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nder många 
sekler var 
det sed hos 
allmogen 
att ha med 
sig en kyrk-
bukett som 

välbehaglig/behövlig doftupplevelse 
till söndagens/helgdagens högmässa. 
Buketten skulle bestå av sju örter, men 
vilka växter som har ingått i buketten 
har av allt att döma skiftat över tid och 
rum och även från plats till plats och 
från årstid till årstid. Antalet örter har 
dock nästan alltid varit sju och den 
klassiska sommarsammansättningen, 
vilken även har varit i bruk på Lister, 
är följande: 1. Kryddsalvia, Salvia of-
ficinalis; 2. Isop, Hyssopus officinalis; 
3. Oregano/kungsmynta, Origanum 
vulgare; 4. Grönmynta, Mentha spi-
cata; 5. Åbrodd, Artemisia abrotanum; 
6. Lavendel, Lavendula vera och 
7. Timjan, Thymus vulgaris.
 

Varför just sju växter? 
Jo, talen tre, sju, 12 och 40 återfinns 
på flera ställen i Bibeln och folktron 
har många gånger velat omsätta dessa 
goda tals magiska innebörder till be-
tingelser som berört deras eget liv i 
såväl helg som söcken. Talet sju kan 
uppfattas som en symbolisk totalitet 
som i sig innesluter allt (Upp. 3:1). 
Att kyrkbuketten har fått just sju örter 
kan således ses utifrån talets djupa 
betydelse i den kristna kyrkans förstå-
elsegrund.
 

Den forna allmogens kvinnor 
och män var väl förtrogna med vår 
flora och vilka egenskaper markens 
grödor ansågs besitta. Många tecken 
och varsel har därför under seklers 

gång tytts i Listers ängar, täppor och 
örtehavar. Och i beskådandet av dessa 
järtecken hade man ofta som förståel-
segrund sin egen tolkning av Bibelns 
budskap, medan man andra gånger 
enbart hängav sig åt folktron (1 Mos 
1:29). Samtliga örter som ingår i kyrk-
buketten anses emellertid representera 
egenskaper som är av godo. Isopen 
nämns t.ex. på flera ställen i Bibeln, 
framförallt i Gamla Testamentet (bl a 
2 Mos. 12:22).

Kyrkbuketten  

Ca år 1500 skrev teologen Erasmus från Rotterdam: ”Örtagården skall fröjda med sin 
blick, fägna med sin doft och giva förnyad kraft åt sinnet.” Många andra dignitärer inom 
kyrkan har också kommit att förknippa en sådan sirlig plats med kontemplation, stillhet och 
tidlöshet. Och mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att bukettens kvistar helst skulle 
brytas och plockas under nästan andäktig tystnad i den arla morgonstundens bräckning på veckans 
sjunde dag (1 Mos 2:3), just innan kyrkklockorna började kalla till gudstjänst. Foto: M.B. 2008.
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En annan växt som tillskrivits goda 
egenskaper är åbrodden. Växten an-
vändes flitigt redan av romarna och 
den kom så småningom att spridas 
över hela Europa och då med hjälp av 
korsfararna och munkordnars utbred-
ning under medeltiden. Örten anses 
bl.a. skydda mot trolldom och lades 
ofta i vaggan hos det ännu inte döpta 
barnet.
 

Salvian, som är giftig, kan dock lutt-
ras och ingick fordom i många med-
eltida klosters hemmagjorda dekokter. 
Växten var då liksom idag välkänd, 
men en del örter som förr var vanliga 
har nu sedan länge fallit i träda. En 
ört som också kan utgöra en av de sju 
växterna i kyrkbuketten är mejramen, 

origanum majorana, och växten har 
i dag fått en renässans. Dess åter-
komst beror nog inte så mycket på att 
den ånyo åtföljer folk till kyrkan om 
söndagarna, utan på något så profant 
som vår tids så vanliga pizzabakande 
– där den kan utgöra en viktig krydda. 
Mejramen sågs förr som ett tecken på 
heder och utgjorde ett symboliskt si-
gill vid infriandet av givna löften. En 
annan ört som dock aldrig har fallit 
ur bruk hos oss är timjanen. Kanske 
beror detta till viss del på den anrika 
seden att spisa ärtsoppa om torsda-
garna. Lavendel är en annan växt som 
också ingår i kyrkbuketten och den lär 
kunna förläna en rad hälsobringande 
egenskaper till sin ägare, och så dof-
tar den ju så ljuvligt!

 
Efter högmässan sattes i regel kyrk-
buketten på en anförvants grav eller 
togs med hem eftersom dessa örter nu 
efter gudstjänstbesöket ansågs besitta 
goda magiska egenskaper. Kanske 
hängdes buketten upp vid en dörrpost 
eller placerades på något annat strate-
giskt ställe där den kunde tjänstgöra 
som sköld och värn mot onda ande-
makter.
 

Marcus Bernhardsson

Förädling av läkeväxter enligt en framställning av Olaus Magnus 1555. Mycken lärdom om gamla tiders örtagårdar och 
läkeväxter spreds från de medeltida klostren. I kyrkbuketten, eller kyrkkvasten som man också sa, kunde dock en del väx-
ter bytas ut mot vad som fanns tillhands. En växt som också var vanligt förekommande i kyrkbuketten var citronmelissen/
hjärtansfröjd ”melissa officinalis” och denna växt tillskrivs, allt sedan romartiden, bl.a. egenskapen att åt sin ägare kunna 
förläna hjärtat fröjd. En annan växt, lammöra ”Stachys byzantina”, lär också kunna ingå i kyrkbuketten, och den sägs bära 
på egenskaper som att både kunna mota bort häxor och förhindra åsknedslag.

– Ett knippe örter från Listers ängar
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tt lämna barndomen är 
både glädje och sorg. 
Det trygga och invanda 
finns inte längre, nya 

intressen lockar. En tonåring har en 
fot i barndomen och en fot i vux-
envärlden. Det som var viktigt och 
självklart förra året, är likgiltigt idag. 
Självständigheten växer, men ibland 
känns det bäst om allt är som förut. 
Nya tankar och åsikter växer fram. 
Din tonåring är på väg att bli vuxen.

 

  u älskar ditt barn 
och önskar det allt 
gott i framtiden Du 
har något mycket 

viktigt att förmedla till din tonåring, 
något som det inte är säkert att han/
hon kan få från någon annan: Du 
är viktig, du är värd att ha det bra, 
jag ställer upp för dig. Du har också 
frågor till ditt barn: Vad är viktigt för 
dig, hur vill du leva ditt liv? Det är 
inte säkert att någon annan ställer de 
frågorna.

onåringarna är präglade 
av hemmet och föräld-
rarna. Hittills har du va-
rit normen för ditt barn, 
bilden av hur en vuxen 

ska vara. Nu är du viktig som motpol. 
För att bli en vuxen person behöver 

ditt barn ta reda på vad som är lika 
och vad som skiljer er åt. Naturligt 
nog betonas då skillnaderna, det är 
ju i olikheterna som det blir tydligt 
att ditt barn är en egen person. Det är 
viktigt att du som förälder vågar stå 
för dina åsikter och kräver respekt för 
det. Men du måste också respektera de 
gränser som din tonåring sätter kring 
sin person. Att kunna sätta gränser är 
en förutsättning för att bli respekterad 
som vuxen och ansvarig. Ge ditt barn 
möjlighet att öva sin integritet hemma. 
Våga ifrågasätta, så att tonåringen får 
möjlighet att förklara sin ståndpunkt. 
Du kanske är den enda personen i 
omgivningen som kräver genomtänkta 
förklaringar och motiv för ditt barns 
handlingar. Även om din tonåring 
kanske aldrig skulle erkänna det, är du 
fortfarande en mycket viktig person i 
hans/hennes liv.

ör de flesta tonåring-
ar betyder känslorna 
mycket. Även de 
som är lugna och 

balanserade på ytan, kan vara fyllda 
av tankar och frågor som växlar från 
dag till dag. Att känna igen och kunna 
visa sina känslor på ett balanserat sätt 
kräver övning, och att känna trygghet 
är en förutsättning för att våga pröva. 
Trygghet behövs också för att våga ut-
trycka nya åsikter och tankar. Det kan 
faktiskt vara så att den tonåring som 
verkar vara mest negativ och kritisk 
är den som känner störst trygghet i 
relationen till sina föräldrar.

ompisarna är mycket 
viktiga  
i tonåren. Kamraterna 
innebär samhörighet 
och gemenskap, men 

också kritisk granskning av varandras 
kläder, uppträdande och attityder. Den 
egna identiteten byggs med gruppen 
som bas. Likhet i intressen, klädstil 
och musiksmak är en viktig del av 
gruppens identitet. Det är viktigt att 
du som förälder respekterar att ditt 
barn har rätt att bestämma över sitt 
eget utseende. Samtidigt måste tonår-
ingen också kunna ta hän syn till dina 
åsikter om lämplig klädsel eller frisyr 
vid t.ex. olika familjehögtider. Att ta 
hänsyn och kompromissa är viktigt för 
alla i familjen.

VAD INNEBÄR KONFIRMATIO-
NEN?

Kristen tro räknar med en kärleksfull 
Gud, som vill dela vårt liv och våra 
villkor. Konfirmationsundervisningen 
handlar om att kristen tro ger möjlig-
het till en trygghet som finns utanför 
den egna personen. Inneslutna i Guds 
kärlek och i gemenskap med andra 
kan vi växa till sanna människor.

Att hitta en förankring utanför sig 
själv är viktigt i tonåren, och kompis-
gänget kan inte alltid fylla behovet 
av identitet och tillhörighet. Vad är 
rätt och vad är fel? Varför finns det så 
mycket ont i världen? Vad är mening-
en med mitt liv? Duger jag? Det är 
många frågor som söker svar på väg 
in i vuxenlivet. Vissa av svaren letar 
vi efter under hela livet. Tonåringen 
ska formas till vuxen, men hur ser ett 
vuxenliv ut?
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Syftet med konfirmationsundervis-
ningen är att din tonåring ska upp-
täcka Guds kärlek och förlåtelse. 
Konfirmationsundervisningen ska 
också vara en hjälp till tonåringarna 
att tänka självständigt kring tro och 
livsfrågor. I konfirmationsundervis-
ningen får ditt barn kunskap om vad 
den kristna tron säger om människans 
värde, vår värld, om rätt och fel, an-
svar och samhörighet.

Undervisningen kan gå till på olika 
sätt. Vi arbetar både i storgrupp och 
i mindre samtalsgrupper. Skapande 
verksamhet, musik och drama kan 
också vara ett sätt att förstå Gud och 
oss själva bättre.

Samtidigt är konfirmationsgruppen en 
gemenskap där ditt barn inte behöver 
prestera något för att få vara med. Det 

är ett sätt att ordlöst förmedla insikten 
om att alla är viktiga, oavsett kunskap, 
åsikt eller förmåga. En av grundtan-
karna i den kristna tron är att vi alla 
omfattas av Guds kärlek, och att vi 
inte behöver prestera något för att få 
del av den.

GUDSTJÄNSTBESÖK

Under konfirmationstiden får ditt barn 
möjlighet att upptäcka det allra vikti-
gaste i församlingen - gudstjänsterna. 
Här träffas människor i alla åldrar 
för att lära känna Gud, varandra och 
sig själva bättre. I början av konfir-
mationstiden får ni veta hur många 
gudstjänstbesök som är aktuella.

Du som förälder är också mycket 
välkommen. Att följa med ditt barn 
till gudstjänsten är ett sätt att visa att 
konfirmationen är viktig. Kanhända 
vill ditt barn inte att du kommer. Låt 
det inte hindra dig från att dela en 
upplevelse med ditt barn. Troligen 
kommer ni att prata om gudstjänsterna 
och konfirmationen hemma, och då är 
det bra om du också har varit med.

Nattvard firas allt oftare i gudstjäns-
terna i Svenska kyrkan. Sedan 1976 
får var och en som är döpt vara med i 
nattvardsgemenskapen, även om man 
inte är konfirmerad. Konfirmanderna 
inbjuds att fira nattvard tillsammans 
med församlingen. Också här är du 
som förälder välkommen.

Nattvarden är ett tecken på att Gud 
vill ha gemen skap med alla männis-
kor. Kärlek och gemenskap är något 
som vi förstår utan ord eller kunskap. 
På samma sätt får vi ta emot nattvar-
den utan att förstå den exakta innebör-
den med vårt intellekt. Möjligheten 
att säga ja till Guds kärlek finns alltid 
inom oss, och nattvarden gör den 
möjligheten synlig. Välkommen att 
vara med!

© Verbum Förlag AB

Återgivet med tillstånd från Verbum, 
Stockholm. 

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.
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Dagen det regnade färger

Plötsligt börjar det regna och gråland förvandlas till ett land med färg.

teater. De är entusiastiska, positiva 
och sjunger jättebra. Många sjöng 
solo och Johanna Bengtsson spelade 
fiol till ett par sånger. ”Dagen det 
regnade färger” handlar om att bryta 
dåliga vanor och att se sina egna 
möjligheter. Söndagen den 19 april 
var det dags att spela upp musikalen i 
söndagens gudstjänst. 

Under vårterminen har församlingens 
musikalgrupp studerat in musikalen 
”Dagen det regnade färger”. Vi har 
träffats på torsdags eftermiddagar och 
började terminen med olika drama-
övningar för att sedan titta närmare 
på sångerna i musikalen. Efter några 
veckors träning delades roller ut och 
repliker började övas in. Det har varit 
en utvecklande tid och ungdomarna 
har blivit bättre och bättre på att spela 

I slutet av september startar musikal-
gruppen igen och tycker du det låter 
roligt att sjunga och spela teater så hör 
av dig!

Maria Duvald och Emelie Hellsten
Foto: Patrik Carlsson

Mormor Emma berättar en saga för 
Sara (Nicoleta), Nick (Therese) och 
Per (Johanna).

Gråfolket: Gråger (Cajsa), Rebecca, 
Mia och Patricia.

Gråger spejar skeptiskt på Sara, Per 
och Nick.

Johanna spelar solo på fiol.Trollkarlen (Mia) och häxan (Rebecca) försöker göra färg.
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Sommarandakter 
i västra Blekinge 

Välkommen att njuta av sommaren  
i våra guidade sommarandakter. 

Efter andakten serveras ett enkelt kaffe.

Onsdagar kl 19.00

24 juni Mjällby kyrka

1 juli Ysane kyrka

8 juli Elleholms kyrka

15 juli Kyrkhults kyrka 

22 juli S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg 

29 juli Åryds kyrka

5 augusti Ringamåla kyrka

12 augusti Gustafs kyrka, Karlshamn

19 augusti Olofströms kyrka 
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

8

12 juni Rotaryklubbens stipendium 
å 100 kronor tillfaller 20-årige Sven-
Inge Carlström, Hällevik, som upp-
muntran i hans fortsatta studier på 
folkskoleseminariet i Kristianstad.
Skolkökslärarinneexamen har vid se-
minariet för huslig ekonomi i Umeå 
avlagts av bl. a. Anita Axelsson, 
Lörby.
– Folkskollärare Otto Andersson, 
Hosaby, har under sina 42 års tjänst i 
Mjällby aldrig varit sjukledig en tim-
me. Den enda extra ledighet han haft 
är 14 dagar för fullgörande av värn-
plikt. Den enastående tjänstgöringen 
berördes av skolstyrelseordförande 
Herman Sternby vid avtackningen.
19 juni Hemmansägare Rune 
Håkansson, Östragården, Siretorp, 
har sedan några dagar tillbaka ett 
konstbevattningsaggregat i bruk på 
sina ägor och har därmed löst ett 
besvärligt problem. Han har kontrakt 
med Findus på hela tio tunnland gurk-
odling.
– Flertusenårig båt bärgad i utmärkt 
skick. Den flatbottnade båten, en ur-
holkad stock troligen av bok, togs upp 
på ett djup av 5-6 meter ett 100-tal 
meter från stranden på hemmansägare 
Nils Bengtssons ägor i Lörby Skog. 
Båten var ovanligt bred 85 centimeter 
och längden är 5,40 meter. Där fanns 
även ett litet öskar av samma träslag. 
– Vid sjöbefälsskolan i Kalmar har 
för sista gången nordsjöskeppar-
examen avlagts. Utexaminerade blev 
Erik Andersson och Harry Svensson, 
Djupekås, Birger Mattisson och Mats 
Mattsson, Hällevik.
– De nya byggnaderna vid Lister-
Mjällby skola, som beräknas stå klara 
höstterminen 1960, skall nu påbörjas.
– En dansk ballong, vars diameter är 
cirka en meter, hamnade på Mörby 
Backe där den trasslat in sig i ett 
buskage. Det var Nils Stjärnstrand, 
Istaby, som hittade ballongen vid 
vilken ett meddelande var fäst med, 
Venlig hilsen fra Mogens Christensen, 
Dragör Fort. Danmark.
6 juli Sol, lyckönskningar och glad 
publik, när Hörviks IF invigde sin nya 
idrottsplats ”Gröna Vallen”. Klubben 

bildades 1934 och är den äldsta av 
tre idrottsföreningar i kommunen. 
Knislinge blåsorkester inledde med 
marscher innan ordförande Frans 
Nilsson tog till orda och strödde 
välförtjänta tack till invånare och 
medlemmar. Kyrkoherde Rudolf 
Stjernqvist förrättade korum och i 
psalmen ”Härlig är jorden” stämde 
nästan alla 700 personer i publiken in.
– Donation i Mjällby. Bröderna Emil, 
Knut och Sigfrid Svensson, Hörby, 
har upprättat ett testamente där all 
egendom avsättes till en fond, där än-
damålet skall vara att dess avkastning 
tages i bruk för kyrklig diakonal vård 
inom Mjällby socken. Där försam-
lingsdiakonissa är anställd vid kyrkan, 
må medel utgå till hjälp åt hennes 
avlöning.

7 augusti Vattenrika Hälleviks 8 ar-
tesiska brunnar rinner dag och natt. 
Fiskelägets äldsta artesiska brunn 
ligger vid hamnen och borrades av 
staten redan 1914. Den är 72 meter 
djup och skulle förse det kommande 
hamnbygget, som påbörjades 1916, 
med sötvatten. Borrbrunnar med så 
högt tryck att vattnet sprutar upp över 
markytan kallas artesiska brunnar och 
fenomenet beror på att källan har sin 
upprinning i högre belägna områden, 
i detta fall på Stibyberget. Det finns 
också i hälleviksområdet s.k. välvkäl-
lor, som av egen kraft tränger upp till 
jordytan men som inte har ork kvar 
att komma över den. I Hälleviks hamn 
finns det tre välvkällor, men ingen är 
synlig för blotta ögat.

Birgit Larsson

Foto: M.B. 
2009
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Besökstjänst

Frågor om begravning

Besöksgruppen = diakonigruppen är 
en del av församlingens diakonala 
arbete, de gör en enorm insats bland 
sjuka och ensamma. Att få ett besök, 
dricka kaffe tillsammans och prata en 

”Vem bestämmer? Vad får man 
göra själv?” och ”Begravnings-
avgift – vad är det?”

Dessa bägge skrifter ges ut av 
Svenska kyrkans Församlingsförbund 
och finns att hämta utan kostnad på 
pastorsexpeditionen. 

Skriften ”Vem bestämmer? Vad får 
man göra själv?” handlar om våra rät-
tigheter, möjligheter och skyldigheter 
vid ordnande av en begravning. Här 
medföljer även ett formulär där du 
kan fylla i dina önskemål. 

Den andra skriften, ”Begravningsav-
gift – vad är det?”, tar bland annat upp 
vad vi får för begravningsavgiften och 
vad begravningslagen säger.

stund betyder väldigt mycket. Kanske 
kan man gå en promenad, köra ut per-
sonen en stund i rullstolen eller hjälpa  
till med något ärende. 

Vi söker frivilliga, både män och 
kvinnor till vår verksamhet. Har du 
tid över? Det gäller att besöka någon 
ca l gång / månad. Gruppen träffas l 
gång/månad för studier ur någon bok. 
Ibland sjunger vi på något boende 
i samband med någon andakt. Det 
är några saker som du kan få hjälpa 
till med i diakonigruppen. Vi har det 
trevligt tillsammans. 

Sen har vi också en tystnads-förbin-
delse, där man förbinder sig att följa 
de riktlinjer som finns för verksam-
heten. 
Vi ser verkligen fram emot ett samtal 
från dig! Då får du också veta mer. 

Hör av dig till: Marianne och Marie 
tel 0456-509 97, 0708- 97 01 26 
Foto: Marianne Hansson



Anslagstavla
Har du någon gång varit med 
om ett färgregn? Det har jag! 
För några veckor sedan såg vår 
fantastiskt duktiga musikal-
grupp till att det regnade färger 
i kyrkan. Musikalen de spelade 
upp handlade om människorna 
i ”Gråland” som levde ett 
enformigt liv utan färger. Sedan 
fick de upp ögonen för att livet 

blir mycket roligare om vi tillåter lite blandade färger och låter 
oss överraskas av variationen i tillvaron. Jag tycker att det är 
lätt att känna förståelse för människorna i det gråa landet. Vi 
har väl varit där allihop. En svensk vinterdag kan kännas som 
”Gråland”, särskilt när det är mulet och regn. Då längtar vi ef-
ter solens ljus. I ljuset finns faktiskt alla färgerna hela tiden fast 
vi kanske inte ser det. Ljuset måste reflekteras tillbaka av något 
för att en färg skall framträda. Om allt ljus reflekteras blir det 
vi tittar på vitt som snö. Också det kan vara en efterlängtad 
upplevelse en kall och solig vinterdag. Visserligen färglöst men 
åtminstone ljust. 

På sommaren är det annorlunda. Ljuset tar vi bara för givet. 
Då är det ofta regnet som framkallar färgerna. Titta på bilden 
på den här tidningens omslag. Den är tagen på midsommaraf-
ton förra året och vi ser att redan då var gräset så torrt att det 
inte längre var grönt. Ett sommarregn ger oss färger, inte bara 
i blommor och grönska utan också i vackra regnbågar som vi 
kan njuta av när solljuset kommer tillbaka. Växlingen mel-
lan sol och regn, blandningen av olika färger befriar oss från 
”Gråland” och inspirerar oss till bejaka livets glädjeämnen och 
möjligheter. 

Nu ser vi fram emot ännu en sommar. Säkert vet du redan vad 
du vill att den skall innehålla. De flesta av oss vill gärna åter-
uppleva sådant som vi varit med om många gånger men som 
vi tycker hör sommaren till. En sak som ger mig känslan av att 
sommaren har börjat ”på riktigt” är skolavslutningen i kyrkan. 
Jag är glad för att vi har kunnat bevara den traditionen i vår 
församling och för att skolorna vill avsluta läsåret och inleda 
sommarlovet i Mjällby kyrka. Jag märker att fler och fler som 
inte går i skolan ändå vill komma till skolavslutningen. Det är 
familjer, släktingar och vänner men också några till som kom-
mer bara för stämningens skull. Också den som kanske skall 
arbeta större delen av sommaren kan behöva höra sommar-
sångerna och sjunga med i ”Den blomstertid nu kommer” bara 
för att få känna att livet inte bara är jämngrått hela tiden. De 
välkända melodierna sätter färg på tillvaron och ger oss energi 
att leva av.

Jag tror att det är Gud som ger oss både ljuset, sommarregnet 
och tonerna. Det uttrycks fint i psalm 754 (i Psalmbokens till-
lägg): ”När dagen fylls av fågelsång, när äng och hagar blom-
mar, när markens hela rikedom förkunnar Nordens sommar. Då 
spelar Skaparen och vi är toner i hans symfoni av ljud och ljus 
och färger.” 

En riktigt skön och färgrik sommar 
önskar jag alla Kyrknytts läsare!

Kyrkoherdens 
tankar

Torsdagsträffen i församlingshemmet

Torsdag 11/6 kl. 14.00 
Christer Peters sjunger, spelar och berättar.

Välkommen!

10

Jourhavande präst
Tel. 112

Musikalgrupp  
för årskurs 4-9

Du som är intresserad av att  
sjunga och spela teater.  

Välkommen till församlingens  
musikalgrupp.  

Vi startar i slutet av september!
Maria 0737-62 31 35, Emelie 542 54

Ett varmt Tack  
till alla för det fina resultatet i vår 

fasteinsamling. Tack även till konfir-
manderna som hjälpte till vid böss-

insamlingen
Lutherhjälpens Mjällbygrupp

KAKLOTTERI
Lutherhjälpens Mjällbygrupp anordnar kaklotteri

 på hamnplanen i Hällevik
LÖRDAGEN DEN 11 JULI

 Bidrag av hembakat bröd och kakor mottages 
tacksamt i Stenlängan fredagen den 10 juli 

kl. 16.00-18.00

Vid förfrågan, ring Birgitta Lindgren, tel. 512 17
Lutherhjälpens Mjällbygrupp
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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
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

Erik Hermansson, Hällevik 8/1
Nils-Ebbe Johansson, Hällevik/Lindskog 9/1
Maj-Britt Nilsson, Sölvesborg 16/1
Ruth Nilsson, Hörby 22/1
Valter Johansson, Mjällby 28/1
Karin Persson, Mörby 6/2
Seth Borg, Siretorp 11/2
Astrid Petersson, Skogshagen 12/2
Gunnel Larsson, Nogersund 13/2
Birgitta Olofsson, Hörvik 19/2
Majken Ysberg, Mjällby 20/2
Anna-Lisa Svensson, Hörvik 27/2
Elin Lysell, Siretorp 27/2
Bertil Strand, Mjällby 11/3
Rune Björklund, Mjällby 13/3
Ruth Antonsson, Skogshagen 13/3
Calle Alriksson Milton, Hosaby Björke 18/3
Malte Bengtsson, Mjällby 20/3
Karl Block, Sölvesborg 20/3
Magnus Persson, Mjällby 25/3
Walter Carlsson, Växjö 27/3

Agnes Alice Maria Andersson, Lörby 1/2
Ella Gerda Kristina Mattsson, Hällevik 8/2
Saga Astrid Lundin, Mjällby 14/2
Nova Matilda Gadd, Mjällby 22/2
Elliot Johan Albin Dahlström, Tocken 1/3
Linus Heinrich Sören Köppe, Krokås 29/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 2009

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.

Önskar du besök
eller vill prata med någon?

Ring Diakoniassistent 
Marianne eller Marie 509 97

Om du önskar erhålla ytterligare något exem-
plar av Kyrknytt, så är du välkommen in på 

pastorsexpeditionen, Stenlängan, församlings-
hemmet eller kyrkan för att få ett exemplar.

Vigsel

Marie Auromaa och Fredrik Lundin, Mjällby 14/2
Elisabeth Manhammar och  
Börje Månsson, Karlskrona 20/2
Kristina Johansson och  
Jan-Anders Engström, Mörby Backe 21/2
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Mixi Print AB, Olofström

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Torsdag 11/6
14.00  Torsdagsträffen, Christer Peters sjunger, spelar 

och berättar.

Söndag 14/6  Första söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.
18.00  Sommarkvällskonsert, Ida Knutsson – fiol, 

Markus Hallinen – piano.

Fredag 19/6  Midsommarafton
10.00  Midsommarstången kläs vid församlingshemmet. 

Tag gärna med blommor och grönt.
16.00  Dans och lekar vid midsommarstången.
17.00  Helgmålsbön med musik, Patrik Carlsson, Bo och 

Ida Knutsson – fiol.

Lördag 20/6  Midsommardagen
20.00  Musik och lyrik i sommarkvällen, Celenokören, 

Uno Hellgren, fam Knutsson, Rolf Nilsson, an-
dakt: Patrik Carlsson.

Söndag 21/6  Den helige Johannes Döparens dag
10.00  Mässa i sommarton i Sölvesborgs kyrka, körsång-

are från Mjällby medverkar.
14.00  Sommargudstjänst på Mörby backe, Patrik 

Carlsson, medtag kaffekorg.

Onsdag 24/6
19.00  Sommarandakt för Listers och Bräkne kontrakt i 

Mjällby kyrka, visning av kyrkan, Patrik Carlsson, 
Marcus Bernhardsson, enkel fika utanför kyrkan.

Söndag 28/6  Tredje söndagen efter trefaldighet
20.00  Musikgudstjänst, Patrik Carlsson, fam Knutsson.

Lördag 4/7
15.00  Konfirmation, Patrik Carlsson.

Söndag 5/7  Fjärde söndagen efter trefaldighet
11.00  Killebomgudstjänst på Stortorget i Sölvesborg 

(vid regn i S.t Nicolai k:a), gemensam guds-
tjänst för Svenska kyrkan i Sölvesborgs kom-
mun. Körsångare, musiker och präster från 
Mjällby, Gammalstorp-Ysane, och Sölvesborg. 
Församlingarna bjuder på sillmacka efter guds-
tjänsten.

Söndag 12/7  Apostladagen
10.00  Sommargudstjänst vid Listerkyrkan, Patrik 

Carlsson, sång: Rolf Nilsson, gemensam guds-
tjänst med Listers EFS.

Lördag 18/7
11.00  Gudstjänst vid Engelska kyrkogården på Hanö, 

Patrik Carlsson, Celenokören.

Söndag 19/7  Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 26/7  Kristi förklarings dag
10.00  Sommargudstjänst vid Minneslunden på 

Mjällby kyrkogård, Solveig Wollin, Anna 
Knutsson – flöjt.

Söndag 2/8  Åttonde söndagen efter trefaldighet
18.00  Musikgudstjänst, Solveig Wollin, 

Severinkvintetten, Nils Wallnäs kammarkör, 
Maria Knutsson, Rolf Nilsson.

Söndag 9/8  Nionde söndagen efter trefaldighet
18.00  Mässa, Solveig Wollin.

Söndag 16/8  Tionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Söndag 23/8  Elfte söndagen efter trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Robin Duvald – 

marimba.

Kalendarium

Sommaren 2009


