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Julens glada budskap!. Foto: M.B. 



Alla kan hjälpa någon!

”Ingen kan hjälpa alla men alla kan 
hjälpa någon”. Så säger vi ibland och 
vi vet att det är sant. Den senaste tiden 
har det ändå känts som att vi inte 
riktigt vågar tro det. Hjälpsökande 
människor påminner oss varje dag om 
vår egen otillräcklighet. Egentligen är 
det inget nytt. Nödställda medmän-
niskor har alltid funnits även i de mest 
välmående samhällen. Det som gör 
oss osäkra är att situationen förändras 
så snabbt. Ingen av oss var beredd på 
att antalet asylsökande skulle öka så 
mycket. Ingen av oss hade någon plan 
för att möta alla dem som nu sitter 
utanför butiker och ber om pengar. 
Samtidigt finns alla de människor 
kvar i vår närhet som under lång tid 
funnits här och varit beroende av vårt 
stöd för att klara sig. 

Det är klart att vi känner oro för hur 
allt skall bli och vi undrar hur stora 
påfrestningar vårt samhälle tål. Alla 
politiska partier söker lösningar i en 
svår situation som ingen av oss har 
skapat eller önskat men som vi nu 
tillsammans måste hantera på något 

sätt. Nyheterna handlar mycket om 
konferenser och toppmöten. Vi måste 
ha en snabb och rättvis asylprövning. 
Vi måste stoppa konflikter och skapa 
fred så att människor kan känna 
trygghet där de bor. Vi måste möta 
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Ingen kan hjälpa alla men 
alla kan hjälpa någon

Ett barn är fött på denna dag,  
så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär,  
Guds Son det barnet är.
Här vilar du i ringhet klädd  
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!  
Vår gäst du vorden är.

Om världen ännu större var,  
av guld och pärlor klar,
så vore den dock alltför klen  
till säng åt dig allen.
Dock vilar du i ringhet klädd  
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!  
Vår gäst du vorden är.

Sv.Ps. 126

Ett barn är fött på denna dag

den djupaste fattigdomen på plats så 
att människor inte behöver lämna sina 
hem. Vi som inte är politiker med 
nationella eller internationella uppdrag 
har inte mycket att tillföra. Vi känner 
oss små inför det stora som vi inte kan 
påverka men som så starkt påverkar 
oss. Därför behövs de små samman-
hangen där enskilda människor möts 
och förstår varandra. Varje gång jag 
ser en medmänniska som liknar mig 
själv i den som ber om hjälp börjar en 
process som egentligen är den enda 
lösningen. För att skapa fred och en 
mera rättvis värld krävs ingenting mer 
och ingenting mindre än att vi ser att 
vi alla har samma värde. 

Många vill nu hjälpa medmänniskor 
på flykt där hjälpen gör störst nytta 
och det är förstås i närområdet. Det 
kan vi göra genom olika organisa-
tioner som är verksamma på plats. 
Själv känner jag bäst till Svenska 
kyrkans internationella arbete och 
jag vet att pengarna de får verkli-
gen kommer fram och bidrar till att 
på lång sikt skapa fred och avhjälpa 
fattigdom. Advent och jul är en av de 
viktigaste insamlingsperioderna och 
varje år blir jag lika glad när jag ser 
hur stor generositeten är i vår försam-
ling. Ingen kan hjälpa alla men i vår 
församling finns det verkligen många 
som vill hjälpa någon, både i närhe-
ten och långt borta. I våra kyrkor 
och församlingshem finns det många 
möjligheter att vara med och bidra och 
samtidigt få del av julens hoppfulla 
budskap om barnet i krubban, ljuset 
som tänts i vårt mörker. Jesusbarnet 
visar att Gud är med oss och det ger 
oss hopp för en bättre värld! 



Varje dag dör tusentals barn 
för att de inte får tillgång 
till mat, rent vatten och 
sjukvård. Men det finns 
hopp. Svenska kyrkan stöt-
tar kyrkor och organisatio-
ner över hela världen, som 
värnar om barns rättigheter. 

Mentormammor når de mest utsat-
ta barnen
Ett framgångsrikt exempel på 
Svenska kyrkans internationella 
arbete är verksamheten med mentor-
mammor i Sydafrika, Swaziland och 
Etiopien. Mentormammor vandrar 
i utsatta bostadsområden och gör 
hembesök hos de familjer som behö-
ver stöd för att säkra barnens hälsa. 
De upptäcker undernäring och sjuk-
domar och kan både förebygga och 
behandla.

Med sig har mentormammorna en 
enkel ryggsäck med våg, måttband, 
hälsojournaler och andra basala 
arbetsredskap för att ge mödra- och 
barnavård. Men en mentormammas 
främsta arbetsredskap är hennes egen 
erfarenhet av att leva som mamma 
i utsatthet och fattigdom. Hon har 
rekryterats till mentormamma för sin 

förmåga att se, lyssna och stötta. Som 
mentormamma arbetar hon med att 
ge andra mammor kunskap om sina 
egna och sina barns rättigheter. I en 
situation där fattigdomen är utbredd 
räddar det barns liv. 

Forskning visar att metoden med 
mentormammor är oerhört fram-
gångsrik och de sydafrikanska 
myndigheterna har nu börjat arbeta 
utifrån denna modell.     

Barnbidrag leder till bättre barn-
hälsa 
Det effektivaste sättet att förbättra 
barns hälsa är när stater kan säkra 
alla invånares rätt till social trygg-
het. Därför driver Svenska kyrkan 
ett aktivt påverkansarbete gentemot 
makthavare i Sverige, EU och FN 
för att fler länder ska införa sociala 
trygghetssystem, som exempelvis 
barnbidrag. Om alla barnfamiljer får 
ett bidrag, ökar barns - och därmed 
hela samhällens - möjlighet att 
utvecklas. Svenska kyrkan arbetar 
internationellt för barns rätt att leva 
ett tryggt liv. 

Stöd Svenska kyrkans
internationella arbete!

Din gåva behövs!

Ge en gåva:
BG: 900-1223  
PG: 90 01 22-3

www.svenskakyrkan.se/gedirekt 

Sms:a LJUS till 72905 
och ge 50 kronor

Swisha valfritt belopp till 900 1223
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Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av 
Kapstadens fattigaste områden. Här dör barn av 
undernäring, infektioner och bristande omsorg. Var 
med i kampen mot barnadödlighet! Stöd Svenska 
kyrkans internationella arbete - för alla barns rätt 
till ett tryggt liv!

Om Svenska kyrkans internationella 
arbete för att fler barn ska få fylla fem

LåT FlEr Få FyLlA FeM!

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit 
fylla fem år. Rätten till mat, rent vatten och 
hälsa är avgörande för barns trygghet. Din 
gåva tänder ett femte ljus – ge den idag!

pg 90 01 22-3
bg 900-1223

Swisha till 9001223
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Barnkören sjunger på Kyndelsmässodagen 8 februari. 
Foto: Patrik Carlsson.

Bibelutdelning till sexåringar 31 maj. Foto: Patrik 

Barn- och ungdomskörerna medverkar vid julkonserten 21 
december i Mjällby. Foto: M.B. Förra årets dopbarn får en gåva på Kyndelsmässoda-

gen 8 februari. Foto: Patrik Carlsson. 

Lekmännens 
dag firas 1 
februari i 
Stenlängan 
med sång av 
bl.a. Lekman-
nakårens 
ordförande 
Egon Nilsson. 
Foto: M.B. Marcus Bernhardsson föreläser utifrån boken om Lister-

släkten vid Bygdehistorisk afton i Mjällby församlingshem.

Middag med underhållning av Viktoria Persson, Maria Duvald 
och Bo Knutsson palmsöndagen 29 mars . Foto: M.B.
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Adventskonsert i Ysane med barnkörernas luciatåg och Yga-
nokören 14 december. Foto: Viktoria Persson

Rolf Nilsson medverkar vid julkonserten 21 december i 
Mjällby kyrka. Foto: Viktoria Persson

Rolf Nilsson 
medverkar vid 
nyårsbönen på 
nyårsafton 31 
december. Foto: 
M.B.

Kyrkokören medverkar vid musikgudstjänsten i Mjällby kyrka tret-
tondedag jul. Foto: M.B.

Mikael Henriksson från Blekinge museum 
föreläser om arkeologiska fynd på Vesan på 
Bygdehistorisk afton i Ysane. Foto: M.B.

Mässa i Ysane kyrka med skönsång av Ungdomskören. Foto: M.B.

Barnkörerna uppför sin musikal vid bönsöndagens gudstjänst i 
Mjällby kyrka. Foto: M.B
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Anna Tenten, Bo Knutsson och Patrik Carlsson vid 
pingstaftonens helgmålsbön i Mjällby minneslund  
23 maj. Foto: M.B.

Skärgårdssextetten med körsångare från Mjällby och Söl-
vesborg medverkar vid pingstdagens musikgudstjänst i 
Mjällby. Foto: M.B.

Mjällby kyrka söndagen den 14 juni. Patrik Carlsson har 
förbön över vigseln mellan Prins Carl Philip och 

Prinsessan Sofia. Foto: M.B.

”Musik i sommarkvällen” med Bo Knutsson, Ida Knutsson 
och Magnus Jonsson den 12 juli . Foto: M.B.

Viktoria Persson, Maria Duvald och barnen underhåller 
vid vägkyrkan i Ysane 29 juli. Foto: M.B.

Barnkören medverkar vid skördegudstjänsten i Mjällby kyrka 
den 11 oktober. Foto: Viktoria Persson.

Tacksägelsedagen och Patrik Carlsson håller förbön 
för nydöpte Hertigen av Ångermanland, Prins 

Nicolas. Foto: M.B.
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Kersti Södergren 
och Anna-Stina 

Bengtsson medver-
kar vid förtroende-
valdas kyrksöndag 

den 7 juni
 Foto: M.B.

Midsommarstången kläs i Mjällby den 18 juni. Foto: M.B.

Rolf Nilsson och Ida Knutsson medverkar vid midsommarda-
gens ”Musik och lyrik i sommarkvällen. Foto: M.B.

Solveig Wollin 
leder högmässan i 
Ysane kyrka på 
den helige Johan-
nes Döparens dag 
21 juni.  
Foto: M.B.

Johanna Hedlund sjunger 
vid musikgudstjänsten i 

Mjällby kyrka den 16 au-
gusti. Foto: M.B.

Marie Nilsson medverkar vid kontraktsmässan i Asarums 
kyrka 27 september. Foto: M.B.

Inför skördegudstjänsten den 11 
oktober är Mjällby kyrka vackert 
utsmyckad . Foto: M.B.

Bygdehistorisk afton och professor Dick Harrison förelä-
ser den 14 oktober om ”Korståg i Norden”. Foto: M.B.
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Ysane församlingshem i samband med de förtroende-
valdas kyrksöndag den 25 oktober. Kyrkorådets ordf. 
samt kyrkofullmäktiges ordf. delar ut Mjällby för-
samlings hedersgåva till Ruth Knutsson och 
Marianne Hansson, med anledning av att de har va-
rit förtroendevalda i 20 år. Foto: Ebbe Södergren.

Rolf Nilsson underhåller på Torsdagsträffen den 8 
oktober. Foto: Birgit Larsson

Marcus Bernhardsson leder kulturhistorisk vand-
ring på Mjällby kyrkogård. Foto: Birgit Larsson. 

Patrik Carlsson tar underhållningen till nya nivåer 
på Café da Capo 14 februari. Foto: Birgit Larsson. 

Denise och Felicia Tenten sjöng vid julbönen i 
Mjällby kyrka den 24 december. Foto: Birgit Larsson.

Marie Nilsson överlämnar blommor till torsdagsträf-
fens värdinnor Siv Edvardsson och Karin Nilsson på 
Torsdagsträffens julfest den 12 december. 
Foto: Birgit Larsson

Barbro från Göingeflickorna och hennes man Lars 
Svensson underhåller vid kaffet i Ysane den 11 okt. 
Foto: Birgit Larsson.

Bygdehistorisk visning om S:t Petrustavlan i Mjällby 
kyrka. Foto: Britt-Inger Gustavsson.
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Även Ysane kyrka är rikt utsmyckad inför årets skördeguds-
tjänst, den 11 oktober. Foto: Birgit Larsson.

Solveig Wollin på Cafe da Capo 14 februari. Foto: Patrik 
Carlsson.

Torsdagsträffens utfärd 21 maj. Kaffe i Mörrums för-
samlingshem. Foto: Patrik Carlsson

Mjällby kyrkokör medverkar vid Midfastosöndagens 
kyrklunch i Ysane 15 mars. Foto: Birgit Larsson. 

Marie Nilsson, Patrik Carlsson och Bo Knutsson tar ton på 
Torsdagsträffen 15 januari. Foto: Birgit Larsson

Julhälsning i Stenlängan med Hälleviks gitarrgrupp 
21 december. Foto: Birgit Larsson. 

Barnkörens luciatåg på Torsdagsträffens julfest den 12 de-
cember. Foto: Birgit Larsson
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Det gamla sockenbiblioteket 
i Mjällby – visst minns jag 
det. Det låg under takåsarna 
i det gamla Kommunalhuset. 
Det vore synd att säga att 
det var stort. Det såg mest ut 
som ett litet smutt. 

Som bibliotekarie fungerade den goda 
och timida lärarhustrun Betty 
Tillström. Hon var gift med folk skol-
läraren Sigurd Tillström i Mjällby. 
Betty kom ursprungligen från Noger-
sund och var dotter till fiskeri över-
uppsyningsmannen Johan Persson, 
”Offas Johan” kallad. Hon hade 
många syskon, bl.a. lärarinnan Pella 
Johansson och kustuppsyningsmannen 
Herman Nyström, boende i Hällevik.
Betty Tillström hade ett stående ut-

tryck varje gång hon lånade ut en bok. 
Hon sade alltid: ”Det är en bra bok, 
den där.” Det är inte riktigt säkert hon 
hade läst alla böckerna men låt oss tro 
det.

Det saknades inte spindelnät på en del 
hyllor men låt så vara, biblioteket var 
välbesökt och då inte minst av oss 
pojkar från Markasträtet i Hosaby. Vi 
cyklade dit de kvällar då det var öppet 
och hade med oss hem många digra 
verk. Jag var en brådmogen tonåring 
ty jag läste faktiskt Per Hallström 
(1866-1960): Han fick aldrig Nobel-
priset i litteratur men väl hans tre 
samtida, nämligen Selma Lagerlöf, 
Verner von Heidenstam och Erik Axel 
Karlfeldt. Per Hallström var en 
lysande novellist. Han invaldes i 
Svenska Akademien 1908 och var 
dess ständige sekreterare 1931-1941.

Det gamla Kommunalhuset i Mjällby 
var ganska intressant. Vaktmästare där 
var Amanda Österberg som även 
bodde där. Hon band begravnings-
kransar och hade alltid hand om 
serveringen i nedre våningen där folk 

Det gamla 
socken-

biblioteket i 
Mjällby
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Listerlandets första offentliga bibliotek inrättades i Mjällby kyrkas sakristia av 
kyrkoherde H.B. Hammar i mitten av 1800-talet. En del av detta bokbestånd 
finns bevarat och ingår numera i Sölvesborgs biblioteks antikvariska bokbestånd. 

F.d.  Mjällby kommunalhus, dagens fritidsgård ”Fritan”, är byggd år 1901. Här 
blev Sigurd Tillström år 1910 lärare samt formellt kommunens bibliotekarie år 
1919, även om hustrun Betty var den som skötte bibliotekets sysslor. År 1945 hys-
te biblioteket 1.500 bokband. 
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Vinterkryss

Lösning till höstkryss 2015

Vinnare korsord ”Höstkryss 2015”
1:a pris: Gunvor Larsen
2:a pris: Ola Möller
3:e pris: Marie Stenqvist

Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 11 
januari 2016 till ”KyrkNytt, 
Mjällby församling, Kyrkvägen 4, 
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp. 
Märk kuvertet ”Vinterkryss 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

samlades efter begravningsakten i Mjällby 
kyrka. Amanda Österberg var en varmt 
deltagande människa. Hennes bror 
Bernhard Österberg var kyrkväktare och 
sålde även likkistor varför han också kun-
de kalla sig begravningsentreprenör. Som 
sådan hade han konkurrens av begrav-
nings entreprenören Carl Danielsson, som 
hade sin byrå ett stycke bort. Min mor 
berät tade att i sin ungdom hade Amanda 
Österberg verkat som hattmodist.

De gamla gedigna och rejäla Mjällbyborna 
har undan för undan lämnat det jord iska. 

Det är skönt att minnas dem ty de 
satte onekligen sina fot spår i den 
tidens samhälle. De har kommit till 
ro under kyrkohällen och livet har 
gått vidare. Ett nytt släkte har tagit 
vid men också de skall en gång 
föras till evig sabbats vila i mullen 
på Mjällby kyrkogård.

Jag höll på att glömma en sak när 
det gäller Carl Danielsson. Han var 
nämligen också kyrkoringare med 
allt vad detta innebar med att passa 
tider. Han måste ju ringa vid varje 
gudstjänst och vid alla begrav-
ningar. Sen hade han ju lördags-
kvällens helgmålsringning. Carl 
Danielssons far Johan Danielsson 
var orgeltrampare. Johan Danielsson 
kom invandrande från Ringamåla. 
Han var son till båtsmannen Daniel 
Sommar.

Ove Johnsson
Foto: M.B. 2015
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ligt väder eller i mörker. Vädret har 
under byggtiden varit mycket besvär-
ligt med kyla, snö, regn och storm, vil-
ket gjort att den nylagda vägen ut dit 
ideligen spolades över av sjön. Fyren 
som är 13 meter hög kommer att kosta 
60 000 kronor. 

17 dec. Krokåsbon och förre fisk-
handlaren August Nilsson bedömdes 
i yngre dagar som obotlig efter en 
hjärnhinneinflammation. Nu fyller 
han 90 år och tänker fira med en mot-
tagning, då kommer Missionsförbun-
det att hålla ett möte hos honom. Han 
berättar: det var nära att jag blivit såld 
på auktion som barn på grund av att 
far blivit sjuk och inte kunde betala 
skatten. När inte fjärdingsmannen fick 
några pengar tog han en kudde som 
säkerhet. Men min moster lånade far 

pengar till skatten. I sjuårsåldern fick 
jag börja hjälpa till med fisket i en öp-
pen fembordseka som roddes, segel 
fanns inte. År 1900 slutade August 
Nilsson med fisket och blev kock på 
en skuta som byggts av hans fosterfar 
Kullberg i Sölvesborg. Senare köpte 
han trålaren ”Drott”, den första i Öst-
ersjön, den hade sumpar i båten och 
därmed kunde levande torsk levereras 
både till Malmö och Kalmar. Efter en 
tid inköptes skutan ”Didrik” som gick 
med koksgrus från Stettin till Karls-
krona. Den skutan blev helt söndersla-
gen i en storm. 10 år senare startade 
han upp en fiskaffär i Krokås och även 
en filial i Västra Näs. Senare började 
han skriva en bok med axplock ur sitt 
liv, men på grund av sjukdom blev 
bara 260 sidor klara.

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

3 dec. En sömnadskurs har under 
hösten varit ordnad i LIS lokalavdel-
ning i Sölvesborg och Mjällby, med 
fru Viola Jeppsson som lärarinna. Det 
är fjorton fruar som samlats i slöjdsa-
len i Mjällby skola för att diskutera 
sömnad och att sy nya plagg.

- Mjällby socialnämnd har vid sam-
manträde antagit Ahlgrens bageri i 
Hörby till leverantör av matbröd, samt 
köpman Leif Simonsson, Hällevik, till 
leverantör av manufakturvaror, kött-, 
fläsk och charkuterivaror till Mjällby 
ålderdomshem under nästa år.

14 dec. Ny fyr byggs på Sillnäs udde, 
där det under många år funnits ett s.k. 
stångmärke, till ledning för de sjöfa-
rande. Dessa har ej alls varit tillfreds 
med märket, som ju inte synts vid då-
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Några av sömnadskursdeltagarna tillsammans med sin lärarinna längst till höger. Från vänster: Evy Persson, Anna-Greta 
Ahlgren, Berta Jeppsson, Vivianne Svensson, Elsa Nordberg, Marta Larsson och Naimi Larsson. Ur BLT.



21 dec. Mjällby, Hällevik och Dju-
pekås sjömansvårds-syföreningar har 
åter bidragit till sjömännens jul i främ-
mande hamnar. Jullistorna har gett 
över 2 000 kronor och ett 100-tal jul-
klappar har sänts iväg, så sjöfolket får 
känna julhelg även detta år.

- Kalkon 12.50 kr/kg, lutfisk 4.40 kr/
kg, Cox Orange 2.45 kr/kg, vörtbröd 
1.75 kr/st.

- Vid Hässleholms tekniska skola har 
från väg- och vattenbyggnadstekniska 
linjen utexaminerat Jan Fogelström, 
Hällevik.

- Byggnadsstyrelsen har godtagit ett 
förslag till belysningsanordningar på 
Mjällby kyrkogård. 

- Det nya ålderdomshemmet i Mjällby, 
som kommer att bli ett av landets mo-
dernaste, håller nu på att färdigställas. 
Flera paviljonger är redan färdiga och 
inflyttningsklara. Inflyttningen beräk-
nas ske omkring den 1 mars.

- Folkmängden i Ysane församling var 
vid årets slut 1 444 personer, en ök-
ning med 15. Äldst är änkefru Anna 
Olsson, Ysane, som är född 10 sep-
tember 1869. Folkmängden i Mjällby 
var 5 588 personer, en ökning med 81. 
Äldst i församlingen är fröken Ingri 
Mattisson, Mörby, född 24 mars 1866.

- Sölvesborgs-Tidningen. Helår 90 
kronor.   

3 jan. - Nyårsdagens snöstorm över 
Lister, var den värsta på 25 år. Vid 

middagstiden började snön vräka ned 
samtidigt som vinden övergick till 
stormstyrka, på Hanö uppmättes 22 
sek.m. vindstyrka och sikten var näs-
tan obefintlig. Det blev förseningar i 
tågtrafiken och en del bilolyckor in-
träffade.

- Nyårsdagen var sista tjänstgörings-
dagen för lantbrevbärare Leonard 
Persson, Hörvik, som nu går i pen-
sion efter 26 tjänstgöringsår. Sista 
dagen blev han föremål för hyllningar 
i poststationen i Lister-Mjällby, där 
postmästare R. Edebrand och förste 
kontrollör Lars Sterzel liksom förste 
postiljon Nils Jansson mött upp och 

tackade för en mångårig trofast gär-
ning. Leonard Persson efterträdde år 
1939 sin far Per Nilsson som började 
sin tjänst redan år 1905. Sonen Percy 
Persson kommer nu att överta faderns 
tjänst och blir därmed tredje genera-
tionen lantbrevbärare.

17 jan. Den 1 mars 1957 började 
Helge Wendel, Krokås, sin tjänst som 
postbud på postbåten ”Listerland”, 
som då upprätthöll trafiken mellan 
fastlandet och Hanö. Men nu blir tra-
fiken kommunaliserad, då tycker Wen-
del att nio års tjänst kan räcka. Det 
blir skeppare Ernst Södergren, Hälle-
vik, som tar befälet på den 4 år gamla 
postbåten ”Sundspilen”. ”Listerland” 
såldes (så småningom) till piratradio-
sändaren ”Merkur” och stationerades 
i Öresund. Godsomsättningen har un-
der åren varit ganska konstant, medan 
oljetransporterna från Karlshamn ökat 
avsevärt. Under fjolåret skeppades 
154 000 liter brännolja över till ön, 
även passagerartrafiken har ökat då 
många turister besöker ön sommar-
tid. Innan sista turen till Hanö startade 
blev Wendel uppvaktad och hyllad av 
postverket med bokverket ”En post-
man minns”. Föreståndaren för posten 
i Hörvik fru Gulli Adefjärd överräckte 
en blomsteruppsats, Hanö bygde-
gårdsförenings ordförande Albin Jo-
hansson överlämnade en bronstallrik 
med inskription.

- Eleverna vid Mjällby skola var samt-
liga samlade till friluftsdag på Mörby 
Backe, där man roade sig med skidåk-
ning och att åka tefat på de fina sten-
hällarna. Ett par hundra elever deltog 
och samtidigt kunde man avlägga prov 
för snöstjärnan. Det var premiär för 
utspisning i det fria, vilket skedde på 
dansbanan där det bjöds rotmos och 
korv med senap samt mjölk och bröd.

- Kokhöns 4.95 kr/kg, fläskkotlett 
11.20 kr/kg, tomater 2,60 kr/kg, ba-
naner 1.90 kr/kg. I baren: bruna bönor 
med fläsk och brylépudding kr. 3.50, 
isterband med stuvad potatis och glass 
kr. 3.50
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Ett nytaget foto av fyren på Sillnäs udde.
Foto: Birgit Larsson

August Nilsson Ur BLT
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Ett fyrkantigt järn i Mjällby 
– av Hans Milton

Boskapsskötseln spelade i 
äldre tider en mycket bety-
delsefull roll i lanthus håll-
ningen både som en egen 
näringsgren och som förut-
sättning för åkerbruket. 
Antalet kreatur per bruk-
nings enhet var ofta stort, 
men varierade naturligtvis 
med hänsyn till tillgången 
på lämplig betesmark.

Betesdriften på såväl in- som utägor 
var noga reglerad i det gamla bonde-
samhället. Så heter det t.ex. i den sär-
skilda ”byordning” som fastställdes 
av byemännen i Mjällby  år 1771: 
”Sedan wåhrtiden är förbi, må ingen 
utsläppa, tjudra eller beta hästar eller 
fäkreatur i byens samfälta wångar 
och inägor, utan alla blifwa derom 
först ense.”  Motsvarande bestämmel-
ser har säkert funnit i alla andra byar 
på Listerlandet.

Det kanske största problemet i krea-
tursskötseln var annars vinterfodring-
en. Höskörden på bondgårdarna räck-
te för det mesta inte till för att kunna 
hålla djuren vid liv utan fick komplet-
teras med en omfattande lövtäkt samt  
insamling av mossa, ljung och dylikt. 
Trots att djurstocken kraftigt reduce-
rades vid höstslakten, kom ändå den 
boskap, som blev kvar i stallen över 
vintern, att mer eller mindre svältfö-
das.

Farsoter och djurläkekonst
Även om svältfödningen i sig utgjor-
de ett ständigt bekymmer inom 
boskaps skötseln, kom de upprepade 
stora kreatursfarsoterna att bli ett 

Staffan stalledräng vattnar sina fålar. Medeltida takmålning i Dädesjö kyrka i 
Småland. Annandag jul brukade drängar på Lister in på 1800-talet i fotsida vita 
skjortor till häst rida ”Staffan Skee” i bygden och sjunga Staffansvisan, gärna 
med någon särskilt värmande dryck till tack.
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ännu värre plågoris för allmogen. 
Särskilt svårt härjade dessa boskaps-
pester under 1700-talet.  Från Central-
asien spred sig den farliga och smit-
tosamma sjukan vid århundradets 
början till Västeuropa. Knappast nå-
got land skonades.

Med ”djurläkekonsten” var det under 
de stora boskapsfarsoternas tid 
mycket dåligt beställt i riket. Ett 
ordnat veterinärväsen saknades så 
gott som fullständigt. De trevande 
försök till en mera tillfredsställande 
ordning, som trots allt prövades, 
bemöttes med skepsis och ibland 
öppen fientlighet av bondebefolk-
ningen. Den kreatursbot, vilket i 
stället florerade desto ymnigare, var 
oftast både primitiv och verkningslös. 
Någon effektiv läkemetod vid sidan 
av det rena kvacksalveriet kände 
bönderna i regel inte till.

Klockare Kemner
Till de få, som framgångsrikt lycka-
des med en egen huskur, hörde klock-
aren Claes Christian Kemner i Mjäll-
by. På denna ort hade fäsjukan börjat 
visa sig i december 1763 ”med myck-
en häftighet oactad alla använde bo-
temedel.” Enligt en samtida anteck-
ning av kontraktsprosten Jöns Brock i 
Bräkne-Hoby var klockaren den ende 
i byn, som förstått att rädda sina djur. 
”Kamfert och brennevin”, skriver 

prosten, ”blandar han tillhopa, dop-
par der uti en fjäder och stryker der 
med creaturen in i näsbårerne hvarje 
morgon och afton.”

Det är begripligt, att den svenska all-
mogen i sin nöd också utnyttjade 
otillåtna behandlingsmetoder för att 
bemästra boskapspesten. Från Lister 
är i häradstingets domböcker omta-
lade några sådana fall från tiden 
1718-20. De belyser inte bara äldre 
folkliga föreställningar utan även när 
och hur dessa föreställningar kunde 
vandra från en landsdel till en annan.

Järnet i Mjällby
I januari år 1719 stod bonden Sone 
Nilsson från Mjällby inför Listers 
häradsting anklagad för att ha låtit 
smeden Per Larsson i grannbyn Ho-
saby göra ”ett fyrkantigt litet järn” åt 
sig. Med detta järn, så löd anklagel-
sen, hade Sone bedrivit vidskepelse i 
syfte att skydda sina hästar för all 
slags sjukdom.

Bonden försvarade sig med att, han 
föregående år inför några hos honom 
vid tillfället inkvarterade artillerister 
beklagat sig över sin stora olycka. 
Flera av hans hästar hade nämligen 
blivit dåliga och dött, den ene efter 
den andre, och de övriga var svårt 
sjuka. En av soldaterna gav honom då 
rådet, att så fort som möjligt anskaffa 
några järn av knivblad eller liestum-
par. Om dessa sedan slogs fast vid 

krubborna, så skulle ”intet elagt tyg” 
kunna göra hästarna skada.

För rätten kunde Sone också uppvisa  
ett järn, vilket beskrevs som ”helt 
litet och liksom tvenne korsvis lagda 
latinska S eller bokstaven X”. Utöver 
detta järn ägde han ytterligare två, 
som fortfarande satt inslagna i häst-
krubborna. Om någon magisk och 
vidskeplig handling hade det alls inte 
varit fråga.

Smeden Per bekräftade i allt väsent-
ligt Sones berättelse. Denne hade 
således en dag kommit till hans smed-
ja och bett honom smida tre små kors 
av en skära eller ett knivblad till hjälp 
för sina sjuka hästar. Att sådana järn 
skulle ha kraft att fördriva allsköns 
”pyske”, som kunde vara i stallet och 
åsamka hästarna olägenhet, hade 
Sone fått veta av en ”artillerikarl”. 
Förmodligen åsyftas här en s.k. natt-
pyske, dvs. ett slags hus- eller små-
troll.

Av det sagda och eftersom såväl präst, 
nämndemän och närvarande allmoge 
från Mjällby socken intygat, att Sone 
Nilsson ”städse fört ett wackert och 
stilla lefverna”, lät domaren till sist 
nåd gå före rätt. Dock först sedan 
Sone ”allvarligen” förmanats, att 
fortsättningsvis ”för alla elaka och 
fördömeliga konster taga sig behöri-
gen till wahra”.

Fortsättning följer…

En bonde ryktar sin häst, detalj ur 
Olaus Magnus ”Historia om de nord-
iska folken” 1555

”Sjuk häst”, bild ur boken ”Peter Hernquists sjukdomslära – husdjurens inre 
sjukdomar”
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Kärnan i Svenska kyrkan är 
tron på en kärleksfull, när-
varande och livgivande Gud, 
vars tydligaste ansikte är en 
levande och uppstån den 
Kristus. 

Utifrån uppdraget att levan degöra 
berättelsen om Jesus verkar Svenska 
kyrkan som en öppen och demo kra tisk 
folkkyrka. En kyrka där alla är väl-
komna att vara med, fira gudstjänst, ta 
initiativ och ansvar.

Svenska kyrkans historia går tillbaka 
till 800-talet. Sedan 1100-talet ringer 
kyrkklockorna varje söndag till guds-
tjänst i alla delar av landet. Åtta av tio 
svenskar är medlemmar i Svenska 
kyrkan.

Gudstjänsten är centrum i Svenska 
kyrkans församlingsliv. Varje år firas 
närmare en halv miljon gudstjänster, 
med cirka 20 miljoner besökare. 
Dessa gudstjänster är av skilda slag: 
söndagsgudstjänster, nattvardsmässor, 
musikandakter, familjegudstjänster 
med mera.

En närvarande kyrka
Som en påminnelse 
om Guds närvaro i 
allt som sker vill 
Svenska kyrkan vara 
med i livets alla skift-
ningar. Nära i såväl 
vardagen som när vi 
samlas till att fira de 
stora ››livshögtider-
na‹‹  dop, konfirma-
tion och vigsel, och 

avskedet från en närstående i begrav-
ningsgudstjänsten.

Svenska kyrkans församlingar är ut-
spridda över Sverige, och på ett 40-tal 
platser runt om i världen. Församling-
arna har lokalt självstyre. En kyrko-
herde ansvarar tillsammans med ett 
demokratiskt valt kyrkoråd (inom hela 
Svenska kyrkan är ungefär 55 000 

förtroendevalda verksamma) för för-
samlingens arbete.

I församlingen finns en eller flera 
präster, vaktmästare, kyrkomusiker, 
pedagoger, diakoner och annan perso-
nal som församlingen behöver för att 
kunna driva sin verksamhet – totalt 
har Svenska kyrkan cirka 25 000 an-
ställda.

En aktiv kyrka
Några hundratusen engagerar sig ock-
så ideellt. Alla medlemmar har till-
sammans ansvaret för att församling-
ens grundläggande uppgifter blir 
utförda: att fira gudstjänst, visa om-
sorg om medmänniskor och berätta 
om kristen tro. Konkret uttrycks detta 

på en mängd olika sätt: dop, natt-
vardsgudstjänster, konfirmandläger, 
själavårdssamtal och körverksamhet 
varvas med föredrag, öppen förskola 
och hembesök. Med mera.

Varje församling är en plats för enga-
gemang i frågor och aktiviteter som är 
viktiga för just den församlingen.

Varje församling ingår i något av lan-
dets 13 stift. Huvuduppgiften för stif-
tet är att stödja det lokala församlings-
livet.

En hjälpande kyrka
Svenska kyrkans arbete finansieras till 
största delen av den kyrkoavgift som 
alla medlemmar betalar. Denna går 
bland annat till:

Sverige och i andra länder: besök hos 
gamla, familjerådgivning, hjälp till 
unga människor, till sjuka och ensam-
ma och hjälp till svenskar utomlands.

-
riteteter och för alla de människor 
som saknar röst i vårt samhälle.

unga genom till exempel närvaro i 
förskola, skola och högskola.

-
het, gudstjänster, musikprogram och 
annat.

av konstnärlig verksamhet ges rum 
och sammanhang.

En världsomfattande kyrka
Svenska kyrkan är 
en del av den 
världsvida kyrkan 
och har djupa rela-
tioner med kyrkor 
runt om i världen. I 
den internationella 

verksamheten deltar Svenska kyrkan i 
ett arbete i rättvisans tecken, för att ge 
människor förutsättning till ett värdigt 
liv, frihet från förtryck, fred, försoning 
och en hållbar utveckling.

Kyrkans arbete utomlands är stort och 
viktigt. Att bära hopp till världen ge-
nom bistånd och genom att påminna 
om alla människors lika värde tillhör 
kyrkans viktigaste uppgifter. Det är en 
självklarhet i kristen tro.

En öppen kyrka
Svenska kyrkan är öppen mot andra 
samfund och religioner, och ser det 
som en viktig uppgift att söka samspel 
och samförstånd.

Svenska kyrkans främsta företrädare i 
vardagen är du och jag. När vi delar 
tro, hopp och kärlek klär vi kyrkans 
mångtusenåriga budskap i vardags-
nära ord och handling.

Detta är 



Kyrkoavgiften
Svenska kyrkans arbete finansieras till
största delen av den kyrkoavgift som
alla medlemmar betalar. Avgiftens stor-
lek bestäms lokalt i varje församling.
Cirka 80 årocent tillfaller den lokala
församlingen, för daglig verksamhet
och vård av kyrkobyggnader. Reste-
rande bidrar till det arbete som sker i
stiften och på den nationella nivån.

Mer information, på 
www. svenskakyrkan.se

Publicerat med tillstånd av Verbum AB

Ärkebiskopsborgen
i Åhus efter utgräv-
ningarna 2007-2010
Torsdag 18 feb. kl. 18:30 i 
Mjällby församlingshem

Jimmy Juhlin Alftberg, 1:e antikvarie på Blekinge
museum, var för ett par år sedan medförfattare och
projektledare för forsknings- och bokprojektet ”Borgen i
Åhus – ett medeltida maktcentrum”. De danska medeltida
ärkebiskoparna i Lund ägde och hade intressen i hela
Åhus län, där borgen, förmodligen Nordens äldsta
stenborg, utgjorde administrativt centrum. Vidare ägde
ärkebiskoparna mycket jord på Lister, medan Mjällby å sin
sida hade en del kopplingar till hospitalet i Åhus.
Arrangör Lekmannakåren. Kaffeservering och fri entré.

illen i vår kulturhistoria – en viktig 
näring för Listerlandet 
Torsdag 17 mars kl. 18.30 i Mjällby försam-
lingshem. Föreläsning av Fil.dr. Leifh Stenholm.

Under medeltiden fastade alla rättroende katoliker varje
onsdag och fredag samt inför de stora kyrkliga högtiderna,
inte minst de 40 dagarna före påsken.

sillen, kom att utgöra ett av de viktigaste måltidsinslagen.
Sillen, inte minst den saltade, var en av dåtidens större
lukrativa handelsvaror och är alltjämt en rätt som pryder
många nordiska bord till såväl fest som vardag. Men där
slutar inte historien. Nej sillen har haft stor betydelse
för vårt näringsfång och samhällsutveckling långt in på
1900-talet.
Arrangör: Lekmannakåren. Kaffeservering och fritt 
inträde

AA
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Torsdagsträffar
i Mjällby församlingshem

Torsdag 10/12 kl. 14.00

Torsdag 14/1 kl. 14.00

Välkommen!

AnslagstAnslagstaavlavla

Välkommen att vara med!
Maria Duvald

JulkonserterMjällby kyrka

Söndag 10 december kl. 18.00
Viktor Johansson kommer även i år framföra jul-
konserten "Julefrid" i Mjällby kyrka. Tillsammans 

med sin stråkkvartett och pianist kommer han 
sprida julstämning med nyskrivna arrangemang på 
både klassiska och moderna julsånger. Viktors jul-

Varmt välkomna!
Fri entré!

Söndag 20 december kl. 16.00
Kyrkokören, Ungdomskören, 

barnkörerna, 
Celenokören och Rolf Nilsson.

Andakt: Patrik Carlsson
Fri entré!
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Alice Aina Marie Nilsson, Hörvik 5/7
Vincent Alexander Henrik Nilsson, Hörvik 5/7
Ella Elin Ekstrand, Ängelholm 11/7
Benjamin Szabo Frohm, Haveliden 19/7
Ellen Kerstin Anna Nilsson, Hörvik 1/8
Mattias Milton Pettersson, Norje 1/8
Vera Arntzen, Istaby 9/8
Lennox Tomas Vilhelmsson, Dubai – Förenade Arabemiraten 15/8
Ebba Ellinor Marie Stävsjö, Ysane 22/8
Alexander Max Gabriel Persson, Hörby 30/8
Max Oscar Fernegård, Hörvik 13/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2015-16

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.

Liselotte Nyström och Johan Johansson, Lörby 24/7
Qingya Gua och Jan Andersson, Portugal 25/7
Linda Bergstrand och Richard Nilsson, Nogersund  25/7
Lina Eliasson och Kristian Persson, Istaby 1/8
Anette Hansen och Christer Morell Persson, Olofström 15/8
Elisabeth Edvardsson och David Engkvist, Hällevik 19/9

Vigsel

Agneta Dahlman, Hällevik 2/7
David Jeppsson, Mjällby 2/7
Sven-Erik Sigurdsson, Hosaby 3/7
Gun Mellberg, Krokås 3/7
Erik Magnusson, Mjällby 10/7
Stig Henriksson, Hällevik 10/7
Kurt Asper, Nogersund 17/7
Valborg Rehnström, Kristianstad 24/7
Anna-Maria Johansson, Norje 29/7
Birgitta Maricnic, Ysane 31/7
Gösta Nordgren, Nogersund 5/8
Judith Johnsson, Mjällby 5/8
Birger Mattisson, Mjällby 7/8
Harton Henningsson, Sölvesborg 21/8
Majken Nilsson, Mjällby 4/9
AnnaMaria Ericsson, Torsö 11/9
Thore Thagesson, Mjällby 17/9
Birgitta Håkansson, Hosaby 30/9

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

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

Vi har nya telefonnummer!
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.Fredag 27/11
13.45 Hanö missionshus, adventsgudstjänst, Solveig Wollin, 

Rolf Nilsson – sång, kaffe.
Söndag 29/11 Första söndagen i advent
10.30 Mjällby kyrka, adventsgudstjänst, Solveig Wollin, 

Kyrkokören, Rolf Nilsson.
Onsdag 2/12
8.00 Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 6/12 Andra söndagen i advent
11.00 Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Torsdag 10/12
14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffens julfest, 

luciatåg, medtag julklapp värd 40 kr. 
18.00 Mjällby kyrka, ”Julefrid”, julkonsert med Viktor 

Johansson.
Söndag 13/12 Tredje söndagen i advent
10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
16.00 Ysane kyrka, adventskonsert med luciatåg, Yganokören, 

Ungdomskören, barnkörerna.
Söndag 20/12 Fjärde söndagen i advent
8.00 Stenlängan i Mjällby, julhälsning, Patrik Carlsson, 

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

barnkörerna, Celenokören, Rolf Nilsson, andakt: Patrik 
Carlsson.

Onsdag 23/12 
13.30 Svalan i Mjällby, julbön.
14.30 Tärnan i Mjällby, julbön.
Torsdag 24/12 Julafton
14.00 Ysane kyrka, julbön, Solveig Wollin, Yganokören.
16.00 Mjällby kyrka, julbön, Solveig Wollin, familjen 

Knutsson.
Fredag 25/12 Juldagen
6.30 Mjällby kyrka, julotta, Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf 

Nilsson.
Lördag 26/12 Annandag jul
16.00 Sölvesborgs kyrka, musikgudstjänst, Niclas Thoor, 

gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling. 

Söndag 27/12 Söndagen efter jul
10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Torsdag 31/12 Nyårsafton
16.00 Listerkyrkan i Hällevik, nyårsbön, Solveig Wollin, 

gemensam gudstjänst med Listers EFS.
Fredag 1/1 Nyårsdagen
14.00 Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin, Johanna 

Hedlund – sång och valthorn.
Söndag 3/1 Söndagen efter nyår
11.00 Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Onsdag 6/1 Trettondedag jul
16.00 Mjällby kyrka, musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, 

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

Söndag 10/1 Första söndagen efter trettondedagen
10.30 Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 14/1
14.00 Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, ”Everglades 

– fåglarnas och alligatorernas Florida”, Ingmar Skogar 
visar bilder och berättar.

Söndag 17/1 Andra söndagen efter trettondedagen
11.00 Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Söndag 24/1 Septuagesima
14.00 Stenlängan i Mjällby, mässa, Lekmännens dag, 

Solveig Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.
Söndag 31/1 Kyndelsmässodagen
18.00 Ysane kyrka, ljusmässa, Patrik Carlsson, Robin 

Duvald – vibrafon och marimba, Maria Duvald – 
piano.

Onsdag 3/2
8.00 Mjällby kyrka, morgonmässa.
Söndag 7/2 Fastlagssöndagen
10.30 Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Kalendarium
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


