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Mjällby Lutherhjälpsgrupp är redo för årets fasteinsamling! Foto: Anette Olofsson
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De fattiga har ni alltid hos er.
Jesus var på 
besök hos en 
man som var 
sjuk. Mannen 
hette Simon 

och han bodde i staden 
Betania. 
Hemma hos Simon kom en kvinna 
med en flaska dyrbar balsam som 
hon hällde över Jesu huvud. Några 
av dem som såg det blev arga för de 
tyckte att kvinnan slösade med den 
dyra oljan. För att få Jesus att hålla 
med dem sade de att man kunde ha 
sålt oljan och gett pengarna till de 
fattiga. Det är lätt att förstå deras 
reaktion. Vi hade kanske också 
resonerat likadant. Jesus höll inte 
med om att kvinnan gjorde fel. 
”Hon har gjort en god gärning mot 
mig. De fattiga har ni alltid hos er 
och dem kan ni göra gott mot när 
ni vill, men mig har ni inte alltid.” 
sade Jesus. Vi kan läsa berättelsen i 
Markusevangeliets fjortonde kapitel. 
Andra söndagen i fastan är den en av 

texterna i vår gudstjänst. Fastetiden 
ger oss anledning att fundera över 
hur vi värderar det vi har. Att fasta 
i vår kyrkas tradition är inte i första 
hand att avstå från det som gör 
livet behagligt t.ex. god mat. Fasta 
behöver inte heller betyda att vi 
förbjuder någon ”lyx” som exempelvis 
balsamen kvinnan kom med till Jesus. 
Om man väljer att avstå något, många 
gör det i fastetiden, så är det inte för 
att det skulle vara fel att njuta av det 
som livet ger. Gud ger oss goda gåvor 
som vi skall ta vara på och vara glada 
för.

Att vara utan något under fastan 
kan vara ett sätt att ge plats åt nya 
intryck. Kanske upptäcker man då 
något som man inte tidigare sett eller 
förstått värdet av. Ibland har vi något 
värdefullt i livet närmare och mera 
lättillgängligt än vi tror. Fastetiden 
kan vara en bra tid för att ompröva 
och omprioritera. Man kan förstås 
också avstå från något därför att man 
ser en medmänniskas behov och delar 
med sig, det är också centralt i vår 
fastetid. Svenska kyrkan arbetar för 

en mer rättvis fördelning av jordens 
resurser. De fattiga har ni alltid hos 
er, sade Jesus. Vi kan säkert arbeta för 
en bättre värld med mindre fattigdom 
och nöd utan att vi själva behöver lida 
brist. Det var nog så Jesus menade 
när han inte höll med om att kvinnan 
slösade. Det finns ingen motsägelse 
i att både göra gott mot sig själv, 
mot sin närmaste medmänniska 
och mot någon fattig medmänniska 
som vi inte har träffat eller någonsin 
kommer att möta. Goda gärningar 
konkurrerar inte med varandra. De 
har snarare en tendens att sprida sig 
som ringar på vattnet. Några ringar av 
medmänsklighet vill vi sätta i rörelse 
denna fastetid i Mjällby församling. 
Vi gör det genom insamlingar 
som internationella ombud och 
Lutherhjälpsgruppen ansvarar för 
men också i andakter, gudstjänster 
och i alla våra verksamheter där 
människor möts för att dela en stund 
med varandra. 

En viktig del i utbildningssatsningen i Kambodja är att starta mammagrupper i byarna. Foto: Magnus Aronson/IKON



Ge familjer i Kambodja en värdig framtid!
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I Kambodja lever en tredjedel av 
landets drygt 14 miljoner invånare 
under fattigdomsgränsen. Sex av tio 
saknar tillgång till rent vatten och 
hälsoproblemen är stora. Ekonomin 
är till stor del baserad på ett 
jordbruk som präglas av bräckliga 
bevattningssystem och dåligt 
markutnyttjande. 

Trots de senaste decennierna av 
ökad tillväxt och bättre politisk 
stabilitet är Kambodja ett av Asiens 
fattigaste länder. Kambodja är också 
ett av de länder som har störst andel 
handikappade, framförallt på grund av 
minskador. 

Kunskap ger möjlighet till ett 
förändrat liv. Genom utbildning har 
människor möjlighet att få ett arbete 
och en försörjning. Dessa möjligheter 
är långt ifrån en självklarhet för de 
fattiga på Kambodjas landsbygd. Läs- 
och skrivutbildning ger både barn 
och vuxna bättre självkänsla och nya 
möjligheter att påverka sina liv. 

Tack vare finansiering från Svenska 
kyrkas internationella arbete byggs 

skolor för barnen på Kambodjas 
landsbyggd. I projektet ingår 
också utveckling inom områden 
som skogsplantering, latriner och 
hygienundervisning som minskar 
sjukdomar i familjerna, sjukdomar 
som oftast drabbar de yngsta hårdast.  

Undervisning i hållbart jordbruk och 
nya odlingstekniker ger bättre skördar 
samtidigt som jorden behåller sin 
bördighet. Det ger fattiga familjer mat 
på bordet och möjligheten att sälja 
överskottet gör det möjligt att sända 
barnen till skolan, i stället för att låta 
dem arbeta för familjens försörjning.

En viktig del i utbildningssatsningen 
i Kambodja är att starta mamma-
grupper i byarna. I grupperna får 
mammor och blivande mammor ökad 
kunskap om hur de håller sig och 
sina barn friska. Näringsrik kost och 
bättre sanitet ökar barnens chanser 
att undkomma sjukdomar. I byn 
Saray finns en sådan mammagrupp. 
Saray har också kommit ganska långt 
i sin utvecklingsplan med hjälp av 
projektpengar från Svenska kyrkan. 
De har både ett välorganiserat byråd, 

en utvecklingskommitté, en förskola 
och skola för de lite äldre barnen.

— Vi är mest stolta över våra allt 
bättre och mer varierade odlingar. 
Förr var vi tvungna att köpa grönsaker 
och ris av andra byar på marknaden 
för dyra pengar. Idag kan vi erbjuda 
andra att köpa av överskottet från det 
vi odlar, berättar byns ledare.

Med hjälp av dina gåvor kan Svenska 
kyrkans internationella arbete delta 
i projekt som stärker de fattiga 
familjerna på landsbygden. 

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

Tack för att 
du stödjer 

Svenska kyrkans 
internationella 

arbete!

Nyss avslutade vi julinsam-
lingen ”Ge alla barn en fram-
tid utan våld” och hur den 
slutade vet jag inte i skrivande 
stund.
Nu är det dags för fasteinsam-
lingen, i fjol samlade vi in 
47 668 i församlingen, året 
innan 41 763, bättre och bättre!
Allt mer långsiktigt arbete 
bedrivs, som t.ex i Kambodja 
som ni läser om här intill. 
Men också katastrofarbete, 
som i Haiti eller nu i Syd-
sudan.

• Bössinsamling vid alla större eve-
nemang som Bygdehistorisk afton 3 
april eller Konsert med Sölvesborgs 
musikkår 29 mars.

• Café da Capo – vår väldigt unga 
tradition går i år av stapeln i Ysane 
församlingshem, lördag 1 mars 13.30. 
Entrén är 50 kronor och då får du 
kaffe, kakor, tipslapp och mycket un-
derhållning. Lottlistor och försäljning 
blir det också. Kom i tid, det brukar 
bli väldigt välfyllt!! 

• Laxmiddagen blir i år i Mjällby för-
samlingshem, Palmsöndagen den 13 
april efter gudstjänst. Anmälan sker 
till pastorsexp. 100:- kostar det.

• Spontana initiativ med brödbakning, 
loppis, bössinsamling och annat emot-
tages med tacksamhet!!  Givetvis har 
vi även i år försäljning av den succé-
artade Matkassen, 100 kronor, där din 
vän får kassen och de behövande får 
innehållet!!

• Vill du bli månadsgivare? Kontakta 
gärna mig!

Tillsammans får vi med tro, tillit, 
glädje, generositet och bön ge vårt 
stöd till kampanjen ”Allt för att utrota 
hungern”. Hungern är största hindret 
för utveckling, ett återvunnet männis-
kovärde får hoppets ljus att tändas. 

Solveig Wollin

Fasteinsamlingen 2014 
– vad händer, vad händer??

I vår församling händer följande:
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Svenska kyrkan är ett trossamfund 
vilket leder sin historia tillbaka till de 
äldsta kristna församlingarna och de-
ras bekännelse till Kristus. Alltsedan 
kristendomen kom till Sverige/Dan-
mark har människor möts i försam-
lingarna till gudstjänst, rådslag och be-
slut om gemensamma angelägenheter. 
Svenska kyrkan har en rikstäckande 
indelning i territoriella församlingar 
och i vår trakt har det funnits kyrka 
och gudstjänstliv i bortåt 1000 år. 
Många är de som under århundradena 
fått förmånen att representera och för-
valta vår kyrka. Just nu är det de här 
presenterade personerna som utgör 
vårt kyrkoråd. En av de största föränd-
ringarna för vår lokala kyrkliga iden-
titet genomfördes den 1 januari i år, 
efter beslut av Stiftsstyrelsen i Lund, 
och som innebär att Mjällby och Ysane 
nu utgör Mjällby församling.

I varje församling skall det finnas ett 
kyrkoråd och en kyrkoherde. Kyrko-
rådet är såväl församlingens styrelse 
som arbetsgivare medan kyrkoherden 
leder all verksamhet. Kyrkorådet ska 
ha omsorg om församlingslivet och 
har gemensamt med kyrkoherden an-
svar för att församlingens grundläg-
gande uppgifter blir utförda. Dessa 

åligganden består i att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva dia-
koni och mission. 

Syftet är att människor ska komma 
till tro på Kristus och leva i tro, en 
kristen gemenskap skapas och fördju-
pas, Guds rike utbredas och skapelsen 
återupprättas. Församlingsarbetet är 
reglerat av flera styrdokument, ett av 
de främsta är kyrkoordningen, vilket 
är starkt influerat av det historiska arv 
som Svenska kyrkan bär med sig och 
den kulturella och sociala roll kyrkan 
har. Detta samtidigt som kyrkans 
organisation och uttrycksformer 
knyter an till det samhälle hon är satt 
att verka i.

Kyrkorådet leder och samordnar även 
församlingens förvaltning och har 
tillsyn över utskottens och eventuella 
nämnders verksamhet. Såsom folkvald 
styrelse handhar kyrkorådet även den 
ekonomiska förvaltningen samt sköter 
kyrkans och församlingens egendom. 
Kyrkorådet skall också göra påkallade 
framställningar till kyrkofullmäktige, 
utskott och andra kyrkliga organ 
samt till statliga och kommunala 
myndigheter. Svenska kyrkan är bl.a. 
myndighetsutövande då det gäller 
vigsel- och begravningsverksamhet. 

Svenska kyrkans trosarv är av den 
apostoliska tron samt den evangelisk-
lutherska bekännelsen, som är grundad 
i Guds ord. Vidare är vår kyrka 
episkopalt uppbyggd med en dubbel 
ansvarslinje. Detta innebär bl.a. att 
präster, med avgivna vigningslöften 
inför Gud, och förtroendevalda har 
olika ansvarsområden.  

Undertecknad har i mer än nio år varit 
ordförande för Mjällby kyrko råd. 
Tillsammans med öv riga för troende-
valda i Mjällby försam ling tackar vi 
härigenom för det förtroende som ni 
lister- och ysanebor visat oss, genom 
att ge oss stöd och förtroende att 
representera, förvalta och leda vår 
Kyrka in i en ny tid. Som en ledstjärna 
för rådets målsättning hoppas vi att 
psalm 821:1 (ur psalmer i 90-talet) 
kommer att vara: 

Herre, du har anförtrott oss  
en uppgift i din kyrka.  
Lär oss bruka det vi fått  
så det växer till i styrka.  
Låt oss gå med öppna händer  
till de uppdrag du oss sänder. 

Marcus Bernhardsson 
Kyrkorådets ordförande
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Främre raden från vänster. Ombud för Svenska kyrkan i utlandet Arne Palmqvist (KB), kyrkogårdsutskottets ordf. 
Ebbe Södergren (KB), kyrkoherde Patrik Carlsson, kyrkorådets- och arbetsutskottets ordförande Marcus Bernhardsson 
(KB), kyrkorådets förste vice ordf. Anna-Stina Bengtsson (KB), arbetsutskottets vice ordf. Kersti Södergren (KB), 
kyrkogårdsutskottets vice ordf. Ebbe Larsson (KB).
Bakre raden från vänster. Sekreterare Anette Olofsson, ledamot Ulla Östergren (KB), ledamot Bengt Jansson (S), 
ledamot Ewy Svensson (KB), ledamot Sven-Olof Svensson (KB), ersättare Jan-Erik Pilthammar (KB), ersättare Birgitta 
Bergström (KB), ersättare Kerstin Edvardsson (KB), ledamot Elsa Robertsson (KB).
På bilden saknas kyrkorådets andre vice ordf. Uno Johansson (S), kyrkofullmäktiges ordf. Bo Knutsson (KB) adjungerad, 
ersättare Lena Karlsson (S), ersättare Ingrid Friman (KB), ersättare Karin Olsson (KB) och ersättare Maivor Johnsson 
(KB) samt kassör Lina Bengtsson.  (KB) Kyrkans Bästa och (S) Socialdemokraterna. Foto: Fotograf Serny.

Mjällby församlings kyrkoråd 2014-2017
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Pilgrimen och labyrinten

Välkommen till Stenlängan i Mjällby 
församling onsdagen den 28 maj, då 
vi talar om labyrintens historia, 
hur pilgrimsvandring och 
labyrinter hör samman 
och olika sätt att vandra 
i en labyrint. Vi får 
vara med om att bygga 
en enkel labyrint och 
dagen avslutas med att 
vi tillsammans genomför 
vandringen ”Mot mitten - 
pilgrimsvandring i och kring en 
kyrka” ur boken ”Vandra med Frälsarkransen”.

Ta gärna med Frälsarkransen, boken ”Vandra med 
Frälsarkransen” och kläder för att kunna vara utomhus. 
Alla är välkomna, såväl den vane som den ovane 
vandraren.

Kostnad: 500 kr inklusive fika och lunch.

För mer information, kontakta Marlene 
Holmqvist: 070-322 12 41 

marlene.holmqvist@sensus.se 
Du anmäler dig på  

www.sensus.se  
senast den 2 maj.
 
Ledare för dagen är: 
Anne Ekberg, pilgrim 

och labyrintvandrare
Anna Alebo, pilgrimspräst i 

Lunds stift
Marlene Holmqvist, pilgrimsvandrare 

och verksamhetsutvecklare

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, 
Pilgrimsvägen och Sensus.
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Lars-Åke Persson välkomnades i 
samband med Nyårsdagens kyrkkaffe i 
Ysane församlingshem.
Foto: M.B.

Lars-Åke Persson 
är nyanställd kyrkovaktmästare i för-
samlingen fr.om. 1 januari 2014 och har 
sin huvudsakliga tjänstgöring i Ysane. 

Varje dag dör 16 000 barn på grund av brist
på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt
för att utrota hungern, och vi behöver ditt
stöd i kampen. Sms:a ”hunger” till 72950 så
skänker du 50 kronor. Tack!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad
eller ge en gåva till: 90 01 22-3 Pg /900-1223 Bg

Jesus svarade: Jag är vägen 
sanningen och livet, ingen kommer 
till Fadern utom genom mig

Johannes 14:6

Pilgrimsvägen
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Listerlandet. Längst upp i vänstra hörnet 
på den numera halvt klassiska prästtavlan i 
Mjällby sitter en djupt allvarsam man. Hans 
ansikte är tungt, han har ett bestämt drag 
kring munnen och blicken är fjärrskådande. 
Mannen är klockareprästen Carl Christian 
Nordström, eller herden som fick uppleva 
en hel del besvärligheter under sina 15 år 
som klockarepräst och vice pastor i Mjällby. 
Han så att säga löd både under kyrkoherde 
Hammars och prosten, doktor Tornbergs 
spira och skötte dessemellan hela försam-
lingen ensam under en ansvarsfylld femårs-
period.

Carl Christian Nordströms vagga stod i Kiaby där hans fa-
der var kyrkoherde. På den tiden liksom nu omfattade detta 
pastorat också den trolska Ifö och säkert är att gossen Carl 
Christian mången söndagsmorgon fick följa med sin fader 
ut till S:ta Ursula tempelgårdar där ute i Ivösjön.

Källorna säger oss att C.C. Nordström blev student nere i 
Lund 1835 och några år därefter prästvigdes han i veder-
börlig ordning. Innan Carl Christian år 1858 hamnade som 
klockarepräst i Mjällby under kyrkoherde Hamar hade han 
innehaft inte mindre än tre vice-pastorstjänster i tur och 
ordning i Vemmerlöv, Andrarum och Hörröd.

Carl Christian som närmare bestämt föddes den 28 sept. 
1816, gifte sig vid 34 års ålder med hovrättskommissarie-
dottern Carolina Matilda Brunberg och deras förstfödda 
var flickebarnet Alma Beata Dorotea. Hon föddes 1852 
och var således sex år gammal när föräldrarna flyttade till 
Mjällby.

Hävdens gulnade blad talar om att Nordström knappast 
hade några söte brödsdagar i Listerpastoratet. Mitt under 
högmässan söndagen den 5 juli 1863, slår exempelvis blix-
ten ner i Mjällby kyrka under ett Herrans oväder. Den hårt 
prövade klockareprästen Nordström får i all hast avbryta 
sin predikan och skyndsamt bege sig ner bland det panik-
slagna kyrkfolket för att försöka organisera släcknings-
arbetet. Elden hade fått ett stadigt fäste i tornvirket och 
snart kunde man få se djärva bönder, båtsmän och fiskare 
klättra däruppe på bjälklagren för att försöka rädda den 
gamla kära helgedomen. Man lyckades också men först 
sedan man tillämpat den något underliga släckningsmeto-
den att gjuta mjölk på eldslågorna. Mjölken hämtades i den 
stora gården Knutsbygd som låg alldeles intill kyrkan och 
kyrkfolket sprang i skytteltrafik med sina spannar. Vilken 
syn att skåda i den heta julidagen anno 1863. När chock-
en satt sig och Mjällby kyrka räddats visade det sig att 
hemmansägaren Per Johannesson från Mjällby gjort den 
främsta släckningsinsatsen. Klockareprästen Nordström 
anmälde hans förnämliga insats för Blekinge Brandstods-
bolag, vilket omsider förärade hjälten en sockerkar i silver. 
Sockerkaret finns än idag i säkert förvar hos Per Johannes-
sons sonsöner, bröderna Gunnar, Hilding, Helge och Arvid 
Joelsson i Mjällby.

Bötfälld
Vad är månne mer att förtälja om C.C. Nordströms även-
tyrliga prelatliv i Mjällby? Jo, i nådens år 1869 blir den 
hårt prövade Nordström invecklad i en svår strid med sin 
förman i pastoratet, den mäktige prosten doktor August 
Tornberg. Anledningen till fejden som så småningom kom 
inför Högvördiga Domkapitlet var att Nordström på en 
kyrkostämma den 22 augusti 1869 begärt ordnade predi-
koturer i församlingen och en vettig lönereglering. Kyrko-
stämman gick honom genast till mötes och allt var frid och 
fröjd ända tills det hela kom till mäktige doktor Tornbergs 
kännedom. Det må kanske tilläggas att doktor Tornberg 
varit sjuk och således frånvarande när stämman beslöt om 
Nordströms förbättrade förmåner. Det stod inte länge på 

Klockareprästen Nordström hade
  stormiga  år i Mjällby
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förrän de märkliga stämmobesluten den 22 aug. anmäldes 
för Domkapitlet och sedan denna lysande samling väl be-
handlat ärendet beslöts att bötfälla C. C. Nordström.

Det var närmare bestämt den 13 oktober samma år som 
Domkapitlet beslutar att döma doktor Tornbergs hjälppräst 
Nordström till att böta 75 riksdaler riksmynt. Så här heter 
det bl. a. i det för Nordströms så ödesdigra kapitelprotokol-
let:  sat förklaranden såväl härmed som genom vad i övrigt 
emot honom anmärkt blivit långt ifrån att ådagalägga den 
kännedom, nit och försiktighet, varmed det lagligen ålig-
ger en prästman att sköta det åt honom anförtrodda kall, 
fasthellre visat oförstånd och oskicklighet i sitt ämbete, ty, 
prövar Domkapitlet rättvist att härför och med tillämpning 
av strafflagens 25 kap. 17 döma honom, v. pastorn. Nors-
ström att utgiva böter till ett belopp av sjuttiofem Riksdaler 
Riksmynt.

Det för Nordström helt säkert nedslående protokollet har 
undertecknats av biskop Flensburg, domprosten Olbers 
samt övriga kapitelledamöterna W. Skarstedt, las Varholm, 
P. A. Ekdahl samt Carl Westdahl.

Det är inte känt hur förhållandet blev mellan Tornberg och 
Nordström efter den upprörande händelsen men säkert är 
att någon som helst avspänning skapade den inte. Ännu 
fyra år därefter sitter Nordström kvar som klockarepräst i 
Mjällby. När han lämnade Mjällby för gott 1873 hade han 
15 synnerligen stormiga hjälpprästår som bittert minne 
med sig i resbagaget. Flydda tiders klockarepräster hade 
det säkert inte lätt var de än befann sig. De föll väl i stort 
sett oftast offer för sina myndiga förmäns godtycke. Upp-
stod det sådana tvister mellan kyrkoherdarna och deras 
klockarepräster att Högvördiga Domkapitlet kopplades in 
så blev det väl tyvärr alltför ofta så att klockareprästen fick 
finna sig i att dra det kortaste strået.

Om Nordström må till sist sägas att han dog så sent som 
den 15 juni 1908 och hade då uppnått den anmärknings-
värda åldern av 92 år. När han år 1873 lämnade Mjällby var 
det för att tillträda kyrkoherdetjänsten i Tving. Helt säkert 
återstod ännu många brokiga prästår för denne i sitt slag 
märklige själavårdare. Han var ju dock inte mer än 57 år 
när han vände den stormiga Listerhalvön ryggen för gott.

Ove Johnsson

Klockareprästen Nordström hade
  stormiga  år i Mjällby

Carl Christian Nordström, född i ett prästhem i Kiaby den 
28 september 1816. Död såsom kyrkoherde i Tving den 15 
juni 1908. 



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

22 feb. Vid en sammankomst i Hör-
viks skola har en husmoderförening 
bildats, med ett 30-tal husmödrar i 
Hörvik och Krokås. Välkomsthäl-
sade gjorde fru Ella Lindgren, varef-
ter hushållningssällskapets konsulent 
Sigrid Håkansson demonstrerade 
porslin och dukning med trivsam 
underhållning.
2 mars Ysane Röda kors-krets har 
haft årsmöte i församlingshemmet 
under ordförandeskap av fru Brita 
Persson, Stensborg. Fruarna Signe 
Carlsson och Ingeborg Edberg erhöll 
RK: s förtjänstmärke för respektive 
19 och 16 års medlemskap. Efter 
förhandlingarna följde samkväm, 
varvid psalmsång förekom till ack-
ompanjemang av fru Barbro Granlöf. 
Antalet medlemmar är 158.
- 10 400 boklån i Mjällby och Hälle-
viks bibliotek under 1963.
10 mars Kyrkorådet i Ysane omvalde 
kyrkovärd Sigurd Nilsson, Ekliden 
och Valter Persson, Stensborg. Kyrk-
väktare Oskar Ljungberg kvarstår i 
tjänst ytterligare ett år efter fyllda 65 
år.
- Påskliljor 3 st. 1.75, påskkaktus 
2.95, toffelblomma 3.50, azalea 3.75, 
hortensia 3.95.
7 april Kyrkliga arbetskretsens för-
sta försäljning i församlingshemmet. 
Auktionsutropare: Herman Sternby, 
uppvisare: Svea Dahlberg, sekrete-
rare: Herbert Hilmansson.
25 april En van pinnare erhåller ar-
bete på skofabriken.
- I åtskilliga år har man haft högta-

laranläggning i Mjällby kyrka med 
hörlurar för döva, på en särskild 
bänk. I dagarna har man fått klart 
med en magnetisk hörslinga till 
samtliga bänkar i kyrkan och därmed 
har möjligheten för lomhörda att höra 
predikan avsevärt förbättrats. Kost-
naden är ca 2 500 kr.
- Havets silver glimmade verkligen 
på däck när en nogersunds trålare 
lade till vid hamnen i Nogersund. Ca 
ett ton sill låg på däck, medan unge-
fär fyra ton fanns under däck. Där-
med hade årets största sillfångst i ett 
enda tråldrag landats. Fångsten togs 
ca fyra timmars gång söder om No-
gersund och kommer att gå både till 
färskmarknaden och till filetering.
11 maj Auktion hölls på lösboet i 
det gedigna hemmet efter framlidne 
köpman och kyrkovärd Sigfrid Pers-
son och hans efterlevande maka El-
len i Hosaby. När de drog sig tillbaka 
från sin speceri- och diverseaffär, 
bosatte de sig intill sin gamla bostad 
som tillhört den s.k. Stubbagården. 
Mycket folk hade kommit dit och 
det blev goda priser på både möbler 
och porslin. Serviser av Rörstrands 
fabrikat kostade mellan fyra- och 
femhundra kronor, för ett kassaskåp 
som vägde 400 kg blev priset 150 kr.
- Sandvikens östra del får badbrygga. 
I samband med att stengärden tas 
bort på Mossavägen har man fått gott 
om sten, som körts ut till en 40 meter 
lång brygga, där det planeras simkur-
ser till sommaren.
- Dam- och herrcyklar 255 kr. Ma-

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

25 jan. Att Rädda barnen legat sko-
lans folk och inte minst skolbarnen 
varmt om hjärtat har man alltid fått 
bevis på och vilket man ser av det 
goda resultatet bössinsamlingen 
bland Mjällby skolbarn gav. Inte min-
dre än 1 224,75 kronor har insamlats 
bland kommunens skolbarn. Även 
barnen i Ysane har dragit sitt strå till 
stacken. Kr 95,90 blev resultatet av 
deras arbete att samla pengar till sina 
nödlidande kamrater.  Mjällby lokal-
förening av Rädda barnen har idag 
196 medlemmar.
- Krokfisket efter torsk kan slå bra 
ibland. Det noterade en mindre fis-
kebåt från Nogersund. Det hade tyd-
ligen farit fram ett riktigt stim, där 
man satt krokarna. Väl iland kunde 
levereras inte mindre än 106 lådor 
torsk, vilket gör omkring 2 650 kg. 
Något liknande på en krokbåt har 
inte noterats i Nogersund i manna-
minne.
- Specialstyckade revbensspjäll per 
kg 8,50 kr. Jaffa apelsiner per kg 1,25 
kr, Gevalia 500 gr 5 kr, tunna smör-
gåsrån 85 öre per paket.
29 jan. Vi syr för missionen. Syför-
eningarna i våra bygder är nu i full 
verksamhet för vårens olika mis-
sionsauktioner. Syföreningen i Ysane 
var samlade på Stensborg med aktiva 
handarbetsintresserade damer.
17 feb. Kristianstad läns landstings 
sjuksköterskeskola har haft kursav-
slutning i Trefaldighetskyrkan. Bland 
de som fick sina emblem märks bl.a. 
Anna-Kerstin Holm, Istaby och Gun-
nel Svensson, Hällevik.
- Styrelsen för Siretorps vägförening 
har sammanträtt under hemmansä-
gare Fritz Bengtssons ordförande-
skap. Där antogs firman Gert och 
Valton Sivertssons lastbilsåkeri i 
Hörby som entreprenör för bortta-
gande av 1 500 meter stengärdsgård 
vid den s.k. Mossavägen i Siretorp, 
samt utförande av sex mötesplatser 
och justering av trafikfarliga hörnor. 
Det är vägförvaltningen som påyrkat 
arbetena, vilka är kostnadsberäknade 
till ca 20 000 kr. Statsbidrag med 70 
procent utgår. Arbetena skall vara 
färdiga den 1 maj.

Auktion 1964-04-07. Foto: Jan Jannesson, fotot tillhör kommunens arkiv
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Lösning till vinterkryss 
2013/14

Vinnare av Vinterkryss 2013/14
1:a pris: Lilian Persson 
2:a pris: Britt-Marie Wilhelmsson 
3:e pris: Göran Thomasson 
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den  
5 maj till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vårkryss 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

Vårkryss

skinfabriken Rex.
22 maj Mjällby kommun har fått kam-
markollegiets bifall på sin ansökan att 
för uppförande av åldershem få förvärva 
mark av prästbostället i Mjällby. Priset 
blir kr. 1.50 per kvm eller 26 450 kr.
2 juni Vid Nordens folkhögskola, Bi-
skops-Runö, Bålsta, har vinterkurserna 
avslutats. Bland eleverna i andra årskur-
sen märks Eva Persson, Persgård, Hörby.
- Operationsassistenter har utexamine-
rats vid Malmö Allmänna sjukhus, bland 
andra Britta Svensson, Mjällby.
12 juni Vinslövs slöjd- och hushållsskola 
har haft avslutning. Elever har bl.a. varit 
Birgit Gustavsson, Hällevik, Britt-Marie 
Gustavsson och Ann-Britt Persson, Hör-
vik, samt Gerd Knutsson, Mjällby.
- Handelsgymnasieexamen har i Kris-
tianstad avlagts av Christer Edvinsson, 
Nogersund som även erhöll premium i 
gymnastik.
- Det hör inte till vanligheten i Mjällby 
att tre trotjänare avtackas samtidigt, men 
så skedde när kommunens skolor avslu-
tade läsåret vid en högtidlighet i kyrkan. 
Småskollärarinnorna Betty Bengtsson, 

Siretorp och Elin Bengtsson, Mjäll-
by, samt skolkökslärarinnan Betty 
Persson, Hosaby, hade nu gjort sin 
sista termin och kommer att gå i 
pension.

Birgit Larsson

Avtackning lärare 
Foto: Jan Jannesson,  
fotot tillhör kommunens arkiv
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Torsdags
träffar

i församlings
hemmet

Torsdag13 mars kl. 14.00

”Från kloka gummor till Sloans 
liniment”, kåseri av diakon 

Gunvor Dahlman från Lessebo.

Torsdag 10 april kl. 14.00

Bengt-Göran ”BG” Olsson och 
Bosse ”JB” Johansson sjunger 

och spelar 50- och 60-talsmusik.

Torsdag 8 maj

Torsdagsträffens utfärd.

Välkommen!

”Bland heliga kvinnor 
och män" 

Torsdagen den 3 april kl. 18.30

Hans Milton & Ingmar Nilsson 
föreläser om S:ta Gertruds medeltida 
målningar utifrån sin kritikerrosade bok 
”Bland heliga kvinnor och män”. 
Plats: S: ta Gertruds kyrka i Ysane
Fritt inträde och kaffeservering

Arrangör: Mjällby Lekmannakår i 
samarbete med Sensus
Kaffeservering

Anslagstavla

Laxmiddag 
den 13 april kl. 10.30

Gudstjänst i Mjällby kyrka, Patrik Carlsson och barnkör 
medverkar. Fasteinsamlingen avslutas. Laxmiddag och 

underhållning i församlingshemmet

 Anmälan till pastorsexp tel 500 21 senast 9/4.

Lutherhjälpsgruppen

Foto: M.B.

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen

Nytt konstverk till Mjällby kyrka!
I samband med skärtorsdagens mässa kl. 19.00 den 17 april kommer ett nytt 

kulturhistoriskt konstverk, av bildhuggare Inge Rolander, att mottagas av 
församlingen. Välkommen!
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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 070-415 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

Hans Malte Svensson, Klockskog 5/10
Charlie Anders Lindström, Lörby 12/10
Fideli Hilda Hanna Karin Einarsson, Valje 12/10
Edith Ingrid Ella Eliasson, Kristianstad 12/10
Penny Gullvi Jönsson, Lörby 12/10
Joey Rolf Jönsson, Lörby 12/10
Valter James Johansson, Nogersund 20/10
August Gillis Ingmar Lundgren Sällberg, Hällevik 3/11
Hilda Irma Elsa Johannesson, Hörvik 9/11
Svea Beatrice Liv Johansson, Lörby 23/11
Ebbe Hugo Lindros, Karlshamn 1/12
Elias Isak Månsson, Siretorp 8/12
Pilt Algot Jerry Pilthammar, Hällevik 22/12
Nova Kim Tindra Havstig, Nogersund 29/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 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.

Anna Johansson och David Johannesson, Hörvik 9/11
Pernilla Norberg och Glenn Håkansson, Istaby  16/11

Vigsel

Henry Persson, Lörby 4/10
Elly Olofsson, Hanö 9/10
Nils Nilsson, Lörby 18/10
Henry Birgersson, Hörvik 25/10
Irma Bengtsson, Krokås  31/10
Stefan Palm, Mjällby 6/11
Margareta Stigback, Stiby 15/11
Janne Berndtsson, Lörby 22/11
Ingrid Oscarsson, Tejnabacken 27/11
Bernt Johansson, Hanö 6/12
Roland Mattisson, Nogersund 6/12
Gunbritt ”Gittan” Nilsson, Hällevik 11/12
Klara Löfgren, Lörby 11/12
Elisabeth Kristensen, Mjällby-Ysane 13/12
Torsten ”TeKå” Karlsson, Hosaby 20/12

Önskar du besök 
eller vill prata med någon? 

Ring Diakoniassistent 
Marie 509 97
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Mixi Print AB, Olofström

Onsdag 5/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Fredag 7/3
18.00  Mjällby, världsböndagen firas i Stenlängan, program 

från Egypten: ”Strömmar i öknen”, kaffe.
Söndag 9/3 Första söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Torsdag 13/3
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Gunvor 

Dahlman: ”Från kloka gummor till Sloans liniment”.
Söndag 16/3 Andra söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Söndag 23/3 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00  Ysane kyrka, mässa, Solveig Wollin, Maria Knutsson – 

sång.
Lördag 29/3
18.00  Mjällby kyrka, konsert med Sölvesborgs musikkår, fri 

entré.
Söndag 30/3 Midfastosöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.
Onsdag 2/4
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 3/4
18.30  Ysane kyrka, Bygdehistorisk afton, ”Bland heliga 

kvinnor och män”, Hans Milton och Ingmar Nilsson, 
arrangör: Lekmannakåren.

Söndag 6/4 Femte söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Torsdag 10/4
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Bengt-Göran 

”BG” Olsson och Bosse ”JB” Johansson sjunger och 
spelar 50- och 60- talsmusik.

Söndag 13/4 Palmsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson, barnkör, 

Fasteinsaml. avslutas, laxmiddag med underhållning 
i församlingshemmet, anm. till pastorsexp tel. 500 21 
senast 9/4.

Torsdag 17/4 Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Patrik Carlsson.
Fredag 18/4 Långfredagen
10.30  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Solveig Wollin, 

Kyrkokören. 
18.00  Ysane kyrka, musikandakt, Solveig Wollin, Maria  

och Bo Knutsson – sång och orgel.
Söndag 20/4 Påskdagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson,  

Kyrkokören.

Måndag 21/4 Annandag påsk
11.00  Ysane kyrka, mässa, Solveig Wollin, Anna Tenten – 

sång och tvärflöjt. 
13.45  Påskgudstjänst i Hanö Missionshus, Solveig Wollin, 

Anna Tenten – sång och tvärflöjt, kaffe.
Lördag 26/4
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Solveig Wollin, Patrik 

Carlsson.
Söndag 27/4 Andra söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 4/5 Tredje söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, 

Moderaternas kyrksöndag, kyrkkaffe.
Onsdag 7/5
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 8/5
 Mjällby, Torsdagsträffens utfärd.
Söndag 11/5 Fjärde söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Solveig Wollin, 

barnkör, barngrupperna, utdelning av ”Bibel för 
barn” till barn födda 2008.

Söndag 18/5 Femte söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Söndag 25/5 Bönsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 28/5
12.00   Mjällby kyrka, pilgrimsmässa.
Torsdag 29/5 Kristi himmelsfärds dag
10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson, Rolf  

Nilsson – sång, Axel Carlsson – trumpet,  
kyrksöndag för Röda Korset, Rädda Barnen och 
Hemvärnet, kyrkkaffe.

Söndag 1/6 Söndagen före pingst
11.00  Ysane kyrka, familjegudstjänst, Patrik Carlsson, 

barn- och ungdomskör.
Lördag 7/6 Pingstafton
16.00  Ysane, helgmålsbön vid minneslunden, Solveig  

Wollin, Anna Tenten – tvärflöjt.
18.00  Mjällby, helgmålsbön vid minneslunden, Solveig 

Wollin, Anna Tenten – tvärflöjt.
Söndag 8/6 Pingstdagen
16.00  Mjällby kyrka, mässa, Solveig Wollin, körsångare 

och musiker från Mjällby och Sölvesborg,  
gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling.

Kalendarium

Våren 2014

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


