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Ljuset kommer åter!
Vi brukar inte 
önska varandra 
en skön vinter.

Nu när vintern snart är över vill jag 
därför passa på att önska att du har 
några fina vinterminnen att se tillbaka 
på. För många är vintern till stor del 
en tid en tid att genomleva, uthärda 
eller hur man nu vill uttrycka det. 
Mörkret kan kännas som det allra 
svåraste att stå ut med under de veck-
or då vi i bästa fall ser dagsljuset någ-
ra timmar varje dag. Detta hindrar 
förstås inte att vi kan ha med oss ljusa 
och fina minnen även från årets mör-
kaste tid. 

Några av mina ljusaste minnen av den 
snart gångna vintern är från Ysane 
kyrka. Att komma från ett kompakt 
vintermörker till ett rum upplyst av 
levande ljus är en härlig upplevelse. 
Lars-Åke som är vaktmästare i kyrkan 
har flera timmars arbete med att 

förbereda de många ljusstakarna, att 
tända ljus och efteråt med att släcka 
alla ljusen. Jag har hört många tack-
samma kommentarer från gudstjänst-
deltagare, särskilt från dem som inte 
tidigare har besökt Ysane kyrka om 
vintern och jag instämmer gärna. Lju-
set, värmen och stämningen som mö-
ter oss genom alla ljusen är ett bevis 
för hur mycket vi människor kan göra 
för att skingra mörkret, både bildligt 
och bokstavligt talat. Om du inte hade 
möjlighet att se de levande ljusen i 
våra kyrkor denna vinter så kan jag 
lova att det kommer fler tillfällen. Det 
dröjer dock några månader för nu 
kommer ju dagsljuset tillbaka, det 
som också lyser in genom kyrkornas 
fönster. Den tiden har vi väl alla läng-
tat till. Den riktiga vårvärmen låter 
nog vänta på sig några veckor eller 
några månader till men redan när de 
första värmande solstrålarna når oss 
och dagarna blir allt längre börjar vi 
se de första tecknen på hur livet i na-

turen vaknar. Vid vår husknut har vi 
både Snödroppar och Vintergäck som 
blommar tidigt. De ger en föraning 
om att våren är i antågande. Livskraf-
ten i naturen är obegriplig för oss och 
vi fylls ofta av förundran över hur väl 
allt samspelar. 

Eftersom vi bor på norra halvklotet är 
naturens uppvaknande också i 
samklang med hur påskhelgen infal-
ler. Vädret varierar förstås även vid 
påsk men ljuset som väcker livet, det 
stora påskljuset, kan inte några moln 
på himlen hindra från att nå jorden. 
Samtidigt tänder vi påskljus i våra 
kyrkor och förkunnar att Kristus är 
uppstånden. Det ger oss en fin bild av 
hur livet hos Gud hör ihop med ljuset. 
Det hör samman med både de ljus vi 
själva tänder och med det stora ljuset 
som nu återvänder till vår del av jord-
klotet. En skön vår önskar jag dig!
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Runt 800 miljoner människor lider 
varje dag av hunger. De vet aldrig hur 
länge maten räcker, och har svårt att 
skaffa mat. I vissa perioder får de äta 
varje dag och kanske även flera mål, 
men det finns många dagar då en bit 
bröd eller en näve ris är allt som serve-
ras. För barn, och speciellt små barn är 
bristen på mat förödande för kroppens 
och hjärnas utveckling. Tusentals barn 
dör varje dag på grund av näringsbrist. 
Grundorsaken till hunger är fattigdom. 
Att utrota hunger innebär att männis-
kor måste få en möjlighet till långsiktig 
försörjning. Svenska kyrkans interna-
tionella arbete stödjer därför insatser 
som först och främst utgår från män-
niskors egna behov och är hållbara – 
både för människorna själva och för 
naturen.

Det går att utrota hunger



Julens insamling ”Låt fler 
få fylla fem” – fyllde kol-
lekthåvar och bössor och det 
lilla röda ljuset fick lysa för 
alla dessa små. I nuläget är 
resultatet inte klart.

Nedan kan ni läsa om årets Fastein-
samling och temat känns igen,” Utrota 
hungern”. Milleniemålet för 2015 är 
långt ifrån uppnått och arbetet måste 
fortsätta. Kyrkan och dess medarbetare 
har visat mycket goda resultat i sitt ar-
bete, men vi tänker att allt gott arbete 
också är välsignat. 

Förra årets fasteinsamling gav 54 544 
kronor för Mjällby församling, detta är 
vi glada för och hoppas på ett bra re-
sultat även i år. Förböner och god vilja 
hjälper också, bön för de nödställda 
och bön för dem som hjälper. Så kan 
människor komma på fötter och skapa 
en framtid.
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Kära församlingsbor och glada givare!!

Etiopien – i fokus under 
fastekampanjen
Etiopien är ett land med en lång histo-
ria av hungersnöd och politiska orolig-
heter. Landet är ett av de utvecklings-
länder där ekonomin utvecklas 
snabb  ast, men fortfarande lever 70 pro-
cent av befolkningen i fattigdom. 
Svenska kyrkan har varit engagerad i 
landet under lång tid och stödjer idag 
bland annat projekt för att minska fat-
tigdom. 

Var med och utrota hunger!
800 miljoner människor kan aldrig äta 
sig mätta. Tusentals barn dör varje dag 
på grund av för lite mat och närings-
brist. Ändå räcker jordens resurser till 
oss alla. Stöd Svenska kyrkans inter-
nationella arbete under fastekampan-
jen!
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PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  
Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Hunger är varken rättvist eller jämlikt.  
SMS:a HUNGER till 72905  och ge 50 kr.

I Mjällby församling alltså:

Kyrklunch i Ysane för-
samlingshem på Midfasto-
söndagen 15 mars klockan 
11.00. Missa inte detta!!!  

Insamling i samband med 
Bygdehistorisk afton i Ysane 
26 februari

Laxmiddag i  Mjällby försam-
lingshem på Palmsöndagen, 
håll utkik! 

Se annonser i dagstidningen!
Du som har idéer eller vill hjälpa till att skramla, baka, duka, måla tavlor, fixa loppis, hör av dig! 
Tillsammans, det är ledordet för en kristen församling, tillsammans vågar och kan vi i Jesu namn.

Hälsningar i ljusnande fastetid
Solveig Wollin, komminister.
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Ysane kyrka finner sina röt-
ter i tidig medeltid och un-
der de senaste århundradena 
tillhörde Ysane församling 
och kyrka Gammalstorp-
Ysane pastorat. År 2006 
upphörde denna konstella-
tion och G-Y blev en för-
samling. 

Denna indelning ändrades i sin tur den 
1 januari år 2014 och det område som 
tidigare hade varit Gammalstorps för-
samling, med kyrka, blev en del av Söl-
vesborgs församling, medan det område 
som fram till 2006 hade varit Ysane för-
samling blev, inkl. S:ta Gertruds kyrka, 
en del av Mjällby församling. 

I maj år 2012 invigdes Lunds stifts pil-
grimsled i Blekinge. Den 15 och 16 maj 
togs leden i bruk för Svenska kyrkans 
fyra kyrkor i Sölvesborgs kommun. 
Stiftet utsåg därpå tre pilgrimsombud i 
Blekinge och undertecknad är alltjämt 
en av dessa representanter. 

Leden breder ut sig i stora delar av väs-
tra Europa mellan de två ändstationerna 
Santiago de Compostela i Spanien och 
Nida rosdomen i norska Trondheim. 
Mjäll by församling utgör således en del 
i denna vittförgrenade vallfärdargemen-
skap.  

Under 2014 bestämde Lunds stift att 
varje kyrka längs leden skall ha varsin 
stämpel, för att bl.a. användas i de s.k. 

pilgrimspass som en del fotvandrande 
besökare har med sig. 

För Mjällby kyrka finns det ett sigill, 
som fortfarande används, det är från år 
1640. På sigillet står det i dansk text 
”MELBY KIRCKE : INDSEGEL”, 
alltså ”Mjällby kyrkas sigill”. Då till-
hörde Skåne och Blekinge Danmark, 
först år 1658, genom freden i Roskilde, 
kom just nämnda landskap att bli svens-
ka provinser. I sigillets mitt eller hjärta, 
återfinns årtalet 1640 med arabiska siff-
ror samt ett latinskt M, betecknandes 
Mjällby. 

Valet tedde sig naturligt att detta gamla 
sigill för Mjällby kyrka nu även skall 
användas för att stämpla besökande pil-
grimers färdpass. 

Men hur är det med S:ta Gertruds kyrka 
i Ysane? Undertecknad känner inte till 
någon stamp för helgedomen i Ysane. 
Förfrågan ställdes därför till flera av 
nejdens såväl historiskt som kyrkligt 
bevandrade personer. Blekinge muse-
um, Lunds universitets historiska muse-
um, Statens historiska museum i Stock-
holm och Nordiska museet erhöll 

samma förfrågan. Ingen av dessa hade 
dock vetskap om någon stämpel för vår 
S:ta Gertruds kyrka i Listers och Bräk-
ne kontrakt. 

Undertecknad började därför att teckna 
och skissa på ett nytt sigill till Mjällby 
församlings nytillskott i den kyrkliga 
gemenskapen. Till förlaga tog jag det 
alltjämt gällande sigillet från 1640 och 
bytte ut den danska texten mot modern 
svenska för Ysane kyrkas stämpel. 

Varför M inte blev Y  
Detta snart 400 år gamla sigill säger en 
hel del om den tid i vilket det tillkom. 
Sigillet är förmodligen påverkat av den 
gängse rådande heraldiska traditionen, 
vilken under 1600-talet i flera avseen-
den frångick den medeltida sedvänjan 
där talande bilder hade varit rådande 
framför bokstäver och siffror. Uppen-
bart är dock att mjällbysigillet är starkt 
influerat av den då rådande feodala 
maktstrukturen med korset, dvs. Gud, 
allra överst, sedan kronan, dvs. konung-
en (kyrkans världsliga överhet) och där-
på M:et, dvs. Mjällby kyrka/församling.  

Visserligen finns det väsentliga skillna-
der mellan de två historiska hjälpveten-
skaperna sfragistik, dvs. läran om sigill 
och heraldik, dvs. läran om vapensköl-
dar. Men då ysanesigillet i november 
2014 blev klart, hade pendeln sedan 
länge svängt rörande den heraldiska ny-

Yttre symboler  
för en inre tro

Mjällbys sigill tillkom då Christian 
IV renässans var rådande stilart i 
Sydskandinavien, medan sigillet för 
Ysane är kombinerat under den post-
moderna epokens kanske sista tide-
varv. 

Kännetecken för systerkyrkorna Mjällby & Ysane
Marcus Bernhardsson
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framställningen emedan man numera 
försöker, i möjligaste mån, anamma den 
medeltida hävden rörande ett talande 
bildspråk. Detta är anledningen till var-
för M:et i mjällbysigillet inte blev ett Y i 
Ysanes nyframställda sigill. 

Kronan i sigillen 
Att använda sigill eller stämpel (bomär-
ke/bildgestaltning) har under lång tid va-
rit instrument för att t.ex. ge dokument 
juridisk giltighet. Detta med anledning 
bl a av att många utanför kyrkans hägn 
länge var såväl icke skriv- som läskun-
niga. På sigillstampen eller stämpeln 
finns en ingraverad symbol, unik för den 
som skriver under. Och Bibeln själv åter-
ger flera liknelser rörande sigillet, bl.a. i 
Uppenbarelsebokens femte kapitel.  

Kronan i mjällbysigillet är förmodligen 
influerad av den då gällande kungakro-
nan i Danmark. Denna furstliga huvud-
bonad, med en öppen kronring, symboli-
serar bl.a. att monarken har sin makt av 
folket och står också tillsvars inför det. 
20 år senare, alltså år 1660 införde Dan-
mark enväldet, bl.a. p.g.a. förlusten av 
skånelandskapen.  

En ny krona införskaffades, en s.k. slu-
ten krona med byglar och tak, krönt 
med en glob och ett kors. Symboliken är 
bl a att monarken har sin makt allena 
från Gud och står därigenom enbart till-
svars inför Honom. 

Detta kron-resonemang är dock försett 
med viss diskrepans enär flera danska 
mynt, rörande tiden för mjällbysigillets 
framställning, är försedda med sluten 
krona. Således är den historiska hjälpve-

tenskapen numismatik ej helt i symbios 
med de två ovan just nämnda bi-veten-
skaperna inom ämnet historia.

Kronan i Ysanes sigill är främst inspire-
rad av den idag gällande heraldiska va-
penskölden och flaggan för Svenska kyr-
kan. Både vapnet och flaggan består av 
ett rött kors med fyra gula (guld) fält. 
Mitt på korset finns det en öppen krona, 
symboliserande Jesu seger över döden 
och vägen till det Eviga livet genom tron 
på Guds enfödde Son. Alltså ett synligt 
uttryck för den ära människan ger Gud 
med anledning av försoningens gåva i 
Kristus. Härjämte är dessutom kronan 
en symbol för S:ta Gertrud av Nivelles, 
som är Ysane kyrkas skyddshelgon. 

I ysanesigillets krans står det: ”YSA-
NES KYRKAS SIGILL AD 2014”. 
AD betyder Anno Domini, dvs. i Her-
rens år alt. i Nådens år. Detta sigill, lik-
som det för Mjällby, har allra överst ett 
crux immissa quadrata dvs. ett litet gre-
kiskt kors. 

Synen på helgonen
Ett helgon inom kristendomen är en av-
liden person, som av katolska eller nå-
gon av de ortodoxt kristna kyrkorna an-
ses ha levt i särskilt djup gudsgemenskap 
och som efter olika prövningar av in-
stanser i dessa kyrkors hierarki kanoni-
serats.  

Genom avbildning av ett helgon och/el-
ler dennes attribut eller kristning efter 
dess namn, har människor i flera hundra 
år velat förläna och förära en byggnad, 
plats eller människa de egenskaper, som 
helgonet anses besitta, såsom t.ex. före-
bedjare hos Gud.  

Sedan reformationen i de skandinaviska 
länderna på 1500-talet har synen på hel-
gonen starkt ändrats och deras ställning 
degraderades då den katolska kyrkan er-
sattes av den lutherska. 

Den lutherska kyrkan utgår mer från Bi-
beln än ifrån allmänna sedvänjor, som 
t.ex. den katolska, enär man bl.a. har ta-
git fasta på Första Timotheos brevet 2:5, 

Sigillet för Ysane kyrka blev klart fredagen den 14 november 2014. Fyra dagar 
senare provlackade artikelförfattaren och tillika stampens idéskapare och desig-
ner, tillsammans med Inge Rolander, sigillets grafiske formgivare samt försam-
lingens verksamhetsansvarige, kyrkoherde Patrik Carlsson. Lackningen ägde rum 
i S:ta Gertruds k:a, hemvisten för de vägfarandes patronessa, medan den förbi-
passerande trafiken på den gamla Via Regia-sträckningen, öster om Ysane kyrka, 
var inne på sin sista vecka. Foto: Kristian Andersson, Commersen.
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nämligen att ”Gud är en, och en är för-
medlaren mellan Gud och människor, 
människan Kristus Jesus”, varigenom 
man avvisar behovet av andra kanaler till 
Gud än Jesus själv. Där emot ser man 
ofta helgonen som goda föredömen och 
efterföljansvärda exempel.

S:ta Gertrud av Nivelles 
Gertrud var dotter till Itta och Pippin I av 
Landen (som är en del av dagens Bel-
gien, men som då var en del av Franker-
riket). Fadern var Major Domus, ett slags 
rikshovmästare. Hon föddes troligen år 
626 och kom tidigt att studera den Heliga 
Skrift, vilket hon fortsatte med under sitt 
33-åriga korta liv. I unga år bestämde hon 
sig dessutom för att bli Kristi brud och 
hennes förmögna och inflytelserika fa-
milj grundade ett kloster i Nivelles, Bra-
bant (strax söder om dagens Bryssel), där 
Gertrud blev abbedissa. 

Under de följande decennierna kom fle-
ra såväl kloster som kyrkor att grundas i 
och kring Landen av Gertrud och hennes 
familj. I dessa tempel kom ett flertal be-
tydelsefulla personer, av både profan 
och sakral karaktär, att figurera i hägnet 
kring den i askes levande Jungfrun av 
Nivelles. Några av dessa kom, likt henne 
själv, att bli helgonförklarade efter sin 
död. Bland syskonbarnens ättlingar 
märks bl.a. Karl Martell, dvs. befälhava-
ren som hejdade muslimernas framfart i 
Västeuropa i slaget vid Poitiers år 732. 
Andra familjemedlemmar kom att bli 
smorda och krönta huvuden av Franker-
riket, bl.a. Karl den Store som under 
800- talet utvidgade sitt herradöme till att 
bli ett av de största kungariken Europa 
skådat.   

Gertruds hädanfärd var kringgärdad av 
en del förutsägelser och inträffade den 
17 mars år 659. Denna dag, hennes jor-
diska dödsdatum, är tillika Gertruds 
himmelska födelsedag, varför datumet 
uppmärksammas som hennes högtids-
dag. 

S:ta Gertrud är främst helgon för resan-
de, pilgrimer, fattiga och sjuka. Hon vör-
das även av trädgårdsmästare och sko-
makare men också av folk som ville 
slippa hemsökelse av råttor och möss. 

Ibland är S:ta Gertrud avbildad med kro-
na, dvs. den yttersta sinnebilden för 
makt och härlighet. Symboliken är dock 
här mångtydig. Jungfrun var av furstlig 
ätt, men förärades även himmelsk ren-
het, emedan hon levde hela sitt liv i aktiv 
kristen tjänst med såväl egen botgöring, 
mission, kyrkobyggnation samt samari-
tisk verksamhet. 

Andra attribut som kännetecknar Jung-
frun från Nivelles är hennes ämbetsteck-
en, abbedissa staven, medan en annan 
symbol för henne kan vara boken eller 
Bibeln. I ena handen kan hon också bära 
en hospital- eller kyrkomodell. Hon lät 
ju resa flera tempelgårdar till Guds ära 
och människorna till fromma. 

I Svenska kyrkans kanske nyaste sigill, 
det för Ysane kyrka, finns alltså en krona 
och under denna en bok eller den Heliga 
Skrift. På bokens framsida finns en kalk, 
en nattvardskalk, dvs. en symbol för det 
nya förbundets instiftande mellan Gud 
och människorna. (Alltså ett förbund 

som överskuggar alla helgon). Kalken 
kan även ses som en bägare. Under 
medeltiden var det nämligen sed att 
dricka ”Gertruds skål” inför en resa, 
emedan hon är de resandes skyddspa-
tron. Ett nutida signum för Ysane k:a är 
att hon sedan år 1983 är vägkyrka, och 
är såsom sådan Blekinges äldsta. 

Talande bilder  
Odödliga bilder har genom seklerna 
talat sitt eviga språk till mänsklighe-
ten. Eller som teol.dr. Carl Henrik 
Martling hävdar, ”Symbolen tar vid 
där orden tar slut och öppnar en väg, 
som är stängd för orden.” Och skara-
biskopen Åke Bonnier delger att, 
”Kultur är en del av Guds många 
språk på vilket sätt det bortomjordis-
ka möter det jordiska. Det himmelska 
möter det mänskliga”. Medan profes-
sor Ulf Linde menar att ”inkarnatio-
nen sker i mötet mellan konstverket 
och betraktaren.” Och Martling gör 
gällande att, ”Vi förnekar en väsent-
lig del av oss själva om vi inte låter 
känslan och intuitionen vara med och 
tolka det meningsfulla.” Ett andligt 
budskap kan bli mer påtagligt ju fler 
sinnen som aktiveras. 

Denna artikels många olika symboler 
för en inre tro består alltså i sig självt 
av döda och tillintetsägande ting. 
Men i mötet mellan dessa tingestar 
och människors kunskaper, erfaren-
heter och tro, bryts sigillet och vi 
anar en annan värld, bortom tid och 
rum, och där vi kan bli berörda av 
Guds närvaro.

S:ta Gertrud av Nivelles. Träsnitt från 
1400-talet.
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Under 1960-talets aftonväkt 
hade jag under ett par år ve-
nia concionandi, utfärdat av 
den dåtida Lundabiskopen 
Martin Lindström. 

Att vara veniat innebar att man som 
lekman hade tillstånd att förrätta sön-
dagliga gudstjänster. Man fick dock 
inte celebrera nattvardsmässan.

Mitt första förordnande hade jag i Ivö 
kyrka söndagen den 19 januari 1969. 
Kyrkoherde i Trolle-Ljungby, Ivö och 
Kiabys församlingar var då kontrakts-
prostens Sven Pernerup. Jag lärde 
känna honom som en hjärtegod män-
niska. Han såg ut som en trygg skånsk 
bonde. Han var född i Everöd där hans 
far var kyrkvärd. Han var också om 
jag nu inte missminner mig bonde.

Nästa tjänstgöring som veniat hade jag 
i Everöd och Lyngsjö församlingar. I 
det pastoratet var Henry Håkansson 
kyrkoherde. Har var för mig en myck-
et känd prästman ty han hade under 
många år varit komminister hemma 
i Mjällby. Jag skulle tjänstgöra i båda 
kyrkorna den 11 maj 1969 men bad 
om att s.a.s. få öva lite i förväg. Det 
fick jag och det hände söndagen den 
27 april som då hette Hemlängtans 
söndag. Jag fick förrätta altartjänsten 
före predikan. Kyrkoherde Håkansson 
tyckte att det gick mycket bra varför 
jag fick vara liturg också efter kh. 
Håkanssons predikan. Det goda be-
tyg jag fick av kyrkoherden gjorde att 
jag i sanning kände mig stolt. Tjänst-

göringen i Everöd och Lyngsjö inföll 
den 11 maj och den 13 juli 1969. Henry 
Håkansson var en oerhört blid präst-
man, en kärlekens apostel i detta ords 
fulla bemärkelse.

Nästa gång jag tjänstgjorde som ve-
niat var Annandag Pingst i Näsums 
kyrka och kyrkoherden i den försam-
lingen hette Anders Lindgren. Den 
söndagen jag förrättade gudstjänsten 
tjänstgjorde faktiskt Anders Lindgren 
som kantor ty han hade goda musika-
liska anlag. Söndagen närmast före 
pingsthelgen fick jag öva inför altaret. 
Jag förrättade altartjänsten efter pre-
dikan och jag lyckades väl. I kyrkan 
den söndagen fanns också Näsums 
tidigare kyrkoherde Helge Linde. Jag 
glömmer aldrig hans skarpa blick när 
jag gick ut ur kyrkan. Kh. Anders 
Lindgren var en vänsäll och blid präst. 
Hos honom var det lätt att tjänstgöra. 
Han var nämligen förstående och om-
tänksam.

En söndag i början av juni 1969 hade 
jag den rika förmånen att få förrätta 
gudstjänst i den lilla vackra kyrkan 
i Gualöv. Det kan jag tacka kyrko-
herde Gustaf Lindvall för. Han fanns 
med som åhörare denna vackra sön-
dag och han gav mig idel lovord efter 
gudstjänsten. Ännu en gång hade jag 
förmånen att få tjänstgöra i Gualövs 
kyrka. Det var den 2 november och 
söndagen var Alla själars dag. Jag 
minns att det rådde full storm den 
söndagen. Gustaf Lindvall var en oer-
hört deltagande människa. Hela hans 
väsen var uppfyllt av människokärlek. 

Han var mycket anlitad som officiant 
vid begravningar. En svår cancer än-
dade hans liv. Hans hustru Marianne 
Lindvall berättade för mig om hans 
starka tro. På hans dödsbädd frågade 
hon honom om hur det kändes. Gustaf 
Lindvall sade att han nu skulle gå och 
möta Jesus. Hans starka tro bar honom 
s.a.s. över djupen.

Mitt veniatår 1969 s.a.s. avrundades 
i Hällaryds och Åryds församling-
ars pastorat. Den 19 oktober förrät-
tade jag gudstjänsten i Åryds kyrka 
och den 28 december tjänstgjorde jag 
återigen i Åryds kyrka varefter jag 
samma dag fick bege mig till Hälla-
ryds kyrka. Bland åhörarna där be-
fann sig inte mindre än tre prästmän, 
nämligen pastoratets kyrkoherde Leif 
Bergström, kyrkoadjunkt Bertil Hå-
kansson samt prosten Robert Bosson. 
Det gällde alltså att s.a.s. hålla tungan 
rätt i munnen. Gudstjänsten förlöpte 
väl. Att prosten Robert Bosson var i 
kyrkan berodde på att han en gång ut-
verkade venia concioandi åt mig hos 
biskop Martin Lindström.

Kyrkoherde Leif Bergström var fram-
förallt en bönens människa. En kyrk-
väktare vittnade om detta för mig. 
Han och jag planerade för en prediko-
turné i Hällaryds skärgård men tyvärr 
rann det hela ut i sanden. Leif Berg-
ström inväntar Uppståndelsens ljusa 
morgonbräck på en gravplats mycket 
nära kyrkporten.

Tiden ilar och minnena tätnar. Som 
gammal är det fullt naturligt att man 
blickar tillbaka. Det har jag nu gjort 

och frukten av det hela blev några 
små porträtt av 

kyrkoherdar som 
jag som veniat 

stått nära.

Ove Johnsson

Kyrkoherdar,  
hos vilka jag tjänstgjort som veniat

Bild: www.pegasosryttare.se

Gualös kyrka
Bild från Wikipedia



Att  
 konfirmeras 

som vuxen

L    ivets stora frågor är inte alltid 
aktuella när man är i fjorton-
årsåldern. Tankarna på liv och 

död, Guds existens och hur man ska 
leva ett riktigt liv kan komma både 
tidigare och senare. Konfirmationen 
är ett sätt att komma vidare med sina 
tankar och frågor. Konfirmationen 
bekräftar att det som skedde i dopet 
gäller hela livet.

M ånga stora frågor brottas vi 
med hela livet. Vad är rätt 
och vad är fel? Varför finns 

det så mycket ont i världen? Vad är 
meningen med mitt liv? Duger jag? 
Vissa frågor kommer vid olika perio-
der i livet, andra frågor söker vi stän-
digt svaren på.

K yrkan har i alla tider försökt 
hjälpa människor att hitta 
svar på livets viktiga frågor. 

Vissa tider har det skett med påbud 
och förordningar, men ofta också ge-
nom samtal och undervisning. När 
människor fått möjlighet att läsa Bi-
beln på sitt eget språk har berättel-
serna och undervisningen i bibeltex-
terna varit till hjälp att tänka kring 
livsfrågorna.

I  årskurs 8 inbjuds alla kyrkotill-
höriga att delta i församlingens 
konfirmationsundervisning. 

Ända fram till 60-talet gick nästan 
alla och läste för prästen. Sedan blev 
det vanligare att tonåringarna själva 
valde att konfirmera sig eller att inte 
konfirmera sig. Därför finns det nu 
många som tillhör Svenska kyrkan 

men som inte är konfirmerade, och 
det blir allt vanligare med konfirma-
tionsgrupper för vuxna. För något år 
sedan konfirmerades en 80-årig man 
i en av Svenska kyrkans församling-
ar. Här nedan kan du läsa om vad en 
32-årig kvinna berättar om sin kon-
firmationstid:

J ag hade kommit i en livsfas då 
jag ville gå vidare med mina 
frågor om livets innersta me-

ning. Under årens lopp hade jag gått 
från att som student vara i det när-
maste ateist eller agnostiker till att bli 
alltmer nyfiken och sökande kring 
det religiösa perspektivet på livet. 
Det kändes rätt att be prästen i min 
församling om att få konfirmations-
undervisning.

V i var tre tjejer i min �konfa�-
grupp. Under hösten och våren 
fram till påsknattsmässan gick 

vi på upptäcktsfärd i diskussioner 
som kretsade kring Gud, Jesus, ond-
ska, bibelsyn, gudstjänst och livets 
olika skeden. Vi utgick från Bibeln 
och vi hade också en studiebok, men 
det var inte bara prat. Vi gjorde bland 
annat en egen temamässa med temat 
Trons kamp och deltog i ett försam-
lingsläger.

J ag märkte att vi fick ett annat 
förhållningssätt till gudstjäns-
ten. En känsla av att vara delak-

tiga i ett större sammanhang. Tiden 
gick och plötsligt var det dags att på 
påsknattsmässan gå fram till altaret 
och säga ja till dopet. För mig var det 
att bekräfta det som jag tycker är vik-
tigt i livet.

N u några år senare känns tiden 
som vi gick och läste till kon-
firmationen fortfarande nära. 

Har jag fått svaren på alla mina frå-
gor? Nej, men däremot en hel del 
nycklar till dem att gå vidare med. 
Det känns rätt.�

Vad innebär 
konfirmationen?
Syftet med konfirmationsundervis-
ningen är att ge dig möjlighet att 
upptäcka Guds kärlek och förlåtelse. 
Konfirmationsundervisningen ska 
också vara en hjälp att tänka vidare 
kring tro och livsfrågor. I konfirma-
tionsundervisningen får du kunskap 
om vad den kristna tron säger om 
människans värde, vår värld, om rätt 
och fel, ansvar och samhörighet.

Konfirmationsundervisningen leder 
inte till någon examen. Du behöver 
inte prestera något för att bli god-
känd. En av grundtankarna i den 
kristna tron är att vi alla omfattas av 
Guds kärlek och att vi inte behöver 
prestera något för att få del av den.

Kristen tro bekänner en kärleksfull 
Gud som vill dela vårt liv och våra 
villkor. Konfirmationsundervisning-
en handlar om att kristen tro ger möj-
lighet till en trygghet som finns utan-
för den egna personen. Inneslutna i 
Guds kärlek och i gemenskap med 
andra kan vi växa till sanna människ-
or. I själva konfirmationsgudstjänsten 
bekräftas samhörigheten med dopets 
Gud.

Nattvard firas allt oftare i gudstjäns-
terna i Svenska kyrkan. Sedan 1976 
får var och en som är döpt vara med i 
nattvardsgemenskapen, även om man 
inte är konfirmerad. Nattvarden är ett 
tecken på att Gud vill ha gemenskap 
med alla människor. Kärlek och ge-
menskap är något som vi förstår utan 
ord eller kunskap. På samma sätt får 
vi ta emot nattvarden utan att förstå 
den exakta innebörden med vårt in-
tellekt. Möjligheten att säga ja till 
Guds kärlek finns alltid inom oss. 
Nattvarden gör den möjligheten syn-
lig. Välkommen att vara med!
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Hur gör jag?
Om du vill konfirmeras tar du 
kontakt med oss. Du kan be att få 
prata med någon av våra präster 
och berätta att du funderar på att 
konfirmeras. Tillsammans be-
stämmer ni sedan hur konfirma-
tionsundervisningen ska gå till. 
Ofta väljer ni en bok som ni kan 
diskutera kring och hitta nya frå-
gor och svar i. Ni läser också bi-
beltexter och samtalar kring dem. 
Tillsammans bestämmer ni vilka 
gudstjänster du ska besöka.

O m du vill kan du först be-
söka några av våra guds-
tjänster och sedan kontakta 

den präst som du känner förtroen-

de för. I konfirmationsundervis-
ningen kommer man ofta in på li-
vets innersta frågor. Det är viktigt 
att du känner dig trygg så att du 
kan samtala om dina tankar och 
vågar ställa alla frågor som kom-
mer upp.

O m du undrar över något 
som gäller att konfirmeras 
är du välkommen att kon-

takta Patrik Carlsson (kyrkoher-
de), på telefonnummer 566 01 el-
ler Solveig Wollin (komminister) 
telefonnummer 566 02.

© Verbum Förlag AB 7-0084 CC Återgiven 
med tillstånd från Verbum, Stockholm
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

6 mars Postbåten Sundspilen har nu 
Nogersund som station sedan Hörviks 
hamn, genom den nordliga vinden, 
proppats igen med is. Fisket ligger till 
stor del nere och på flera trålare håller 
man på att knacka bort is. Till Noger-
sund kom flera bilar med förnödenhe-
ter som Helge Wendel skulle ha med 
sig över till hanöborna.
- Vid passionsgudstjänsten i Mjällby 
kyrka invigdels två nya kollekthåvar 
som skänkts av Mjällby röda-kors-
krets syföreningar, samt De Sjukas 
Vänner. Det blev en god kollekt till 
Lutherhjälpens fasteinsamling när 
dessa nu användes för första gången. 
Håvarna är tillverkade på Ersta diako-
nissanstalts paramentsavdelning och 
har passionstidens färg, violett med 
dekorationer i grönt och rött.

11 mars Medborgarskolan i Mjällby 
har en omfattande fritidsverksam-
het igång. I Gert Larssons verkstad 
i Mjällby hålls kurs i svetsning, löd-
ning och skärning med ett tjugotal 
deltagare.
- Stiftelsen Mjällby-fastigheters nya 
hyreshus i Mjällby Centrum är in-
flyttningsklart, likaså den nybyggda 
ungdomsgården mittemot, vilken nu 
tagits i bruk. Det är kommunens allra 
första förskollärare, fröken Margret 
Bengtsson, som nu kunde ropa upp 
40 barn som ska gå i lekskolan. Det 
blir två grupper med 20 barn i varje. 
Kostnaden som omfattar båda fastig-
heterna uppgår till ca 1.1 miljon kro-
nor, varav 700.00 kronor till hyreshu-
set och resten för ungdomsgården.
18 mars Två Nogersundsbåtar kom 
efter laxfiske vid polska kusten hem 
med 450 laxar. Trots de senaste dyg-
nens intensiva tjocka till sjöss, hade 
trålaren Zenita med skeppare Ingvar 
Mattisson och SG11 med skeppare 
Erik Edvardsson fått bra med lax. I 
Nogersund har landats bl.a. på en dag 
närmare 50.000 kilo torsk där största 
delen går till filéberedning.

24 mars Mjällby C.K.F.-avdelning 
har under 10 veckor haft kurs i 
flamskvävnad med 17 deltagare. Till 
avslutningen hade alla alster som 
kommit till under kursen tagits med 
till en riktig utställning. Kursledare 
har varit fru Lilly Håkansson, Hörby.
- Pukaviks I.F., en av Blekinges yngs-
ta föreningar, har förlig vind i seglen. 

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

29 jan. Skinkstek 8.50/kg, Riddarost 
7.25/kg, Butterkaka kr 1.50, urtagen 
färsk kanin 9.40/kg, Lantägg 4.60/kg. 
- Barnavårdsnämnden i Mjällby har 
färdigställt sin verksamhetsberättelse 
för 1964. Under fjolåret utbetalades 
788.762:50 kr i barnbidrag till 708 
barnfamiljer med tillsammans 1.279 
barn, under 16 år. Distriktssköterskan 
Birgitta Larsson har varit förordnad 
såsom fosterbarnsinspektör och bar-
navårdsman har varit fru Ruth Knuts-
son, Lister-Mjällby. Semesterresor 
har utnyttjats av 12 husmödrar vilka 
erhållit stipendier med tillsammans 
1.150 kr. De fritidsgrupper av olika 
slag som anordnats (av Mjällby bar-
navårdsnämnd) rönte mycket god till-
slutning, med 586 deltagare i 28 grup-
per. Ledare för parkleken var fröken 
Anne-Marie Södergren. Gymnasti-
ken leddes av Rune Säll och Yngve 
Nilsson och pianogruppen av kantor 
N.O. Dahlberg.

- Fiskaren Erik Hansson har bott på 
Hanö i 18 år. En fastlandsbo som 
blev kvar på ön efter inkallelse un-
der kriget. Innan han blev öbo hade 
herr Hansson sin dagliga utkomst vid 
Iföverken, men blev under krigsåren 
placerad i en förläggning på Hanö och 
gifte sig så småningom med en hanö-
flicka. Numera är han sedan flera år 
tillbaka skeppare på trålaren ”Siljan” 
och som besättningsmän har han sö-
nerna Leif och Rune, 18 år gamla.
15 febr. Mjällby kommunalnämnd 
beslöt att med tacksamhet mottaga, av 
smedmästare Ernst Jönsson, Hörby, 
en gåva i form av ett självförfärdigat 
solur av konstsmide. Herr Jönsson fö-
reslår att soluret skall uppsättas i Cen-
trumparken i Mjällby, som håller på 
att iordningsställas.
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Kursledare, verkstadsägaren Gert 
Larsson t.v. samt eleverna chauffören 
Lars Joelsson och lantbrukare Henry 
Svensson jämte instruktören Sven-Inge 
Antonsson. Foto: Sölvesborgs-Tidningen.

Flamskvävnadskurs i Mjällby avslutad. Foto: Sölvesborgs-Tidningen

Bilden tillhör Leif Hansson.
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PPSSAALLMMEENN
GE OSS DIN BLICK FÖR DOLDA MÖJLIGHETER.
GE FANTASI ATT FINNA NYA MEDEL,
GUD, I DIN TJÄNST FÖR FRED OCH BRÖD ÅT ALLA.
GUD, GOR OSS KLOKA !

Vårkryss

Lösning till Vinterkryss 
2014/15

Vinnare av vinterkryss 
2014/15
1: a pris: Bo Martinsson
2:a pris: Britt-Marie Larsson
3:e pris: Göran Thomasson
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 4 
maj till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vårkryss 2015”
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

P.I.F. bildades 1957 och är från och med 
året uppe i Blekingserien division I. 
Man tränar målmedvetet året runt vil-
ket synligt har satt sina spår. Tränaren 
är Sven-Olle Malmberg.
- Bra priser och önskeväder vid auk-
tion på Hannetorp, då hemmansägare 
Walter Sonesson sålde sitt hemman. 
Mycket folk hade mött upp och buden 
kom snabbt. En nykalvad ko kostade 
t.ex. 1.500 kronor. En BM36 traktor 
kostade 9.600 kronor. Av grödan såldes 
100 hl ”Dianella”-potatis, priset blev 20 
kronor/hl.

13 april Önnestads lantbruksskola har 
haft kursavslutning och stipendium har 
delats ut, bl.a. fick Rune Valtersson, 
Lörby, 100 kronor ur ”Plantans fond”.
- Mjällby skytteförening, som under en 
tid varit utan skjutbana, har löst pro-
blemet tills vidare genom att hyra den 
tidigare banan på Sitbyberget av markä-
garen Seth Sanfridsson. Meningen var 
att en ny bana skulle uppföras i Hörvik, 
men myndigheterna hade en annan upp-
fattning och avslog framställningen.

 Sten Hemberg, Vinslöv, känd 
auktionsutropare, bredvid 

förre godsägaren Thure 
Bengtsson. Foto:  

Sölvesborgs-Tidningen
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Anslagstavla

Fördjupad forskning kring Blekinges
äldre historia
Torsdagen den 26 februari kl. 18.30
Plats: Ysane församlingshem
Arkeolog och enhetsansvarig för kulturmiljövård, Mikael  
Henriksson, Blekinge museum, föreläser utifrån de nya 
arkeologiska fynd som gjorts med anledning av nya E22:ans 

sträckning på Vesan.
Fritt inträde och 
kaffeservering 

Arrangör: Mjällby 
Lekmannakår i samarbete 

med Sölvesborgs 
släktforskarförening. 

S:t Petrustavlan 
Söndagen den 8 mars kl. 18:00. 
Patrik Carlsson inleder med mässa
Plats: Mjällby kyrka 
Mjällby kyrkas nyaste konstverk, S:t 
Petrustavlan, hänger i vapenhuset. Marcus 

Bernhardsson ger en bygdehistorisk visning över denna 
konstnärliga skapelse, som har en mångtydigt talande 
symbolik om såväl Mjällby kyrkas historia, stiftets roll på 
Lister, lokal ockult kyrklig folktro och bygdens dansktid. 
Men bildframställningen förmedlar också ett av kyrkans 
mest centrala budskap; om när Jesus ger aposteln Petrus 
himmelrikes nycklar med orden, ”på den klippan skall jag 
bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt 
över den”.

Fritt inträde och kaffeservering.  
Arrangör: Mjällby Lekmannakår i samarbete med 

Sölvesborgs släktforskarförening

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen
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Påsken – kyrkoårets 
viktigaste tid

Kristenhetens främsta högtid nalkas. Påskdagen, 
årets heligaste dag, är snart här. Denna dags budskap 
kan mycket väl sammanfattas med Venantius Fortu-
natus psalm från 600-talet (Sv. ps. 147:2) ”Han full-
gjorde, vad vi borde, och blev vår rättfärdighet. Han 
avvände, vårt elände, för båd tid och evighet. Han 
förvärvde, att vi ärvde, ljus och frid och salighet.” 

Högtiden är kringgärdad av mycken folktro, tyder, 
omen och tecken och på sidan 13 följer en nedteck-
nad sägen på ysanemål från slutet av 1800-talet.  

Varmt välkommen att fira påsken i Mjällby försam-
ling. Kom och ta del av detta 2000-åriga mysterium, 
som du själv, genom ditt dop, är en del av.

Marcus Bernhardsson
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Nåa döi skulle fära te Blåkulla
Foa i väadena sa foa 
döi meet te Blåkulla 
skäatoasdann. Nu 
fo tina ha di vesst 
löit bott mä da meet, 
män foa då va da 

sa allmänt sa. Döi so skulle åsta sa ree 
döi på öina gresle, öin ongkåst älla öina 
ongrage, ó datoe döi håa döi komme att. 
Däafosa too döi allen ing greslena ó kåsten 
om onsdass-quiöllen ingan döi lae se, 
fo se kom da bara ing i hus sa hade döi 
inga möit ta ó ta-att. Mina foräldra too 
allen ing-att ó laa stål i saiabonkena ó 
i mögdyngena fo se ällas toe döi kraften 
å-att.

Nåa döi komme te Blåkulla sa träffade 
döi dän ”löije” däa, ó han läade dom all-
slass, män bara da som va ondt.

Ho döi skulle konna söi hocken so hade 
vatt i Blåkulla.

Alla som hade vatt i Blåkulla sa skulle 
döi tuionget te köakena långafröidda. 
Dänsom velle veda hocka som hade vatt 
å-sta, så to han bara öin brädebid, som 
hade vatt öin knagg i, ó så glodde han 
genom holet, ö da syntes da sa grant sa. 
Döi som hade vatt å, döi hade hoan i  
pannena. Men knaggen skulle ha ramlat 

ud å se säl, foa ällas konne döi inte söi-
att. 

Häa ha vatt öina gamla käring här i byn 
som ha vatt däa många gånga, ó da ha 
också vatt öina löija tröllhäxe mä. Hon 
konne göra sa meet sa döi inte hade non 
tua te kreatua, ó hon hade mjelka-hara, 
som rännde ó pattade köna, ó sa feck 
käringna mjelkena. Hon joa sa meet sa 
döi inte finge not smör ó meet annat ondt.

Öin gång hade hon blett aaj på min mor, 
ó kan tro ött da ble toset me kreatuan. 
Faa ha motte å ó söga foa dom, ó nåa han 
kom te döi kloge sa saa döi genast ött da 
va öina löija käring i byn. Döi kloge saa: 
Nu komma ”löikan” te öijatt ó vell låna 
noet, män ni skon inte låna bott noot. 
Nåa faa kom hem saa han te moa ho döi 
kloge hade söit, ó meet rittet kom Ingejär 
ó velle låna fjärings-kaat. Män moa hon 
saa ött hon säl skulle nött-att, män hon 
va öinveden ó geck did tröi gånga, ó den 
träije gången sa sneg hon de te ó to-att, 
ingan moa vesste å noon ting. Moa språng 
ätte hänne öitt löint sticke, män hon feck-
att inte frå-na. Foa män som ja hade gåan 
too vi allen ing ongkåsten ó ragena, män 
sin ha döi inte brugt mä-att.

Ur ”Sagor och berättelser på landskapsmål: samlade och utgifna af 

Peron” (1887). Persson, Per.



Laxmiddag
den 29 mars kl. 10.30

Gudstjänst i Mjällby kyrka,  
medverkande: Solveig Wollin och  

Viktoria Persson – sång.  
Fasteinsamlingen avslutas.

 Laxmiddag i församlingshemmet,  
anmälan till pastorsexpeditionen

 tel. 500 21 senast 25 mars

Välkommen!
Lutherhjälpsgruppen
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Torsdagsträffar
i Mjällby 

församlingshem
Torsdagen den 12 mars 

kl. 14.00
”Livets stora högtider”, dia-
kon Gunvor Dahlman från 
Lessebo kåserar om seder 

och bruk från dop till begrav-
ning.

Torsdagen den 9 april  
kl. 14.00

Naturfotograf Lars-Olof Hall-
berg visar bilder från ”Kjeå-

sen – gården där ingen borde 
bo”.

Torsdagsträffens utfärd  
21 maj Mer info kommer.

Torsdagen den 11 juni  
kl. 14.00

Sång och musik med Mikael 
Brorsson och hans dotter 

Mikaela.
Välkommen!

Anslagstavla

En glimt från  

Luther hjälps gruppen
I vår lilla grupp träffas vi två gånger 
i månaden i Mjällby församlings-
hem för att umgås, dricka kaffe och 
handarbeta lite. Därtill planerar vi 
kommande aktiviteter såsom insam-
lingar, lotterier, bakning och vårens 
laxmiddag och, som här i november 
planering för vinsterna till Torsdags-
träffens Jullotteri, där det mesta är 
skänkta varor. 

Vi önskar att flera var med oss, eller 
bara tittar in som gäster, vilket två 
flickor från Ysane kyrkliga syfören-
ing gjort idag, nämligen Ann-Marie 
och Gudrun. Idag blir vi bjudna 
kaffe och tårta av Siv, omtyckt som 
bagerska till Torsdagsträffen.

I fjol kunde vi skicka 46.000 kronor 
till fasteinsamlingen och för detta 
tackar vi hjärtligt. Hoppas ni stöder 
oss även i fortsättningen så vi kan ge 

hjälp till behövande medmänniskor 
ute i världen.

Birgit Larsson 

Vid kaffebordet från vänster: Anita, Birgit, Ann-Marie, Gudrun, Siv och Siv. 
Vivan saknas på bilden. Foto: Marie Nilsson.

Kyrklunch 

den 15 mars kl. 11.00
Mässa i Ysane kyrka,  

medverkande: Solveig Wollin och Kyrkokören. 

Kyrklunch i församlingshemmet, underhållning 
 till förmån för Fasteinsamlingen. Entré 50 kr.
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61
Präster
Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Solveig Wollin, komminister 566 02
Barn och ungdomsverksamhet 
Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08
Diakoniassistent 
Marie Nilsson 566 03
Kyrkomusiker
Maria Duvald 566 04
Bo Knutsson 566 05
Församlingsvärdinna
Åse Balkestam-Berglund 566 07

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

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

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Elliott Elvira Håkansson, Sölvesborg 25/10
Angie Bonnie Zol Pilthammar, Hällevik 6/11
Lilly Vera Marielle Sjöberg, Sölvesborg 9/11
Elias Alexe Thuresson, Mjällby 9/11
Leo Sverker Nilsson, Mjällby 9/11
Artur Hans Botvid Säll, Hörvik 15/11
Molly Jenny Karin Eker, Norremark 16/11
Axel Putte Vilgot Fieber, Fjälkinge 6/12
Måns Christer Oliver Johnson, Mörrum 13/12
Ebbot John Per Boberg, Hörvik 14/12
Charlie Gustav Philip Hyllegård, Djupekås 14/12
Don Vincent Johan Pilthammar, Hällevik 28/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2015

Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Emelie Hellsten,  
Birgit Larsson och Anette Olofsson. 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.
Tryckt på miljövänligt papper.

Rebecka Fransson och Burak Yücel, Hosaby Björke 18/10

Vigsel

Sven-Olof Larsen, Norje 3/10
Olof Nilsson, Markasträtet 3/10
Britta Olsson, Norje 9/10
Peter Hedberg, Hörvik 17/10
Janne Joelsson, Mjällby 23/10
Jonnie Andersson, Karlshamn 7/11
Kirsten Jörgensen, Hörby 7/11
Kenneth Svensson, Mjällby 12/11
Evy Persson, Mjällby 13/11
Holger Nilsson, Nogersund 21/11
Eva Vikingsson, Näsum 21/11
Arvid Williamsson, Hanö 26/11
Diezel Knutsson, Istaby 5/12
Ralph Svensson, Norje 12/12
Evert Bertilsson, Djupekås 30/12
Hans Erik Nilsson, Mjällby 30/12

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

Vi har nya telefonnummer!
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 22/2 Första söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson. 
Torsdag 26/2 
18.30  Bygdehistorisk afton i Ysane församlingshem, Mikael 

Henriksson, Blekinge museum, föreläser utifrån de 
arkeologiska fynd som gjorts med anledning av E22:ans 
nya sträckning på Vesan, arrangör: Lekmannakåren.

Söndag 1/3 Andra söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
Onsdag 4/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Fredag 6/3
18.00  Listerkyrkan i Hällevik, Världsböndagen, program från 

Bahamas: ”Jesus sade: Förstår ni vad jag har gjort med 
er”, kaffe.

Söndag 8/3 Tredje söndagen i fastan
18.00  Mjällby kyrka, kvällsmässa, Patrik Carlsson, efter 

gudstjänsten Bygdehistorisk visning av Marcus 
Bernhardsson om S:t Petrustavlan, det nya konstverket i 
vapenhuset.

Torsdag 12/3
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Gunvor 

Dahlman: ”Livets stora högtider” – seder och bruk från 
dop till begravning.

Söndag 15/3 Midfastosöndagen
11.00  Ysane kyrka, mässa, Solveig Wollin, Kyrkokören, 

kyrklunch med musikunderhållning.
Söndag 22/3 Jungfru Marie bebådelsedag
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Patrik Carlsson, 

barnkör. 
Söndag 29/3 Palmsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Viktoria 

Persson - sång, Fasteinsaml. avslutas, laxmiddag med 
underhållning i församlingshemmet, anm. till pastorsexp 
tel. 500 21 senast 25/3.

Onsdag 1/4 8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 2/4 Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Solveig Wollin.
Fredag 3/4 Långfredagen
10.30  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören. 
18.00  Ysane kyrka, musikandakt, Patrik Carlsson, Ida Knutsson 

– fiol, Bo Knutsson – orgel.
Söndag 5/4 Påskdagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören.
 Måndag 6/4 Annandag påsk
11.00  Ysane kyrka, mässa, Solveig Wollin, Anna Tenten – sång 

och tvärflöjt. 
13.45  Hanö Missionshus, gudstjänst, Solveig Wollin, Anna 

Tenten – sång och tvärflöjt, kaffe.

Torsdag 9/4
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, 

naturfotograf Lars Olof Hallberg visar bilder från 
”Kjeåsen – gården där ingen borde bo”.

Söndag 12/4 Andra söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 19/4 Tredje söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Lördag 25/4
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Solveig Wollin.
Söndag 26/4 Fjärde söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin, 

Moderaternas kyrksöndag, kyrkkaffe.
Söndag 3/5 Femte söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Onsdag 6/5
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 10/5 Bönsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst med musikal, Patrik 

Carlsson, barnkör.
Torsdag 14/5 Kristi himmelsfärds dag
10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Rolf 

Nilsson, Celenokören, kyrksöndag för Röda Korset, 
Rädda Barnen och Hemvärnet, kyrkkaffe.

Söndag 17/5 Söndagen före pingst
18.00  Ysane kyrka, mässa, Solveig Wollin, Ungdomskören.
Torsdag 21/5
 Torsdagsträffens utfärd.
Lördag 23/5 Pingstafton
18.00  Mjällby, helgmålsbön vid minneslunden, Patrik 

Carlsson, Anna Tenten – tvärflöjt.
Söndag 24/5 Pingstdagen 
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Skärgårdssextetten, körsångare från Mjällby och 
Sölvesborg, gemensam gudstjänst med Sölvesborgs 
församling.

Söndag 31/5 Heliga trefaldighets dag
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Solveig Wollin, 

barnkör, barngrupperna, utdelning av ”Bibel för barn” 
till barn födda 2009.

Söndag 7/6 Första söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, kyrksöndag 

för förtroendevalda, allmän kyrklunch, anmälan till 
pastorsexp tel. 500 21 senast 4/6. 

12.30  Stenlängan i Mjällby, kyrkofullmäktige.
Torsdag 11/6
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Mikael 

Brorsson med dotter Mikaela spelar och sjunger.

Kalendarium

Våren 2015

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


