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Gott nytt år!
I kyrkan firar vi nyår 
två gånger. Första 
gång en är den första 
söndagen i advent. Då 
inleds kyrkoåret. Se
dan firar vi förstås 

också det nya året på nyårsafton och 
nyårsdagen. Nyår innebär en möjlighet 
att lämna det gamla bakom. Det är vis
serligen bra att lära sig av det som varit 
och att ta med sig nyttiga erfarenheter 
men när det vi bär på blir för tungt kan 
det kännas som en befrielse att få släp
pa det och i stället se framåt mot nya 
möjligheter. Det kan vi ofta behöva 
göra. Egentligen kan man säga att vi 
faktiskt också gör det i varje gudstjänst 
under hela året. För det mesta inleder 
vi gudstjänsten med en bön om förlå
telse och en påminnelse om att Gud 
förlåter oss när vi ber om det. Att bli 
förlåten är ju detsamma som att få läg
ga av sig de bördor som tynger för att 
kunna gå framåt med lättare steg.

Förra gången vi firade nyår i vår för
samling var det mycket som var nytt. 
För första gången fanns Ysane kyrka 
och Mjällby kyrka i samma församling. 
Jag var alldeles säker på att det skulle 
bli bra och att vi skulle komma att tri
vas i vår nybildade församling. Det var 
med spänning och förväntan jag såg 
fram emot det nya året. Jag visste för
stås inte exakt hur allting skulle bli. Jag 
tänkte att vi säkert kommer att möta 
problem längs vägen, men inte svårare 
problem än att vi kommer att kunna 
lösa dem tillsammans. Så blev det ock
så. Detta första år har vi förstås ägnat 
en del tid åt problemlösning men vi har 
ägnat ännu mera tid åt att fira guds
tjänst, planera verksamheter och att på 
olika sätt lära känna varandra och lära 
oss varandras traditioner. Jag tvekar 
inte om orsaken till att det har gått så 
bra. Från första början och sedan under 
hela året har alla anställda, kyrkvärdar, 
förtroendevalda och frivilligt enga
gerade haft en otroligt positiv inställ

ning till det nya. Vi som tidigare har 
jobbat i ”gamla” Mjällby församling 
har verkligen blivit varmt och vänligt 
mottagna av alla hjälpsamma människ
or i Ysane. Det har inte överraskat mig, 
jag trodde att det skulle bli så, men jag 
är ändå mycket tacksam för alla som 
har hjälpt till.

Nu är ju förstås ingenting, eller åtmins
tone nästan ingenting, så bra att det inte 
kan bli ännu bättre. Inför det nya året 
har vi massor av erfarenheter och lär
domar att bära med oss in i det nya. Det 
ser jag fram emot. Om vi har något 
som vi vill lämna bakom oss får vi ta 
vara på den möjligheten också. Ett nytt 
nådens år inleds den första söndagen i 
advent. Hoppas att du har möjlighet att 
vara med någon gång i våra kyrkor och 
församlingshem under adventstiden, 
men också förstås när vi firar jul och 
det ”vanliga” nyåret. Välkommen!

2

De första fem åren i ett barns liv är 
mycket känsliga. Brist på näringsrik 
mat, rent vatten, sanitet och sjukvård 
slår hårdast mot de allra yngsta och 
mest utsatta. Varje år dör cirka sju mil
joner barn innan de har fyllt fem. Men 
projekt med mentormammor visar att 
fler barn kan överleva och få en framtid 
– stöd Svenska kyrkans internationella 
arbete.

Mentormamman kommer med hopp, 
uppmuntran och kunskap. Metoden 
med mentormammor skapades för 35 
år sedan ur en frustration över att ut
satta mammor och barn inte fick till
gång till den mördavård och sjukvård 
de hade rätt till. 

Resultatet idag visar att när människor 
själva får involveras och ta ansvar blir 
förändringen långsiktig och permanent. 
Genom basal men livräddande mödra
vård och samtal mellan mammorna har 
undernäringen minskat och mammorna 
kan bättre försörja sig. 

Därför utvecklar Svenska kyrkans in
ternationella arbete tillsammans med 
partners på plats, metoden med men

Närmare sju miljoner barn 
dör varje år utan att ha 
firat sin femte födelsedag. 
Tänd ett femte ljus i jul 
– för alla barns rätt till mat, 
rent vatten och sjukvård.

SMS:a LJUS 
till 72905 

och ge 50 kr

SMS:a LJUS till 72905 
och ge 50 kr!

pg 90 01 22-3   |  bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Tebenguni Simelane är fem år gammal och bor med sin mamma och lillebror i 
Matsapha, Swaziland. Tack vare mentormammaprojektet Siphilile har familjen 
fått nytt hopp om framtiden. Foto: Simon Stanford / IKON



Det folk som vandrar i 
mörkret ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörkrets land, 
strålar ljuset fram.

Du låter jublet stiga, du gör glädjen 
stor. De gläds inför dig som man 
gläds vid skörden, som man jublar när 
bytet fördelas. 

Oket som tyngde dem, stången på 
deras axlar, förtryckarens piska bryter 
du sönder, som den dag då Midjan 
besegrades. Stöveln som bars i striden 
och manteln som fläckats av blod, allt 
detta skall brännas, förtäras av eld. 

Ty ett barn har fötts, en son är oss 
given. Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: Allvis 
härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, 
Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, fredens 
välsignelser utan gräns för Davids 
tron och hans rike. Det skall befästas 
och hållas vid makt med rätt och 
rättfärdighet nu och för evigt.

Herren Sebaots lidelse skall göra 
detta.

Jesaja 9:2-7
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Ord i jultid

tormammor även i Swaziland och 
Etiopien. Sydafrika, Swaziland och 
Etiopien är tre skilda länder och tre 
olika kulturer, men medmänsklighet 
och kunskap är gränslösa verktyg för 
förändring. 

De första fem åren avgör om ett 
barn får bli vuxen
En mentormamma delar inte ut pengar 
eller mat. Istället informerar och utbil
dar hon och lyssnar och stöttar i frågor 
om amning, kost och barnets hälsa. 
Mentormamman tar också upp ämnen 
som försörjning, familjeplanering och 
framtid. 

Därför vägs och mäts barnen kontinu
erligt och mentormamman för jour
naler över viktkurvor och allmäntill
stånd. Allt för att i tid hitta undernäring 
och sjukdomar, och i nödvändiga fall 
se till att barnet kommer till sjukhus 
och får läkarvård. 

Julkampanjen 2014 handlar om 
att fler barn ska få fylla fem – 
här kan du läsa om vad du kan 
hjälpa till med ------------------->

Närmare sju miljoner barn 
dör varje år utan att ha 
firat sin femte födelsedag. 
Tänd ett femte ljus i jul 
– för alla barns rätt till mat, 
rent vatten och sjukvård.

SMS:a LJUS 
till 72905 

och ge 50 kr

SMS:a LJUS till 72905 
och ge 50 kr!
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Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

www.svenskakyrkan.se/julkampanjen

Foto: M.B.
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Samarbetsövning för konfirmanderna 

på Furubodalägret Foto: Solveig Wollin
Bibelutdelning till 6-åringar, 11 maj.
Foto: Patrik Carlsson

Årskavalkad 2014

Kungörelse ang. att Sveriges 
kungahus har fått en ny 
medlem, H.K.H. Prinsessan 
Leonore , Hertiginna av 
Gotland . Foto: M.B.

Kyrkvärd Kersti Söder-
gren tänder första ljuset 
i nya adventsljusstaken .  
Foto: Patrik Carlsson Café da Capo i Ysane församlingshem 1 mars. Foto: Patrik Carlsson

Barbro och Lars Svensson 
underhåller på vägkyrkan 
i Ysane 21 juli .
Foto: M.B.

Denise och Felicia Tenten 
sjunger i Ysane kyrka 21 
april Foto: Patrik Carlsson
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Bygdehistorisk visning med Marcus 
Bernhardsson i Mjällby kyrkas 
klockkammare . Foto: Britt-Inger Gustavsson

Arne Sonesson föreläser om Vesan på 
Bygdehistorisk afton i Ysane .  
Foto: Birgit Larsson

Församlingsvärdinna Åse Berglund 
Balkestam erhåller hedersgåva efter 25 
års anställning. Foto: M.B.

 Kyrkvärd Ewy Svensson medverkar vid Ny-
årsdagens högmässa i Ysane kyrka . Foto: M.B.

Ove Johnsson leder kyrkogårdsvandring på Ysane kyrko-
gård i augusti . Foto: M.B.

Killebomgudstjänst på Stortorget i Sölvesborg 6 juli . Foto: Patrik Carlsson
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Rolf Nilsson , 
Röda Korset, 
Rädda Barnen och 
Hemvärnet 
medverkade i 
Mjällby kyrka på 
Kristi 
himmelfärdsdag. 
Foto: M.B.

Bo Knutsson , Per-Erik Larsson och 
Gunnar Larsson underhåller på 
Torsdagsträffen . Foto: Birgit Larsson

De Gubbs underhåller på Torsdagsträffen 
Foto: Birgit Larsson. 

Labyrint-
vandring 
vid 
Pilgrims-
dagen  28 
maj,  ar-
rangerad 
av Sensus
Foto: M.B. Hälleviks gitarrgrupp underhåller 

vid julhälsningen i Stenlängan . 
Foto: Birgit Larsson

Välkomnades vid 
Förtroendevaldas högmässa 
2014-01-19: Kyrkorådets ordf. 
Marcus Bernhardsson , Ewy 
Svensson , Anna-Stina Jönsson , 
Kith Mårtensson , Karin Olsson , 
Berit Persson , Ann-Marie 
Eskilsson och Sven-Olof Svensson 
samt kyrkoherde Patrik Carlsson . 
Foto: Ebbe Södergren

Årskavalkad 2014



7

Musik och lyrik på midsom-
mardagen . Foto: Birgit Larsson.

Mjällby kyrka är som 
vanligt vackert dekore-
rad vid skördeguds-
tjänsten . Foto: M.B.

S:t Petrustavlan i Mjällby kyrka invigdes 
Skärtorsdagen 17 april  
Foto: Alexander Karlsson / Jörgen Klinthage

Avtackades vid Förtroendevaldas högmässa 
2014-01-19:  Kyrkofullmäktiges ordf. Bo 
Knutsson , Inger Hermansson , Maj-Britt Olsson , 
Gunnar Pilthammar, Wivi Sivertsson och 
Kersti Södergren samt kyrkorådets ordf. Marcus 
Bernhardsson Foto: Ebbe Södergren

Ove Johnsson och Marcus 
Bernhardsson leder kyrko-
gårdsvandring på Mjällby 
kyrkogård 31 maj.
Foto: Britt-Inger Gustavsson
Foto: Patrik Carlsson. 
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Knut Persson som ingalunda var 
okunnig om vad lagen föreskrev, läs-
te så lagen för herrarna. Han sade att 
ingen av dem nekades all möjlig upp-
sikt. Men med lossningsarbetet fick 
ingen annan taga befattning, förrän 
landshövdingen sig däröver resolve-
rat. Corvin stödde sig på vissa privi-
legier från åren 1730 och 1734. Knut 
Persson förstod ju även att det var ett 
kvistigt fall, man visste ju ej heller 
vad de makthavande fick för infall, 
men Knut Persson upplyste dock Cor-
vin om att dykarekompaniet endast 
hade förfoganderätt över strandgods, 
men så länge det flöt var det de bär-
gandes, och tillade att lagen senare 
finge skilja mellan kompaniet och 
bärgarlaget. 

Att Mjällby Kung året innan i en skri-
velse omtalat riksdrotsen i Karlskrona 
med benämningen "riksoxen" skulle 
han nu få börja äta upp. Det följande 
skall även utvisa att det blev han som 
i huvudsak fick bära ansvaret för den-
na bärgning.

Nu frågas: vad hade då Knut Pers-
son och mannarna i Hällevik gjort 
för stort orätt att de för detta skulle 
ställas inför domstol. Pro primo: de 
hade bärgat en haverist 5 sjömil till 
havs med dåliga hjälpmedel och med 
en insats av ett människoliv, detta fö-
retag måste efter våra dagars bedöm-

ning anses vara en god sjöbragd. 
Pro secundo: de hade flottat i land 
allt timret, lagt det i ordentliga stap-
lar allt sorterat i olika dimensioner. 
Pro tertio: hade Knut Persson för 
att hjälpa dessa fiskare som han 
hade stor känsla för, då hans hus-
tru Hanna var född i ett fiskeläge, 
gratis ställt sig till förfogande. I 
sammanhanget kan omnämnas att 
Knut Persson aldrig varit rädd för 
att åtaga sig uppdrag för de fattigas 
räkning, när han bara visste att de 
hade rätt i sina krav.

På Corvins anmodan kom från 
Karlshamn även sjökapten Leonard 
Kruse. Kruse fann vid sin ankomst 
att fartyget verkligen behövde los-
sas "till andra däcksbalkarna", och 
därför tillrådde han fortsättning av 
lossningen. Senare kom även stads-
fiskaren Lanerus från samma stad 
med landshövdingens resolution 
om att dykerikommissarien Corvin 
hade företräde till lossningen och 
att taga godset i behörig vård. Men 
man motstred ej heller att så skulle 
ske, lossningen fortsattes, ty man 
spårar här Knut Perssons penna: 
"Det hade befunnits betänkligt läm-
na något i Corvins vård, då han så 
nyligen genom sin banqurotte gjort 
borgare lidande." Och tillägges att 
hade han för övrigt icke visat någon 
fullmakt att taga hand om fartyget.

Så lämnades slutligen det hela åt 
Corvin under förbehåll, att lagen 

fingo skilja mellan de bärgande och 
dykerikompaniet. Som det heter fick 
Knut Persson "på stående fot" mottaga 
stämning till "sjö- och rådstuvurätten 
i Carlshamn", där de sex dagar efter 
stämningens delgivande skulle stå till 
svars för det värdefulla arbete de ut-
fört. Det må förlåtas dessa fiskare att 
de vid rätten blevo "heta om öronen" 
då de ju ej som Mjällby Kung voro på 
sin mammas gata. De sökte undskylla 
sig så gott de kunde inför rätten. Men 
Knut Persson var ju beredd även på 
detta och så blev det han som fick "stå 
för rapparna".

Man kom ej längre i första dagens ut-
redning än till att konstatera att man 
bort vänta med att lossa lasten till dess 
att landshövdingens resolution anlänt.

Andra dagen klarlades detta fakta att 
Knut Persson styrkt "de fattiga enfal-
diga fiskarna" att bärga fartyget. Vi-
dare häpnar man över att stadsfiskalen 
fann nödvändigt yrka "om säkerhet 
och förvar av nämndemannen Knut 
Persson", vilken redan då en lång tid 
haft titeln riksdagsman. Stadsfiska-
lens yrkande kunde dock ej rätten bi-
falla, då mot honom i målet någon så-
dan omständighet ej förekommit, som 
gav anledning till att förvara honom 
i häkte.

Så pågick rannsakningen även i nästa 
månad den 1:ste, 2:dre och 9:de de-
cember, då kapten Kruse vittnade att 
skeppets svåra läge nödvändiggjorde 
att det snarast lossades, och hade ej 
heller, sade denne, Knut Persson väg-
rat tillträde till skeppet.

Den 10 december omtalade ett vittne 
att Knut Persson som ordningsman 
förhindrat att ej styrman Olof Anders-
son kastats i sjön. Men målet var ännu 
ej slut, den 18, 21 och 25 december 
pågick målet ännu för att fortsätta ef-
ter jul. Den 8 februari 1802 uppropa-
des målet igen vid rätten och fortsatte 
den 5 april för att uppskjutas till den 
27 december. Denna dag avkunnades 
utslag i detta segslitna och på sin tid 

Ett haveri vid Hällevik år 1801 
med efterspel

del 2

Fortsättning från förra nr av Kyknytt 
rörande skeppet Flaxton
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mycket omtalade mål. Knut Persson 
dömdes för det han "betagit dykeri-
kompaniets förmån" att böta enligt 
"protektorialet" den 1 okt. 1730 och 
Kungl. Förordningen den 18 nov. 
1734 och förordningen av den 8 sept. 
1741 en summa av 333 riksdaler och 
16 skilling.

Att böterna blevo något höga kan för-
klaras på det sättet att Knut Persson 
vid rättegångarna inte skrädde orden, 
hans repliker kändes många gånger 
som piskrapp. Och då han tyckte att 
det var orättvist att stå anklagad för 
denna ringa förseelse, kom också har-
men hos honom då och då att få för 
fritt spelrum inför rätten. Så dömdes 
han även för missfirmelse inför rätten 

att böta 6 rdr. och 32 sk.: till vilket 
pris troligen Mjällby Kung tyckte det 
var billigt att få säga sin hjärtas me-
ning. 

Fiskarna frikändes för allt ansvar till 
alla delar och tillerkändes ersättning 
för lossningen och för sin förlorade 
båt. De fingo även vid tillfället en elo-
ge att lossningen skett med all möjlig 
varsamhet. Att en del av denna ära 
skulle tillkomma Knut Persson blev 
naturligtvis ej vid rätten fastslagen.

Domslutet omfattar 18 tätskrivna si-
dor, och en diger lunta, om ett hund-
ratal sidor visar hur mycket man ville 
lägga Knut Persson till last i denna 
sak. Att efter dessa elva rättegångar, 

ett så förhastat utslag skulle falla, är 
märkvärdigt.

Men listerborna kände sin Mjällby 
Kung alltför väl för att tro att han nu 
fick bita i gräset, så blev ej heller för-
hållandet. Han var ej sen att överklaga 
utslaget hos Kommerskollegium, där 
det blev upphävt. Så fullföljde han 
saken till K:mt, som stadfäste Kom-
merskollegie beslut och dessutom 
tillerkändes Knut Persson en välför-
tjänt upprättelse med återbetalande av 
hans rättegångskostnader.

Nils Nilsson 

Franciskus Bön
O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. 
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. 
Där ondska finns, låt mig få komma med 
förlåtelse. 
Där oenighet finns, låt mig få komma med 
enighet. 
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. 
Där osanning finns, låt mig få komma med 
sanning. 
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med 
hoppet. 
Där sorg finns, låt mig få komma med 
glädjen. 
Där mörker finns, låt mig få komma med 
ljuset. 
O gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så 
mycket 
efter att bli tröstad, som att trösta, 
inte så mycket efter att bli förstådd, som att 
förstå, 
inte så mycket efter att bli älskad, som att 
älska. 
Ty det är genom att ge, som man får, 
genom att förlåta, som man blir förlåten, 
och genom att dö, som man uppstår till det 
eviga livet.

Franciskus av Assisi (1181-1226)Bild: Wikipedia
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Man skrev den 1 februari 
1960. Den dagen var det på 
morgonen 21 minusgrader 
och jag som den morgonen 
skulle cykla till Lönebo
stället i Mjällby där jag 
städslat mig som dräng. 
Trots den extrema kylan tog 
jag Gud i hågen och cyklade 
verkligen till Lönebostället 
som i vanligt tal kallades för 
Prästagården. Under färden 
dit gick jag in i två gårdar 
för att värma mig lite. Det 
kunde behövas ty det sved 
intensivt i örsnibbar och 
nästipp.

Min tid som prästadräng i Mjällby 
kom att omfatta tre år och det var 
med stor sorg i mitt hjärta som jag 
lämnade min drängtjänst. Husfolket i 
prästgården var makarna Arvid 
Persson och hans hustru Betty samt 
hemmavarande dottern Ingrid.

Vad jag minns mest när det gäller min 
tjänst i Prästgården. Jo, framför allt 
minns jag det goda kosthållet. Jag in
tog mina måltider just i Prästgården 
därför att jag var inneboende där. Jag 
blev förresten den allra sista innebo
ende drängen på Lönebostället. 
Drängkammaren i övre våningen vätte 
mot norr men det gjorde inget ty det 
var inte så värst mycket jag vistades 
där, bortsett från nätterna. Ibland blev 
min sömn störd där. Det var när nå
gon ko skulle kalva. Då fick jag och 
Arvid agera barnmorskor men det 
gjorde vi gärna. Vi hade en stor krea
tursbesättning och det var vi stolta 
över.

När jag tillträdde min drängtjänst 
hade vi för tillfället ingen fördräng. 
När vi därför s.a.s. skulle ”lägga till 
våren” som det hette på bondespråk 
fick vi inkalla en tidigare fördräng  
nämligen Ulf Olsson från Hosaby. 
Han hade jobbat en tid innan i präst
gården. Därefter hade han gått några 
kurser på Lantmannaskolan i Bräkne
Hoby så han var verkligen fullfjädrad. 
Vi stortrivdes med Ulf ty han hade ett 
så behagligt sätt och sinnelag. 
Sommaren 1960 hade vi också en s.k. 
lilledräng, nämligen Rolf Svensson 
från Mjällby. Han var son till taxi

Som prästadräng i Mjällby



11

chauffören Hasse Svensson. Rolf var 
bara i tonåren men mycket intresserad 
av lantbruk. När han slutade i 
Prästgården blev han dräng på den 
anrika gården Knutstorp, som ägdes 
av hans fars kusin Frits Bengtsson. 
Jag var ofta på besök i Knutstorp och 
hjälpte då Rolf med utfodringen.

Prästgården i Mjällby hade en areal 
av 80 tunnland och räknades som en 
stor gård. Arealen bestod mycket av 
styv lera och det kunde ibland bli 
svårarbetat.

Just som skördetiden stod för dörren 
hade vi äntligen fått tag i en fördräng. 
Det var Rolf Persson, en oerhört duk
tig jordbrukare.

Vi förfogade över två traktorer och 
däribland en s. k. Munktellare som vi 
fick starta medelst blåslampa. 
Munktellaren blev min specielle trak
tor. Med den ”körde jag jämte” när vi 
skördade potatis om höstarna.

Arvid Persson var en framsynt och 
duktig odalman. Han tog rika skördar. 
Tidigare hade Lönebostället arrende
rats av hans far Per Johannesson och 
innan honom arrenderades gården av 
hans far Per Johannesson och innan 
honom arrenderades gården av hans 
ogifte bror Knut Johannesson.

Två stora högtider var jag med om 
när jag var prästadräng. Den första 
högtiden var när Arvid Persson var ål
derman. Som ålderman måste man 
ställa till med ett sjudundrande ålder
mansgille. Borden dignade av välsma
kande rätter och det var naturligtvis 
husfrun Betty och dottern Ingrid som 
lagat den välsmakande rätten. Under 
bystämman höll frisörmästaren Eric 
Steén i klubban. Eric var en stor hu
morist och vidöppen mot sina med
människor.

Den andra högtiden var den s. k . 
syne förrättningen som hölls med jäm
na mellanrum i kontraktets lönebo
ställen. Ordförande i Ecklisiastika bo
ställsnämnden var Nils Per 
Clementsson från Hällaryd. Med un
der förrättningen var också den tidens 
kontraktsprost Arvid Kjellberg som 
var kyrkoherde i Mörrum. Givetvis 
var också vår kyrkoherde Rudolf 
Stjernquist högst närvarande. 
Syneförrättningen mynnade ut i ett 
formligt gille där också vi präs
tadrängar fick vara med på ett hörn.

Under min prästadrängatid gjorde jag 
det till en god vana att söndaglien del
taga i gudstjänsterna i Mjällby kyrka. 
Jag tycke att det ålåg en riktig och 
äkta prästadräng att just vara guds
tjänsttrogen. Jag var tyvärr ganska en
sam om denna goda vana. I den bråda 
skördetiden fick jag tyvärr missa en 
och annan gudstjänst då jag måste stå 
på skördetröskan. Då var jag sur ty 
jag saknade ju min trogna kyrkogång.

52 år har flyktat hän sedan jag hösten 
1962 lämnade min drängtjänst. Den 
dagen grät husfrun Betty ty jag hade 
ju varit som barn i huset. Arvid och 
Betty är nu sedan länge döda. De 
hade fyra döttrar, Ingrid, Majken, 
Ruth och Siri. Ruth lever ännu men 
de tre övriga döttrarna är döda.

När jag vandrar på Mjällby kyrkogård 
då kastar jag alltid varma blickar mot 
Lönebostället. De tre åren där betydde 
mycket för mig. Jag kände mig så 
hemma där. Vissa omständigheter 
gjorde att jag måste sluta min anställ
ning. Om så inte varit fallet hade jag 
säkert stannat där ännu i många år. 
Nu har åren ilat sen jag tog farväl av 
Prästagården. Jag har nu råkat bli en 
gammal man som i skrivande stund 
står hotfullt nära de 80 åren. Måtte 
jag få vara med ännu en liten tid på 
denna gåtfulla himlakropp som kallas 
Tellus.

OVE JOHNSSON / F.d. prästadräng/

Bild: www.pegasosryttare.se
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- Tage Stigback, Stiby, som tidigare 
verkat som predikant inom E.F.S. har 
prästvigts efter avlagd prästexamen. 
Han kommer att verka som präst i 
Norrland.

- Folkmängden i Mjällby kommun är 
5.512 personer. Antalet födda under 
1964 var 63.

2 jan. Mjällby kommunalnämnd 
hade inbjudit polispersonalen i kom-
munen till ett avslutningssamkväm 
på hotell Walhalla i Mörrum, där 
ordförande Bengt Thomasson, Istaby, 
tackade å nämndens vägnar i dennas 
egenskap av arbetsgivare och under-
strök den tacksamhet man känner, 
genom att till varje polisman över-
lämna en minnesgåva i äkta silver. 
Förste polisassistent Thorsten Mag-
nusson har varit i tjänst hela 25 år, 
exekutionsbiträdet Gösta Hasselbring 
i 23 år samt förste poliskonstaplarna 

Lars-Erik Hallin i 10 år och Roland 
Lindros i 4 år.

- Ingen föddes på Hanö under 1964. 
Folkmängden vid årsskiftet var 195 
personer.

11 jan. Kasslerkotlett 10.90 per kg, 
Fastlagsbullar 0.55 kr/styck, Samarin 
36 portioner 2.45 kronor.

- Ny medicinare. Till kursen i ana-
tomi vid lundalinjen i Lund har uni-
versitetskanslerämbetet antagit bl.a. 
Bengt G. Th. Bengtsson, Norjeby.

- Byamännen i Norje Sunnansund 
samlades till sin traditionella års-
stämma hos ålderman Mauritz 
Nilsson, Furuhaga, Ysane, där man 
diskuterade angelägenheter som rör 
byalaget. Till ny ålderman utsågs 
lantbrukare Per-Anders Nilsson, 
Ekliden. Efter förhandlingarna följde 
åldermansgille med herr och fru 
Nilsson som värdfolk.

20 jan. Under 2 års tid har det i 
studieförbundet Facklans, Hällevik, 
regi anordnats studiecirklar i något 

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

3 dec. Lutherhjälpens tisdagsgrupp 
i Mjällby stod för ett av försam-
lingsborna uppskattat arrangemang, 
med julmarknad i församlingshem-
met och ett luciatåg som gick runt 
om i kyrkbyn. Lucia var 11-åriga 
skolflickan Mona-Lisa Valthersson, 
sittande i en liten miniatyrdroska 
dragen av en ponnyhäst och med en 
jultomte på kuskbocken. Ett uppskat-
tat inslag varhelst spannet visade sig. 
Behållningen av marknaden tillfaller 
Lutherhjälpens flyktinghjälp och gav 
5.300 kronor.

- 17-åriga hosabyflickan Marit 
Julius son, blev Sölvesborgs lucia.

9 dec. Julkärvekommers på lis-
ter. Det är Lions i Sölvesborg, med 
verksamhet inom hela listerhalvön, 
som startat försäljning av julkärvar, 
för att försöka rädda jultrivseln hos 
behövande familjer. Det är 600 kär-
var som skall säljas till ett pris av 3 
kr/styck. De kommer från Boafall i 
Jämshög och är handgjorda.

- Djupfryst lutfisk per kilo 3.75, djup-
fryst kalkon per kilo 10.80, renstek 
per kilo 12.40, äpplen Cox Orange 5 
kg 5.50, mandelmassa 1 kg 6.95, rökt 
ål per hg 2.60.

- Premiär för ljusstöpning i Istaby 
skola. Resultatet blev gott då över 
100-talet ljus stöptes. 

22 dec. Vid Hässleholms stads tek-
niska skola har ingenjörsexamen 
avlagts, från elektrotekniska fack-
avdelningen, av Nils-Rune Hedberg, 
Djupekås och från maskintekniska 
fackavdelningen Lennart Knutsson, 
Mjällby.

12

Dagens första kund, minkskötare Nils 
Berntsson med Lionspresident Nils 
Cederqvist och klubbens PR Rune 
Säll. Bilden tillhör kommunens arkiv.

Från vänster: Lena Olsson, Elsa-
Karin Eriksson, Jan Elofsson, Nils-
Erik Persson och Lennart Tagesson. 
Fotot tillhör Lena Wyrner.

Bilderna tillhör kommunens arkiv
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Vinterkryss

Lösning till höstkryss 2014

Vinnare av höstkryss 2014
1:a pris: Annie Nilsson
2:a pris: Josefine Sällberg
3:e pris: Ann-Christine Berglie
Vinnarna har meddelats, vinster  
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 12 
januari till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Höstkryss 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

så ovanligt som duvavel. Ett 25-tal 
personer från bl.a. Listerlandet, åkte 
på en väl upplagd och trevlig bussresa 
till Roskilde i Danmark, där det pågick 
en stor duvutställning. Reseledare var 
herr Johan Alfredsson, Hällevik, vil-
ken är en av dem som arbetat mest för 
denna verksamhetsgren inom Facklan. 
Utställningen omfattar cirka 3.500 
duvor av olika raser, en del är nyheter 
för oss.

- Fem förlorade sitt hem vid häftig 
brand. Det var en fastighet i Markas-
trätet i Hosaby som lades i ruiner. 
Familjen, glasslipare Bengt Börje Olle 
Nilsson med maka och två minderåriga 
barn samt en broder som var inneboen-
de där, hann ta sig ut genom en dörr till 
verandan. Familjen fick inte ens med 
ytterkläder och allt lösöre gick till spil-
lo liksom värdehandlingar och 6.000 
kg spannmål på vinden. En insamling 
ska starta med De sjukas vänner, Röda 
Korset och kyrkliga organisationer, 
som ställt sig i spetsen och man vädjar 
till allmänheten att ge bidrag. Sådana 
kan sändas till kyrkoherde Rudolf 

Stjärnquist som också lämnar alla upp-
lysningar om insamlingen.

29 jan. Ett av landets största rökerier 
finns i Hällevik. Innehavare av rörel-
sen sen en tid är bröderna Ingemar och 
Roland Martinsson som år -63 köpte 
den kända mattssonska laxfirman i 
Mörrum. Där blev emellertid stugan 
trång så det blev Hällevik i stället, 
nu med nio anställda. Här fanns ett 
mindre rökeri i byggnaden tidigare 
men som nu är tillbyggt med cirka 200 
kvm. Tidigare har även fiskhandlare 
Oskar Persson i Nogersund haft sin rö-
relse där. Ingemar berättar att han kom 
i yrket för 14 år sedan, även brodern 
Roland har många år i yrket. Närmare 
100.000 kg lax och 60.000 kg ål röker 
de årligen och kunder finns över hela 
Sverige. Fabrikationen omfattar även 
rökning av sill och laxforell. En jät-
teål levererades nyligen från en firma 
i Uddevalla, den vägde inte mindre än 
16 kg och hade en längd på 177 cm. 
Den hade fångats i havet utanför Fjäll-
backa, dit den troligen kommit från 
Vänern.
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Den 1 april i år valdes 
kontraktsprosten för Listers 
och Bräkne kontrakt, Johan 
Tyrberg (kyrkoherde i 
KarlshamnTrensum), med 
stor majoritet till att bli 
Lunds stifts 69:e biskop. 
Den 25 augusti vigdes han till sitt 
nya ämbete i Uppsala domkyrka av 
ärkebiskop Antje Jackelén och 
lördagen den 30 augusti mottogs 
biskop Johan av stiftet genom en 
högtidlig vesper i Lunds domkyrka. 
Gudstjänsten, som ca 860 personer 
deltog i, började med att biskopen 
knackade tre gånger med sin kräkla 
på domkyrkans port varpå en stor 
procession öppnade högtidligheten. I 
tåget fanns bl.a. stiftets samtliga 
prostar samt representanter från vårt 
kontrakt, t.ex. Patrik Carlsson, som 
nu är den av Listers och Bräkne 
kontrakts sju kyrkoherdar, vilken 
innehaft sin herdetjänst allra längst.  

Lunds stifts nye biskop

Johan Tyrberg, framför högaltaret i Lunds domkyrka, iförd mitra och med 
biskopskräklan i vänster hand.

Deltagare från Listers och Bräkne kontrakt   uppvaktar stiftets nye biskop, Johan Tyrberg.

Den högtidliga processionen på väg 
upp i domkyrkans kor.

Foto: M.B.

Foto: Martin Lindeborg

Foto: Lena Petersson
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Mjällby församling lyckönskar vår 
nye biskop med Guds rika välsignelse 
och med ord ur kung Davids psaltar-
psalm nr 23, ”Herren är min herde, 
mig skall intet fattas”.  

 Marcus Bernhardsson

I ram av ask och lönn står Sankta Gertruds kyrka,
en nådens helgedom till liv och andlig styrka.

Av fromma händer byggd hon står på ordets grund
och står orubbligt kvar liksom vår Guds förbund.

I sekler vinterstorm har piskat hennes murar
och isig nordan blåst i vreda jättelurar

och många somrars sol har smekt den gamlas kind
och luften doftat skön i sommarkvällens vind.

Hon stått där trofast öm liksom en gammal moder,
sett bröllopsfröjd i blom och sorgens tårefloder,
sett barnens ljusa blick och gamlas längtan bort,
Ja, mänskans levnad här den är ju mycket kort.

Med vislig omsorg har hon vakat för dem alla,
för dem i livets id, för dem om sova kalla
i kyrkogårdens mull inunder rosors prakt.
För levande och död hon håller helig vakt.

När barn vid funten döpts, hon gläder sig så stilla
i bön att världens lust det aldrig må förvilla.

För brudgum och för brud en jublets glada ton
hon sänder upp till Gud, till Herren Zebaots tron.

Hon har välsignat dem, de farna släktens möda
och lärt dem tacka Gud för åkerns ädla gröda.

Hon sett den gamla byn dra ut mot syd och nord
och glatts att Vesans kärr förbytts i åkerjord.

Ja, hon är troget med i sorg som glädjedagar,
hos den som ler och gläds, hos den som ängsligt klagar.

Hon mild och allvarsam som förr står mitt i byn
och visar vägen hem, mot hemmet ovan skyn.

J. N. Björk

Deltagare från Listers och Bräkne kontrakt   uppvaktar stiftets nye biskop, Johan Tyrberg.

Liten ordlista
Domkyrka = Stiftets huvudkyrka. 
Sedan över 900 år tillbaka är Lunds 
domkyrka vår stiftskyrka.

Kontraktsprost = En kyrkoherde 
i ett kontrakt. Är biskopens högra 
hand i detta område.  

Kräkla = Biskopsstav.

Listers och Bräkne kontrakt = 
Kyrkligt område (inom stiftet) 
för Sölvesborgs, Olofströms och 
Karlshamns kommuner.   

Lunds stift = Kyrkligt område för 
Skåne och Blekinge.

Mitra = Biskopsmössa.

Vesper = En kvällsgudstjänst.

Sankta Gertrud
Melodi: Sv.ps. 369
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Vår nya adventsljusstake sprider nu 
sitt ljus i adventstidens gudstjänster. 
När vi ser ljusen får vi tänka med 
tacksamhet på det mycket hedervärda 
arbete som arbetskretsens medlem
mar har utfört genom åren.

Patrik Carlsson
Foto: Birgit Larsson

Kyrkliga arbetskretsen, eller 
syföreningen som vi också 
säger bildades i Mjällby re
dan 1913. 
Under ett helt sekel har medlemmar
na gjort ovärderliga insatser för vår 
världs vida kyrka. Genom försäljning
ar och lotterier har man samlat in 
pengar som sedan har skänkts till 
internationellt bistånd och mission. 
Svenska kyrkans julinsamling har 
varje år tagit emot betydande belopp i 
samband med trettondedagens kollekt 
till missionen.

Föreningen har också överlämnat 
flera av de föremål som pryder kyr
kan och som används i våra guds
tjänster. Några exempel är mattan 
framme i koret, kollektskålen av tenn, 

vårt unika bårtäcke som kan använ
das vid begravningsgudstjänster samt 
flera liturgiska plagg och andra texti
lier. Även ett antal inventarier i Sten
längan och församlingshemmet i 
Mjällby är skänkta av syföreningen.

Kyrkliga arbetskretsen har efter 100 
års verksamhet beslutat att upphöra 
som förening. Med en del av de sista 
medel som fanns kvar i kassan då 
föreningen upplöstes ville medlem
marna bidra med något till Mjällby 
kyrkas prydande. Valet föll på en ny 
adventsljusstake som togs i bruk den 
första söndagen i advent 2013.

Arbetskretsens gåvor har i etthundra 
år spridit ljus och gett människor 
hopp och framtidstro på många av
lägsna platser i världen. 

Gåva från syföreningen  
sprider ljus i advent!

Den 1 september 
öppnade Jourha
vande präst två 
nya kanaler på 
nätet: chatt och 
digitalt brev. På 
svenskakyrkan.
se/jourhavan-
deprast kan man 

nå Jourhavande präst via en chatt, 
måndagtorsdag mellan kl 2024, 
eller skriva ett digitalt brev och 
få svar inom 24 timmar. Ingen
ting av det som skrivs sparas och 
prästen har absolut tystnadsplikt 
också på nätet. Jourhavande präst 
via telefon når man som förut via 
112 varje dag kl 2106.



Anslagstavla

Önskerepris: 

En krönika om Listersläkten: 
Axplock från forna tider, mestadels 
från Mjällby socken 
Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 18.30 
Plats: Mjällby församlingshem
Nyligen kom en bok ut rörande Listersläkten. Marcus 
Bernhardsson föreläser utifrån denna bok som handlar om 
en stor släkt från Mjällby socken, som har danska medeltida 
anor. En av släktens förgrundsgestalter, riksdagsmannen 
Knut Persson från Hörby, var en av initiativtagarna till 
byggandet av kyrkorna i såväl Mjällby som Gammalstorp 
samt uppförandet av tingshuset i Norje.

Fritt inträde och kaffeservering. 

Arrngör: Mjällby Lekmannakår i samarbete med Sensus.

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, föresläser utifrån de nya 
arkeologiska fynd som gjorts med anledning av nya E 
22:ans sträckning på Vesan.

Fritt inträde och kaffeservering 

Arrangör: Mjällby Lekmannakår

Bygdehistorisk afton
Listers häradsvapen
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Det farligaste som finns är att födas in i fattig dom. Varje år 
dör närmare 7 miljoner barn som inte hunnit fylla fem år. 
Tänd ett femte ljus i jul – för alla barns rätt till en framtid.

SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

pg 90 01 22-3   |  bg 900-1223

SMS:a LJUS 
till 72905 

och ge 50 kr
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Torsdags träff
i  Mjällby församlings hem

Torsdag 11/12 kl. 14.00
Julfest, barnkörens Luciatåg, medtag 

julklapp (värde 40:-)
Torsdag 15/1 kl. 14.00

Marie Nilsson, Maria Duvald och Bo 
Knutsson  
sång och musik.

Torsdag 12/2 
kl. 14.00
Melodier från 
förr med B.G. 
Olsson och J.B. 
Johansson

Anslagstavla

Välkommen till våra körer!
Barnkörerna startar v 4

Ungdomskören   
startar v 4

Maria Duvald

Julkonserter  

i Mjällby kyrka

Söndag 7 december kl. 18.00
”Julefrid”med Viktor Johansson, barnkörerna och Furulundsskolans kör. EP:n ”Julefrid” säljs på plats till förmån 

för Svenska CP-föreningen.
Fri entré!

Söndag 21 december kl. 16.00
Kyrkokören, Ungdomskören, barnkörerna, Yganokören, 

Celenokören och Rolf Nilsson.
Andakt: Solveig Wollin

Fri entré!

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

någon att tala med.Öppen 
mellan kl. 2106

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

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

u Jouren är en mötesplats där en 
erfaren lyssnare finns närva
rande för dig på dina villkor.
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndagfredag 1012 0456500 21
Fax   504 61
Tjänstgörande präst 500 26
Församlingspedagog  542 54
Diakoniassistent 509 97
Kantor 509 97
Församlingsvärdinna Mjällby
Församlingshemmet 507 15
Kyrkvaktmästare 
Mjällby: måndagfredag 9.3010  509 90 
NilsErik Eriksson  073380 36 63
HansPeter Eriksson  073380 36 62 
Alexander Karlsson  073380 36 61 
Ysane: Måndag  fredag 9.009.30 610 91 
LarsÅke Persson  070415 50 47

Bostadstelefoner:  
Kyrkoherde Patrik Carlsson 101 98
Komminister Solveig Wollin 158 67
Kantor Bo Knutsson 560 93
Kantor Maria Duvald 199 69
Kyrkvaktmästare Nils Erik Eriksson   507 30
Kyrkvaktmästare HansPeter Eriksson 541 18
Kyrkvaktmästare
Alexander Karlsson  073380 36 61
Församl. pedagog Emelie Hellsten  0454469 56
Församl. värd. Åse BalkestamBerglund 506 94
Barn och ungdomsledare:
Louise Ingvarsson  509 48
Anna Kjellsson (tjänstledig) 

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Ines Greta Viola Nilsson, Lörby 12/7
Milia Stina Elise Törnberg, Alingsås 20/7
Clara Matilda Clewåker, Värnamo 20/7
Esther Julia Sofia Rosenlund, Norje 3/8
Elsa Karin Margareta Rosenlund, Norje 3/8
Lowe Paul Peter Svensson, Mjällby 23/8
Anders Elton Thure Törnberg, Hällevik 23/8
Frida Betty Jönsson, Hörvik 24/8
Ville Patrik Mathias Bergh, Nogersund 24/8
Lexie Stina Elsie Schjölin, Ysane 30/8
Nea Julia Maria Lind, Mjällby 7/9
Lucas Vincent Ottosson, Mjällby Ljunga 20/9
Ebbe Oskar Borgman, Hörvik 21/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2014-2015

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.

Jana Hansen och Martin Sunesson, Djupekås 12/7
Veronica Bergqvist och Tobias Nilsson, Lörby 12/7
Kristina Lundvall och James Payne, London 26/7
Liselotte Persson och Ulf Sörmlind, Asarum 16/8
Nadine Milbourn och Niklas Linde, Djupekås 16/8
Lina Lundkvist och Rasmus Bonli, Norje 30/8

Vigsel

Ingert Strömberg, Nogersund 4/7
Ture Persson, Lörby 18/7
Signe Persson, Sölvesborg 23/7
Vera Nilsson, Hörvik 25/7
Seth Svensson, Nogersund 30/7
Majken Jönsson, Kristianstad 1/8
Magne Albinsson, Mjällby 6/8
Thyra Karlsson, Mjällby 7/8
Bertha Andersson, Hällevik 8/8
Greta Johnsson, Mjällby 15/8
Evy Nilsson, Mjällby 22/8
Ulla Johansson, Hällevik 22/8
Börje Nilsson, Hörvik 4/9
AnnaGreta Svensson, Krokås 10/9
Edith Bengtsson, Djupekås 19/9

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

Fredag 28/11
13.45  Hanö Missionshus, adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, 

kaffe.
Söndag 30/11  Första söndagen i advent
10.30  Mjällby kyrka, adventsgudstjänst, Patrik Carlsson,  

Kyrkokören, Rolf Nilsson.
Onsdag 3/12
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 7/12  Andra söndagen i advent
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.
18.00  Mjällby kyrka, ”Julefrid”, konsert med Viktor 

Johansson, församlingens barnkörer och 
Furulundsskolans kör.

Torsdag 11/12
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffens julfest, 

luciatåg, medtag julklapp värd 40 kr.
Söndag 14/12  Tredje söndagen i advent
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
16.00  Ysane kyrka, adventskonsert med luciatåg, 

Yganokören, barnkörerna.
Söndag 21/12  Fjärde söndagen i advent
8.00  Stenlängan i Mjällby, julhälsning, Solveig Wollin, 

Hälleviks gitarrgrupp, julkaffe.
16.00  Mjällby kyrka, julkonsert, Kyrkokören, Ungdomskören, 

barnkörerna, Yganokören, Celenokören, Rolf Nilsson, 
andakt: Solveig Wollin.

Tisdag 23/12 
13.30  Svalan i Mjällby, julbön.
14.30  Tärnan i Mjällby, julbön.
Onsdag 24/12  Julafton
14.00  Ysane kyrka, Julbön, Patrik Carlsson, Yganokören.
16.00  Mjällby kyrka, Julbön, Patrik Carlsson, familjen 

Knutsson.
Torsdag 25/12  Juldagen
6.30  Mjällby kyrka, Julotta, Solveig Wollin, Kyrkokören, 

Rolf Nilsson.
Fredag 26/12  Annandag jul
16.00  Gammalstorps kyrka, gudstjänst, Marie Carlsson, 

avtackning av Anders Cederblad, gemensam gudstjänst 
med Sölvesborgs församling. 

Söndag 28/12  Söndagen efter jul
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.  
Onsdag 31/12  Nyårsafton
16.00  Mjällby kyrka, nyårsbön, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson, 

gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Torsdag 1/1  Nyårsdagen
14.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson, Johanna 

Hedlund – valthorn.
Söndag 4/1  Söndagen efter nyår
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin 
Tisdag 6/1  Trettondedag jul
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut 

julen”, Solveig Wollin, Kyrkokören och solister, 
gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling, 
avslutning av Svenska kyrkans julinsamling.

Söndag 11/1  Första söndagen efter trettondedagen
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Torsdag 15/1
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, sång och 

musik med Marie Nilsson, Maria Duvald och Bo 
Knutsson.

Söndag 18/1  Andra söndagen efter trettondedagen
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin. 
Söndag 25/1  Tredje söndagen efter trettondedagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.  
Söndag 1/2  Septuagesima
14.00  Stenlängan i Mjällby, mässa, Lekmännens dag, 

Solveig Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.
Onsdag 4/2
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 5/2
18.30  Mjällby församlingshem, Bygdehistorisk afton, 

”En krönika om Listersläkten: Axplock från 
forna tider, mestadels från Mjällby socken”, 
Marcus Bernhardsson föreläser utifrån boken 
om Listersläkten, arrangör: Lekmannakåren och 
SENSUS.

Söndag 8/2  Kyndelsmässodagen
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Solveig Wollin, 

barngrupperna, barnkör, ”dopfest” i Mjällby 
församlingshem, vi inbjuder särskilt alla familjer som 
haft dop under 2014.       

18.00  Ysane kyrka, ljusmässa med sånger från Taizé, 
Solveig Wollin, Maria Duvald, Bo Knutsson.

Torsdag 12/2
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Melodier 

från förr med B.G. Olsson och J.B. Johansson.
Söndag 15/2  Fastlagssöndagen
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson. 

Kalendarium

Vintern 2014-2015

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


