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Julhälsning i Stenlängan med Hälleviks gitarrgrupp. Foto: Patrik Carlsson
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Julevangeliet på listerländska

Ve däj tinna utfädade Kejsar Augustus äjna förordning åm att häjla 
vadena skålle skattskrivas. Da va däj fåsste skattskrivninga, å däj 
haulldes naua Qurinius va stauthaullare i Syrien. Alla ginge dau få 
å skattskriva se, haua å ejn te sin sta. Å Josef, såm va kåmmen 
au Davidas släjt ga se austa frau Nasaret i Gallileen åpp te Judeen 
te Davidas sta Betlehem, få å skattskriva se ihob me Maria, sina 
trolövade, såm va pau da viset.
Männs däj va däa va da dajs få henne å föda, å hon födde sin sön, 
den fåsstfödde.
Hon lindade hanåm å lae hanåm i äjna kråbbe, ättesom da inte 
fanns plass få dåm inne i häabäaget.
I näahajden lau nånna heada ude å vajtade sina kreatua pau 
nöttena. Dau sto Harrrens ängel frammanfå dåm å däj blee häljt 
fåfärade.
Män ängelen sae te dåm: ”Va inte rädda! Ja bäa bud te äja åm 
äjn stoa glajje, äjn glajje få häjla fålket. Ida haa äjn frälsare 
blett födda te äja i Davidas sta, han a Messias, Harren. Å hätta 
a äjtt tegen få äja:
ni skå finna äjtt nyfött baan såm a lindat å ligga i äjna kråbbe”.
Å rätt såm da va, sau va da ihob mä ängelen äjn stoa hemmelsk 
häa såm prisade Gud.
”Ära i höjden öd Gud å pau joana fred te dåm ha han valt ud”
Naua änglana hade gett se ifraudåm åpp te hemmelen sae 
headana te haurandra: Lä våss gau te Betlehem å säj da såm 
haa sjätt å såm Harren haa lätt våss fau veda.
Däj sjynnade austa å fannt Maria å Josef å da nyfödda 
baanet såm lau i kråbbena. Naua däj hade säjjt da talte däj 
åm hä såm hade sajt te dåm åm hätta baan.
Alla såm höade da blee häpna öva da headana sae. Maria to 
allt hätta te sitt hjatta å begråndade da. Å headana geck 
tebaga å prisade å lövade Gud få da däj hade fautt höra 
å säj: allt va sau såm da hade sajts dåm.

Översättning: Britt-Marie Augstsson
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Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning 
om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den 
första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var 

ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var 
och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst 

hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till 
Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans 
med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon 
födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i 
en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste 
omkring dem, och de greps av stor förfäran.
Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en 
stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt 
er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: 
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här 
som prisade Gud. 
”Ära i höjden åt Gud 
och på jorden fred till dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till 
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och 
som Herren har låtit oss veta.”
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet 
som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade 
sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad 
herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de 
hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Julevangeliet Lukas 2 : 1-20

Detta är jultexten framför alla andra. I Mjällby kyrka har 
detta budskap framförts under snart 1.000 års julfirande. 
Kom gärna och hör texten då den framförs på Jesu 
födelsedag, juldagens julotta.

M. B. 

Illustrationer: Richard Svensson, 2011
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Årskrönika 2011
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Julkonsert Foto: Patrik Carlsson

Försäljning av semlor till förmån för fasteinsamlingen. Foto: 
Patrik Carlsson

Josefin Pilthammar avtackas vid 
förtroendevaldas kyrksöndag. 
Foto: M.B. 2011

Kith Mårtensson, ny kyrkvärd, 
tjänstgör här tillsammans med 
kyrkvärd Elsy Persson  
Foto: M.B.2011

Ingrid Sjöberg gästar 
Lekmannakåren. Foto: 
Hans-Erik Hellberg

Diakoniassistent Marianne 
Hansson avtackas i samband med 
pingstdagens mässa  
Foto: Patrik Carlsson

Karin och David Åkesson  
Foto: Patrik Carlsson
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Årskrönika 2011

Killebomgudstjänst på Stor   torget i 
Sölvesborg. Foto: Patrik Carlsson

Bibelutdelning till 6-åringar
Biskop Antje Jackelén och 
kyrkoherde Marie Carlsson 
vid gudstjänst i S:t Nicolai 
kyrka i samband med 
biskopsvisitationen
Foto: M.B. 2011 Barnkörens utfärd 

Foto: Jennie Nilsson

Gemensam mässa för församlingarna i Listers och 
Bräkne kontrakt. Foto: M.B. 2011

Dans kring midsommarstången
Foto: Patrik Carlsson
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Årskrönika 2011

Lutherhjälpsgruppens laxmiddag  
Foto: Patrik Carlsson

Kyrkliga arbetskretsens vårförsäljning. Foto: Patrik Carlsson

Tess och Frida, familjegudstjänst. Foto: Patrik Carlsson

Rolf Nilsson, Luther hjälps gruppens laxmiddag  
Foto: Patrik Carlsson

Torsdagsträffens julfest.

Vuxen-barngruppens utfärd till Barnens Gård Foto: Anna Kjellsson



Julinsamlingen, från första advent 
till trettondagen, har ljuset som tema 
och började med barnens situation, 
ifjol lyftes kvinnorna fram och nu är 
det männens tur. Det är nog en god 
idé, vår syn på män styrs ofta via 
världens alla krigshärdar. Bilder och 
filmsekvenser på män med vapen 
i hand, män med makt, män som 
förtryckare och våldsverkare. Kyrkan 
vill istället lyfta fram människan, 
mannen som trygghet, son, broder, 
far och god make. Det gör att vi nu 
får lyfta fram Josef, i den heliga 
familjen. I Bibeln finns andra goda 
fadersgestalter men i Josef möter vi 
mannen som står inför svåra val och 
gör det rätta, fast det kostar på. Men 
han litar på Gud.
Insamlingen i Mjällby församling 
sker till största delen via kollekter, 
som vid vår traditionella julkonsert 
18 december. Vi säljer vackra 
julkort och lite annat, alla barn får 
adventskalender där de får lära känna 
barn i andra länder, mm. Lite om 

kyrkans arbete utomlands. Nu samsas 
det vi kände som Lutherhjälpen och 
Missionen under namnet Svenska 
Kyrkans internationella arbete. 
Insamlade medel används på samma 
sätt som tidigare, med en dräglig 
administrationskostnad. En del av 
arbetet är sedan c.a tio år tillbaka 
riktat till bl.a. större katastrofinsatser 
och krishantering via det som kallas 
ACT; Action by churches together, 
där ungefär 45 000 människor 
från 127 kyrkor och organisationer 
samarbetar, just nu mycket på Afrikas 
horn, men även i länder som Kosovo 
och Liberia har ACT bidragit till ett 
enormt försoningsarbete.

Kristi kropp i världen – på ett mycket 
påtagligt sätt! Vill du veta mer – hör 
gärna av dig!

Låt oss hjälpas åt att tända tusen 
juleljus – i alla mörker!

Solveig Wollin, komminister.
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”Barns 
önskningar 
till Gud”

Julinsamlingen i vår församling 2011!

Våldet är en ständig följeslagare i alltför många mäns 
liv. Hos mannen som tvingas bli soldat, hos tonårskillen 
som dras in i gängets kriminalitet eller hos gatubarnet. 
Våldet föds ur maktlösheten. Men det finns hopp. 
Möjlighet att leva trygg, i sig själv och i samhället, 
möjlighet till försörjning, utbildning och kunskap om 
sina rättigheter är steg på vägen till ett bättre liv

var med och tänd hoppets ljus! Ge din julgåva 
på pg 90 01 22-3, bg 900-1223 eller SMS:a ”HOPP” till 
72950 och bidra med 50 kronor. 

Nu tändas
tusen juleljus
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form av kontanter eller blommor till 
ett 60-tal sjuka och gamla i kommu-
nen, uppger ordförande Nancy Wahl-
ström.
– Revbensspjäll per kg 9.00. Rökt 
julleverkorv per hg 1.00. Lutad vår-
långa per kg 3.75. Julvört 800 gr 1.60. 
Aladåb per kg 10.50. Mandelmusslor 
5 st. 0.90.

2 jan. T.f. kyrkoherde Henry Hå-
kansson, Södra Rörum, tidigare i 
Mjällby, kommer att återgå till sin 
komminstertjänst i Mjällby försam-
ling.
– Väg och vattenbyggnadsstyrelsen 
har prövat skäligt att enskilda vägen 
Mjällby Åsar – Markasträtet inom 
Listers vägnämnda område, är nödig 
för den allmänna samfärdseln. Sty-
relsen förordnar att sagda väg med 

en längd av 2.775 m. och en körbana 
med en bredd av 4.2 m. jämte 6 m. 
breda mötesplatser skall förändras till 
allmän väg fr.o.m. 1 mars 1962.
– Mjällby församling fick 17.070 kro-
nor i kollekt under 1961.
– Karin och Torsten Nordgren, Hanö, 
fick på nyårsdagen tillökning i famil-
jen. Det var en flicka som därmed 
blev Listerlandets första årsmedbor-
gare. Vid årsskiftet hade man 208 
invånare på ön.

9 jan. Rekordintresse för bildandet 
av fritidsgrupper i Mjällby. Initiativta-
garen till gruppbildningen är folkskol-
lärare Rune Säll, Hörvik. Inte mindre 
än ett 35-tal ungdomar i åldern 14-22 
år hade infunnit sig till gymnastiksa-
len i Mjällby skola. Man skall träffas 
en gång i veckan och arrangera ut-
flykter och inomhustillställningar för 
ungdomarna.

15 jan. Kampanjen i Listers stär-
kelsefabrik har avslutats och enligt 
ledamoten i föreningen hemmansä-
gare Ebbe Hyllegård, Lörby, har 
kampanjen genomförts utan ett enda 
driftstopp. Cirka 300.000 hl potatis 
har levererats av de 185 delägarna.
– Komminister Stig Zetterberg blev 
avskedshyllad efter högmässan och 
sin sista predikan i Mjällby kyrka där 
han tjänstgjort i fyra år.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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18 nov. I Lörby skola hölls ett väl-
besökt föräldramöte. Ordförande i 
föreningen, Hem och Skola, skol-
vaktmästare Åke Jeppsson hälsade 
välkommen, varpå skolbarn från 3:e 
och 4:e klasserna underhöll genom 
att utföra vackra folkdanser under 
folkskollärarna Egon och Inga-Lill 
Nilssons ledning. Samtliga hade 
blekinge-dräkter, som Inga-Lill till-
sammans med barnens mammor hade 
förfärdigat. Skolsköterskan Ingegerd 
Persson överlämnade blommor till lä-
rarinnan från mammorna som tack för 
hennes stora arbete. Lärarinnorna Rut 
Stenberg och Annie Nilsson talade om 
hjälpklassarbetet i skolan, varpå det 
följde kaffeservering.

24 nov. Milslånga snöstaket har man 
satt igång med att placera ut på Lister, 
på de vägsträckor som brukar bli mest 
utsatta för snön. Om ett par veckor 
skall 16 000 m snöstaket vara på 
plats. 
– Svinstall på Sölvedals gård blev 
härjat av brand. Elden började på 
höstänget kring en lampa, vilket ta-
lar för kortslutning. Gårdens ägare 
lantmästare Torsten Bengtsson kunde 
med hjälp av en anställd köra ut de 
omkring 200 färdiggödda grisarna i 
det fria och som senare kunde levere-
ras till slakt.
– Ett hotande olyckstillbud inträffade 
i Hälleviks hamn, där en eka med 
68-årige Knut Knutsson, Hällevik, 
slog runt. Den gamle kom i vattnet 
men lyckades hålla sig fast vid båt-
kanten till dess hjälp hann anlända.

13 dec.   Årets Sölvesborgs-Lucia 
blev fröken Gunvor Nilsson, Skogs-
hagen.
– Fröken Birgitta Persson, Hällevik, 
utsedd till Lucia hos studieförbundet 
Facklan.
– Den nybildade ungdomslogen av 
I.O.G.T. i Mjällby svarade för lus-
sehögtidligheten både på ålderdoms-
hemmet och i skolan. Ljusdrottning 
var flickan Gun Jeppsson.
– De sjukas vänner i Mjällby ger 
2.050 kronor i julgåvor, att utgå i 

”Lucia Gun Jeppsson med följe i IOGT:s lokal”. Fotot tillhör Åke Jeppsson.

Folkdansuppvisning i Lörby skola. 
Fotot publicerat i Kristianstadbladet 
20/11 1962



 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 
9 januari till ”KyrkNytt, Mjällby 
församling, Kyrkvägen 4, 294 71 
SÖLVESBORG” eller lämna den på 
pastorsexpeditionen. Märk kuvertet 
”Vinterkryss 2011”

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 
2011

Lösning till Höstkryss 2011
Vinnare av Höstkryss 2011

1: a pris: Maj-Britt Olsson
2:a pris: Gunbritt Nilsson
3:e pris: Ann-Mari Södergren
Vinnarna har meddelats,  
vinster avhämtas på Pastorsexpeditionen

19 jan. Sjuttonåriga Eva Helges-
son. Hörvik, är antagen som elev vid 
däckskursen, vid Sjömansskolan i Kal-
mar. Med en pappa som sjökapten vill 
hon föra traditionen vidare.

5 febr. Hamnmästaren i Krokås, Au-
gust Mårtensson lämnar nu sin befatt-
ning efter tjugo års tjänst. För inte så 
länge sedan bestod hamnen nästan en-
bart av kåsor och för att skydda båtar-
na mot Hanöbuktens stormar byggde 
fiskarebefolkningen en vågbrytare som 
än i dag gör sin tjänst, berättar Mår-
tensson.  För ytterligare förbättringar 
färdigställdes 1933 Krokås lilla hamn 
och den stora hamnen tillkom 1951, 
som numera räcker för fler båtar än de 
som har Krokås till hemmahamn. Till 
ny hamnmästare valdes Sigurd Lind-
gren.
– Utflyktsresa till ”My Fair Lady” på 
Malmö stadsteater. Avgift för bussresa, 

teaterbiljett, studiebesök på flygfältet 
och museet endast kronor 30.75.

17 febr. Näst äldsta fartyget i Listers 
handelsflotta, m/s Tärnö, har av kapten 
Oskar Hedberg, Djupekås, sålts till ett 
rederi i Gävle. ”Tärnö” lastar 300 ton 
och har sedan 1951 haft Hedberg till 
ägare och som nu inte tänker anskaffa 
annat fartyg.
– Listerhalvön befolkades för flera 
tusen år sedan. Många fynd från bo- 
och begravningsplatser minner härom, 
vilket ger en aning om att området 
varit tätbefolkat. 
– Fru Kally Olsson, Hosaby Björke, 
har bakat tårtor i 17 års tid, det var då 
maken blev sjuk som fru Olsson star-
tade sitt tårtbageri och som är bekant 
vida omkring.

Birgit Larsson 
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Anslagstavla

Jag har provcyklat på den nya vägen! 
Alltså vägen mellan Sölve och 
Siretorp, den som skall leda till det 
nya bostadsområdet i Ljungaviken. När 
detta skrivs får man ännu inte köra 
bil på vägen men cykelvägen bredvid 
bilvägen är färdig. Med närmast barnslig 
fascination har jag följt vägbygget 
under mer än ett år. Jag har sett fram 
emot ögonblicket när jag för första 
gången skulle få uppleva att enkelt ta 
mig fram på hjul genom terräng som 
dittills varit ganska svårgenomtränglig. 
Det byggs inte många helt nya vägar 
så tillfällena att köra för första gången 
längs en ny väg är inte så många. Det 
var just så intressant och spännande 
som jag hade hoppats. Man upptäcker 
nya saker när man ser välkända platser 
och byggnader från ett annat håll än 
man tidigare sett dem. Det är också 
lite imponerande att människan kan 
förändra naturen så mycket. Det börjar 
med att våra folkvalda beslutar att ett 
nytt område skall bebyggas och att en 
väg, ja till och med en bro, skall leda 
dit. Genom många människors kunskap 
och arbete kan planerna förverkligas. 
Det blir tydligt hur vi människor kan 
vara medskapare i världen. Vare sig vi 

vill det eller inte så har vi makt att både 
bygga upp och bryta ner. Det är ett stort 
ansvar som vi förvaltar, ett ansvar för 
både medmänniskors livsvillkor och 
för natur och miljö. Mycket sådant kan 
man passa på att fundera över när man 
färdas längs en alldeles nybyggd väg. 

Under min cykeltur funderade jag 
också över vad jag skulle skriva om i 
Kyrknytt inför advent och jul. Då kom 
jag att tänka på att julen också handlar 
om en ny väg. En ny väg för Gud att 
närma sig oss människor. Tidigare i 
historien hade man ofta sökt vägar för 
människor att närma sig Gud. Många 
hade försökt att leva enligt Guds lagar 
och bud i Gamla Testamentet och flera 
av dem hade också lyckats ganska 
bra. Man såg Gud som upphöjd och 
svåråtkomlig men som ett mål för vår 
strävan, ett ideal att försöka nå upp 
till, så kanske man åtminstone kunde 
nå en bit på vägen. Den nya väg som 
”invigdes” den första julen i Betlehem 
går åt andra hållet skulle man kunna 
säga. Gud går hela vägen till oss och 
han gör det i en människa som liknar 
oss. På samma sätt som vi, i ett nyfött 
barn, börjar han sina dagar på jorden. 
Närmare kan han inte komma. Vi kan 

inte färdas på den vägen, det har Gud 
redan gjort. Ändå öppnar den nya 
vägen nya perspektiv på det som redan 
är välkänt. Guds bud är fortfarande 
goda ideal att sträva emot men när 
vi gör det ser vi inte världen från 
ovan utan snarare ur det lilla barnets 
perspektiv. Gud är fortfarande upphöjd 
över vår strävan men samtidigt bor 
han mitt ibland oss och vill lyfta oss 
till de högre mål som inte kan nå av 
egen kraft. Det är väl något att fira i 
advent och jul. Välkommen att göra det 
i våra olika gudstjänster, konserter och 
julfester i Mjällby församling!

Kyrkoherdens tankar
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Bygdehistorisk afton

Torsdag 26 januari  kl. 18:30
"Östersjöhistoria från havets botten"  
Föredrag av marinarkeolog Lars Einarsson från Kalmar 
läns museum. 

Lars är känd ifrån TV samt är chef för bärgningarna från 
Regalskeppet Kronan utanför Ölands östkust. Kronans 
alla skatter är unika i sitt slag och visar upp ett 1600-tals 
Sverige i miniatyr - ett fruset ögonblick från vår stor-
maktstid. 

Våra bygdehistoriska aftnar arrangeras av Mjällby Lekmannakår. Kårens ordförande är Egon Nilsson och kontaktperson 
Marcus Bernhardsson. Platsen är Mjällby församlingshem. Vi bjuder på kaffe med dopp. Varmt välkommen! 

Listers häradsvapen
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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
Församlingsvärdinna
Församlingshemmet 507 15
Kyrkvaktmästare 
måndag-fredag 9.30-10  509 90 
Nils-Erik Eriksson  0733-80 36 63
Hans-Peter Eriksson  0733-80 36 62 
Alexander Karlsson  0733-80 36 61

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

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Naomi Raica Vilhelmsson, Saudiarabien 2/7
Erik Bless Tebock Hurtig, Mjällby Ljunga  16/7
Melker Per Thure Nilsson, Hörby 24/7
Wilma Paulina Williamsson, Mjällby Åsa 14/8
Hugo Arnzén, Kullarp 27/8
Holly Minna Jönsson, Lörby 27/8
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Sandra Nyman och Christian Håkansson, Södertälje 20/8
Susanne Stangfall och Tommy Olsson, Hällevik 20/8
Ann-Christin Bertilsson och Joakim Kaltenecker, Hällevik 27/8
Madelene Persson och Andréas Hermansson, Hällevik 17/9

Vigsel

Lars Nilsson, Mjällby 7/7
Bror Hoff, Mjällby 15/7
Bertil Nilsson, Torsö 20/7
Nanna Nilsson, Hörvik 5/8
Greta Bengtsson, Mjällby Ljunga 24/8
Astrid Joelsson, Skogshagen 24/8
Martha Mattisson, Mjällby 25/8
Anna Manfredsson, Hörvik 9/9
Hanna-Maj Olsson, Mjällby 16/9
Anita Andersson, Västra Näs 23/9
Sven Eric Bengtson, Kristianstad 30/9

Barn- och ungdoms  
verksamheten 
startar i vår vecka 4. 

Välkommen att  
vara med. 

Vid frågor ring 
542 54!
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Fredag 25/11
13.45  Adventsgudstjänst i Hanö Missionshus, Solveig 

Wollin, kaffe.
Söndag 27/11 Första söndagen i advent
10.30  Adventsgudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören, Rolf 

Nilsson.
Söndag 4/12 Andra söndagen i advent
10.30  Familjegudstjänst med julspel, Patrik Carlsson, 

Musikalgruppen, Barnkören.
Onsdag 7/12
8.00  Morgonmässa.
Torsdag 8/12
14.00  Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp 

värd 40 kr.
Söndag 11/12 Tredje söndagen i advent
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.
Söndag 18/12 Fjärde söndagen i advent
8.00  Julhälsning i Stenlängan, Patrik Carlsson, Hälleviks 

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

Nilsson, andakt: Patrik Carlsson.
Fredag 23/12
13.30  Julbön på Svalan.
14.30  Julbön på Tärnan.
Lördag 24/12 Julafton
16.00  Julbön, Solveig Wollin, familjen Knutsson.
Söndag 25/12 Juldagen
6.30  Julotta, Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson.
Måndag 26/12 Annandag jul
11.00  Gudstjänst i Ysane kyrka, Anders Cederblad, invig-

ning av nytt antependium, gemensam gudstjänst för 
församlingarna i Sölvesborgs kommun.

Lördag 31/12 Nyårsafton
16.00  Nyårsbön i Listerkyrkan, Solveig Wollin, Rolf 

Nilsson, Rolf R Fogelström.
Söndag 1/1 Nyårsdagen
16.00  Mässa, Solveig Wollin, Helena Janhans Öringe – kla-

rinett, Kerstin Olofsson – tvärflöjt,  gemensam guds-
tjänst för församlingarna i Sölvesborgs kommun.

Fredag 6/1 Trettondedag jul
18.00  Musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, Patrik 

Carlsson, Kyrkokören och solister, avslutning av 
Svenska kyrkans julinsamling.

Söndag 8/1 Första söndagen efter trettondedagen
11.00  Gudstjänst i Sölvesborgs kyrka, Marie Carlsson, ge-

mensam gudstjänst för församlingarna i Sölvesborgs 
kommun.

Söndag 15/1 Andra söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Torsdag 19/1
14.00  Torsdagsträffen, ”En salig blandning visor” Lars 

Jerrhag och Göran Johansson sjunger och spelar 
gitarr.

Söndag 22/1 Tredje söndagen efter trettondedagen
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.
Torsdag 26/1
18.30  Bygdehistorisk afton, ”Östersjöhistoria från ha-

vets botten” föreläsning av marinarkeolog Lars 
Einarsson från Kalmar länsmuseum, arrangör: 
Lekmannakåren.

Söndag 29/1 Fjärde söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.
Onsdag 1/2
8.00  Morgonmässa.
Söndag 5/2 Kyndelsmässodagen
10.30  Familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barngrupperna, 

barnkör, ”dopfest” i församlingshemmet, vi inbjuder 
särskilt alla familjer som haft dop under 2011.

Torsdag 9/2
14.00  Torsdagsträffen, Eva Hallberg: ”Sången – lust och 

läkning för kropp och själ”.
Söndag 12/2 Sexagesima
14.00  Mässa i Stenlängan, Lekmännens dag, Solveig 

Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.

Kalendarium

Vintern 2011-2012

Torsdagsträffar i församlingshemmet
Torsdag 8/12 kl. 14.00

Torsdagsträffens julfest, medtag julklapp värde 40 kr.
Torsdag 19/1 kl. 14.00 • Torsdag 9/2 kl. 14.00

Julkonsert i kyrkan
Datum: 18 december kl. 16.00

Medv: Kyrkokören,  Celenokören, Barnkören  
och Rolf Nilsson. Andakt: Patrik Carlsson

Välkommen!


