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Gott Nytt

Kyrkoår

Julgudstjänst i Mjällby kyrka.  
Foto: Patrik Carlsson



Gammaltestamentlig 
läsning
Foto. M.B, 

Gud som haver  
Gud som haver barnen kär 

Se till mig som liten är. 
Vart jag mig i världen vänder, 
Står min lycka i Guds händer. 
Lyckan kommer lyckan går,  

Du förbliver Fader Vår. 
Amen

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som 
i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i 
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Bönens år 2010
Svenska kyrkan har utlyst 2010 som ett bönens år. 

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 pis-

ka 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 välsignel-
ser 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

Här kan du skriva en egen bön eller läsa vad andra har skrivit:
http://www.svenskakyrkan.se/be/
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Årskrönika 2010 

Utdelning av församlingens hedersgåva till fem av kyrkokörens med-
lemmar efter 50 års engagemang. Foto: Josefin Pilthammar

Lutherhjälpens Julmarknad 21 novem-
ber Foto: Patrik Carlsson

Familjegudstjänst med musikal 6 december
Foto: Patrik Carlsson

Julkonsert 20 december
Foto: Patrik Carlsson

Julkonsert 20 december
Foto: M.B.
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Årskrönika 2010

Lekmannakårens ut-
färd den 10 april till 

bl.a. Blekinge Museum 
Foto: Patrik Carlsson Slottsgårdens boende lyssnar på 

Duvans kapell i Stenlängan. Foto: 
Marianne Hansson

Fredrik Zimmerdal 
värderar antikt Foto: 
Marianne Hansson

Hanödagen 17 juli
Foto: M.B & Marianne Hansson .

Vårgudstjänst på Hanö med Celenokören  
14 maj Foto: Patrik Carlsson

Torsdagsträffen 12 november: Elin och 
Carina Sigebo Foto: Marianne Hansson

Kyrkliga Arbetskretsens försäljning den 
23 mars Foto: Patrik Carlsson
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Årskrönika 2010

Dans kring midsommarstången 
Sommargudstjänst på Mörby Backe 

Foto: Patrik Carlsson

"Konsert i sommarkväll", Ida 
Knutsson och Markus Hallinen 20 

juni Foto: Patrik Carlsson

Tacksägelsedagen 10 oktober 
2009. Foto: M.B.

”Från Katthult till London”, konsert med 
Barnkören, Musikalgruppen och Sölvesborgs 

Musikkår den 6 november Foto: Patrik 
Carlsson

Pingstdagens mässa, körsångare och mu-
siker från Mjällby och Sölvesborg Foto: 

Patrik Carlsson

Konsert med Flauto Dolce 1 augusti
Foto: Patrik Carlsson
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Dopet – livets val

Det hör ju 
till… det är 
en släkthög-
tid… det är 

så vackert i kyrkan… Det 
kan vara svårt att sätta ord 
på det som känns viktigt i 
livet. Ibland kan en handling 
göra det lättare att förstå. 
Dopet är en sådan handling.

Vi kan inte se Gud med våra ögon. 
Det som sker i dopet kan vi inte heller 
se. Därför använder vi symboler som 
kan hjälpa oss att förstå. Det vi kan se 
i dopgudstjänsten kan berätta om det 
som inte syns.

Vattnet är livets symbol. Inget kan 
leva utan vatten. Livet vi döps till är 
det eviga livet. Den dagen kroppen 
inte längre orkar med, bär den som är 
döpt det eviga livet inom sig.

Dopklänningens vita färg betyder 
renhet och förlåtelse. I dopet får ditt 
barn omslutas av, ”klä på sig” Guds 
förlåtelse. 

Förlåtelsen finns sedan med som en 
möjlighet hela livet. Dopklänningen 
är för lång för barnet. Det är ett teck-
en på att barnet behöver få växa i sin 
tro genom livet.

Dopljuset visar oss två saker. Dels be-
rättar det om Jesus som säger om sig 
själv ”Jag är världens ljus. Den som 
följer mig ska inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus”, dels visar den hur 
den som döps får vara som ett ljus i 
en många gånger mörk värld.

Korstecknet är en segersymbol. På 
korset vann Jesus seger över ondskan. 
Döden fick ge vika för Livet. När 
prästen gör korstecknet betyder det 
att det som sker här inte är prästens 
ord och handlingar, utan Jesus själv är 
med i det som sker.

Varje förälder vill sitt barns bästa. 
Den bästa maten, de mjukaste kläder-
na, de säkraste leksakerna. Som för-
älder väljer du också medvetet eller 
omedvetet vilka värderingar barnet får 
med sig genom livet. Du vill säkert ge 
ditt barn goda värderingar och en fast 
grund att stå på.

Att döpa sitt barn är att välja det goda 
för barnet, att låta Guds kärlek få om-
sluta barnet genom livet. Det innebär 
också ett ansvar. Som förälder kan du 
hjälpa barnet att leva i sitt dop, t ex 
genom att läsa för barnet ur en bibel 
för barn, be tillsammans med barnet 
och ta med barnet till kyrkan.

Kyrkan vill naturligtvis hjälpa dig 
att visa ditt barn trons väg. De flesta 
församlingar har grupper för små och 
större barn. Det är naturligt för ett 
barn att tala om Gud. Vi vuxna får 
ibland upptäcka att det är barnen som 
lär oss om tro istället för tvärtom. Om 
vi vuxna visar att vi tar barnets frågor 
på allvar, hjälper vi barnet att växa i 
sitt dop.

HUR GÅR DET TILL?
Dop kan ske i en vanlig gudstjänst 
eller i en särskild dopgudstjänst. Vid 
dopet ber vi tillsammans för ditt barn 
och läser ur bibeln vad Jesus gjorde 
när man kom med barn till honom. 
Prästen tecknar korsets tecken över 
barnet. Det vill visa att Gud vill 
vara med ditt barn, dess tankar, ord 
och känslor. Ingenting som ditt barn 
kommer att vara med om i sitt liv 
är främmande för Gud. Löftet från 
dopet finns med genom hela livet. 
Tillsammans kommer alla som är med 
vid dopet att läsa trosbekännelsen. 
Det är kyrkans sammanfattning av 
vad kristen tro är. Efter trosbekän-
nelsen kan prästen ställa en fråga till 
föräldrarna: ”Vill ni att ert barn ska 
döpas till denna tro och leva med för-
samlingen i Kristi gemenskap?” Att 
svara ja på den frågan är att säga: Ja, 
jag vill att mitt barn ska leva sitt liv 
omsluten av Guds kärlek.

Efter frågan och svaret döper prästen 
ditt barn genom att ösa vatten på bar-
nets huvud tre gånger: ”i Faderns och 
Sonens och den helige Andes namn”.  
Nu är ditt barn också Guds barn.

Prästen lyfter upp ditt barn och säger: 
”Vi välkomnar dig i Guds familj och 
tar emot dig med kärlek och förvän-
tan!”

Fotograf. Patrik Carlsson
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En vanlig fråga brukar vara vem som 
ska bära barnet vid dopet. Det kan 
någon av föräldrarna göra, någon nära 
släkting eller någon av faddrarna. 
Den/de som ni valt till faddrar har 
sedan en fortsatt uppgift att vara en 
bra vuxen förebild och vän för barnet 
under uppväxten. Någon som bryr 
sig lite extra om barnet, men framför 
allt en som hjälper barnet (och för-
äldrarna) att komma ihåg dopets löfte 
om Guds närvaro. En av fadderns 
viktigaste uppgifter är att be för sitt 
fadderbarn.

HUR GÖR VI?
Vill du att ditt barn ska döpas tar du 
kontakt med pastorsexpeditionen i 
god tid (minst ett par veckor innan), 
för att bestämma dopdatum. I många 
församlingar finns det särskilda dop-
dagar. Det kan vara flera barn som 
döps samtidigt. När du anmält dop, 
kommer den präst som ska döpa ditt 

bar att ta kontakt med dig. Det är van-
ligt att man då bestämmer en tid för 
att träffas och tala om dopet. Det blir 
ett tillfälle att lära känna varandra lite 
och samtala mer om vad dopet är och 
hur det går till.

Om du vill vänta med dopet, men 
ändå vill att ditt barn ska tillhöra kyr-
kan, ska du anmäla det till din hem-
församling. Svenska kyrkan menar att 
dopet är helt och hållet en gåva från 
Gud. Även ett litet barn kan ta emot 
den gåvan.

Det är en vanlig missuppfattning att 
barnet får sitt namn i dopet. Barnet 
får sitt namn så snart föräldrarna be-
stämt det och det blivit registrerat hos 
skattemyndigheten. Däremot nämns 
barnets alla namn vid dopet. Inför 
Gud är barnet inte något nummer el-
ler en i mängden, utan en alldeles 
speciell person. Ändå kan man fak-
tiskt säga att ditt barn får ett namn vid 

dopet. Det får namnet Kristen. Precis 
som ett efternamn visar vilken familj 
man tillhör, visar namnet Kristen att 
ditt barn hör ihop med Kristus, och 
tillhör Guds familj.

Om du undrar över något som gäller 
dopet är du välkommen att kontakta 
pastorsexpeditionen.

Kyrkan vill hjälpa dig som för-
älder att låta barnet upptäcka den 
kristna tron. I de flesta försam-
lingar finns grupper för barn i alla 
åldrar, också för de allra yngsta. 
Familjegudstjänsten kan vara ett en-
kelt sätt att tillsammans med sitt barn 
upptäcka gudstjänsten och kyrkan. Ta 
gärna reda på vad som finns i Mjällby 
församling! 

Varmt välkommen! 

Del av texten ”Dopet – livets val”, art. nr. 7-0079 
CC. Tryckt med tillstånd från Verbum, Stockholm



25 nov. Tekniken går framåt på alla 
områden och nu finns maskin även 
för skrapning av minkskinn. Köpman 
Fritiof Persson i Hörvik har installerat 
en sådan med en kapacitet av inte min-
dre än 50 skinn i timmen. Uppfinnare är 
en amerikansk minkfarmare i svensk-
staten Minnesota. Det är den första på 
Lister och i hela Sverige finns bara tre 
förut.

13 dec. Fröken Solveig Isaksson, 
Ysane, blev Sölvesborgs Lucia.

-	 34 pensionärer finns på Mjällby ål-
derdomshem och äldst av dem är förre 
fiskaren Mattis Jönsson, V. Näs, som 
liksom övriga boende blev bjudna på 
kaffe och kakor av Lucia med tärnor, 
som gästade hemmet i söndags.

-	 Lantbrevbärare Gottfrid Hurtig, 
Istaby, fick av distriktschefen Skogman, 
Malmö, mottaga medalj ”för nit och 
redlighet i rikets tjänst”. Hurtig som har 
31 års tjänst som cyklande lantbrevbä-
rare på linjen Mjällby-Hörby-Torsö-
Mörby.

-	 Fru Agda Wendelsohn, Nogersund, 
mötte upp vid tågstationen och tog 
emot ett av de tjugofem berlinbarn som 
kom till Blekinge och ingår som en del 
av de tvåhundra barn som anlände till 
Sverige. De är uttagna av staden Berlins 
skol- och barnavårdsmyndigheter och 
vistelsen i vårt land sker i samband 
med Svenska missionsförbundets ut-
landshjälp. De skall stanna här i tre 
månader och är mycket förväntansfulla 
på vad som komma skall i deras nya 
fadderhem. Att få uppleva den svenska 
julen och få äta så mycket julgotter man 
vill, det blir allt något att tala om för 
mamma och pappa i Berlin, när 6-årige 
Manfred Schroeder och alla de andra 
återvänder hem.

29 dec. En stor fin och ny postbåt blev 
en storslagen julklapp åt hanöborna. 
Den av postbåtföraren Helge Wendel i 
Krokås beställda båten sattes i sjön vid 
båtvarvet i Vägga. Den har plats för 70 
passagerare och får namnet Sundspilen. 
Gamla postbåten Listerland har Wendel 

sålt till Radio Mercur, den fria radiosän-
daren som är förankrad i Öresund.

-	 Prenumerationspris 1961. Helt år 59:-. 
Månad 6:-.

3 jan. Mjällby kyrkoråd har till kyr-
kokassör utsett nämndeman Knut 
Bengtsson, Lörby skog.

-	 Rekordkollekt i Mjällby församling, 
då det under 1960 noterades goda resul-
tat då sammanlagda summan översteg 
16 000 kr och är den hittills största under 
ett år.

-	 Fjolårssatta potatis skördas i Mjällby 
på årets andra dag. Detta något unika 
inom jordbruket inträffade igår hos lant-
br. Torsten Svensson, Knutsbygd. Genom 
det dåliga vädret i höstas sattes fälten näs-
tan helt under vatten och det var omöjligt 
att skörda på normal tid. Men med hjälp 
av lantbrukare Edvin Bengtsson, Mjällby 
Åsar, och hans bägge hästar, som körde 
upp fårorna kunde familjen med tre dött-
rar och några lejda plockare, rädda pota-
tisen. Dessa lämnades till fabriken med 
fin kvalité.

13 jan. Mjällby byggnadsnämnd god-
kände den uppgjorda redogörelsen över 
verksamheten under 1960. Under det 
gångna året har beviljats lov för 28 enfa-
miljs bostadhus, ett flerfamiljshus om 18 
lägenheter, 67 sommarstugor, 25 mink-
gårdar och 11 frysanläggningar vid mink-
gårdar. 90 procent av sommarstugorna 
uppfördes i Sandviken där även en ki-
osk fick uppföras av lantbrukare Hilding 
Svensson, Mörby.

-	 Fläskkarré pr kg 6.50. Knackwurst 
pr kg 5.20. Strösocker 2 kg 2.60. 
Fastlagsbullar pr st. 0.40 kr.

25 jan. 310 kr blev slutbudet för det 
20-dollars amerikanska guldmynt från 
slutet av 1800-talet, som inflöt i tret-
tondagskollekten i Mjällby kyrka. En 
myntsamlare i Dalarna gav det högsta 
budet, berättar kyrkoherde R. Stjernquist, 
det antogs och myntet skall omedelbart 
sändas till honom.

11 febr. 86-åring i Nogersund spe-
lar 2-radigt dragspel med glans. Det är 

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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Systrarna Elsa och Britta Torstensson 
fick inleda det nya året med att plocka 
potatis. Kortet tillhör: Britta Fransson



…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 20 
december till ”KyrkNytt, Mjällby 
församling, Kyrkvägen 4, 294 71 
SÖLVESBORG” eller lämna den på 
pastorsexpeditionen. Märk kuvertet 
”Vinterkryss 2010”

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

Lösning till Höstkryss 2010
Vinnare	av	”Höstkryss	2010”

1:a pris Inge Rolander
2:a pris Kerstin Lindgren
3:e pris Gunilla Listersjö

änke fru Anna-Sofia Johansson som bor 
i Nogersund tillsammans med sonen 
Gustav Martinsson och dennes familj. 
En av de trivsammaste timmar jag haft 
på länge, säger tidningens reporter som 
gästade hemmet. Det tvåradiga drag-
spelet kom genast fram och sondottern 
Birgit tog fram gitarren, så snart var 
det musik i huset med bl.a. Lapp-Lisas 
sånger. Det första dragspelet fick jag i 
20-årsåldern, det var ett s. k. magdebur-
gerspel med klaffar istället för knappar, 
berättar fru Johansson, som även spelat 
offentligt både i Nogersunds Betel där 
hon har varit aktiv i syföreningen i 
många herrans år och i församlingshem-
met i Mjällby vid de gamles fest.

-	 Det är en stor dag för skolväsendet 
i Mjällby kommun när Centralskolan 
i kyrkbyn står färdig för invigning och 
därmed avslutas en byggnadsperiod om 
10 år. De gamla byskolorna i Mjällby 
och Hörby är nu ett minne blott istället 
har skapats en imponerande skolanlägg-
ning av högmodernt slag. Enligt rektor 

Fritz Agnvall stod första etappen klar 
hösten 1952 och kostade ca 430 000 kr 
medan den nu avslutande etappen gått 
på ca 1.2 miljoner kr. I samband med 
invigningen kunde skolstyrelsens ord-
förande H. Sternby meddela att konsul 
Thure Carlsson, Sölvesborg, ämnade 
donera 3 000 kr, som troligtvis skall 
användas till en stipendiefond.

18 febr. Femårige Thomas Persson räd-
dades i sista stund från att drunkna i 
Hörviks hamn. Det var under lek på ka-
jen med jämnåriga pojkar som Thomas 
kom för nära kajkanten, miste balan-
sen och hamnade i vattnet. Kamraterna 
försökte med en båtshake dra upp den 
nödställde, utan framgång. Nils-Erik 
Persson som var sysselsatt med lastning 
av fiskavfall, uppfattade ropen, rusade 
ner till kajen, kastade sig i vattnet och 
lyckades föra Thomas i land och som 
efter några timmar repade sig från även-
tyret, som så när kunnat slutat illa.

Birgit Larsson
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Anslagstavla
”Det folk som vandrar i mörk-
ret ser ett stort ljus, över dem 
som bor i mörkrets land strå-
lar ljuset fram”. Jesajas ord är 
nästan lika välkända som jul-
evangeliet. Vi läser dem varje 
jul och för många av oss är de 
en viktig bärare av julstäm-
ningen. Det är nära till hands 
att känna sig som en av dem 

som Jesaja talar om. Mörkret omger oss under vintermå-
naderna. Därför är det så välbehövligt att få höra löftet om 
ljuset. Kyrkan vill vara ett ljus i mörkret. Vi kan tolka det 
bokstavligt. Se så inbjudande ljuset välkomnar oss genom 
kyrkans fönster på omslagsbilden! Där inne står de stora jul-
granarna med sin belysning och där finns de levande ljusen 
i ljusstakarna. I kyrkan finns det mera ljus än vi var och en 
klarar av att åstadkomma i våra egna hem. För dem som har 
vant sig vid att tillbringa några av årets allra mörkaste tim-
mar i vår ljusa och vackra kyrka är stunderna där betydelse-
fulla för att orka med den långa vintern.

Löftet om ljuset och kyrkans kallelse att bära ljuset till män-
niskorna kan också tolkas i överförd bemärkelse. Ljuset är 
symbolen för vårt hopp. Ljuset når alltid längre än vi kan 
se eller mäta ut. Också ett litet ljus kan sända sina strålar ut 
i ett oändligt universum. När ljuset får vara en bild för livet 
hos Gud förstår vi att det livet inte har någon bortre gräns. 
Livets ljus strålar inte bara ut från vår begränsade jord, ut i  
det oändliga och ogripbara. Guds ljus stålar också in i vår 
tillvaro och kommer mycket nära oss, lika nära som ett litet 
nyfött barn. Ljuset har kommit för att bo bland oss och för att 
bo inom oss. Ljuset har kommit för att bäras av oss, liksom 
ett barn behöver bäras av någon som har omsorg om det. 

Det finns så mycket som kan bekymra oss, både nära och 
långt borta. Det finns ondska och mörker som vi inte kan rå 
på. Många vill påminna oss om det varje gång vi öppnar en 
tidning eller slår på TV:n.  Julens evangelium pekar istället 
på det som Gud har gjort för oss och på det som vi faktiskt 
kan göra för varandra och för vår värld. Vi kan ta emot lju-
set från Gud och vi kan bära det ljuset vidare. Det har stor 
betydelse att vi gör det. Kanske ser vi det inte genast men vi 
får tänka på vår egen roll i ett större sammanhang. Kyrkan 
har funnits ända sedan Jesus sände ut sina första apostlar och 
den kommer att finnas så länge denna världen består. Därför 
finns det alltid ett ljus att bära vidare. Samtidigt får vi lita på 
att det kommer att finnas någon som vill bära ljuset vidare 
efter oss.

Maria fick ta emot Guds rike i sitt lilla barn. Snart tänder vi 
stjärnan över julkrubban i Mjällby kyrka. Jag hoppas att vi får 
mötas där någon gång under advent och jul. Om du inte har 
möjlighet att komma till kyrkan vill jag på detta sätt önska dig 
en god, ljus och välsignad advents- och 
jultid var du än befinner dig. 

Kyrkoherdens  
tankar

10

Jourhavande präst,  
ring 112

Föreläsning 
tors 25/11 kl 19.00 i  
församlingshemmet

Författaren Magnus 
Edekling talar om sin bok 

”När blev Blekinge danskt?" och berör krist-
nandet av Blekinge ur västblekingskt perspektiv 

Kaffeservering Arrangör: Lekmannakåren.

Torsdagsträffar 
i församlingshemmet

Torsdag 13/1 kl. 14.00 
Torsdagsträffen, ”Västindiska pärlor”, Leif-Ove 

Hubertsson sjunger och visar bilder.

Torsdag 10/2 kl. 14.00 
Torsdagsträffen, Gitte Pålsson sjunger sånger 

från sin nya CD-skiva.

Välkommen!

Julkonsert i kyrkan
Datum: 19 dec. kl.16.00

Med: Kyrkokören, Celenokören, Barnkör 
 och Rolf Nilsson.

Andakt: Solveig Wollin

Välkommen!

Vill du vara med och sjunga i Barnkören?
För mer information kontakta Maria Duvald, tel. 509 97

u En jour för dig som 
behöver någon att tala med.
Öppen mellan kl. 21-06
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 mötes-
plats där en erfaren lyssnare 
finns närvarande för dig på 
dina villkor.



10 11

Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen tisdag-torsdag 10-11
Dessutom telefontid
måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax   504 61

Tjänstgörande präst 500 26
Församlingspedagog  542 54
Diakoniassistent 509 97
Kantor 509 97
Kyrkokassör  500 21
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
Diakoniassistent  
Marianne Hansson 526 31, 0708-97 01 26
Diakoniassistent Marie Nilsson 101 18
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
Kyrkokassör Bert Nilsson 507 57
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

Ivan Svensson, Hällevik 1/7
Doris Pettersson, Mjällby 7/7
Ture Nilsson, Norremark 16/7
Astrid Lundin, Hosaby 21/7
Ebbe Ohlsson, Mjällby  23/7
Thure Nilsson, Mjällby/Hörby  23/7
Ronald Rosén, Mjällby  30/7
Hertha Nilsson, Hörvik  5/8
Naemi Larsson, Lörby  6/8
Erik Andersson, Sölvesborg  18/8
Kjell Olofsson, Mjällby  20/8
Thore Larsson, Rökelund 3/9
Mignon Svensson, Sölvesborg  10/9
Willy Svensson, Krokås 16/9
Ingrid Jonefors, Sandviken 17/9 
Mary Thulin, Sölvesborg 23/9
Hans Persson, Siretorp  24/9
Thora Svensson, Mjällby 30/9

Noa Gustaf Håkansson, Södertälje 10/7
Mollie Madicken Nilsson, Hörvik 18/7
John Sixten Hugo Lundberg, Linköping 24/7
Kelly Joline Stanlysson, Lörby 25/7
Hugo Lemmy Noel Berntsson, Mörby 25/7
Hilma Britta Valtonssson, Hosaby 1/8
Wille Kim Erik Johannesson, Hörvik 7/8
Clara Viola Ocenada, Västra Näs 5/9
Laerke Lily Thorsen, Malmö 18/9

Carina Johansson och Kjell Persson, Enskede/Värmdö 3/7
Anna Bengtsson och Anders Östensson, Malmö 3/7
Anna Andersson och Philip Nilsson, Hällevik 17/7
Sara Andersson och Linus Lundberg, Linköping 24/7
Cecilia Ahlfors och Tobias Palm, Båstad 31/7
Caroline Håkansson och Björn Janzén, Uppsala 7/8
Dora Säll och Martin Joelsson, Sölvesborg 21/8
Cecilia Olsson och Peter Versén, Hising Kärra 4/9
Paratee Samutkeeree och Mattias Svensson, Djupekås 9/9
Lisa Svensson och Mattias Ekstrand, Hällevik 18/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2010

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.

Vigsel

Barn- och ungdoms  
verksamheten 
startar i vår vecka 4. 

Välkommen att  
vara med. 

Vid frågor ring 
542 54!
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Torsdag 25/11
19.00  Föredrag i församlingshemmet, Magnus 

Edekling: ”När blev Blekinge danskt?”. Arrangör: 
Lekmannakåren.

Fredag 26/11
13.45  Adventsgudstjänst i Hanö Missionshus, Patrik 

Carlsson, kaffe.

Söndag 28/11  Första söndagen i advent
10.30  Adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 

Rolf Nilsson.

Onsdag 1/12
8.00  Morgonmässa.

Söndag 5/12  Andra söndagen i advent
10.30 Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barnkör.

Torsdag 9/12
14.00  Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp 

värd 40 kr.

Söndag 12/12  Tredje söndagen i advent
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.

Söndag 19/12  Fjärde söndagen i advent
8.00  Julhälsning i Stenlängan, Solveig Wollin, Hälleviks 

gitarrgrupp, julkaffe.
16.00  Julkonsert, Kyrkokören, Celenokören, barnkör, 

Rolf Nilsson, andakt: Solveig Wollin.

Torsdag 23/12
13.00  Julbön på Svalan.
14.00  Julbön på Tärnan.

Fredag 24/12  Julafton
16.00  Julbön, Patrik Carlsson, familjen Knutsson.

Lördag 25/12  Juldagen
6.30  Julotta, Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Söndag 26/12  Annandag jul
18.00  Musikgudstjänst i Sölvesborgs kyrka, Marie 

Carlsson, gemensam gudstjänst för församlingarna 
i Sölvesborgs kommun.

Fredag 31/12  Nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson.

Lördag 1/1  Nyårsdagen
14.00  Mässa, Patrik Carlsson, Kerstin Olofsson – tvär-

flöjt, gemensam gudstjänst för församlingarna i 
Sölvesborgs kommun.  

Söndag 2/1  Söndagen efter nyår
11.00  Högmässa i Ysane kyrka, Anders Cederblad, 

Maria Svensson – sång, gemensam gudstjänst 
för församlingarna i Sölvesborgs kommun.

Torsdag 6/1  Trettondedag jul
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin, avslutning av 

Svenska kyrkans julinsamling.

Söndag 9/1  Första söndagen efter trettondedagen
16.00  Musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, Solveig 

Wollin, Kyrkokören och solister.

Torsdag 13/1
14.00  Torsdagsträffen, ”Västindiska pärlor”, Leif-Ove 

Hubertsson sjunger och visar bilder.

Söndag 16/1  Andra söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 23/1  Tredje söndagen efter trettondedagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 30/1  Fjärde söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Onsdag 2/2
8.00  Morgonmässa.

Söndag 6/2  Kyndelsmässodagen
10.30  Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barngrupperna, 

barnkör, ”dopfest” i församlingshemmet, vi inbju-
der särskilt alla familjer som haft dop under 2010.

Torsdag 10/2
14.00  Torsdagsträffen, Gitte Pålsson sjunger sånger 

från sin nya CD-skiva.

Söndag 13/2  Sjätte söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 20/2  Septuagesima
14.00  Mässa i Stenlängan, Lekmännens dag, Solveig 

Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.

Söndag 27/2  Sexagesima
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Kalendarium

Vintern 2010-2011


