räckt
hon är själv en försoningens skål,
där vete och råg med kvickroten släkt
och åkersenapen, gul i sin dräkt,
är frände till rovor och kål.

Idag är den stora förklaringens dag
i världens och människornas nöd,
då blommorna falla för liarnas slag
och vattnet blir vin på vår gästabudsdag
och himlen ger själarna bröd.

   Ur ”Skapelsens år” av S. Neander-Nilsson  
Mörbyson, fil.lic., arkeolog, författare och tidningsman.
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Lärkan
Lärkan på darrande vingar,
brinnande mörk i det blå,
ständigt högre sig tvingar,
högre och högre ändå.

Nu blev hon borta i ljuset.
Ingen kan se henne mer.

Endast den jublande sången
strömmar alltjämt hit ner.

Hjärta, när skall du hinna
själv till ditt mål en gång:
att få i ljus försvinna
och bli till sång

Erik Blomberg (1894-1965)

Barndomsland
Åren skymma bort varandra, men ibland när skuggan brister
öppnas minnets vida tavlor från vår drömtids hed på Lister.

Nobelpristagaren i litteratur,  Harry Martinson (1904-1978)

HERREN är min herde,  
mig skall intet fattas,

han låter mig vila på gröna ängar;
han för mig till vatten där jag finner ro,

    han vederkvicker min själ;
    han leder mig på rätta vägar,

    för sitt namns skull. 
    Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,

    fruktar jag intet ont,
    ty du är med mig;
    din käpp och stav, 

    de trösta mig.
Psaltaren 23:2

Såsom hjorten trängtar
    till vattenbäckar,

    så trängtar min själ
    efter dig, o Gud.

Psaltaren 42:2

I denna ljuva sommartid
I denna ljuva sommartid 

gå ut, min själ, och gläd dig vid 
den store Gudens gåvor. 

Se, hur i prydning jorden står,
 se, hur för dig ochmig hon får 

så underbara håvor.

Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull

med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet

än Salomos dig gläder.

Nu växer säd för skördens tid,
och ung och gammal gläds därvid

och bör Guds godhet prisa,
som vill i överdådigt mått

oss människor så mycket gott
var dag och stund bevisa.

Psalm 200, vers 1-3
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Koret i klosterkyrkan i 
S:t Denis, Frankrike. 

Del av kung Ludvig XII av Frankrike (1498-1515) och 
Anna av Bretagnes sarkofag i klosterkyrkan i S:t Denis. 
Här framställs S:t Petrus med himmelrikes nycklar.  
Matt 16:19. 



Mjällby kyrka är för många Listerbor förknippad med 
avgörande skeenden i livet. Och när jag själv träder in i 
Mjällbys vackert vitkalkade gustavianska kyrka, blir jag 
nästan alltid berörd av rummets rymd och det infallande 
ljuset från de många och stora fönstren.   

Att ljuset övervinner mörkret, att hoppet överlever och att 
livet segrar över döden är kristendomens glada budskap. I 
det kan vi människor vila och vår tillit växa. 

Gud är Ande, som inte är bunden till någon särskild plats, 
men likväl finns det ställen där Gud träder människan 
särskilt nära och där hon inlemmas i ett kontemplativt 
sammanhang, vilket verkar fruktbringande på hennes 
andliga liv. Kyrkan är en sådan byggnad, en plats som är vigd 
och helgad åt Gud. I Sverige stiftades lagen om kyrkofrid 
redan under medeltiden och då som en markering av att 
kyrkan icke skall vara ett rum där konflikt levs ut. Osämja 
vid gudstjänst klandras även i Bibeln och kyrkobyggnaden 
har ofta använts som en fredad zon, en tillflyktsort, en 
fristad.

Människan har alltid försökt att övervinna döden. På 
Bibelns sista sidor, i Uppenbarelseboken, talar Johannes om 
livet efter vår hädanfärd och om den saliga tillvaron hos 
Gud i det himmelska Jerusalem. Byggandet av en kyrka, 
att skapa det himmelska Jerusalem på jorden, det ville 
våra fäder åstadkomma åt sig själva och till kommande 
generationer. Detta är en av de stora drivkrafterna bakom 
resandet av en kyrka. 

Abbot Suger av Saint Denis i Frankrike (1081–1151), 
statsman, historiker och byggherren till en av de första stora 
gotiska katedralerna i Europa, klosterkyrkan i Saint Denis, 
har till eftervärlden givit följande ord om sitt kyrkbygge: 
”Ädelt skiner vårt verk. Men det verk som skiner så ädelt 
skall också lysa upp själarna på det att dessa genom ett sant 
ljus skall få skåda det sanna Ljuset, till vilket Kristus är den 
sanna dörren.” 

Abbot Suger gör här en hänvisning till Johannesevangeliets 
tionde kapitel, där Jesus talar om sig själv som en grind, en 
dörr till Gud. Underförstått: kyrkan är porten till Evigheten, 

alltså en helig plats, ett ställe där himmel och jord möts. 

Bibelns och kyrkans bild- och formspråk förmedlar många 
liknelser av detta slag. Och trots att Mjällbys nuvarande 
kyrka endast är 220 år gammal så förmedlar hon likväl 
mängder av symboler, traditioner och liturgi, vilka binder 
samman Bibelns budskap och kyrkans lära med oss. 

I den Nicenska trosbekännelsen från år 325 lyder en fras: 
”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud”. Ljuset 
flödar obehindrat in mot altaret i Mjällby kyrka, vilket 
alltid står i fokus för gudstjänsten. Gud är ljus. 

En av de största gåvor Försynen givit människan, är den 
fria viljan. Genom den egna viljan kan vi tillskriva olika 
företeelser värde och ge livet en djupare innebörd. När 
människan anammar och värdesätter exempelvis ord, 
former, färger, fysiska lagar och hjältedåd; när vi i kärlek 
och vänskap tillskriver varandra värde eller tillmäter ting 
och händelser stor vikt, det är då, i mötet mellan dessa tings 
abstrakta värde och vår fria vilja, som bl.a. rummet skapas 
och det är också då som kyrkan fullt ut kan bli Himmelens 
förgård och vi blir berörda av Guds närvaro. 

Här, mitt på Listerslättens sommargröna hav, ligger Mjällby 
kyrka och sträcker sig mot Himmelen. Hon är byggd av 
sten, kalk och timmer. Likväl är inte detta de viktigaste 
byggstenarna i kyrkans konstruktion. Nej. Kyrkan finns inte 
till för sin egen skull, utan för människornas. De viktigaste 
stenarna är nämligen kyrkans medlemmar, hennes döpta 
församlingsbor. De är kyrkans sanna byggstenar och dessa 
torde kunna sammanfattas med en rad från kyrkoordningen: 
”Syftet med kyrkan är att människor skall komma till tro på 
Kristus och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och 
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” 

Begreppet kyrka innehåller alltså vid en hastig överblick 
många skilda komponenter men mynnar till syvende 
och sist ut i en och samma sak: en önskan om att få vara 
Himmelens förgård. 

Hjärtligt välkommen till sommarens många aktiviteter i din 
församling: Mjällby!  

Kyrkan 
– Himmelens förgård 

Text & foto: Marcus Bernhardsson
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En krönika om 
Listersläkten:  
Axplock från forna 
tider, mestadels från 
Mjällby socken

Onsdagen den 12 juni kl. 18:30
I höstas kom en bok ut rörande 
Listersläkten. Marcus Bernhardsson 
föreläser utifrån denna bok som 
handlar om en stor släkt från Mjällby 
socken, som har danska medeltida 
anor. En av släktens förgrundsgestalter, 
riksdagsmannen Knut Persson från 
Hörby, var en av initiativ tagarna till 
byggandet av kyrkorna i såväl Mjällby 
som Gammalstorp samt uppförandet av 
tingshuset i Norje.

Plats: Mjällby kyrka.  
Fritt inträde och kaffeservering  
Arrangör: Mjällby Lekmannakår

Bygdehistorisk vandring 
i sommarkvällen med 
Marcus Bernhardsson. 
Torsdagen den 27 juni blir det 
en etnologisk vandring på Mjällby 
kyrkogård. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till pastorsexpeditionen tel. 
0456-500 21, tid meddelas vid anmälan. 
Fritt inträde och kaffeservering  
Arrangör: Mjällby Lekmannakår

Bland 
påvar & 
snapphanar 
i Mjällby 
kyrka

Onsdagen den 17 juli kl. 19:00.
Marcus Bernhardsson gör en dramatisk 
exposé i Mjällby kyrkas historia samt 
lyfter fram ny information om bygden: 
Varför finns det en påve avbildad i 
Mjällby kyrka? Varför misshandlade 
snapphanarna år 1677 ihjäl kyrkoherde 
Kocks far? Detta är två av flera fråge-
ställningar som denna föreläsning 
kommer att beröra. Sommarandakt av 
Patrik Carlsson. Kaffeservering.

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen

Rösta i kyrkovalet 
Alla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till 

folkbokföringsadressen den 28 augusti 2013. 

Din röst spelar roll! 
Söndagen den 15 september 2013 
är det kyrkoval. Vilka ska få ditt 
förtroende att fatta viktiga beslut 
i kyrkan de kommande fyra åren? 
Det handlar både om beslut i din 
församling och om övergripande 
beslut för hela Svenska kyrkan. 
Hur ska din kyrkoavgift användas? 
Vilka verksamheter ska finnas i din 
församling? Vilka ställningstaganden 
ska kyrkan göra? Ta chansen att 
påverka din kyrka. Välkommen att 
rösta i kyrkovalet!

Använd ditt röstkort 
Att rösta i kyrkovalet går till på 
ungefär samma sätt som i de 
allmänna valen. Du måste använda 
ditt röstkort om du röstar före 
valdagen och när du röstar på ett 
särskilt röstmottagningsställe. 

Röstar du i din vallokal på 
valdagen bör du helst ha röstkortet 
med dig (legitimation krävs om inte 
valförrättarna känner dig). Om du 

blivit av med ditt röstkort kan du 
vända dig till din församling för att få 
ett dublettröstkort.

Får jag rösta?  
För att du ska få rösta ska du senast 
på valdagen fylla 16 år, du ska vara 
medlem i Svenska kyrkan och vara 
folkbokförd i Sverige den 1 augusti 
2013 (då röstlängden fastställs). 

Rösta lokalt, regionalt och nationellt. 
I kyrkovalet kan du rösta i tre val; 
kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet. Din röst påverkar hur 
Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Val till kyrkofullmäktige, ditt 
lokala val - Vita valsedlar  
Du väljer till kyrkofullmäktige i din 
församling eller, om din församling 
samverkar med andra församlingar, 
till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. 
Kyrkofullmäktige bestämmer 
ramarna för den verksamhet som 
finns nära dig. Till exempel vilken 
verksamhet för barn och unga som 

ska finnas i församlingen, eller hur 
kör- och konsertverksamheten ska se 
ut. 

Val till stiftet, regionalt - Rosa 
valsedlar 
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta 
uppgift är att stödja församlingarna 
i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom flera områden. 
Till exempel i kyrkoantikvariska 
frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt - 
Gula valsedlar 
Kyrkomötet är Svenska kyrkan 
högsta beslutande organ med 251 
ledamöter. Det beslutar om kyrkans 
gemensamma och övergripande 
frågor. Kyrkomötet behandlar också 
frågor om hur kyrkan ska arbeta med 
klimatfrågan och vilka psalmer som 
ska finnas i psalmboken.
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Sommarandakter	  
i	  några	  av	  västra	  Blekinges	  kyrkor	  

	  
	  

Onsdag	  19	  juni	  kl	  19	  
	  	  ”PRÄSTEN	  SOM	  FLYDDE	  TILL	  DANMARK”	  

Gammalstorps	  kyrka	  

	  
Onsdag	  26	  juni	  kl	  19	  
”DOP-‐PLATS	  ELLEHOLM”	  

Elleholms	  kyrka	  
	  

Onsdag	  3	  juli	  kl	  19	  
”TRE	  PREDIKSTOLAR”	  
Hällaryds	  kyrka	  

	  

Onsdag	  10	  juli	  kl	  19	  
”KVINNLIGA	  HELGON	  I	  S:T	  NICOLAI”	  
S:t	  Nicolai	  kyrka,	  Sölvesborg	  

	  
Onsdag	  17	  juli	  kl	  19	  

”BLAND	  PÅVAR	  OCH	  SNAPPHANAR	  I	  
MJÄLLBY	  KYRKA”	  
Mjällby	  kyrka	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  

Onsdag	  24	  juli	  kl	  19	  
”KRISTUS	  FRÅN	  OLIKA	  SIDOR”	  

Kyrkhults	  kyrka	  
	  

Onsdag	  31	  juli	  kl	  19	  
”GAMMALT	  BLIR	  NYTT”	  

Jämshögs	  kyrka	  
	  

Onsdag	  7	  augusti	  kl	  19	  
”ORGEL	  I	  HELA	  KYRKAN”	  

Asarums	  kyrka	  
	  

	  
Onsdag	  14	  augusti	  kl	  19	  

”ALTARTAVLAN	  –	  JESU	  DÖD”	  
Carl	  Gustafs	  kyrka,	  Karlshamn	  

	  
	  
Efter	  andakterna	  bjuder	  vi	  på	  	  

enkel	  fika!	  
	  
	  

	  



 

bl.a. Tage Mellberg, Hörviken. 

2 aug. Laxfisket är lönsamt vid lis-
terkusten men sillen är mera ovillig. 
Priserna på laxen är för ettans storlek 
18.75 och för fyrans betalas 11.25. En 
ny metod för laxfiske med flyttrål 
prövas av ett trållag från Hörvik. 
Det är skepparen på ”Carina” fiskare 
Börje Nilsson, medan fiskare Thure 
Bengtsson är skeppare på ”Nordia”, 
vilka tycker resultatet blev över för-
väntan.

20 aug. Under fiske på måndagen 
bärgade nogersundsbåtarna ”Väst-
våg” och ”Enskär” den trål som fis-

kebåten Carina av Hörvik förlorade 
i samband med att trålen fastnade i 
en okänd ubåt, som så när hade slu-
tat med katastrof för såväl besättning 
som båt. Att vi fann trålen, som låg 
på 36 famnars djup, måste betecknas 
som ren tur, säger skepparen Albin 
Asper, Nogersund.

- Söndagens kollekt i Mjällby kyrka, 
som upptogs till förmån för jordbäv-
ningshärjade Skopje, inbringade 640 
kr.

27 aug. Mjällby Rödakorskrets har 
av syskonen Olga och Bror Nilsson i 
Grammahagen Siretorp, fått en gåva 

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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12 juni En av Listerlandets större af-
färer, Simonssons i Hällevik, kunde 
vid invigningen, efter ombyggnad, 
visa upp en snabbköpsaffär av senas-
te snitt där intet saknades av moderna 
varugondoler. Affären har ett vack-
ert läge vid hamnen i Hällevik och 
startades redan på segelfartygens tid. 
Under en tid fanns det inte mindre än 
åtta butiker här, men idag finns bara 
två kvar. Köpman Leif Simonsson var 
den förste på Listerlandet som anslöt 
sig till ICA-gruppen.

- Vid folkskoleseminariet i Kristian-
stad har bl.a. lärarekandidat Maj-Lis 
Johnsson, Hörvik, antagits.

- Vid Kristianstad sjukvårdsskola har 
Tove Petersson, Mjällby, utexamine-
rats som sjukvårdsbiträde.

- 4 pannbiffar med lök 500 gr. burk 
2.35 kr. Guld-Marie kex 1.00 kr. 
Semper välling 10 literspaket 7.00 kr. 
Glass ½ liter 0.92 kr.

28 juni 250 deltagare, vilket är nytt 
rekord, beräknas det bli i sommarens 
simskolor i Hörvik och Hällevik. Det 
har fört med sig att anställa ytterli-
gare en siminstruktör. Valet föll på 
Inga-Stina Broberg, Hällevik. Hon 
kommer att biträda kommuninstruk-
tör Bengt Sahlin och folkskollärare 
Rune Säll.

2 juli Nu kan ni köpa er mjölk i den 
hushållsriktiga pappflaskan ”Pure-
Pak”, Blekinge Mejerier.

- (Apelsinsaft 1 lit. 2.82, kaggost per 
kg 8.55, köksrulle 0.63 kr, radarspray 
5.55.)

16 juli Besprutning mot potatis-
mögel sker nu med flygplan ute på 
Lister. Hemmansägare Arne Olsson, 
Lörby, omtalar att med flyg hinner 
man bespruta 1000 tunnland per dag, 
medan man med markspruta endast 
kommer åt ungefär 40 tunnland. Det 
värsta jobbet nu är att skaffa vatten ut 
till planet, för det medel som används 
måste blandas med vatten. Piloten på 
planet, trafikflygaren A. Fröberg, fly-
ger för AB Siljansflyg Eslöv.

- Till elev vid ekonomiska fakulte-
ten vid Lunds universitet har antagits 

Affären i Hällevik, fotot är taget före år 1905.

Bäckahallarna som de ser ut idag.
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PSALMEN
DEN  BLIDA  VAR  AR INNE
OCH NYTT BLIR JORDENS HOPP.
NY FRÖJD FÅR VARJE SINNE,
NYTT LIV FÅR VARJE KROPP.

Lösning till Vårkryss 2013

Vinnare av Vårkryss 2013
1:a pris: Amanda Sällberg
2:a pris: Pernilla Larsson
3:e pris: Gunilla Listersjö
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 

på 1 000 kr som hjälp till CP-barnens 
utbildning, i länet.

- Avslutning har hållits vid sjukskö-
terskehemmet i Lund och bland de ut-
examinerade fanns också Britt-Marie 
Bengtsson, Mjällby.

- På gården nr: 5 i Siretorp ligger ett 
par imponerande flyttblock, som är 
väl synliga på vägen mot Västra Näs 
och som sedan ålder kallas ”Bäcka-
hallarna”, hur namnet uppstått kän-
ner man inte till i gården, vilken ägs 
av syskonen Carl-August, Adolf, John 
och Rut Bengtsson. Mellan blocken 
fanns en gång i tiden kammare, där 
såväl gårdsägare som byborna be-
redde malten som sedan användes för 
ölbryggning. Maltberedningen gick 
till så att man blötte korn som sedan, 
efter det groddar kommit fram, torka-
des under eld. Stenen är onekligen ett 
vackert minnesmärke som man gärna 
ville se att den fridlystes. 

Birgit Larsson
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 29 
juli till ”KyrkNytt, Mjällby försam-
ling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG” eller lämna 
den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Sommarkryss 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

Sommarkryss

Jourhavande präst, ring 112
u En jour för dig som behöver 

någon att tala med.Öppen 
mellan kl. 21-06

u Det kan handla om allt som 
har med livets olika skeden 
att göra.

u Du får vara anonym och 
prästen är anonym och har 
tystnadsplikt.

u Jouren är en mötesplats där en 
erfaren lyssnare finns närva-
rande för dig på dina villkor.



Konfirmand 
jubileum

Mjällby församling ser gärna 
att f.d. konfirmander anordnar 

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

kontakt med pastorsexpeditionen.

Kyrkoherdens tankar
Varje sommar erbjuder vi möjligheten 
att konfirmeras på sommarlovet. Ibland 
är det nästan ingen som väljer sommar-
grupp men i år är det annorlunda. 
Ovanligt många har anmält sig och vi 
som ansvarar för konfirmanderna är 
glada för det. Det är roligt att träffas 
varje dag under ett par veckor på som-
maren. Man hinner lära känna varandra 
bättre och det finns inga läxor eller prov 
i skolan som man måste tänka på. I år 
kommer jag att vara sommarkonfir-
mandernas präst och det ser jag fram 
emot. Vi börjar med att åka på läger två 
dagar. Sedan kommer vi mest att vara 
på ”hemmaplan”. Ibland kallar vi kon-
firmandtiden ”gå och läsa”. Det stäm-
mer till viss del. Visst läser vi tillsam-
mans och visst finns det en del saker 
som vi vill att konfirmanderna skall 
lära sig om kyrkans traditioner och om 
kristen tro. Men allt som vi vill att kon-
firmanderna skall lära sig går inte att 
läsa i böcker. Vi önskar att konfirmand-
tiden kan vara en tid för att mogna och 
utvecklas på olika sätt. Att våga ställa 

de svåra frågorna om meningen med li-
vet, människans värde och tillvarons 
stora gåtor och sedan fundera tillsam-
mans är ett sätt att mogna som männis-
ka. Att i samarbete pröva olika sätt att 
uttrycka det som orden inte räcker till 
för är utvecklande, också för oss vuxna 
som är med. 

De traditionella orden, bilderna och 
musiken vi förvaltar är omistliga i vår 
kyrka. Men om de inte ständigt speglas 
mot nya uttryck förlorar de sin mening. 
I Mjällby kyrka finns sedan lång tid en 
stor varsamhet och respekt för traditio-
nen och samtidigt en öppenhet för nya 
uttryckssätt. På pingstdagen firade vi 
t ex en mycket uppskattad mässa i trad-
jazzton med nyskriven musik av Nils 
Wallnäs. Om man frågar en konfirmand 
(som detta år är född 1998) så kanske 
han eller hon inte håller med om att just 
den musikstilen kändes ny. Varje gene-
ration har känslor för sin egen musik, 
sina egna bilder och sina egna ord.  När 
olika stilar möts känns det ofta särskilt 
meningsfullt och spännande. 

Nu får vi se fram emot ännu en sommar 
med många olika sätt att ge och ta emot 
uttryck för vår tro, vårt hopp och vår 
längtan i kyrkans sammanhang. I ka-
lendariet på sista sidan hittar du för-
hoppningsvis något som kan passa dig. 
Men om jag får råda skulle jag önska 
att du också prövar att vara med om nå-
got som du inte brukar. Varför inte gå 
på konfirmation lördagen den 29 juni. 
Man måste inte vara särskilt inbjuden 
för att vara med i kyrkan, dit är alla väl-
komna. 

En riktigt skön sommar önskar jag alla 
läsare av Kyrknytt!
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Anslagstavla

Torsdagsträff
i församlingshemmet

Torsdagen den 13 juni kl. 14.00
”Sång och dikt i sommartid”, Solveig Wollin, Marie 

Nilsson och Maria Duvald underhåller.

Välkommen!

Förbön
Vid våra gudstjänster i Mjällby 
ber vi förbön. I bönen ber 
församlingen bl.a. för vår bygd, 
för fred och rättvisa åt alla, för 
sjuka och arbetslösa samt hopp 
och förtröstan för dem som har det 

svårt. Förbönen förmedlar också 
församlingens tack till Gud; för den 
värld som Han givit oss och för de 
gåvor och under Han låter oss ta del 
av genom nya möjligheter.

Tag gärna kontakt med 
tjänstgörande präst om du önskar 
ta med något i vår förbön. Det 
går bra att vara anonym.
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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

Lilly Erica Daniella Stenros, Näsum 13/1
Indra Linnea Nilsson, Nogersund 19/1
Ella Cecilia Fischer, Hosaby 20/1
Tove Edith Lilly Thomasson, Hällevik 20/1
Love Helge Borgman, Hörvik 3/2
Emil Milton Svensson, Siretorp 23/2
Dante Edward Marius Sandnes Åkesson, Hörby 24/2
Max Albin Nilsson, Hörvik 17/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 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.

Marie Hildingsson och Göran Larsson, Sölvesborg 22/3

Vigsel

Margit Lövgren, Mjällby 4/1
Anita Lindkvist, Mjällby 11/1
Karin Svensson, Nogersund 18/1
Inge Samuelsson, Alvesta/Mjällby 18/1
Irma Almqvist, Mjällby 23/1
Gert Sivertsson, Nogersund  24/1
Karoline Johansson, Hörvik 25/1
Gudmunda Gudmundsson, Hosaby 25/1
Jakob Gertsson, Torsö 31/1
Karin Persson, Istaby 7/2
Sigurdur Jonsson, Mjällby 8/2
Kjell-Ove Lundberg, Mjällby 20/2
Ruth Jansson, Mjällby 22/2
Erik Johansson, Hörvik 1/3
Jarl-Inge Svensson, Nogersund 1/3
Einar Hedlund, Hällevik 6/3
Harry Olsson, Hosaby 8/3
Bengt Hällbrink, Mjällby 8/3
Vera Malmström, Hällevik 15/3
Stellan Nilsson, Hörvik 20/3
Kjell Wannerhof, Stiby 22/3
Per-Anders Persson, Hällevik 22/3
Elly Mattsson, Mjällby/Sölvesborg 26/3

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

Pilgrimsvägen
www.pilgrimsvagen.se
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 9/6  Andra söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag för förtroen-

devalda, allmän kyrklunch, anmälan till pastorsexp tel 
500 21 senast 5/6. 

13.00  Kyrkofullmäktige i Stenlängan.
Onsdag 12/6 
18.30  Bygdehistorisk afton i kyrkan, ”En krönika om Lis-

tersläkten: Axplock från forna tider, mestadels från 
Mjällby socken”, Marcus Bernhardsson, arrangör: 
Lekmannakåren.

Torsdag 13/6
14.00  Torsdagsträffen, ”Sång och dikt i sommartid”, Solveig 

Wollin, Marie Nilsson, Maria Duvald.
Söndag 16/6  Tredje söndagen efter trefaldighet
18.00  Musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Ida Knutsson – fiol, 

Markus Hallinen – piano.
Fredag 21/6  Midsommarafton
10.00  Midsommarstången kläs vid församlingshemmet. Tag 

gärna med blommor och grönt.
16.00  Dans och lekar vid midsommarstången.
17.00  Helgmålsbön med folkmusik, Patrik Carlsson, Maria 

och Bo Knutsson, Rolf Nilsson, Ida Knutsson.
Lördag 22/6  Midsommardagen
20.00 Musik och lyrik i sommarkvällen, Celenokören, Maria 

och Bo Knutsson, Rolf Nilsson, Anna Tenten, Ida 
Knutsson, Klara Knutsson, Uno Hellgren, andakt: 
Patrik Carlsson.

Söndag 23/6  Den helige Johannes Döparens dag
14.00  Sommargudstjänst på Mörby backe (vid regn i Sten-

längan), Patrik Carlsson, medtag kaffekorg. 
Torsdag 27/6
 En etnologisk vandring i sommarkvällen på Mjällby 

kyrkogård, Marcus Bernhardsson, föranmälan till 
pastorsexp tel 500 21, tid meddelas vid anmälan,  
arrangör: Lekmannakåren.

Lördag 29/6
11.00  Konfirmation, Patrik Carlsson.
Söndag 30/6  Apostladagen
10.00  Gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.

Söndag 7/7  Sjätte söndagen efter trefaldighet
11.00  Killebomgudstjänst på Stortorget i Sölvesborg (vid 

regn i S.t Nicolai k:a), gemensam gudstjänst för 
Svenska kyrkan i Sölvesborgs kommun. Körsånga-
re, musiker och präster från Mjällby, Gammalstorp-
Ysane och Sölvesborg. Församlingarna bjuder på 
sillmacka efter gudstjänsten.

Söndag 14/7  Kristi förklarings dag
10.00  Sommargudstjänst vid Listerkyrkan, Patrik Carls-

son, Rolf Nilsson – sång, kaffe efter gudstjänsten, 
gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Onsdag 17/7
19.00  Sommarandakt för Listers och Bräkne kontrakt 

i Mjällby kyrka, ”Bland påvar och snapphanar i 
Mjällby kyrka”, Marcus Bernhardsson, Patrik Carls-
son, enkel fika i kyrkan. 

Lördag 20/7
11.00  Gudstjänst vid Engelska kyrkogården på Hanö, 

Patrik Carlsson, Axel Carlsson – trumpet. 
Söndag 21/7  Åttonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson. 
18.00  Orgelkonsert med Olle Nilsson, Lund.
Söndag 28/7  Nionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 4/8  Tionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 11/8  Elfte söndagen efter trefaldighet
18.00  Musikgudstjänst, Solveig Wollin, Johanna Hedlund 

– valthorn, Maria Duvald – piano.
Söndag 18/8  Tolfte söndagen efter trefaldighet
18.00  Musikgudstjänst, Solveig Wollin, Magnus Jonsson – 

accordion, Ida Knutsson – fiol.  

Kalendarium

Sommaren 2013

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


