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Välkommen till en ny församling!
Vid årsskiftet ritas 
den kyrkliga kartan 
om. På många platser 
blir det stora föränd-
ringar. Samfälligheter 

upphör och blir pastorat. Många försam-
lingar läggs samman. I vår hemtrakt blir 
det också en förändring. Ysane kyrka 
och det område som tidigare var Ysane 
församling kommer att höra till Mjällby 
församling. Detta är inte någon av de 
större förändringarna inom Svenska 
kyrkan men för oss som har vår kyrkliga 
hemvist här blir det förstås skillnad. Det 
kommer att ta tid innan vi helt vänjer 
oss vid att ha två hemkyrkor och några 
kommer nog att känna sig mest hemma 
i den ena. Dock är vi en och samma 
församling och det kommer inte att fin-
nas någon geografisk gräns eller något 
register som visar om man tillhör Ysane 
eller Mjällby. Samma förtroendevalda är 
ansvariga i hela församlingen och sam-
ma personal tjänstgör i våra olika verk-
samheter. För dig som inte tidigare har 
tillhört Mjällby församling blir det en 

del nya att lära känna bland oss som är 
anställda och för oss blir det ungefär 
ettusen nya medlemmar som vi ser fram 
emot att träffa i olika sammanhang. En 
nyanställning är beslutad. Lars-Åke 
Persson kommer att vara vaktmästare 
med huvudsaklig tjänstgöring i Ysane. 
Lars-Åke har hittills varit anställd i 
Gammalstorp-Ysane församling så han 
är väl insatt i arbetsuppgifterna och 
många har träffat honom tidigare.

Det är förstås mycket man kan oroa sig 
för inför det nya men förändringen hos 
oss är ändå mindre än på många andra 
platser. Vi får behålla den lokala närhe-
ten och en församling där det är möjligt 
för förtroendevalda, församlings-
medlemmar och anställda att lära känna 
varandra. Det ger goda förutsättningar 
för att vi skall kunna utveckla gudstjäns-
ter och verksamheter så att de passar för 
oss. Ibland får jag frågan hur allt skall 
bli efter årsskiftet. Det kan jag inte svara 
på nu. Framtiden ska vi forma tillsam-
mans och vi vet ju att få saker blir exakt 

så som vi har planerat. Nu ser jag fram 
emot att få lära mig nya saker om Ysane 
kyrka och dess traditioner. Samtidigt vill 
jag gärna vara med och berätta om hur 
vi hittills har brukat göra i Mjällby.

Först ska vi förstås fira advent och jul. 
Ljuset över krubban i Betlehem, evang-
eliet om Guds sons födelse i vår värld, 
ger oss hopp och framtidstro. Gud är 
med oss och delar våra mänskliga liv. 
Det firar vi enligt välkända traditioner. 
Annandag jul blir gudstjänsten gemen-
sam för hela kommunen i Ysane kyrka. 
På nyårsdagen firar vi att vi blir en ny 
församling. Det gör vi med högmässa i 
Ysane kyrka och kyrkkaffe i försam-
lingshemmet. 

Hoppas att vi ses då. En god, ljus och 
välsignad advents- och jultid önskar jag 
dig!

-

I flyktinglägret Za'atari i nor-
ra Jordanien finns det i maj 
2013 någonstans kring 160 
000 människor. Mer än hälf-
ten är barn. I hela Jordanien 
finns sammanlagt en halv mil-
jon syriska flyktingar. Svens-
ka kyrkan vill lyfta flykting-
krisen och visa på att 
situa tionen inte blir bättre och 
att människor är i stort behov 
av stöd.

 
Läs mer på  

www.svenskakyrkan.se/syrien



Vid den tiden utfärdade kejsar Augus-
tus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första 

skattskrivningen, och den hölls när Quirinius 
var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att 
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till Da-
vids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp 
till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att 
skattskriva sig tillsammans med Maria, sin 
trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för 
henne att föda, och hon födde sin son, den 
förstfödde. Hon lindade honom och lade ho-
nom i en krubba, eftersom det inte fanns plats 
för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vak-
tade sin hjord om natten. Då stod Herrens 
ängel framför dem och Herrens härlighet lyste 
omkring dem, och de greps av stor förfäran. 
Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag 
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för 
hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i 
Davids stad, han är Messias, Herren. Och 
detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött 
barn som är lindat och ligger i en krubba.” 
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln 
en stor himmelsk här som prisade Gud. ”Ära i 
höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han 
har utvalt.”

Ur Lukasevangeliets 2: a kapitel

Julevangeliet
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– Livet här är svårt. Vi har inte rent 
vatten och när vi går till toaletten är 
det massor av folk och vi måste stå i 
kö. Jag hämtar vatten i hink åt min 
mamma och det blir alltid bråk. Det 
berättade Raghad Yusef al-Hariri, 10 
år, i maj 2013. Då hade hon bott i 
flyktinglägret Za’atari i norra Jorda-
nien i några månader, och hon kände 
tydligt av oron och konflikterna i läg-
ret. Kriget i Syrien är långt ifrån nå-
gon lösning. Flera miljoner människor 
har drivits på flykt och många har tagit 
sig till det jordanska flykting lägret 
Za’atari, mitt ute i öknen nära den 
syriska gränsen. Genom stöd från 
Svenska kyrkan har tiotusentals famil-
jer nu tillgång till kläder och lakan 
och familjer med särskilda behov har 
numera ordentliga baracker att bo i 
istället för tält. Men tillvaron i lägret 

är inte trygg. Konflikter präglar varda-
gen, något som påverkar barnen i läg-
ret. Därför har ett viktigt område un-
der 2013 varit att ge människorna i 
flyktinglägret verktyg att hantera kon-
flikter och att ge barn och ungdomar 
en mer meningsfull vardag. Genom att 
utbilda lokala ledare i konfliktlösning 
och medling får flyktingarna själva 
möjlighet att hantera de bråk som 
uppstår i lägret.

– De flesta bråken handlar om toalet-
ter och vatten, och om att ungdomarna 
inte har något att göra, berättar Malek 
Abu Nabout.

Han är en av de lokala ledare i lägret 
som genomgått utbildning i konflikt-
lösning. Svenska kyrkans har också 
byggt en ”Fredsoas”, en sorts fritids-

gård där ungdomar får delta i aktivite-
ter. Det handlar om att få möjlighet att 
leka, sporta, ägna sig åt musik och 
målning.

– Frustration och brist på sysselsätt-
ning kan snabbt leda till att konflikter 
och bråk uppstår. Därför är det så vik-
tigt med en meningsfull sysselsättning 
för lägrets ungdomar, säger Maria 
Lundberg, chef för Svenska kyrkans 
katastrofinsatser.

Text: Ulrika Lagerlöf.  Foto: Ulrika 
Lagerlöf, Magnus Aronson/IKON

 
Läs mer på  

www.svenskakyrkan.se/syrien
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Förbön för HKH Prinsessan Lilian, 
Hertiginna av Halland samt körmusik  
med ”Mariasånger” på Jungfru Marie 
bebådelsedag. Foto: M.B. 2013

Axel Carlsson och Lunds stifts kanslichef 
Stefan Andersson framförde vackra trum-
pettoner i Mjällby kyrka på Kristi him-
melfärdsdag.  Foto: M.B. 2013

9 juni, högmässa för för-
samlingens förtroendevalda. 
Kersti Södergren leder för-
bönen som bl.a. inkluderar 
lyckönskningar för det ny-
vigda prinsessparet.  
Foto: M.B.

       Karlssons Kapell underhåller på Torsdagsträffen.         
 Foto: Birgit Larsson

Roland Johnsson och 
Mikael Brorsson gästade 
Torsdagsträffen i april.

Siv Edvardsson vann i blomsterlotteriet 
på Torsdagsträffen i april.

Ulla Östergren erhåller hedersgåva i 
samband med förtroendevaldas kyrksön-
dag 9 juni. Foto: Patrik Carlsson

Årskavalkad 2013

Kontraktsandakt 17 juli,  
Marcus Bernhardsson berättar 

om påvar och snapphanar i 
Mjällby kyrka

Anna-Stina Bengtsson i sin fina 
Blekingedräkt. Foto: M.B.
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Skördegudstjänst. Foto: Birgit Larsson
Röda Korset och Hemvärnet medverkade vid gudstjäns-

ten på Kristi himmelfärdsdag. Foto: M.B. 2013

Pilgrimspräst Anna Alebo förrättar mässa i 
Mjällby k:a den 10/10, den första pilgrimsmäs-

san på Lister sedan medeltiden. Foto: M.B.

Pilgmsvandrare nalkar, under klockringning, 
Mjällby kyrka. Foto: M.B.

Ann-Christine Gadd berättade om pilgrimsvandring på 
Lekmannakåren 25 september. Foto: Patrik Carlsson
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Samarbetsövning för konfirmanderna på  
Furubodalägret - svårt!!! Foto: Solveig Wollin

Lutherhjälpsgruppens laxmiddag 17 mars  
Foto: Patrik Carlsson

Bibelutdelning till 6-åringar 28 april.Foto: Patrik Carlsson

Killebomgudstjänst 7 juli. Foto: Patrik Carlsson

Miniorernas våravslutning 22 maj.
Foto: Barnverksamheten

Barnkören sjunger på Stortorget i Sölvesborg 6 juni-
Foto: Patrik Carlsson.

Matilda får en pekbibel på Kyndelsmässodagen  
Foto: Patrik Carlsson.

Årskavalkad 2013
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Musik och lyrik i sommarkvällen midsommardagen 22 juni-

Foto: M.B..

Midsommarstången kläs inför dansen. Foto: M.B.

Gudstjänst med musikal 1 juni. Foto: Patrik Carlsson

Marcus Bernhardsson leder kyrkogårdsvand-
ring den 25 juli. Foto: Britt-Inger Gustavsson

Bo Knutsson visar orgeln vid särskolans besök i 
kyrkan den 1 oktober. Foto: Solveig Wollin

Ove Johnsson leder kyrkogårdsvandringen den 25 maj 
och Marcus Bernhardsson medverkar. Foto: M.B.



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

- En av eleverna vid Operaskolan i 
Göteborg är 24-årige Rolf Nilsson 
från Västra Näs. I stor konkurrens 
antogs han där för något år sedan. 
Operaskolan leds av operasångerskan 
Cecilia Hagen vid Stora teatern i 
Göteborg. Tidigare har, berättar Rolf 
Nilsson, jag tagit sånglektioner hos 
musikdirektör Einar Strövik i 
Sölvesborg. Min första pjäs på 
Stadsteatern, var Shakespeares kom-
edi, ”Mycket väsen för ingenting”. 

Även så sysslar jag med kyrkosång 
som ligger mig varmt om hjärtat. Det 
finns inget underbarare än att sjunga 
i en kyrka, avslutar Rolf Nilsson.

- Vid Vinslövs slöjd- och hushålls-
skola har bl.a. Birgit Svensson, delta-
git i en kurs i vävning med fackteck-
ning. 
- 19 dec 1963 var en märkesdag i 
Mjällby Sparbanks historia. Då över-
skred nämligen insättarbehållningen 
20 miljoner kr och det var fru Josefina 
Bogren i Hörby, vilken är en flitig 
sparare i banken, som genom sin in-
sättning gjorde att strecket överskreds. 
Bankstyrelsens ordförande Olof 
Thomasson tackade genom att över-
lämna ett presentkort på 150 kr och 
bankdirektör Per Rolan der tackade fru 
Bogren med en blomster uppsats. 
Banken grundades 1885 och år 1900 
passerades halvmiljonstrecket.

31 dec. BTK Listers julfest i Hörby 
gamla skola hade samlat ett 60-tal del-
tagare och där fick klubbmästarna i de 
olika klasserna mottaga sina priser. 
- I Mjällby har folkmängden i försam-
lingen under året minskat med 18 till 

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

16 dec. När syföreningen i Mjällby 
rödakorskrets hade sin sedvanliga lu-
ciafest, med försäljning, var försam-
lingshemmet fyllt till sista plats. 
Ordförande Greta Leirup hälsade väl-
kommen varefter skolbarn, under led-
ning av folkskollärare Ulla Nils son, 
Nogersund, framförde en vacker lu-
ciatablå. Därefter var det dags för 
auktion. Klubban sköttes förtjänst-
fullt av fru Karin Stéen. Försäljningen 
inbringade 3 700 kr till förmån för 
CP-barnens verksamhet.
- Minkgårdsägare Karl-Erik Nilsson, 
Hosaby, tror på den grönländska  blå-
rävens framtid, vilken gjorts till före-
mål för odling även i Sverige och är 
ett bra komplement till minkuppföd-
ning. Man har enbart goda erfarenhe-
ter av detta fjälldjur, som visserligen 
tarvar en omsorgsfull tillsyn men är 
mindre ömtålig än minken. För skin-
net får uppfödaren ca 160 kr. Blåräven 
är ett fromt djur som varken slåss el-
ler biter och som föder upp till femton 
ungar i en kull.
- Julmarknaden i Siretorps bygde-
gård, som arrangeras av syförening-
en, samlade rekordpublik. En vacker 
luciatablå gavs av Lucia, som var 
Helena Håkansson, Östragården, och 
hennes 20 tärnor och stjärngossar. 
Roffe Pauls orkester svarade för kon-
sertmusik, vidare serverades kaffe 
med hembakat. En mängd hem-
slöjdsalster och hemstöpta ljus såldes, 
liksom lotterier. Det blev 2 200 kr i 
behållning som helt går till finansie-
ringen av bygdegården.

19 dec. Traktens först iordningställ-
da landisbana på Lister, är som van-
ligt belägen på skolplanen i Hörvik. 
Här har skoleleverna, under benägen 
tillsyn av folkskollärare Rune Säll, 
fått en fin bana och är tryggare än ute 
på öppna sjöns is, vilken så här års är 
mycket förrädisk.

Rolf Nilsson som Baronen i Leonard 
Bernsteins musikal ”Candide”. 

Fotot tillhör Rolf Nilsson

Lucia Eivor Andersson med följe. Fotot tillhör kommunens arkiv. 
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Lösning till Höstkryss 2013

Vinnare av Höstkryss 2013
1:a pris: Ann-Charlotte Sällberg
2:a pris: Gunbritt Nilsson 
3:e pris: Linda Möller 
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den  
13 januari till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vinterkryss 2013/14”
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

Vinterkryss

5 543 personer.

2 jan. Mycket folk hälsade nya året i 
ortskyrkor och missionshus. Vid högmäs-
san i Mjällby kyrka blev tre avgående le-
damöter i kyrkorådet avtackade. Det var 
kyrkvärd Knut Bengtsson, Lörbyskog, 
nämndeman Sven Persson, Hörvik och 
smedmästare Rudolf Lindh, Hosaby. 
Kyrkoherde Rudolf Sternquist höll ett 

varmhjärtat tal, samt överlämnade 
till var och en ett av biskopen utfär-
dat diplom, samt var sitt bokverk 
”Från altare och funt”. Tre nya kyr-
korådsledamöter välkomnades, 
nämligen fru Emma Nord kvist, 
Nogersund, smedmästare Ernst 
Jönsson, Hörby samt folkskollärare 
Enoch Oredsson, Lörby. Även biträ-
dande kyrkvaktmästare Claes 
Eliasson, Hosaby välkomnades.
- I S:t Gertruds kyrka i Ysane var 
menigheten talrik vid nyårsdagens 
högmässa då kyrkoherde Lennart 
Sickeldal höll predikan. Kyrkokören 
medverkade under ledning av kan-
tor Anna-Lisa Andersson.
- Nötstek 9,90 kr per kg, färska rä-
kor 90 öre per hg, isterband 6,30 kr 
per kg.
- För 150 kr bygger vi om Eder 
trampmaskin till el i väska.

Birgit Larsson

Ledamöter från kyrkorådet avtackas. 
Fotot tillhör kommunens arkiv.
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Frälsarkransen – en livboj i vardagen

Tiotusentals och åter tiotusen-
tals människor världen över 
bär idag radbandet Frälsar-
kransen runt sin handled, i 
fickan eller i väskan. Den har 
blivit en hjälp för många att 
hantera livet och att utforska 
sin andliga längtan. 

Det har hänt mycket sedan Martin 
Lönnebo 1995 (då han precis pen-
sionerats som biskop) satte ihop den 
första Frälsarkransen, med tanken att 
den skulle bli ett redskap för bön och 
för att lära känna kristen tro. Att den 
skulle komma att bli så spridd och om-
tyckt, kunde han inte ana.
– Men jag är mycket tacksam att Fräl-
sarkransen blivit så använd, säger han. 
För det visar att det finns möjligheter 
att arbeta med evangeliet på nya och 
hållbara sätt.

Martin tror att Frälsarkransen svarar 
mot en tydlig brist i gestaltningen av 
den kristna tron. Han menar att vi i 
den protestantiska traditionen glömt 
bort att människan är kroppslig, och 
att vi i hög grad underskattat vikten 
av beröring. Frälsarkransens poäng är 
att den är så konkret, att den både syns 
och känns. 

Frälsarkransen består av arton pärlor 
med olika namn och betydelse – och 
kan på så sätt vara en hjälp till bön i 
olika situationer och sinnesstämning-
ar. Tillsammans beskriver också pär-
lorna en väg in i den kristna tron. Det 
är Verbum Förlag som förvaltar Fräl-
sarkransen och i dialog med Martin 
Lönnebo bevakar att ursprungstanken 
inte går förlorad när ”Familjen Fräl-
sarkransen” växer med nya användare 
och nya material. Radbanden tillver-
kas i Indien enligt bestämmelserna för 
Fair Trade. En del av intäkterna från 
försäljningen går till Jonas Lönnebos 
fond, till stöd för barn med intellektu-
ella handikapp. 

Drygt 30 procent av Svenska kyrkans 
församlingar använder idag Frälsar-
kransen i sin verksamhet.
– Men många saknar och efterfrågar 
verktyg att utveckla och gå vidare, sä-
ger Madelene Andersson på Verbum 
Förlag. Vi försöker därför på olika sätt 
möta behovet av pedagogiskt material. 
Under hösten och våren har fokus legat 
på barn och ungdomar. För dem som 
vill använda Frälsarkransen i konfir-
mandarbetet har det nyligen utkom-
mit två böcker, båda skrivna av Emma 
Tribell: konfirmandboken Livet och 
Frälsarkransen och metodboken Kon-
firmandarbete med Frälsarkransen. I 
Livet och Frälsarkransen lotsas konfir-
manden längs den kristna trons väg via 
Frälsarkransens pärlor. I metodboken 
finns ett stort antal idéer, förslag och 
övningar – utifrån nyckelorden upple-
velse, kunskap och delaktighet.
Emma Tribell är präst i Svenska kyr-
kan och har arbetat med konfirmander 
i många år. På frågan vad som fasci-
nerar henne mest med Frälsarkransen, 
svarar hon:
– Jag tycker om att den är konkret, 
något att hålla i. Och samtidigt är den 
öppen; pärlorna går att fylla med egna 
tankar och förbönsämnen.

I höstas presenterades Lilla Frälsar-
kransen, ett radband i mindre storlek 
med extra slitstarkt band, lämplig för 
barn mellan fem och tio år. Under hös-
ten kom också Barn och Frälsarkran-
sen, en praktiskt inriktad metodbok 

till hjälp i församlingars barngrup-
per, förskolor och familjegudstjänster. 
Den är skriven av församlingsprästen 
AnneLi Amilon. På frågan om det är 
någon skillnad på att använda Fräl-
sarkransen med barn och med vuxna, 
säger hon:
– Med barnen kan man bli väldigt 
konkret. Upplevelse, fantasi och skapande 
blir mer intensifierat. De är okonstlade 
och närvarande på ett alldeles speciellt 
sätt.

I den församling där AnneLi Amilon 
arbetar använder man sig regelbun-
det av Frälsarkransen i flera olika 
verksamheter. Hon säger att den varit 
ovärderlig för henne som pedagogiskt 
redskap:
– Den är nästan barnsligt enkel att an-
vända sig av. Genial i sin enkelhet!
För Martin Lönnebo är det ingen över-
raskning att Frälsarkransen visat sig 
fungera så väl bland barn och ungdo-
mar. En av anledningarna till att in-
tresset tog fart redan från början var 
att han hade en medarbetare i stiftet 
som blev pensionerad  – och då tänkte 
att hon skulle ägna sin tid åt Frälsar-
kransen och barnen. 
– Vi åkte runt till alla stiften i Sverige 
och samlade framförallt barnledare 
och församlingsassistenter. Prästerna 
vågade sig inte dit, de tyckte nog det 
var för barnsligt (skratt). Så Frälsar-
kransen fördes in underifrån, via bar-
nen, i församlingarna.

Text: Magnus Sundell
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Frälsarkransen
Frälsarkransen är ett redskap för bön 
och meditation. Den består av arton 
pärlor: Gudspärlan, Tystnadspärlorna 
(6), Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, 
Bekymmerslöshetspärlan, Kärlekspär-
lorna (2), Hemlighetspärlorna (3) Nat-
tens pärla, Uppståndelsepärlan.

Mer information: www.verbumforlag.se/fralsarkransen
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Frälsarkransen – en livboj i vardagen

Sedan jag lämnat 
Norje syntes det 
vara slut med Ble-

kinges sköna natur. En härlig, stor 
bokskog såg jag på avstånd och vägen 
till Mjellby, som ligger på en halvö, 
utgörande den sydvästligaste punkten 
av Blekinge, förde mig under någon 
tid över flata, obrukade sandhedar, 
som ledde till kyrkobyn Ysane. Denna 
by är stor, sammanbyggd, och har 
utseende av en Själländsk bondby, 
som icke blivit utflyttad. Sten- och 
risgärden är här allmänna och synes 
icke spår av höjder och klippor. Den 
halvö, varpå Ysane, Mjellby, det 
gamla Sölvesborg och flera andra 
platser ligga, utgör emellertid ett slags 
förberg, kallat Listershuvud efter 
häradets namn. Också i Ysane socken, 
icke så synnerligen långt från byn, 
finner man, att den över hela Norden 
utbredda sägnen om Signe och Habor 
har fått en hemvist. Nära vägen till 
Norje visar man nämligen Habors ek. 
Icke långt därifrån finnes i skogen 
en med täta buskager inramad kulle, 
kallad Signes bur.

Andra sidan denna by blifver jorden 
bättre, fruktbarare och trakten bättre 
bebyggd. Det är rent otroligt hvad den-
na öppna trakt, med marker, åkrar, vä-
gar, gårdar och hus liknar en själländsk 
slätt. Midt på denna ligger Mjellby, 
omgifven av andra byar, som tillhöra 
denna stora socken, hvilken icke, som 
de blekingska socknarne i allmänhet, 
består av enskilda kringspridda går-
dar, utan av hela, sammanbyggda byar. 
Också har jag funnit ett ytterst gästfritt 
och hjärtligt emottagande hos den äre-
vördige 77-årige prosten Engeström, 
hvars son, nu professor i kemi, jag kan 
räkna bland dem, som under mitt up-
pehåll i Lund visat mig den mest öpp-
na och förekommande artighet.

Mjellby är en av de största socknar, om 
icke i areal, dock i folkmängd, och ti-
lika en av de största och fruktbaraste i 
Blekinge. Här lefver mellan 2.000 och 
2.500 (?) människor, hvaraf den största 
delen lifnärer sig med åkerbruk, som 
de drifva med mycken omtanke och 
flit; en del också, som bo vid kusten, 
av fiske. Folkmängden är i starkt till-
tagande. I socknen födas årligen 120 
á 140 barn. De flesta bönderna äro 
välmående. Fattiga finnas icke många, 
och de som finnas underhållas icke på 
ordentligt sätt, utan med tiggeri från 
gård till gård, där de på hvarje ställe 
under några dagar åtnjuta sin föda. 
Under det engelsmännen uppehöllo 
sig i socknen hafva en del fiskare och 
strandbor förtjänt mycket pengar; men 
dessa främmande gäster hafva också 
utbredt tanke på lyx och vällefnad.

Komministern i Mjellby, hofpredi-
kanten Landergren, följde jag en dag 
till barndop hos en bonde i Hörby. Jag 
fann mycket välbyggda gårdar i denna 
by. Några av dessa voro grundmurade. 
Alla bönder här voro mycket välmå-
ende. Barnet döptes hemma i bondens 
hus, hvarest de hade ytterst renligt, 
pyntadt och ordentligt. Bonden var en 
vacker, välväxt man, omkring 30 år 
gammal, och hade allaredan sex vack-
ra barn. Tidiga giftermål äro mycket 
allmänna i Blekinge.

Mjellby sockens belägenhet är mycket 
vänlig och intagande oaktadt den är 
i saknad av storslagen natur. Desto 
mera fruktbar och välodlad är den 
byn omgifvande trakten. Det var en 
sällsynt företeelse för mig att i detta 
land en härlig sommarafton få vandra 
på smala, jämna jordvägar och stigar 
emellan stora åkrar och beskåda den 
stora landsbyn, med hus och gårdar i 
form av dem på Själland, alla liggande 
omkring sin hvita, vackert pyntade 
kyrka. Jag visste sannerligen icke om 
jag var i Sverige eller Danmark. Ännu 
intressantare var den utsikt, som jag 

erhöll från kyrktornet, hvarifrån jag 
kunde öfserse den av skog nästan helt 
och hållet kringgärdade slätten, som 
var beströdd med byar och gårdar i den 
härligaste grönska. Den, som från Själ-
land genom ett trollslag blifvit förflyt-
tad hit, skulle knappast tro sig hafva 
lämnat denna härliga ö. Kyrkan, som 
för en del år sedan blef ombyggd, är 
stor, ljus och utmärker sig framför an-
dra kyrkor, som jag har sett i Blekinge. 
Man visade mig där, som en märk-
värdighet, ett gammalt ”uthyre” stort 
krucifix av trä, hvarom förtäljes den 
sägnen, att det en gång kommit från 
hafvet och blifvit uppkastadt på stran-
den. På bröstet syntes i ett fyrkantigt 
hål av glas en relik av kristi kors, med 
ett stycke pergament, hvarpå årtalet 
1492 sades vara att finna. Detta förva-
ras numera i universitetes antikvariska 
samlingar i Lund. Krucifixet är ihå-
ligt, och på den del av lekamen, som är 
omgjordad med ett bälte, finnes en an-
nan öppning eller hål, täckt med ett väl 
inpassadt trästycke, som kan uttagas. 

En mera ohygglig träbild har jag aldrig 
någonsin sett, och dock har den i flera 
hundra år, till menighetens förskräck-
else, stått upprest midt på golfvet 
framför altaret, intill dess att bönderna 
själfva begärde att det skulle borttagas. 
Vidare såg jag i kyrkans vapenhus den 
s.k. stocken, en egen inrättning, som 
fordom brukades av dem, som skulle 
stå i gapestocken och skampallen eller 
skambänken, hvarpå de, som skulle 
undergå uppenbart skriftermål måste 
sitta under gudstjänsten, hvilket ännu 
brukas för dem, som äro dömda för 
tjufveri eller dubbelt äktenskapsbrott. 
Ett annat, mera poetiskt bruk, som i 
Blekinge och Skåne användes, obser-
verade jag i kyrkan. När ett barn dör, 
lägges en krans av konstiga blommor 
eller pärlor på kistan ifall det är en 
flicka, men en krona av papper ifall 
det är en gosse. Efter det kistan blifvit 
nedsänkt i grafven och jordfästningen 
skett, tages kransen upp. Medan nu 
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I förra numret av Kyrknytt fick vi slå 
följe med den danske historikern och 
resenären Christian Molbech, då han 
troligen sommaren 1812 reste genom 

ett mobiliserat Blekinge. Molbechs 
reseskildring har nu fört oss till 
Mjällby, där reseanteckningarna 
fortsätter.    Marcus Bernhardsson

Reseskildring
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prästen talar öfver liket löper en av 
familjens medlemmar in i kyrkan och 
fäster kransen eller kronan med ett 
snöre i väggen på ett hvitt papper, hvar-
på skrifves barnets namn, ålder och 
föräldrar, samt nedanför detta några 
rimmade tankar. Detta sker alltid vid 
den sida av kyrkan hvarest kvinnorna 
hafa sina stolsplatser [dvs på den norra 
kyrkväggen]. Att strö sand och bloms-
ter på den nyss uppkastade grafven, och 
sedan därmed fortsätta i flera år efter 
den dödes begrafvning är här, såväl 
som annorstädes i Blekinge, ganska 
brukligt.

Fler egendomliga sedvanor och bruk 
skulle man helt säkert kunna uppdaga 
hos allmogen om man någon längre tid 
uppehölle sig i provinsen, ty folket i 
Blekinge har i sitt väsen så mycken ka-
rakteristisk egenhet, att det utan tvifvel 
har bevarat många lämningar av gång-
na generationers seder och bruk. Så är 
det med barndop, trolofningar, bröllop 
och begrafningar, vid hvilka tillfällen 
här ännu iakttages en del säregna skick, 
som annorstädes blifvit avskaffade. 
Egenlig öfvertro skall dock icke vara 
mer tillfinnande i Blekinge än i andra 
delar av riket, och den är här, som an-
norstädes, under senare år mycket afta-
gen. Blekingsborna skilja sig från sina 
grannar i Skåne och Småland icke blott 
i skick och klädedräkt, icke blott i de-
ras utvärtes utseende med i allmänhet 
större och kraftigare växt, utan också 
i deras djärfva och raska väsen, deras 
muntra sinnelag och djärfva fritalighet. 
Man finner också ett starkare frihets-
sinne och icke sällan ett demokratiskt 
tänkesätt, som ända från Arilds tid 
blifvit närd vid friare egendomsförhål-
landen, som här mera än annorstädes 
varit att finna. Det finnes ytterst få 
herresäten i denna provins, och hofveri 
hafva blekingare aldrig lidit av. Därtill 
kommer också provinsens fysikaliska 
beskaffenhet, som icke kan vara utan 
verkan på innebyggarnes karakter. Ble-
kinge är ett smalt av bergsryggar på 
tvären genomskuret kustland, vid hvars 
stränder en mängd öar och holmar dana 
en mängd naturliga inlopp och hamnar. 
Man delar det, efter landets naturbe-
skaffenhet, i tre delar: strandbygden, 
eller den del, som sträcker sig längst 
utmed hafvet, och hvars innebyggares 

förnämsta näring är fiskeri och krea-
tursskötsel, enär här finnas förträffliga 
gräsängar vid bergens fötter och i de 
talrika, av åar genomströmmade dalar-
ne. Mellanbygden är den fruktbaraste 
och bäst ordlade. Här är folkets huf-
vudnäring åkerbruk. Kreatursskötseln 
är också här betydlig, och skogen, lik-
som i strandbygden, tillräcklig för hus-
behof. Skogsbygden utgör den största, 
men minst befolkade delen af landet, 
eller nordliga trakten längs utmed små-
landsgränsen, hvilken i väster stöter 
till Göinge härad i Skåne. Detta är en 
egentlig bergstrakt, med många små-
sjöar, mycken skog och litet åkerbruk. 
Man finner här gårdar, hvars egendo-
mar äro större än hela socknar i Skåne, 
och bönder som hafva suttit vid sina 
gårdar ett 10-tal år utan att ha besett all 
deras skog. Här brukas svedjande och 
kreatursafveln är tillräcklig för eget 
bruk. Skogen är dock den viktigaste nä-
ringskällan, och timmer, bräder, träkol, 
pottaska, beck och tjära de betydligaste 
produkterna. Bergverk finnas icke i 
Blekinge, men en del handtverk drifvas 
till betydligt mera än egen förnödenhet.

Således är i detta landskap, hvars stor-
lek är omkring 55 geografiska mil, nä-
ringsmedlen olika, och innefatta nästa 
alla de grenar, hvarmed såväl bebygga-
re av bergland, som slätter och kustland 
pläga sysselsätta sig, men alla äro de 
sådana, att de fordra arbetsamhet och 
driftighet, för att bliv lönade med väl-
stånd. Detta är också hos inbyggarne i 
Blekinge tämligen allmänt; men mera 
jämt utbredt hos de flesta. Många fin-
nas dock, som lida av fattigdom och ar-
mod. Ännu större har denna fattigdom 
fordom varit. Blekinge gällde då att 
vara ett mycket fattigt landskap; men är 
det icke numera. Väl är där icke något 
rikt kornland, utan man behöfver jämn 
införsel av säd, men det har tillräckligt 
av andra produkter att gifva i utbyte. 
Emellertid har åkerbruket under de sis-
ta 50 åren betydligt utvidgats, och med 
detta också det allmänna välståndet 
och folkmängden. Denna senare, som 
år 1754 utgjorde 38.000 hade år 1811 
stigit till 67.200 eller 2.546 människor 
på en svensk kvadratmil. Därvid må 
man bemärka, att då skogsbygden är 
mycket mindre bebodd än mellanbyg-
den och strandbygden, kommer där en 

långt större befolkning på dessa. I hela 
Sverige har endast Malmöhus län och 
Göteborgs län en större befolkning.

Blekingsborna,  hvaraf en del lefva av 
hafvet, ha alltid varit ett duktigt sjö-
folk och anses ännu för de bästa ma-
troserna i landet. Det utskrifves därför 
icke några soldater därifrån. Tre kom-
panier roterade marinare äro uppsatta 
att tjäna flottan. Dessa tre kompanier 
utgöra i fullständigt skick 1.554 man. 
I forna tider voro blekingsborna, sär-
skildt i skogsbygden, mycket utropade 
för vildhet, råhet och grymhet. De i 
kriget mellan Danmark och Sverige be-
kanta snapphanarne gjorde svenskarne 
mycken afbräck. Dessa bedrefvo sitt 
ofog i Skånes och Blekinge skogsbyg-
der; och den svenska regeringen måtte 
använda de grufligaste straff, såsom att 
spetsa dem lefvande vid landsvägen, 
samt afbränna hela byar för att därige-
nom söka utrota dem. 

Med aktning för en vördad familj, hos 
hvilken jag fann gamla tiders ärlighet, 
godhjärtenhet och gästfrihet, lämnade 
jag Mjellby. Så snart jag var kommen 
ut av denna socken och ut av bokesko-
gen, fann jag en mager, sandig trakt, 
besådd med ett stort antal större och 
mindre stenar. Bland dessa funnos en 
hel del mycket stora block, hvilka jag 
i Blekinge på flera ställen hört benäm-
nas för trollstenar. 

Sölvesborg är en nätt liten stad, med en 
rätt god hamn men icke några skepp. 
Efter en brand har den fått en del vack-
ra stenhus. Belägenheten är vacker. 
Vackra skogar och slätter omgifva sta-
den, och utsikten öfver den lilla vik, 
som danar hamnen är mycket vacker. 

Från Sölvesborg har man en fjärdings-
väg till den skånska gränsen. Jag skulle 
dock ännu taga ett härligt afsked av det 
vackra Blekinge. En fager bokskog ut-
gör länsmärket. Skogen är mycket tät 
och går ned till hafsstranden. Bakom 
gröna skogar glittrade hafvet fram och 
ögat tappade bort sig i de oändliga syn-
vidderna åt söder.”

Vi lämnar här den danske resenären, 
som givit oss en livfull skildring av Ble-
kinge, sådant detta tedde sig vid förr-
förra århundradets början.

Reseskildring forts.



Dopmusikalen ”Festen”

Söndagen den 20 oktober begav sig 
församlingens musikalgrupp till Kyrk-
hult för att sätta upp musikalen ”Fes-
ten”. I Kyrkhult möttes vi av den karis-
matiska Karin Runow som har skrivit 
denna musikal. Detta är ett samarbete 
med barnkörer från Karlshamn, Asa-
rum, Jämshög och Kyrkhults försam-
lingar.  Dagen började med baguette 
och sen drog repetitionerna igång un-
der ledning av Karin. Körerna har övat 

på replikerna och de svängiga sång-
erna hela hösten.  

Musikalen handlar om dopet och ut-
spelar sig på Himmelens stora huvud-
kontor. Där jobbar himmelska väsen 
med ett jobb som aldrig tar slut. Bud-
bärarna kommer ideligen med besked 
om nyfödda barn. De lämnar över in-
formationen till Hjördis och Vera, som 
skriver in alla i Livets bok. Så, ringer 

Den 8 december ska vi återigen göra 
musikalen, men då i vår församling kl. 10.30. 

Missa inte detta tillfälle!

plötsligt Vera i klockan. En människa 
ska döpas, och detta är signalen för att 
det är fest! Festfixarna plockar fram 
blommor, ljus och dopdräkt, och alla är 
förväntansfulla inför det som ska ske.

Mjällby församlings musikalgrupp 
övar varje torsdag och består av 13 
glada och duktiga tjejer. 

Maria Duvald
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Torsdags
träffar i 

församlings
hemmet

Torsdag 12/12 kl. 14.00

Torsdagsträffens julfest, luciatåg. 
Medtag julklapp värd 40 kr.

Torsdag 16/1 kl. 14.00

Bo Knutsson, Gunnar 
Larsson och Per-Erik Larsson 

underhåller.

Torsdag 13/2 kl. 14.00

De´ Gubbs: Åke och Martin 
Giselsson och Peter Olofsson. 
Tonsatta dikter  och berättelser 

kring författaren  Axel de la 
Nietze.

Julkonsert i kyrkan, 
Kyrkokörens 80-års jubileum

Datum: 15 december kl. 16.00

Medverkande:

Kyrkokören, barnkör, Rolf Nilsson

Andakt: Solveig Wollin

Välkommen!

Barnkören startar 
vecka 3.

Välkommen att vara med!
Maria Duvald

Vad är kyrkoåret för 
något?
Torsdagen den 23 januari  
kl. 18:30. Plats: Mjällby kyrka

Tel. dr. Lena Petersson, Lund, föreläser 
om en del av kyrkoårets dagar samt 
kristna händelser och traditioner som 
bidraget till att utforma vår almanackas 
utformning.
Arrangör: Mjällby Lekmannakår i 
samarbete med Sensus
Kaffeservering

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen

Anslagstavla

Barn- och ungdomsverksamheten
i Mjällby församling våren 2014 startar v. 4

i
För respektive verksamhet se separat program,  

eller kontakta oss för mer info 
VÄLKOMMEN TILL OSS!  tel. 0456-542 54.
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61
Tjänstgörande präst 500 26
Församlingspedagog  542 54
Diakoniassistent 509 97
Kantor 509 97
Församlingsvärdinna
Församlingshemmet 507 15
Kyrkvaktmästare 
måndag-fredag 9.30-10  509 90 
Nils-Erik Eriksson  0733-80 36 63
Hans-Peter Eriksson  0733-80 36 62 
Alexander Karlsson  0733-80 36 61

Bostadstelefoner:  
Kyrkoherde Patrik Carlsson 101 98
Komminister Solveig Wollin 158 67
Kyrkokantor Bo Knutsson 560 93
Kyrkokantor Maria Duvald 199 69
Kyrkovaktmästare Nils Erik Eriksson   507 30
Kyrkovaktmästare Hans-Peter Eriksson 541 18
Kyrkovaktmästare
Alexander Karlsson  0733-80 36 61
Församl.pedagog Emelie Hellsten  0454-469 56
Församl.värd. Åse Balkestam-Berglund 506 94
Barn- och ungdomsledare:
Louise Ingvarsson  509 48
Anna Kjellsson 528 26

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Tage Gösta Kim Johannesson, Hörvik 13/7
Nils Rikki Ferdinand Stålbrand, Hosaby 13/7
Agnes Kerstin Harriet Svensson, Sölvesborg 20/7
Agnes Hulda Madicken Haagensen, Asarum 27/7
Naemi Elsa Marie Martinsson, Djupekås 3/8
Astrid Stella Marguerite Nilsson, Valje 4/8
Finn Hannes, son till Lina och Tom Yeats, England 11/8
Fred Curt Rudolf Holden, Nässjö 17/8
Rigmor Alice Nanna Andersson, Nogersund 17/8
Iris Tuva Nanna Andersson, Nogersund 17/8
Eden Bim Eir Pilthammar, Hällevik 21/8
Olivia Elaine Filippa Miadzvetskaya Stålberg, Hörvik 1/9
Bo Edvin Oskar Svanhall, Hällevik 8/9
Ewa Alma Ann Persson, Mörby 28/9
Linnea Karolina Widerberg, Markasträtet 28/9
Greta Lovisa Widerberg, Karlskrona 28/9

Dop
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Fredag 29/11
13.45  Adventsgudstjänst i Hanö Missionshus, Solveig  

Wollin, Rolf Nilsson - sång, kaffe.
Söndag 1/12  Första söndagen i advent
10.30  Adventsgudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf 

Nilsson.
Onsdag 4/12
8.00  Morgonmässa.
Söndag 8/12  Andra söndagen i advent
10.30  Gudstjänst med dop, Patrik Carlsson, Musikalgruppen 

framför musikalen "Festen".
Torsdag 12/12
14.00  Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp värd 

40 kr.
Söndag 15/12  Tredje söndagen i advent
16.00  Julkonsert, Kyrkokörens 80-års jubileum, Kyrkokören, 

barnkör, Rolf Nilsson, andakt: Solveig Wollin.
Söndag 22/12  Fjärde söndagen i advent
8.00  Julhälsning i Stenlängan, Patrik Carlsson, Hälleviks 

gitarrgrupp, julkaffe.
Måndag 23/12
13.30  Julbön på Svalan.
14.30  Julbön på Tärnan.
Tisdag 24/12  Julafton
16.00  Julbön, Solveig Wollin, familjen Knutsson.
Onsdag 25/12  Juldagen
6.30  Julotta, Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson.
Torsdag 26/12  Annandag jul
11.00  Ysane kyrka, musikgudstjänst, Anders Cederblad,  

Maria Arnqvist - sång, gemensam gudstjänst för för-
samlingarna i Sölvesborgs kommun.

Söndag 29/12  Söndagen efter jul
10.30  Gudstjänst med dop, Solveig Wollin.
Tisdag 31/12  Nyårsafton
16.00  Nyårsbön i Listerkyrkan, Solveig Wollin, Rolf Nilsson.
Onsdag 1/1  Nyårsdagen
14.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin, David Åkes-

son - sång, Kerstin Olofsson - tvärflöjt, kyrkkaffe.
Söndag 5/1  Söndagen efter nyår
18.00  Sölvesborgs kyrka, gemensam mässa med Sölvesborgs 

församling.
Måndag 6/1  Trettondedag jul
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, "Vi sjunger ut julen", 

Patrik Carlsson, Kyrkokören och solister, gemensam 
gudstjänst med Sölvesborgs församling, avslutning av 
Svenska kyrkans julinsamling.

Söndag 12/1  Första söndagen efter trettondedagen

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 16/1
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Bo 

Knutsson, Gunnar Larsson och Per-Erik Larsson 
underhåller.

Söndag 19/1  Andra söndagen efter trettondedagen
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, avtack-

ning av avgående förtroendevalda och välkomnande 
av de nyvalda, kyrkkaffe.

Torsdag 23/1
18.30  Mjällby kyrka, Bygdehistorisk afton, "Vad är kyrko-

året för något?", Teol. dr. Lena Petersson föreläser,
Söndag 26/1  Tredje söndagen efter trettondedagen

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 2/2  Kyndelsmässodagen
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Patrik Carlsson, 

barngrupperna, barnkör, "dopfest" i Mjällby försam-
lingshem, vi inbjuder särskilt alla familjer som haft 
dop under 2013. 

18.00  Ysane kyrka, ljusmässa med sånger från Taizé, 
Patrik Carlsson, Maria Duvald.

Onsdag 5/2
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 9/2  Femte söndagen efter trettondedagen 

10.30  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 13/2
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, De´ 

Gubbs: Åke och Martin Giselsson och Peter Olofs-
son. Tonsatta dikter  och berättelser kring författaren  
Axel de la Nietze

Söndag 16/2  Septuagesima
14.00  Mjällby, mässa i Stenlängan, Lekmännens dag, 

Solveig Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.
Söndag 23/2  Sexagesima
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 2/3  Fastlagssöndagen
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
18.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören.
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