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Invigning av Lekkyrkan, barnpräst Casper Hermansson, Lotta Kjellsson, Melvin Ingvarsson och Solveig Wollin. 
Foto: Barnverksamheten.
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Kära församlingsbor! 

Julen närmar sig fast det i skrivande stund är oktober men 
snart startar kyrkans julinsamling. Temat för i år och ytter-
ligare två år framåt är: Ge alla barn en framtid utan våld.

Särskilt fokus ligger på Sydsudan, den ett år gamla natio-
nen där man på alla sätt försöker läka ihop såren efter alla 
inbördeskrig och där Lunds stift har sitt vänstift – Lui.

Fokus också på Columbia där gängvåld och knarkmaffior 
kryddar det pågående inbördeskriget. Vi kan knappast 
förstå hur fattigdom och ständig rädsla blir barnens första 
erfarenhet av livet. Kärlek och styrka hos familjen och de 
hjälpande händer som finns, är helt avgörande tillsammans 
med det ekonomiska stöd vi kan ge.

Vi gör det via kollekter, inbetalningskort, lotterier och så 
den stora julkonserten 16 december. Hos mig finns julkort 

till försäljning och årets adventskalender kommer att delas 
ut i alla våra barngrupper och vid gudstjänsterna fram till 
advent. På Svenska kyrkans hemsida hittar du webbshopen 
där du t.ex. kan köpa ”matkassar” och ”getter” eller ”gri-
sar” att ge bort i julklapp! Om du behöver hjälp med detta 
får du gärna kontakta mig! Låt oss be för barnens väl, når 
friden dem så når friden oss!

En god och välsignad jul önskar vi varandra!   
Solveig Wollin
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Foto julinsamlingen 1: Bildtext: Pojkar i Jonglei, Sydsudan Fotograf: Claire Grant/IKON

Foto julinsamlingen 2: Fotograf: Magnus Aronson/IKON

 Pojkar i Jonglei, Sydsudan Fotograf: Claire Grant/IKON

Julinsamlingen
 i Mjällby församling 

2012!

Gammal  

testa mentlig  

läsning 
Jesaja 9:2-7

Fotograf: M.B.

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort 
ljus, över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du 
gör glädjen stor. De gläds inför dig som man 
gläds vid skörden, som man jublar när bytet 
fördelas. Oket som tyngde dem, stången på 
deras axlar, förtryckarens piska bryter du 
sönder, som den dag då Midjan besegrades. 
Stöveln som bars i striden och manteln som 
fläckats av blod, allt detta skall brännas, 
förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son 
är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. 
Väldet skall bli stort, fredens välsignelser 
utan gräns för Davids tron och hans rike. 
Det skall befästas och hållas vid makt 
med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. 
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.
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Årskrönika 2012

Minnesgudstjänst alla helgons dag 
2011  Foto: M.B.

Diakonigruppens julfest 2011 
Foto: Tina Malmqvist

Kersti Södergren avtackar David Jeppsson  
och Henning Knutsson från bärarlaget  
Foto: Patrik Carlsson

Barnkören medverkar vid julkonserten  
Foto: Patrik Carlsson

Torsdagsträffens julfest med  
Luciatåg 8 december.  
Foto: Patrik Carlsson
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Kyrkoherde Patrik Carlsson 
kungör, på Första söndagen i 
fastan, att Sverige har fått en ny 
tronarvinge, HKH Prinsessan 
Estelle, hertiginna av Östergöt-
land. Foto: M.B. Lutherhjälpsgruppens laxmiddag, Celenokören Foto: Patrik Carlsson

Pilgrimspräst Anna Alebo höll 
den 16 maj en inspirerande byg-
dehistorisk afton om pilgrims-
vandring. Foto: M.B. 

Församlingsutfärd till Backaryds kyrka. 
Foto: M.B. 

Barngruppernas våravslutning  Foto: Barn-
verksamheten

Barnkörernas våravslutning  Foto: Emelie Hellsten

Träd in i dan-
sen, gemensam 
gudstjänst med 
Sölvesborgs för-
samling, pingst-
dagen Foto: Pat-
rik Carlsson

Årskrönika 2012
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Konsert med Sax Vocals 10 juli.  
Foto: Patrik Carlsson

Musik och lyrik i sommarkvällen, mid-
sommardagen. Foto: Patrik Carlsson

Kristi himmelfärds dag, kyrk-
söndag för Röda Korset och 
Hemvärnet. Foto: M.B

Barnkören Familjegudstjänst, bibelutdelning till 6-åringar Foto: Patrik Carlsson

 Minneslunden pingstafton, Ida Knutsson 
och Bo Knutsson Foto: Patrik Carlsson

Sommarandakt 25 juli, Mar-
cus Bernhardsson berättar 
om vapenskölden 
 Foto: Patrik Carlsson

Engelskt 
flottbesök på 
Hanö Foto: 
Marianne 
Hansson

Helgmålsbön med 
folkmusik midsom-
marafton, Rolf 
Nilsson och Ida 
Knutsson Foto: 
Patrik Carlsson
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”I begynnelsen skapade Gud himmel 
och jord. Jorden var öde och tom, djupet 
täcktes av mörker och en gudsvind svepte 
fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli 
till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset 
var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 
Gud kallade ljuset dag, och mörkret 
kallade han natt. Det blev kväll och det 
blev morgon. Det var den första dagen.”

Så här lyder de allra första raderna i Bibeln. 
– Ljuset skapas! Genom Bibelns 66 olika 
böcker får vi stundom följa en kamp mellan 
ljus och mörker, mellan gott och ont. En 
kamp som bl.a. har som innebörd att ge oss 
instrument och rättesnören så att vi skall få 
ett bra liv samt beledsagning till Evigt liv.

I Mjällby kyrkorum strålar det ljus 
från tio stycken takkronor. Åtta av 
dessa är av mässing och/eller brons 
medan två stycken är av kristall/glas.

Längst fram i kyrkan, i koret, hänger 
de båda kronorna av glas eller kristall. 
Den ena av dessa lär ha hängt även i 
den gamla kyrkan i Mjällby, som revs 
år 1788. Den andra kronan, som är nå-
got större skall enligt traditionen ha 
skänkts till församlingen av den nu-
varande kyrkans byggherre, riksdags-
mannen Knut Persson från Hörby. 

Väster om dessa hänger två likadana 
mässingskronor, vilka är skänkta till 
kyrkan av Mjällby sparbank.

Efter dessa och på den södra sidan 
hänger kyrkans största takkrona, vil-
ken väger ca 187 kg. Kronan bär föl-
jande inskription: / Då Gustaf IV Adolf 
hyllades 29 marts 1792 blef denna li-
uskrona till Melby församlings tienst 
/ Förfärdigad i Stockholm genom kyr-
koföreståndaren och riksdagsmannen 
Knut Persons i Hörby wid kyrkans 
ombyggnad / Och af medel som ge-
nom des driftiga tilsyn wid kyrkans 
ombyggnad åren 1788, 1789 och 1790 
blivit besparade / Weger 22 lispund. /

Norr om denna hänger en ”flack” kro-
na som har följande inskription: / År 
1889 skänkt till Mjellby kyrka af ord-
föranden i Mjellby kommunalstämma 
och kommunalnämnd. / Nils Persson 
och hans hustru Berta Persdotter No 8 
Hörby. /

Genesis – i ditt ljus ser vi ljus
Text & foto: Marcus Bernhardsson 
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 Takkronan från 1792
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ondskefulla varelser. Varelser som är 
beredda att förgöra ljuset.

Enligt Bibeln kan kampen mellan lju-
set och mörkret stundom vara ihärdig 
och svår, likväl, ljusets slutgiltiga se-
ger är ett genomgående tema eller som 
profeten Jesaja (9:2) skrev ca 700 f.Kr: 

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram.” – ”Ty hos dig 
är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus” (Ps 
36:10). ”Så är inte mörkret mörkt för 
dig, natten är ljus som dagen, själva 
mörkret är ljus.” (Ps 139:12). Och Je-
sus sade: ”Jag är världens ljus. Den 
som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus” (Joh 8:12).    

Ljuset i vår kyrka strålar aldrig klarare 
än under advent, jul och vintertid.

Varmt välkommen att fira 
de kommande högtiderna 
i din kyrka, de döptas 
hem.  

Väster om denna krona hänger en nå-
got rödaktig och mindre armatur som 
har följande inskription: / År 1800 
skänkt af Nemdemannen och Leda-
moten uti Kungl. Uppskattnings Co-
miteen Pehr Pehrson / i Hörby. /

Söder om denna hänger en krona som 
har följande text: Gifven av Nämnde-
mannen Bengt Pehrsson ifrån Hörby / 
till åminelse efter Des salig doter Pett-
runella / Född d: 10 sept 1788. Dödd 
24 ap 1791 /

Väster om denna hänger en hög mäss-
singskrona som bär följande text: 
Skänkt av Fru Nilla Bengtsson / 
Knutstorp år 1941. / 

Kronan är, enligt kontraktsprost Carl 
Adrian, förfärdigad av ciselörfirman 
A. V. Borg i Jönköping. Ljuskronan 
har en tvilling som hänger norr om 
just nämnda och som bär följande text: 
Skänkt av Lörby byamän / år 1941. /

I kyrklig konst framställs ofta dra-
ken som mörkrets budbärare. Kanske 
är det drakar som pryder vår mäss-
singskrona från 1792, i vart fall ser en 
del ornament ut att försöka efterlikna 
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H B Hammar 
genom H B 
Hammar
Torsdagen den 24 
januari kl. 18:30. 
Plats: Mjällby 
kyrka
Mjällby kyrka har en 
av de längsta series 
pastorum (dvs. präst-
längd) i Blekinge, ja 
kanske har vi land-
skapets allra längsta. 
Vår prästlängd är (i 

vart fall) från 1300-talets början och 
många präster har kommit att sätta sin 
prägel på såväl vår församling som 
på vår bygd. En av de Mjällby-präster 
som inte enbart har kommit att sätta 
sin signatur på Lister utan även på hela 
Svenska kyrkan, är 1800-tals kyrkoher-
den Hans Birger Hammar. Hans nutida 
ättling, f.d. domprosten i Skara, docent 
H B Hammar, skriver så här inför sitt 
kommande föredrag i Mjällby kyrka: 
”Alltsedan min tidiga barndom har H B 
Hammar i Mjällby, som var min farfars 
far, spelat en roll i mitt liv. I familjen 
fungerade den målade bilden av honom 
närmast som en ikon. Längre fram i 
livet blev han för min del direkt livsav-
görande. Då handlade det om den stora 
kärleken...”
Arrangör: Mjällby Lekmannakår 

Husen på Lister
Torsdagen den 28 februari 
kl. 18:30. Plats: Mjällby 
församlingshem 
Sölvesborgs kommuns kultursamordna-
re Sofia Lenninger har nyligen gjort en 
kulturhistorisk dokumentation över en 
del bebyggelse på Listerlandet. Utifrån 
denna dokumentation kommer Sofia att 
föreläsa om ”Husen på Lister”. 
Arrangör: Mjällby Lekmannakår 

Kaffeservering. på alla föredrag.

Bygdehistorisk  

afton
Listers häradsvapen

Hans Birger 
Hammar, 
1814-1862, 
kyrkoherde i 
Mjällby 1851-
1862.  
Foto: M. B., 
2012. 



 

mandelmassa 1 kg 6.90, risgryn1/2 kg 
90 öre, tilciost 1 kg 6.90, ansjovis 300 
gr. 1.60, lutfisk 1 kg 4.25, vörtbröd 
1.70.

18 dec. Vinslövs slöjd och hushålls-
skola. I husmodersskolan med väv-
ning erhölls avgångsbetyg till bl.a. 
Ingrid Kallenberg, Mjällby och Gu-
nilla Valtersson, Lörby och i väv-
ning med fackteckning till Margareta 
Mörnhed, Istaby.

- En lyckad och trevlig afton blev det 
i Hälleviks bygdegård då ungdoms-
grupperna i Mjällby hade avslutning. 
En vacker luciatablå uppfördes och 
folkskollärare Per-Arne Jönsson, Is-
taby, ledde en underhållande fråge-
sporttävling. Efter servering av läsk 
och bullar följde ringlekar som leddes 
av lärarinnan Siv Johansson, Hörvik, 
varpå dansen tråddes till Bert Svens-
sons orkester. Schlagern ”O regniga 
natt” framfördes av trion Eva Nils-
son, Percy Persson och Gull-Britt 
Svensson. Folkskollärare Rune Säll 
tackade samtliga medverkande.

- Hamnstyrelsen godkände ett avtal 
med ägaren av Östragården i Siretorp 

om rätt att uppföra en fyr på Ljunga-
nabben.

23 dec. Riksdagsman Elof Hällgren, 
Hällevik, avtackades efter att i 27 år 
varit kommunalfullmäktiges ordfö-
rande.

- I Mjällby kommun beräknas folk-
mängden vid årets slut uppgå till 5.563 
och äldsta invånaren är fröken Ingrid 
Mattisson, Mörby, som blir 97 år. 

- Sölvesborgs-Tidningen helår 79:-

2 jan. Bister nyårshelg i Mjällby 
med minus 9 grader, Hanö hade som 
vanligt ”varmast” med minus 6,5 gra-
der. Sölvesborgsviken är nu isbelagd 
från innerhamnen tvärs över till Väs-
tra Näs.

- Mjällby mejeri som startade 1907 
och vars saga nu är all, då nyårsaf-
ton är sista dagen för invägning. Från 
lastbilen lossar chaufför Göran Ols-
son, Lörby, de allra sista mjölkkan-
norna. Från första januari kommer all 
mjölk från Listerlandet att levereras 
till mejeriet i Gränum och därmed 
går en mer än femtioårig mjölkföräd-
lingsepok i graven. Men mejeristen 
Gustav Ernebrand, som varit anställd 
här i sjutton år och som följer med 
flyttlasset, tror det är ett steg i rätt 
riktning, det kan ju inte vara sunt att 
motarbeta utvecklingen. En som slår 
rekord i anställningsår är onekligen 
Pella Håkansson, Hörby, som började 
arbeta här 1911 och Ida Danielsson 
var mejerska här i hela 38 år.

8 jan. Landstingets yrkesskola har 
startat vävkurs i Siretorps bygdegård 
med tolv damer som elever. Textil-
lärarinnan Gunnel Åkesson, Bräkne 
Hoby, som är ledare för kursen berät-
tar att det blir både blekingedräll, rya-
mattor, röllakan, gardiner m.m. efter 
hand. Deltagarna håller sig med egen 
vävstol. För den minsta vävstolen – 90 
cm bredd – får man idag betala 260 
kr.

- Sölvesborgsfirman Bergfors äggex-
port har förvärvat mejerifastigheten 
i Hörby och skall överflytta hela sin 
verksamhet hit.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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5 dec. Kyrkovärd Olof Thomasson, 
Lörby, fick av landshövding Thure 
Andersson mottaga Blekinge läns 
hushållningssällskaps stora guldme-
dalj för sina insatser till förmån för 
jordbruket och dess föreningar.

- Allers stora julnummer kr. 1.25.

- I byarna på Lister håller man fortfa-
rande styvt på den gamla bysamfäl-
ligheten och åldermansinstitutionen. 
Byastämma och åldermansgille för 
Siretorps by hölls hos lantbrukare 
Torsten Mattisson. De samfällt ägda 
betena, tångtäckten, fiske och jakt 
bortauktioniserades och därvid sköt-
tes klubban av Arvid Nilsson, Ture-
borg. Till ny ålderman valdes lantbru-
kare Assar Knutsson, Siretorp. Efter 
förhandlingarna bjöd värdfolket på 
det sedvanliga gillet.

- I Krokås finns några tonåringar som 
har bildat orkester. De unga musi-
kerna är Bert Svensson, Gunder Elm-
lund, Lars-Olle Ottosson, Krokås, 
samt Bo Gunnarsson, Hörvik. I ett 
källarrum i Bert Svenssons hem har 
de sin övningslokal. Våra instrument 
är rätt dyra, säger de, men de kanske 
betalar sig en gång i framtiden.

13 dec. Gerty Jeppsson, Hosaby, har 
valts till Lucia av ungdomslogen ”Lis-
ters framtid” i Mjällby.

- I Hörvikens missionshus hölls 
SMU:s traditionella julmässa. Det var 
ljuståg med lucia och tärnor vilka om-
växlande sjöng och läste under led-
ning av lärarinnan Ester Johansson, 
Nogersund. Lucia var Karin Eriks-
son, Hörvik. 

- Systrarna Ann-Charlott och Bir-
gitta, sex respektive fyra år och dött-
rar till Gull-Britt och Helge Sällberg, 
Krokås, var livligt i farten Luciada-
gen. De steg upp tidigt, skrudade sig 
och vandrade sedan omkring på fis-
keläget hos släktingar och grannar i 
hela Krokås, sjungande luciasången, 
vilket blev ett otal gånger. Många 
blev angenämt överraskade över det 
rara besöket.

- Lussekatter 4 st 1 kr, klenetter 4 st 
88 öre, pepparkakshjärtan 11 st 95 öre, 

Birgitta och Ann-Charlotte går luciatåg. 
Fotot tillhör Lotta Sällberg.



 

 

Lösning till Höstkryss 2012

Vinnare av Höstkryss 2012
1:a pris: Lilly Svensson
2:a pris: Wilma Listersjö
3:e pris: Britt-Marie Larsson
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på Pastorsexpeditionen 

23 jan. Listerflottan fiskar för första 
gången på länge, men en del vrakbåtar 
i Nogersund ligger alltjämt infrusna i 
hamnen. För att vara beredd att sticka 
till sjöss håller fiskaren Carl-Gustav 
Edwardsson på med att såga loss sin 
båt, vilken inte varit ute på fiske på två 
månader.

- Mjällby församlingsråd har till dom-
kapitlet i Lund ingått med en framstäl-
lan om att tre medlemmar av Mjällby 
kyrkobrödrakår, nämligen folkskollä-
rarna Erik Jönsson och Armand Jöns-
son samt kamrer Herman Sternby, 
erhåller medgivande att läsa texterna 
vid högmässogudstjänsterna i kyrkan.

- TV-licenserna skall betalas 1 april 
och 1 oktober med 50 kronor varje 
gång enligt konseljens beslut.

- Till ny ordförande i Mjällby kyr-
kofullmäktige valdes kyrkvärd Olof 
Thomasson, Lörby.

30 jan. Vid tandsköterskeskolan i 
Malmö har Mona Nordström, Hälle-
vik, avlagt examen.

- Kaggost pr kg 8.45, Ostkaka 500 gr 
2.90, Lingonsylt 4 kg spann 13.58, 3 
palmolivetvål 1.95, Kontrolljord 3 lit. 
1.02, 10 meter lakansväv 17.50, Opel 
Rekord 9.600 kr.

13 febr. Tre massalastade fartyg som 
lämnade ytterhamnen i Sölvesborg 
blev fast i en kraftig packisvall utan-
för lotshamnen. Vallen som sträcker 
sig från Lägerholmen mot Sillnäs 
udde var omöjlig att forcera för farty-
gen som fick gå tillbaka in till kaj, i 
väntan på isbrytaren ”Thule”.

23 febr. För första gången sedan 1957 
är isen så kompakt att man utan risk 
kan promenera den 5 km långa sträck-
an mellan Hanö och Hörvik.

 Birgit Larsson
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 7 
januari  till ”KyrkNytt, Mjällby för-
samling,  Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG” eller lämna 
den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vinterkryss 2013”
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



Nu är Lekkyrkan 
invigd! 
Tacksägelsedagen 2012 kommer 
därmed att bli särskilt minnesvärd 
i vår församling. Först firade vi 
en festlig skördegudstjänst i stora 
kyrkan med mycket musik och 
körsång. Sedan tågade vi tillsammans 
för att inviga vår lilla kyrka. Det blev 
precis så lyckat som vi hade hoppats. 
En liten präst och ett litet brudpar, 
lagom stora för Lekkyrkans mått, 
stod innanför bandet som skulle 
klippas. Vi andra fick stå utanför till 
att börja med. Sedan fick vi titta in 
och beundra inredningen innan vi 
firade med kaffe, saft och äppelkaka 
utanför Stenlängan. Många 
kommentarer hördes om hur vackert, 
mysigt och stämningsfullt det redan 
hade blivit i Lekkyrkan. Vuxna är 
också välkomna över tröskeln men 
då måste vi följa barnens självklara 

regel att ta av oss skorna så att vi 
inte smutsar ner i onödan. Så skall 
det vara. I Lekkyrkan är det barnen 
som bestämmer ordningen även om 
där givetvis också finns ledare som 
ansvarar för verksamheten. 

På Tacksägelsedagen fick många en 
möjlighet att tacka Emelie Hellsten, 
Louise Ingvarsson och Anna Kjellson 
som kommit med idén och som 
inrett Lekkyrkan men också vår 
fastighetsansvarige Ebbe Södergren 
som förverkligat hela projektet från 
början till slut. Inne i Lekkyrkan 
finns nu allt som behövs för att man 
skall få känslan av att vara i en kyrka. 
Där finns kläder, bänkar och altare. 
Där finns till och med ljuskronor i 
taket. 

Dessa är förstås inspirerade av de 
stora ljuskronor som brukar finnas 
i våra kyrkor. I Mjällby kyrka är vi 
särskilt stolta över våra vackra och 

unika kronor. Varje ljuskrona har sin 
egen historia. Läs om dem i Marcus 
Bernhardssons artikel i detta nummer 
av Kyrknytt. Passa också på att njuta 
av ljuset som ljuskronorna och alla 
andra ljus i kyrkan sprider i advent 
och jul. Ljusen i kyrkan vittnar om 
Kristus som är världens ljus. Det 
evangeliet behöver vi när mörkret 
omger oss. 

Välkommen att fira advent och jul 
med Mjällby församling!

Kyrkoherdens tankar
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Anslagstavla
Torsdagsträffar i 

församlingshemmet
Torsdag 17/1 kl. 14.00
”En musikalisk resa i tid och rum” med Tobias 
Kandenäs, sång och Mikael Brorsson, dragspel

Torsdag 14/2 kl. 14.00
Karlssons Kapell underhåller med sång och musik. Julkonsert i 

kyrkan
Datum: 16 december kl. 

16.00
Medverkande: Kyrkokören, 

Celenokören, Barnkören och Rolf 
Nilsson.

Andakt: Patrik Carlsson

Välkommen!

Barn- och ungdoms  verksamheten startar i höst vecka 4. 
För respektive verksamhet se separat 

program, eller kontakta oss för mer infoVÄLKOMMEN TILL OSS!  Tel. 0456-542 54

Barn
kören 

sta
rta

r ve
cka 3. 

Välkommen att
 var

a m
ed. 

Maria
 Duvald

 ! te
l. 5

09 97
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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

Annie Ines Maria Seger, Olofström 1/7
Alvin André Olsson, Nogersund 1/7
Saga Kim My Havstig, Nogersund 29/7
Ludwig Alexander Valentin Vassback, Hällevik 29/7
Wallis Björklund, Siretorp 12/8
Hilda Naomi Emanuelsson, Kristianstad 12/8
Oskar Erik Gunnar Ernberg, Malmö 18/8
Inez Bertha Linnea Eriksson, Hällevik 19/8
Anton Thomas Erik Ivarsson, Lörby 19/8
Miliam Elias Engkvist, Hällevik 19/8
Hanna Eva Märta Lundström, Karlshamn 26/8
Noah Nels Alfred Velin, Nogerund 26/8
Julia Frida Marie Nordgren, Hörvik 2/9
Millie Iza Carolina Hermansson, Hällevik 16/9
Noah Felipe Ekstrand, Stockholm 16/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling Vintern 2012/13

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.

Jessica Kvalvik och Henrik Lundqvist, Jönköping 13/7
Emma Wisén och Jacob Clewåker, Värnamo 21/7
Sandra Månsson och Ola Gartram, Siretorp 28/7
Frida Birgersson och Mattias Iveskär, Torslanda 28/7
Marie Knutsson och André Boberg, Hörvik 28/7
Anna-Lena Kyllönen och Jonas Rask, Djupekås 4/8
Maria Stålbrand och Jerker Björklund, Sölvesborg 4/8
Natalie Larsson och Anders Petersson, Listerby 11/8
Liselotte Hallgren och Wictor Ericsson, Malmö 18/8
Isabelle Ask och Henrik Tillborg, Sölvesborg 18/8
Josephine Tagesson och Johan Olsson, Nogersund 25/8
Ann Ludvigsson och Martin Storberg, Lörby 25/8

Vigsel

Kenth Nilsson, Lörbykladd 5/7
Veste Persson, Hällevik 5/7
Anna-Maj Olofsson, Nogersund 6/7
Gunder Elmlund, Mjällby Ljunga 25/7
Ingvar Svensson, Mjällby 25/7
Ros-Marie Kuisma, Mjällby 27/7
Lennart Magnusson, Mjällby 27/7
Göran Karlsson, Mjällby 2/8
Eric Björklund, Mjällby 2/8
Ann-Marie Nilsson, Mjällby 3/8
Marta Listerö, Hörvik 9/8
Per-Uno Nilsson, Agerum 10/8
Evy Nordgren, Hörvik 16/8
Fritz Johansson, Istaby 24/8
Irené Malmros, Mjällby 29/8
Karl-Åke Barkarö, Krokås 6/9
Sigvard ”Sigge” Andersson, Västra Näs 7/9
Tage Nilsson, Hanö 12/9
Janne Nilsson, Mjällby 14/9
Margit Lindgren, Krokås 19/9
Hasse Hansson, Mjällby 26/9
Maja Nilsson, Hörvik 28/9
Maria Östergren, Mjällby 28/9

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

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Fredag 30/11
13.45  Adventsgudstjänst i Hanö Missionshus, Patrik 

Carlsson, Rolf Nilsson – sång, kaffe.

Söndag 2/12  Första söndagen i advent
10.30  Adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 

Rolf Nilsson.

Onsdag 5/12
8.00  Morgonmässa.

Söndag 9/12  Andra söndagen i advent
10.30  Gudstjänst med dop, Solveig Wollin, Maria Duvald 

och Viktoria Persson – sång.  

Torsdag 13/12
14.00  Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp 

värd 40 kr.

Söndag 16/12  Tredje söndagen i advent
16.00  Julkonsert, Kyrkokören, Celenokören, barnkör, Rolf 

Nilsson, andakt: Patrik Carlsson.

Söndag 23/12  Fjärde söndagen i advent
8.00  Julhälsning i Stenlängan, Solveig Wollin, Hälleviks 

gitarrgrupp, julkaffe.
13.30  Julbön på Svalan.
14.30  Julbön på Tärnan.

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

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

Onsdag 26/12  Annandag jul
11.00  Gudstjänst i Ysane kyrka, Anders Cederblad, 

gemensam gudstjänst för församlingarna i 
Sölvesborgs kommun.

Söndag 30/12  Söndagen efter jul
18.00  ”Lyss till änglasångens ord” musikgudstjänst i 

Sölvesborgs kyrka  med Crimond, instrumentalister, 
Marie Carlsson, gemensam gudstjänst för 
församlingarna i Sölvesborgs kommun.

Måndag 31/12 Nyårsafton
16.00  Nyårsbön Patrik Carlsson, Rolf Nilsson, gemensam 

gudstjänst med Listers EFS.

Tisdag 1/1  Nyårsdagen
16.00  Mässa, Patrik Carlsson, Helena Janhans Öringe – 

klarinett, Kerstin Olofsson – tvärflöjt. 

Söndag 6/1  Trettondedag jul
16.00  Musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, Solveig 

Wollin, Kyrkokören och solister, avslutning 
av Svenska kyrkans julinsamling, gemensam 
gudstjänst för församlingarna i Sölvesborgs 
kommun.

Söndag 13/1  Första söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson. 

Torsdag 17/1 Obs datum!
14.00  Torsdagsträffen, ”En musikalisk resa i tid och 

rum” med Tobias Kandenäs – sång och Mikael 
Brorsson – dragspel.

Söndag 20/1  Andra söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.

Torsdag 24/1
18.30  Bygdehistorisk afton, ”H B Hammar genom H B 

Hammar”, docent och fd domprost H B Hammar 
föreläser om sin farfars far som var kyrkoherde i 
Mjällby 1851-1862, arrangör: Lekmannakåren.

Söndag 27/1  Septuagesima
14.00  Mässa i Stenlängan, Lekmännens dag, Patrik 

Carlsson, Lekmannakåren, kyrkkaffe.

Söndag 3/2  Kyndelsmässodagen
10.30  Familjegudstjänst, Solveig Wollin, barngrupperna, 

barnkör, ”dopfest” i församlingshemmet, vi 
inbjuder särskilt alla familjer som haft dop under 
2012.

Onsdag 6/2
8.00  Morgonmässa.

Lördag 9/2 
14.00  ”Café da Capo”, nostalgiskt café i 

församlingshemmet, fasteinsamlingens upptakt, 
allsång, solister, lotterier, försäljning.

Söndag 10/2  Fastlagssöndagen
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.

Torsdag 14/2
14.00  Torsdagsträffen, Karlssons kapell underhåller med 

sång och musik.

Kalendarium

Vintern 2012/2013


