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Längtan till sommaren
Snart är det 
vägkyrka i Ysane! 
Kanske är du en av 
dem som längtar 
till vägkyrkan varje 
sommar. Det är du 

i så fall inte ensam om. Vägkyrkan 
har blivit en väl etablerad tradition 
i Ysane och besökarna brukar vara 
många. 

För flera av oss som är engagerade i 
Mjällby församling blir det en nyhet 
att vi nu är ansvariga för vägkyrkan. 
Vi ska göra vårt bästa för att förvalta 
traditionen. Det känns tryggt för oss 
att veta att det är många som har varit 
med förut och som känner till hur det 
brukar vara. Vägkyrkan i Ysane är ett 
omtyckt utflyktsmål mitt i sommaren 
när många andra aktiviteter och 
verksamheter gör uppehåll. Om du 
inte har varit med tidigare så kan det 
bli första gången denna sommar. 

I detta nummer av Kyrknytt kan 
du läsa om olika aktiviteter och 

gudstjänster som vår församling 
ordnar under sommaren. Som vanligt 
är det flera kulturella program. Det 
blir visningar av Mjällby kyrka 
och intressanta vandringar på 
kyrkogårdarna i Ysane och Mjällby. 
Det blir också mycket musik i våra 
kyrkor både i gudstjänster och 
som ”Musik i sommarkvällen”. 
Jag hoppas att du hittar något som 
passar dig och som du har möjlighet 
att prioritera. Det är ju många saker 
som vi vill hinna med under några 
sommarveckor och tyvärr är det 
inte möjligt att vara på två ställen 
samtidigt. I vårt närområde finns 
mycket att välja mellan när det är 
sommar. Man kan höra världskända 
rockartister i Norje, se allsvensk 
fotboll på Strandvallen, njuta 
av jazztoner i Hällevik och fira 
Killebomfestival i Sölvesborg och 
detta är ändå bara några exempel. 
Ibland är det svårt att välja och vissa 
dagar njuter vi av att inte göra något 
särskilt alls. 

Oavsett hur vi lever våra liv i vanliga 
fall så längtar de flesta av oss till 
sommaren. Vi längtar till blommorna 
och grönskan, solen som värmer, de 
långa ljusa kvällarna och ljummet 
vatten vid våra stränder. Det får vi 
njuta av en liten tid och den tiden är 
värdefull. Sommaren påminner oss 
om att mycket av det finaste i livet 
är gåvor som vi inte själva behöver 
prestera något för att få. Guds 
gåvor kan ofta vara mer synliga om 
sommaren och det ger oss bilder som 
vi kan bära med oss. Vi vet att någon 
vill oss väl och att vi har en vän som 
vill ge goda förutsättningar för livet 
här på jorden. I den känslan ber jag 
att vi ska få leva denna sommar så att 
vi får förnyat hopp inför framtiden. 
En skön och välsignad sommar 
önskar jag dig.

Program Ysane vägkyrka
Program vid andakt kl. 14.00 

v. 30
Måndagen den 21 juli
En god och glad stund: Barbro 
och Lars Svensson, sång och 
musik
Tisdagen den 22 juli
Mikael Brorsson med dotter, 
dragspel och sång
Onsdagen den 23 juli
Viktoria Perssonoch Maria 
Duvald, sång och piano
Torsdagen den 24 juli
Hälleviks gitarrgrupp
Fredagen den 25 juli
Ola Söderdahl och Jutta 
Wihlborg, musikprogram

v. 31
Måndagen den 28 juli
Rolf Nilsson och Bo Knutsson, 
sång och piano
Tisdagen den 29 juli
PRO:s sånggrupp
Onsdagen den 30 juli
Solveig Wollin och Nina 
Silander
Torsdagen den 31 juli
Sånggruppen Sway 
Fredagen den 1 augusti
Celenokören

Visning av kyrkan före och efter 
andakt.
Öppettider  
måndag till fredag  
kl. 12.00-16.00.
Servering i församlingshemmet.

OBS! Ändringar kan 
förekomma. Se alltid 
tidningarnas predikoturer.
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Du har lång församlingserfarenhet. 
Var tror du att du har för nytta av 
det i ditt jobb som biskop? 
– Jag har lång och bred erfarenhet 
från olika församlingar. Det innebär 
att jag har en medvetenhet om 
församlingars inneboende olikheter. 
Det är en väldig skillnad på en 
församling med 5 och 35 anställda 
och mellan glesbygd och stad. Vilken 
typ av stad man bor i kan påverka 
vem som engagerar sig. Vi som 
präster måste lyssna in oss i vilken 
typ av församling vi är.

Du pratar mycket om att du vill 
utveckla församlingsverksamheten. 
Hur menar du då? 
– Det är i församlingen som kyrkan 
händer. Det är där möten uppstår 
och evangelium förkunnas i ord 
och handling. Det är viktigt att vi 
är en episkopal kyrka. Vi är ingen 
företagskoncern med en liten grupp 
människor som bestämmer vad alla 
ska göra i varje enskild situation. Jag 
vill vara en lyhörd biskop inför det 
och i gengäld får församlingen vara 
lyhörd gentemot stiftet. Mitt sätt att 
visa vägen utgår från församlingens 
behov.  
 

Stiftet består av 169 församlingar, 
alla med olika behov. Hur ska du 
lyckas med det? 
– Man ska lyssna och påverkas, men 
det är inte så att alla får sina önskemål 
uppfyllda. Det ingår i arbetet att sätta 
gränser för en del. Jag hoppas att jag 
är en god lyssnare. Jag försöker att 
träna på det i alla fall.

Hur ska du göra för att hålla ihop 
stiftet och skapa en vi-känsla 
mellan Skåne och Blekinge trots det 
geografiska avståndet? 
– Man hinner köra från Karlskrona 
till Lund på en dag och ändå hinna 
göra ett arbete. Man kan pendla 
ganska långt på en dag. Det handlar 
om att vara medveten om att det 
finns lite olika kultur och struktur 
i stiftet, mellan Skåne och Blekinge 
och mellan stad och land. Det handlar 
om att göra det synligt att olika 
delar berikar varandra. Det ska bli 
spännande. Det är ett rikt stift med 
stor variation som det gäller att 
använda sig av. Jag vill fungera som 
en enande kraft.

Hur ser du på Bibeln? 
– Det går inte att tolka Bibeln 
bokstavligt och samtidigt vara 

intellektuellt trovärdig. Den måste 
tolkas på nytt i varje ny tid. För 
mig har Bibeln varit viktig sedan 
konfirmationen, det är där jag 
hämtar min kunskap om Gud. Men 
texterna är skrivna av någon i ett 
visst sammanhang och man måste 
ta hänsyn till skribentens plats och 
språk. Vi har olika sätt att uttrycka 
oss beroende på den kultur och tid 
vi lever i. Det betyder inte att jag 
tycker att man ska relativisera Bibelns 
betydelse. Det är inte som vilken bok 
som helst. Bibeln är Guds ord.  
 
Vilka är dina hjärtefrågor som du 
kommer att lyfta som biskop? 
– En del sker av sig självt tänker jag. 
Ledarskap, att vara församlingsnära 
och en kyrka i samhället och världen 
i dag. Men även en centrering kring 
Jesus och att använda Bibeln som 
kunskapskälla om vem Gud är.

Lunds stift har fått en ny biskop
Lunds stift, dvs. församlingarna i 
Skåne och Blekinge, har fått en ny 
biskop. Det är kontraktsprosten för 
Listers och Bräkne kontrakt och 
tillika kyrkoherden i Karlshamn-
Trensums pastorat, Johan Tyrberg 
som den 24 augusti i Uppsala 
domkyrka kommer att vigas 
till Lunds stifts 69:e biskop. 
Lördagen den 30 augusti installeras 
Johan så i Lunds domkyrka och 
förhoppningsvis kommer kontraktet 
att anordna busstransport till Lund. 

Vi är många i Mjällby & Ysane som 
med glädje och tillförsikt hälsar 
Johan hjärtligt välkommen som vår 
nye biskop.  

Här följer ett sammandrag av en 
längre intervju ifrån Lunds stifts 
hemsida med Johan Tyrberg. 

Marcus Bernhardsson Lunds stifts nye biskop, Johan Tyrberg. Foto Camilla Lindskog.

Vill du lyssna på KyrkNytt? 
Vår tidning är inläst på cd, 

vänligen hör av dig till 
diakoniassistent Marie Nilsson, 
tel. 509 97 så får du en kopia.
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Det hör ju till… det är en 
släkthögtid… det är så 
vackert i kyrkan… Det kan 
vara svårt att sätta ord på 
det som känns viktigt i livet. 
Ibland kan en handling göra 
det lättare att förstå. Dopet 
är en sådan handling.

Vi kan inte se Gud med våra 
ögon. Det som sker i dopet kan 
vi inte heller se. Därför använder 
vi symboler som kan hjälpa 
oss att förstå. Det vi kan se i 
dopgudstjänsten kan berätta om det 
som inte syns.

Vattnet är livets symbol. Inget kan 
leva utan vatten. Livet vi döps till är 
det eviga livet. Den dagen kroppen 
inte längre orkar med, bär den som är 
döpt det eviga livet inom sig.

Dopklänningens vita färg betyder 
renhet och förlåtelse. I dopet får ditt 
barn omslutas av, ”klä på sig” Guds 
förlåtelse. 

Förlåtelsen finns sedan med som en 
möjlighet hela livet. Dopklänningen 
är för lång för barnet. Det är ett 
tecken på att barnet behöver få växa i 
sin tro genom livet.

Dopljuset visar oss två saker. Dels 
berättar det om Jesus som säger 
om sig själv ”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig ska inte vandra 

i mörkret utan ha livets ljus”, dels 
visar den hur den som döps får vara 
som ett ljus i en många gånger mörk 
värld.

Korstecknet är en segersymbol. 
På korset vann Jesus seger över 
ondskan. Döden fick ge vika för 
Livet. När prästen gör korstecknet 
betyder det att det som sker här inte 
är prästens ord och handlingar, utan 
Jesus själv är med i det som sker.

Varje förälder vill sitt barns bästa. 
Den bästa maten, de mjukaste 
kläderna, de säkraste leksakerna. 
Som förälder väljer du också 
medvetet eller omedvetet vilka 
värderingar barnet får med sig 
genom livet. Du vill säkert ge ditt 
barn goda värderingar och en fast 
grund att stå på.

Att döpa sitt barn är att välja det 
goda för barnet, att låta Guds kärlek 
få omsluta barnet genom livet. 
Det innebär också ett ansvar. Som 
förälder kan du hjälpa barnet att 
leva i sitt dop, t ex genom att läsa 
för barnet ur en bibel för barn, be 
tillsammans med barnet och ta med 
barnet till kyrkan.

Kyrkan vill naturligtvis hjälpa dig 
att visa ditt barn trons väg. De flesta 
församlingar har grupper för små 
och större barn. Det är naturligt 
för ett barn att tala om Gud. Vi 
vuxna får ibland upptäcka att det är 
barnen som lär oss om tro istället för 
tvärtom. Om vi vuxna visar att vi tar 
barnets frågor på allvar, hjälper vi 
barnet att växa i sitt dop.

4

Dopet – livets val

Dopfunten i Ysane kyrka. Foto: Patrik Carlsson
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HUR GÅR DET TILL?

Dop kan ske i en vanlig gudstjänst 
eller i en särskild dopgudstjänst. 
Vid dopet ber vi tillsammans för 
ditt barn och läser ur bibeln vad 
Jesus gjorde när man kom med barn 
till honom. Prästen tecknar korsets 
tecken över barnet. Det vill visa att 
Gud vill vara med ditt barn, dess 
tankar, ord och känslor. Ingenting 
som ditt barn kommer att vara med 
om i sitt liv är främmande för Gud. 
Löftet från dopet finns med genom 
hela livet. Tillsammans kommer 
alla som är med vid dopet att läsa 
trosbekännelsen. Det är kyrkans 
sammanfattning av vad kristen tro 
är. Efter trosbekännelsen kan prästen 
ställa en fråga till föräldrarna: ”Vill 
ni att ert barn ska döpas till denna 
tro och leva med församlingen i 
Kristi gemenskap?” Att svara ja på 
den frågan är att säga: Ja, jag vill att 
mitt barn ska leva sitt liv omsluten av 
Guds kärlek.

Efter frågan och svaret döper prästen 
ditt barn genom att ösa vatten på 
barnets huvud tre gånger: ”i Faderns 
och Sonens och den helige Andes 
namn”.  Nu är ditt barn också Guds 
barn.

Prästen lyfter upp ditt barn och 
säger: ”Vi välkomnar dig i Guds 
familj och tar emot dig med kärlek 
och förväntan!”

En vanlig fråga brukar vara vem 
som ska bära barnet vid dopet. Det 
kan någon av föräldrarna göra, 
någon nära släkting eller någon av 
faddrarna. Den/de som ni valt till 
faddrar har sedan en fortsatt uppgift 
att vara en bra vuxen förebild och 
vän för barnet under uppväxten. 
Någon som bryr sig lite extra om 
barnet, men framför allt en som 
hjälper barnet (och föräldrarna) att 
komma ihåg dopets löfte om Guds 
närvaro. En av fadderns viktigaste 
uppgifter är att be för sitt fadderbarn.

HUR GÖR VI?

Vill du att ditt barn ska döpas tar du 
kontakt med pastorsexpeditionen i 
god tid (minst ett par veckor innan), 
för att bestämma dopdatum. I många 
församlingar finns det särskilda 
dopdagar. Det kan vara flera barn 
som döps samtidigt. När du anmält 
dop, kommer den präst som ska döpa 
ditt barn att ta kontakt med dig. Det 
är vanligt att man då bestämmer en 
tid för att träffas och tala om dopet. 
Det blir ett tillfälle att lära känna 
varandra lite och samtala mer om 
vad dopet är och hur det går till.

Om du vill vänta med dopet, men 
ändå vill att ditt barn ska tillhöra 
kyrkan, ska du anmäla det till din 
hemförsamling. Svenska kyrkan 
menar att dopet är helt och hållet en 
gåva från Gud. Även ett litet barn 
kan ta emot den gåvan.

Det är en vanlig missuppfattning att 
barnet får sitt namn i dopet. Barnet 
får sitt namn så snart föräldrarna 

bestämt det och det blivit registrerat 
hos skattemyndigheten. Däremot 
nämns barnets alla namn vid dopet. 
Inför Gud är barnet inte något 
nummer eller en i mängden, utan en 
alldeles speciell person. Ändå kan 
man faktiskt säga att ditt barn får 
ett namn vid dopet. Det får namnet 
Kristen. Precis som ett efternamn 
visar vilken familj man tillhör, visar 
namnet Kristen att ditt barn hör ihop 
med Kristus, och tillhör Guds familj.

Om du undrar över något som gäller 
dopet är du välkommen att kontakta 
pastorsexpeditionen.

Kyrkan vill hjälpa dig som förälder 
att låta barnet upptäcka den kristna 
tron. I de flesta församlingar 
finns grupper för barn i alla 
åldrar, också för de allra yngsta. 
Familjegudstjänsten kan vara ett 
enkelt sätt att tillsammans med sitt 
barn upptäcka gudstjänsten och 
kyrkan. Ta gärna reda på vad som 

finns i Mjällby församling!

Dopet – livets val

Del av texten ”Dopet – livets val”, art. nr. 7-0079 CC. Tryckt med tillstånd från Verbum, Stockholm

Foto: Patrik Carlsson
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Mjällby kyrka är en helig 
plats. ”Jag skall giva dig 
himmelrikets nycklar”. 
Dessa meningar återfinns 
numera på ett nytt konstverk 
i Mjällby kyrkas vapenhus. 
Den ena strofen är ett 
bibelcitat och är ett av de få 
yttranden Jesus själv mäler, 
här till aposteln Petrus. 

Vid skärtorsdagens mässa i Mjällby 
kyrka, som leddes av kyrkoherde 
Patrik Carlsson, mottog undertecknad 
i egenskap av kyrkorådets ordförande 
detta konstnärliga alster, vilket är 
tillverkat av Carl Malmstenseleven 
och tillika bildhuggaren Inge 
Rolander.

Tavlan är i sin helhet, inklusive 
ornament, tillverkad i björk och är 
56 cm hög och 30 cm bred samt är 
mestadels målad i rött och vitt, dvs. 
Danmarks färger. Mjällby, som är en 
mycket gammal församling, finner 
sina rötter i dansk katolsk medeltid. 
Mjällby har förmodligen under längre 
tid varit både katolskt och danskt än 
svenskt och lutherskt. Jämte denna 
historiska exposé bör det vidare 
nämnas att den röda färgen inom 
Svenska kyrkans liturgi bl.a. är Den 
helige Andens färg medan det vita 
står för renhet.    

Mitt på tavlan finns den gamla 
kyrknyckeln till ytterporten. En 
kyrkas nyckel tilldelas, enligt 
folktron, en hel del magiska 
egenskaper. Mjällbys nyckel är ifrån 
denna sedvänja inget undantag 
och ”lånades” ofta förr i smyg av 
vaktmästaren för att bl.a. läggas på 
sjukas sår. Denna sakrala nyckel 
ansågs nämligen kunna öppna upp 
för goda krafter, stänga ute onda samt 
kvarhålla läkande egenskaper. Dock, 
denna kulturhistoriskt intressanta 
raritet var under 64 år (1946-2010), 
på drift men återbördades sålunda för 
fyra år sedan till kyrkan.   

Nyckeln kan betraktas såsom en 
skiljelinje, en maktsymbol. Även 
inom det svenska kungahuset 

används symboliska nycklar. Erik 
XIV:s nyckel från anno 1561 ingår 
i den enastående konstskatt, vilken 
de svenska riksregalierna utgör. 
Vidare är dessa föremål symboler 
för Sverige samt tecken som används 
för att utmärka en användarens rang 
m.m. Riksnyckeln, som förvaras i 
Skattkammaren på Stockholms Slott, 
har med mjällbynyckeln en snarlik 
symbolisk innebörd. Riksnyckeln 
betecknar närmare bestämt kungens 
makt att utestänga det onda och 
innesluta det goda samt öppna för 
nödställda.

Nyckeln kan alltså betraktas såsom 
varande något som både åtskiljer ting 
och även vara något som förenar. 
Begreppet ”stadens nycklar” är 
ytterligare ett exempel på att detta 
föremål kan vara ett uttryck för makt, 
enär en stads nycklar förr vanligtvis 
överlämnades vid en kapitulation 
inför en övermäktig fiende. Stadens 
nycklar kan också honorera, 
exempelvis erhöll HM Kung Carl 
XVI Gustaf Sölvesborgs nycklar den 
20 maj 1988, då Deras Majestäter var 
på Eriksgata i Blekinge. 

Då S:t Petrus avbildas med 
himmelrikets nycklar i sin hand, 
visas nycklarnas ax nästan alltid 
uppåt. Detta får man nog tolka 
som att nycklarna är riktade emot 
himmelrikets portar. Mjällbynyckeln 
pekar också uppåt samt har även ett 
kors i axet.

Mjällby församling är en del av Lunds 
stift och finner likt det sina rötter 
i tidig medeltid. Skånelandskapen 
tillhörde då den danska kronan 

Och jag säger dig att  
du är Petrus, Klippan,  
och på den klippan  
skall jag bygga min kyrka,  
och dödsrikets portar  
skall aldrig få makt över den.  
Jag skall ge dig nycklarna  
till himmelriket.  
Allt du binder på jorden  
skall vara bundet i himlen,  
och allt du löser på jorden  
skall vara löst i himlen.”
Bibel 2000, Matt 16:18-19 

S:t Petrustavlan i Mjällby 
kyrka 

Lunds stifts vapen, foto: M.B.
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och vid medeltidens slut ägde den 
katolske ärkebiskopen i Lund mycket 
jord i Mjällby, varför man får 
förmoda att Mjällby k:a då hade en 
kontinuerlig kontakt med de kyrkliga 
myndigheterna i Lund. För att knyta 
an till detta medeltida arv samt visa 
på att vår församling alltjämt är 
en del av Lunds stift, pryds denna 
tavlas krön av Lunds stifts gul/svarta 
vapensköld. Skölden föreställer S:t 
Laurentius (dvs. S:t Lars) halster, på 
vilket denne diakon den 10 augusti 
år 258 i Rom led martyrdöden för sin 
kristna tros skull. S:t Laurentius är 
också sedan lång tid tillbaka stiftets 
skyddshelgon.    

På tavlan finns också årtalet 1791 och 
anspelar på ett av de årtal som finns 
på kyrkans fasad.  

Vad vi vet finns det ingen annan 
kyrka som har en S:t Petrustavla i 
denna tappning, trots att nyckeln 
både klerikalt som teologiskt är 
djupt förankrad inom kyrkan, bl.a. 
ingår nyckeln i S:t Petruskyrkans/
Vatikanstatens heraldiska emblem, 
liksom i respektive Linköpings som 
Strängnäs stifts vapensköldar samt 
i symbolen för Kammarkollegiet, 
för att nu enbart nämna ett par 

exempel. Mjällbys S:t Petrustavla 
är designad och komponerad 
av undertecknad och hänger nu 
alltså i vapenhuset i Mjällby, 
dvs. mitt emellan kyrkporten och 
kyrkorummet. 

Vi har fått ett talande konstverk, 
vilket således icke blott såsom 
sinnebild kan betraktas, utan även 
som bärare av flera historier och 
berättelser, vilka genom levandegjord 
skildring knyter an samtiden med 
såväl listerländsk kulturhistoria som 
Bibelns kärnbudskap rörande några 
av de Eviga frågorna. 

Texten på vår S:t Petrustavla, Mjällby 
kyrka är en helig plats. ”Jag skall 
giva dig himmelrikets nycklar”, kan 
följaktligen tolkas djupare: Vägen till 
himmelen går genom kyrkans lära. 

I samband med en kvällsmässa 
under hösten, kommer tavlan att 
uppmärksammas med en föreläsning. 
Hjärtligt välkommen! 

Marcus Bernhardsson

S:t Petrustavla. Nytt konstverk i 
Mjällby kyrka. Foto M.B.

Foto: Jörgen Klinthage, Sydöstran.



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

lotter med sådan framgång att man 
lyckats få träningsoveraller åt sig.

- Hosaby gamla stärkelsefabrik 
auktionerades bort. Den utlysta 
auktionen tilldrog sig endast ett par 
spekulanter, som var på ort och ställe 
då frisörmästare Erik Stéen bad om 
första budet. Det gick trögt, men när 
det bjöds 1.500 kronor fann roparen 
att slå de tre slagen och ny ägare blev 
Birger Mattsson, Hosaby, som tänker 
använda byggnaden till redskapsbod. 
Det var 1905 som den uppfördes och 
sista kampanjåret daterar sig 1959.

7 sept. För någon tid sedan revs ett 
100 år gammalt hus i Mjällby. Där 
hade Taxi varit inrymt i flera år, då 
kommunens trafikbilägare slog sig 
tillsamman med gemensamt kontor. 
Mellan januari 1885 och våren 1887 
var Mjällby nya sparbank inrymd 
där. Även posten lär ha haft lokaler, 
i slutet av 1800-talet, i den gamla 
byggnaden. Nu bygger man en ny 
taxistation på tomten.

- Vackra norrlandslingon säljes för 
1.50 kronor per liter. Philishave 
rakapparat med fjädrande skärhuvud 
88 kronor.

7 okt. 77 år fyllda är Emil Olsson, 
Stiby, men detta hindrar honom inte 
från att köra omkring på sin cykel 
och mångla sill. Han har hållit på 
med den kommersen i över trettio 
år och tänker hålla på så längre 
krafterna står bi. Kunderna har han 
i de flesta byarna på Listerlandet. 

Det kan vara både sill, torsk och 
flundra som herr Olsson kommer 
direkt till sina kunder med, men i 
regel är det bara den fina blekinge-
sillen han har i sin låda. Förutom 
lådan består ”butiken” av en besman 
som han väger fisken med. Pigg och 
vital är Emil Olsson och en särdeles 
fin representant för de hederliga 
sillmånglarna på Listerlandet.

Birgit Larsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

7 juli Mjällby kyrka håller på att 
utvändes restaureras. Den gamla 
kalkputsen tas bort och ny sätts 
dit istället. Kostnaden blir 77.000 
kronor. I samband med detta gjordes 
ett fynd som betraktas som smått 
sensationellt. Det var en sten som 
sitter ett par meter högt på tornets 
norra sida. Denna sten är försedd 
med en vacker kalkmålning och 
har troligen tillhört den gamla 
kyrkan som stod på ungefär 
samma plats. Man var ju förr inte 
alls så pietetsfull, utan gamla fina 
medeltidskyrkor revs ned och 
materielen användes till vad som 
helst, i detta fall dock till den nya 
kyrkan.

20 juli Kiviks marknad. Bussresa 
tur och retur 12 kronor.
- Mjällby A.I.F. blev fotbollsmästare 
efter triangelmötet mellan listerlagen 
och klassificeras som Listers just 
nu bästa lag. Efter 0-0 matchen mot 
Lörby, spelade Lörby mot Hörvik, 
varvid laget från fiskeläget vann med 
2-0, därpå avslutade ”de gule” med 
att besegra Hörviken med 3-0 och 
höll därmed nollan i turneringen.

- Än läggs vasstak på Listerlandet. 
En av få taktäckare är Algot 
Johansson från Siretorp. Sina 68 år 
till trots rör han sig fortfarande med 
stor spänst på vasstaken. Just nu 
är han i färd med vasstäckning på 
Mjällby gamla vackra klockargård.

30 aug. Nykokta kräftor 15 kronor 
tjoget, färska räkor 1.10 kronor per 
hg, frukostkorv 77 öre per hg, 2 st. 
frysta hamburgare 1.90 kronor, 2.5 
kg vetemjöl 3.10 kronor.

- Bordtennisklubben Lister ś första 
säsong blev lyckad. Till nästa 
säsong har man lyckats engagera 
stjärnspelaren Egon Persson som 
instruktör och att han även då tar väl 
vara på de fina talanger klubben har. 
Främst hoppas man på de lovande 
ungdomarna Sven-Bertil Persson 
och Sven-Bertil Andersson. Sedan 
avslutningen har ungdomarna sålt 

Kalkmålningen i Mjällby kyrka. Fotot tillhör kyrkans arkiv.(Färglagd för 
bättre visualisering)

 Emil Olsson, Stiby
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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

Sommarkryss

 Emil Olsson, Stiby

Skicka in din lösning senast den  
28 juli till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Sommarkryss 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
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Torsdags träff
i  Mjällby 

församlings hem

Torsdag 12 juni kl. 14.00

Göingeflickorna (Agneta och 
Barbro) underhåller med sång 

och musik.

Välkommen!

Bygdehistorisk 
vandring i 

sommarkvällen
Torsdag 10 juli. Marcus 
Bernhardsson leder en ny 
kulturhistorisk kyrkogårdsvandring i 
Mjällby. Föranmälan till pastorsexp 
tel 500 21, begränsat antal platser, tid 
meddelas vid anmälan. Fritt inträde 
och kaffeservering.  
Arrangör Mjällby Lekmannakår 
i samarbete med Sölvesborgs 
släktforskarförening. 

Bygdehistorisk 
förmiddag om Mjällby 

kyrkas historia 
Måndag 21 juli kl. 09:30. 
Marcus Bernhardsson guidar och 

berättar en del om Mjällby kyrkas 
historia. Fritt inträde.
Arrangör Mjällby Lekmannakår 
i samarbete med Sölvesborgs 
släktforskarförening. 

 Bygdehistorisk visning 
i sommarkvällen

Söndag 27 juli. Marcus 
Bernhardsson visar Mjällby kyrkas 
torn samt berättar om kyrkklockornas 
spännande historia. Föranmälan till 
pastorsexp tel 500 21, begränsat antal 
platser, tid meddelas vid anmälan. Fritt 
inträde och kaffeservering.  
Arrangör Mjällby Lekmannakår 
i samarbete med Sölvesborgs 
släktforskarförening. 

Bygdehistorisk 
förmiddagsvandring

Lördag 2 augusti kl. 10.00  
Ove Johnsson leder en kulturhistorisk 
kyrkogårdsvandring i Ysane. 
Arrangör: Pegasos Ryttare, 
medarrangör: Mjällby församling och 
Sensus

Kyrkoåret
Onsdag 13 augusti kl. 18:30
Teol. Dr. Lena Petersson föreläser 
utifrån rubriken ”Vad är kyrkoåret 
för något?”. Plats: Mjällby 
församlingshem. Fritt inträde och 
Kaffeservering. Arrangör: Mjällby 
Lekmannakår i samarbete med 
Sensus.

Anslagstavla

Konfirmandjubileum!
Mjällby församling ser gärna 
att f.d. konfirmander anordnar 

jubileumssammankomster. 
Om du vill hålla i ett sådant 

jubileum så tag gärna kontakt med 
pastorsexpeditionen.

Förbön
Vid våra gudstjänster 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 på annat sätt 
har det svårt. Förbönen förmedlar 

också församlingen 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.

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

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen

Lösning till vårkryss 2014

Vinnare av Vårkryss 2014
1:a pris: Marie Stenqvist
2:a pris: Maj-Britt Olsson
3:e pris: Annie Nilsson 
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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PPSSAALLMMEENN
SNART ALLA ÄNGAR STÅ I SKRUD,
OCH SKOGEN KLÄDER SIG SOM BRUD,
NÄR LIVETS KRAFTER BLOMMA .
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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 
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
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

Per Hugo Stefan Södergren Jönsson, Norje 25/1
Matheus Nils Thege, Hällevik 1/2
Lovis Leonora Haraldsson, Kristianstad 2/2
Nils Oskar Herman Olofsson, Lörby 9/2
Lo Archibald Thorsen, Lomma 15/2
Emil Nils Olof Olofsson, Krokås 22/2
Valerie Glittra Eva Evertsson, Hörvik 8/3
Anna Myra Nelsson, Valje 16/3
Hjalle Marlon Stanlysson, Lörby 16/3
Alvin Mattias Fabian Bengtsson, Krokås 16/3
Freja Anna-Lisa Nicoletta Hedlund, Nogersund 22/3
Svante Olle Erik Turesson, Norje 23/3
Molli Lii Ann Andersson, Sölvesborg    29/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 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.

Pia Thorkel och Stefan Ottosson, Vinslöv 29/3
Sarah Lindgren och Dennis Persson, Hosaby 29/3

Vigsel

Henry Persson, Lörby 4/10
Karl-Erik Svensson, Mjällby 3/1
Allan Falk, Mjällby 3/1
Karl-Erik Persson, Lörby 10/1
Uno Johansson, Lörby 17/1
Allan Wigstrand, Mjällby 17/1
Maila Itkonen, Mjällby 24/1
Karl-Olof ”Olle” Svensson, Siretorp 29/1
Bert Johnsson, Mjällby 31/1
Ingvar Bengtsson, Halmstad 5/2
Artur Johansson, Hällevik 5/2
Bertil Oskarsson, Mjällby 12/2
Ella Svensson, Mjällby 14/2
Börje Nilsson, Siretorp 20/2
Barbro Hansson, Djupekås 28/2
Rolf Karlsson, Krokås 12/3
Signe Johansson, Lörby Skog 12/3
Eunice Nilsson, Tocken 26/3

Önskar du besök eller vill prata med någon? 
Ring Diakoniassistent Marie 509 97
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Mixi Print AB, Olofström

Torsdag 12/6
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, sång och 

musik med Göingeflickorna.
Söndag 15/6 Heliga trefaldighets dag
10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag 

för förtroendevalda, allmän kyrklunch, anmälan till 
pastorsexp tel. 500 21 senast 12/6. 

12.30  Mjällby, kyrkofullmäktige i Stenlängan.
20.00  Ysane kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, 

Yganokören, Rolf Nilsson, Ida Knutsson – fiol, Magnus 
Jonsson – accordion, andakt: Solveig Wollin.

Torsdag 19/6
10.00  Mjällby församlingshem, midsommarstången kläs. Ta 

gärna med blommor och grönt.
Fredag 20/6 Midsommarafton
16.00  Mjällby församlingshem, dans och lekar vid 

midsommarstången.
17.00  Mjällby kyrka, helgmålsbön med musik, Patrik 

Carlsson, Viktoria Persson, Rolf Nilsson, Maria 
Duvald, Bo Knutsson.

Lördag 21/6 Midsommardagen
20.00  Mjällby kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, 

Celenokören, Maria och Bo Knutsson, Rolf Nilsson, 
Ida Knutsson, Uno Hellgren, andakt: Solveig Wollin.

Söndag 22/6 Den helige Johannes Döparens dag
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson. 
Lördag 28/6
11.00  Mjällby kyrka, Konfirmation, Solveig Wollin.
Söndag 29/6 Andra söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin. 
Söndag 6/7 Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00  Stortorget i Sölvesborg (vid regn i S.t Nicolai k:a), 

Killebomgudstjänst, gemensam gudstjänst med 
Sölvesborgs församling, körsångare, musiker och 
präster från båda församlingarna, sillmacka efter 
gudstjänsten.

Torsdag 10/7
 Mjällby kyrkogård, bygdehistorisk vandring i 

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

Söndag 13/7 Fjärde söndagen efter trefaldighet
10.00  Listerkyrkan i Hällevik, sommargudstjänst, 

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

20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, Ida Knutsson 
– fiol, Bo Knutsson – orgel och piano.

Lördag 19/7
11.00  Engelska kyrkogården på Hanö, gudstjänst i 

samband  med Hanödagen, Patrik Carlsson, Axel 
Carlsson – trumpet. 

Söndag 20/7 Apostladagen
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson. 
20.00  Ysane kyrka, musik i sommarkvällen, Sara Termén 

och David Åkesson – sång, Andreas Persson – piano.
Måndag 21/7
9.30  Mjällby kyrka, Bygdehistorisk förmiddag, Marcus 

Bernhardsson guidar i Mjällby kyrka, arrangör: 
Lekmannakåren.

Måndag 21/7 till fredag 1/8 
 Ysane kyrka, Vägkyrka, se särskilt program på sid. 2.
Söndag 27/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
18.00  Mjällby kyrka, mässa, Patrik Carlsson.
Lördag 2/8
10.00  Ysane kyrkogård, Ove Johnsson leder en 

kyrkogårdsvandring, arrangör: Pegasos Ryttare, 
medarrangör: Mjällby församling och SENSUS. 

Söndag 3/8 Kristi förklarings dag 
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin. 
Söndag 10/8 Åttonde söndagen efter trefaldighet
18.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Solveig Wollin, 

Johanna Hedlund – sång och valthorn, Maria Duvald 
– piano.  

Onsdag 13/8
18.30  Mjällby församlingshem, Bygdehistorisk afton, ”Vad 

är kyrkoåret för något?”, Teol. dr. Lena Petersson 
föreläser, arrangör: Lekmannakåren.

Söndag 17/8 Nionde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, ”Sax Vocals” 

- Pia Karlsson, BG Olsson och Mikael Loorentz.

Kalendarium

Sommaren 2014

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


