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På väg till Liseberg. Foto: Emelie Hellsten.



Några rader kulturhistoria 
samt kyrkorummets ljus av i går och av idag! 
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För en medeltida människa betydde 
hennes status och anseende, och 
framför allt hennes ära, väldigt 
mycket. Det var genom ätten hon 
formades, levde, verkade och dog. 
Att förlora sin ära var att förlora 
godkännandet från sin ätt. Utan 
social gruppidentitet blev hon av 
med en viktig del av sin plats i 
samhället, och livet blev då mer eller 
mindre utan mening. 

För den medeltida människan fanns 
det således få saker som var värre att 
mista än just sin ära. Att bli utesluten 
från gruppen var alltså något mycket 
drastiskt. Att bli bannlyst av kyrkan, 
att bli utesluten ifrån den kyrkliga 
gemenskapen och därigenom också 
utestängd från den åstundande him
melska friden, var en katastrof. 

Under medeltiden var i regel kyrklig 
och världslig lag liktydiga och en 
bannlysnings officiella stadfästelse 
gick vanligtvis till så att exekutorerna 
liturgiskt sjungande vandrade, under 
klockringning och med ett levande 
ljus i ena handen (pulsatis campanis 
et candelis incensis) till kyrkan.
Bannlysningen lästes så upp och ex
ekutorerna vände uppochner på sina 
brinnande ljus, varpå de slängdes i 
golvet så att de slocknade. Klockorna 
tystnade och bannlysningen alt. in
terdikten, som i regel även innebar 
fredlöshet, var nu fullbordad.  

Sålunda har ljuset tidvis spelat en 
enorm roll i kyrkans liv. Under vår 
katolska medeltid förbrukades också 
väldiga mängder ljus i samband med 
de då mycket talrika gudstjänst
tillfällena. Av en kyrkas totala inköp 
i början av 1400talet kunde utgif
terna för enbart inköp av vaxljus vara 
över 80%. 

I början av 1500talet, då reformatio
nens vindar drog över Nordeuropa, 
släcktes många ljus i våra kyrkor. 
Detta dels p.g.a. protestantismens 

nya liturgi och nya kyrkosyn, dels 
beroende på kyrkornas nu försäm
rade ekonomiska läge. 

Reformationens företrädare i Dan
mark gick i flera avseenden mer 
varligt fram än i t.ex. Sverige, varför 
en del katolska seder och bruk dröjde 
sig kvar inom t.ex. Lunds stift. Efter 
1658, då bl.a. vi på Lister, genom 
freden i Roskilde, kom att tillhöra 
den svenska kronan, infördes också 
successiv anpassning till svensk 
gudstjänstordning. År 1681 tog så 
den svenska staten steget fullt ut och 
med biskop Canutus Hahn av Lund 
i spetsen, infördes svensk kyrkoord
ning för Lunds stift. Våldsamma 
protester följde och nästan alla ljus, 
inklusive altarljusen, släcktes nu i 
våra kyrkor och för Lundabiskopen 
myntades nidorden, att han hade 
”släckt Guds tända lampas ljus”. 

År 1682 införde även den svenska 
kronan den s.k. vaxljuspenningen, 
vilket innebar att kyrkorna i våra nej
der nu, istället för att lägga pengar på 
vaxljus, skulle hjälpa till med finan
sieringen för bl.a. Lundastudenternas 
kost och logi samt donera medel till 
nyinrättade stipendier vid det år 1666 
grundade Lunds universitet. 

Först för ca 100 år sedan började lju
sen att komma åter till våra kyrkor, 
och detta väckte då stor uppmärk
samhet medan deras närvaro idag ses 
som mycket naturliga och omistliga 
inslag i våra kyrkorum. 

Idag har vi många olika sorters ljus 
i Mjällby kyrka. Altaret är prytt med 
ljus och i samband med ett dop i 
kyrkan, där symboliken bl.a. är att 
en hedning dör och en kristen föds, 
så tänds ett dopljus som en erinran 
om Jesu ord: ”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra 
i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh. 
8:12). Eller: ”Jag är ljuset som har 
kommit hit i världen för att ingen 
som tror på mig skall bli kvar i 
mörkret” (Joh. 12:46). Även i sam
band med kungörelse av ett dödsfall 
tänds ett ljus i kyrkan. 

Kyrkan är en plats där vi får skön
hetsupplevelser och kommer nära 
Evigheten och ljusen skapar idag 
högtid och stillhet, vilka är viktiga 
inslag i vår allt mer stressfyllda tid. 
Kom till kyrkan! Tänd gärna ett ljus i 
vår vackra ljusbärare, tänk på någon 
som just nu har det svårt och som 
behöver en extra omtanke, ett ljus i 
tillvaron. Din tända låga blir en syn
lig bön för att ”Det folk som vandrar 
i mörkret skall se ett stort ljus; ja, 
över dem som bor i dödsskuggans 
land skall ett ljus skina klart”
(Jes. 9:2). 

Marcus Bernhardsson 

På påskdagen 1989 tog Mjällby för-
samling vår vackra ljusbärare i bruk. 
Ljusbäraren är skänkt till Mjällby 
kyrkan till Bengt Thomassons (Istaby) 
minne av makan och kyrkvärden 
Hanna-Lisa Thomasson. 
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Bilder från längst upp till vänster: 
Karin i pariserhjul- Vilken utsikt! 
Små Grodorna  
Förväntansfulla barn inför hölasset.  
Fikadags på Barnens Gård 
Klätterapor i lianerna
Hilda hoppar- Hopp & studs 
Tim- övningskörning på lastbil

Barn - och ungdomsverksamheten 
Vårterminens utfärder till Liseberg & Barnens Gård

Barn- och ungdoms  
verksamheten 

startar i höst vecka 36. 
Välkommen att  

vara med. 
Vid frågor ring 

542 54!
  

4 juni åkte 37 förväntansfulla barn & 
ungdomar till Liseberg. Solen sken 
hela dagen från klarblå himmel och 
alla åkte så mycket karuseller de bara 
orkade. 

7 juni var det dags för de lite mindre 
barnen. Vi åkte tillsammans med 
föräldrar & barn till Barnens Gård i 
Karlskrona. Trots lite regn blev det en 
lyckad dag med mycket lek & skoj. 
För en del var kanske bussresan det 
mest spännande. 



Konfirma tion 2010

Patriks gruPP 24 aPril 2010
Övre raden, från vänster: Fanny Gustafsson, Julia Melin, Gilla Johansson Svensson, Tilda Håkansson, Ebba Persson, 
Anton Johansson, Max Åkrell, Zeb Friberg, Hanna Eriksson, Karin Åkesson, Therese Nilsson, Emelie Hellsten
Nedre raden, från vänster: Lina Nilsson, Kajsa Nilsson, Magdalena Fairbanks, Julia Wallberg, Patrik Carlsson, Frida 
Haraldsson, Hanna Hansen, Tilde Alriksson, Lisa Sjöblom 

lärljuNgarNa 1, 8 maj 2010
Övre raden, från vänster: Emma Robertsson, Joel Ottosson, Erik Persson, JensKristian Buss Bergman, Filip Saleskog, 
Simon Olofsson, Linus Stenros, Rasmus Strömberg, Elisabeth Catuta, Emelie Hellsten
Nedre raden, från vänster: Jonathan Wulf, Cecilia Eriksson, Emma Magnusson, Julia Bremberg Jönsson, Solveig 
Wollin, Linda Stenros, Marie (Mia) Österberg, Oskar Wahlström, David Nordqvist saknas: Sandra Björk, ledare
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Jag minns de gamla almarna
vid Mjällby kyrkgårdsgrind.
De vittnade om gången tid,
de trotsat köld och vind.

Inunder deras vida skygd 
stod hästskjutsar i rad
alltmedan odalfolket satt
i kyrkbänken och bad.

Den gamla tid som svunnit har
ack vad jag saknar den.
Jag står där almarna de stod
och ser dem om igen.

Och jag ser kyrkfolket som kom
från helgedomen ut.
Och männen kom i vit kravatt
och gummorna i klut.

I bästa åkvagnen de steg
på grusväg bar det hem.
Nu hade de fått andlig spis,
frid lyste omkring dem.

Och almarna stod hedersvakt
vid böndernas åkdon.
De sett ett folk som funnit frid
uti den kristna tron.

Jag sörjer almarna som stod
vid gammal kyrkgårdsgrind.
En fläkt ifrån en svunnen tid
slår mot min frusna kind.

OVE JOHNSSON 

De gamla  almarna
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lärljuNgarNa 2, 8 maj 2010
Övre raden, från vänster: Robin Hermansson, Andreas Kjellsson, Fredric Ivarsson, Jimmy Magnusson, Johan 
Harrysson, Oliver Robertsson
mellanraden, från vänster: Mathias Svensson, Andreas Bengtsson, Jacob Nilsson, Robin Gustafsson, Simon Olsson, 
Kristoffer Bergfors, Jesper Hall, Tim Elmlund, Oscar Hedlund, Andreas Johansson, Johan Oredsson, Emelie Hellsten
Nedre raden, från vänster: Philip Nordgren, Jennifer Jensen, Elin Robertsson, Solveig Wollin, Sofie Ebbeke, Ebba 
Persson, David Sjöblom



Det berättas på Listerlandet
att ett kors flöt i land
en dag i en rivande vårstorm
på Hälleviks strand.

På träet som låg i sanden
en vårvinterdag
voro smärtsamt skurna i eke
den korsfästes drag.

Det var forntid och undertider
i fiskarebyn
och fiskarna sågo med bävan
en Golgatasyn.

De lyfte det tunga korset 
på skuldrorna opp
och buro på värkande armar
vår Herras kropp.
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Det berättas på Lister      landet
Men före gick munken från 
Klockskog
med rökelsekar,
och högt emot solen och himlen
han hostian bar.

Och högt över Stibyberget
och ner genom Istaby by
de buro vår Herres lekamen
i rökelsesky.

Över ängar och vintriga vångar
de vandrade fram,
genom hagar där boken isgrå 
stod stam vid stam.

Men i underlig stilla förvåning
de sågo till slut
bokarna grönska omkring sig
och sippor slå ut.

De skådade jordens förvandling,
hur vinter blev vår,
hur snön blev ett blomsterunder
i Herrens spår.

Dikten är skriven av S. Neander-Nilsson och  
illustrerad av Richard Svensson 

Några ords förklaring
Golgata. 

Den kulle utanför Jerusalem där Jesus blev korsfäst.
Hostia. I regel enbart invigt nattvardsbröd.

Monstrans. Ett katolskt praktfullt altarkärl som 
används vid sakramental välsignelse och 

för att visa upp hostian eller en relik för 
tillbedjan.
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Det berättas på Lister      landet
Men före gick munken från 
Klockskog
med rökelsekar,
och högt emot solen och himlen
han hostian bar.

Och högt över Stibyberget
och ner genom Istaby by
de buro vår Herres lekamen
i rökelsesky.

Över ängar och vintriga vångar
de vandrade fram,
genom hagar där boken isgrå 
stod stam vid stam.

Men i underlig stilla förvåning
de sågo till slut
bokarna grönska omkring sig
och sippor slå ut.

De skådade jordens förvandling,
hur vinter blev vår,
hur snön blev ett blomsterunder
i Herrens spår.

Och bördan blev lätt uppå dem,
och våren var skön att se
de lyfte ned bördan och sågo
den lidande le.

Och munken sjöng ”Hosiannah”
och Herrens ljuvliga bild
stod skön uppstånden inför dem
och blickade mild.

De prydde hans sår med kransar,
med blommor hans ögonbryn
och buro vår korsfäste Herre
till kyrkan i byn.

Men kyrkan var arm och liten
och porten var mycket trång
för Herren med kors och armar
och kransar och blomsterfång.

Då böjde den höge sitt huvud 
på korsets grönskande stam
och mängden bar hänryckt vår 
Herre
till altaret fram.

På altarebordet monstransen
i detta heliga hus,
stod lysande klar som solen
och fyllde kyrkan med ljus.

Från Kristi strålande panna 
i valvbågens målade rund
sken påskens uppståndelsevisdom
i vårlig stund.

Med sippor och sälg i händer
och blommor kring käpp och stav
sågo fiskarna häpna vår Herre
stå upp ur sin grav.

Hans ansikte sken såsom solen,
hans panna var rosenkrönt 
och ur de blödande såren
växte blommor och grönt.

Det berättas på Listerlandet
från gråa, forntida dar,
att vår Herre en gång en påskdag 
lät sig se som han var.



3 sept. Köpman Axel Svensson, 
Siretorp, har överlåtit sin speceri och 
diversehandel till sin son köpman 
Ingvar Svensson.

– I samband med en minnesstund 
i Mjällby kommunalsal efter jord
fästningen av förre hemmansägare 
Herman Nilsson, Mjällby, tillkänna
gav testamentsexekutorn frisörmästare 
Eric Stéen att den bortgångne gjort 
en större donation. Det är Svenska 
kyrkans yttre mission som får hela 
förmögenheten, men storleken av 
denna blir klar först vid bouppteck
ningen. Den bortgångne var på sin tid 
innehavare av Rökelunds går i Lörby. 
Kyrkvärd Knut Bengtsson, Lörby 
skog, frambar kyrkans tack för den 
stora donationen.

24 sept. Den bästa laxfångsten hittills 
under fisket vid Gotland fick noger
sundstrålaren ”Zenita” häromnatten 
då man tog upp 145 laxar. Trålaren 
”Trygg av Nogersund har under fjor
ton dagars fiske fått 450 laxar. Laxen 
håller till två timmars gång västerut 
från Visby.

10 okt. Tillbyggnaden av Nogersunds 
fiskehamn är helt färdig. Den nya 
kajen är byggd i vinkel. Kortsidan är 
50 m. lång och byggd på betongpålar. 
Den andra kajdelen är 80 m lång och 
här har man byggt på gjutna kulver
trör som står på botten. Kostnaderna 
går på ca 650 000 kr, men enbart ka
jen kostar ”bara” 250 000 kr. Största 
kostnaden blir för muddringen av 
hamnbassängerna ner till fyra meter. 
En trålare går i regel 2.70 m djupt, 
men vid lågvatten fordras ju större 
djup. Vidare skall en sju m bred rem
sa utanför kajen asfalteras.

– Mjällby A.I.F. återtog ledningen 
i Blekingefyran genom att på hem
maplan vinna över Karlskrona BK 
med 21. Jarl Hermansson svarade för 
båda sitt lags mål. Publiken uppgick 
till endast 150 personer.

– Lantbrukare Knut Olofsson, 
Mjällby 6, kom in på redaktionen 
med den verkliga jättebetan. Den 
vägde inte mindre än 12 kg.

– Hörviksbåt fick storfångst. Vi hade 
tur att komma rakt på ett stim leksill, 
säger fiskare John Jönsson, Hörvik, 
som tillsammans med sin kollega 
Helmer Olsson, på mindre än en tim
ma drog upp 60 lådor fin sill, vilket 
blev ca 1 800 kg.

14 okt. Byggstart i Mjällby för 
Centrumhuset, på den tomt där den 
s.k. Sörnagården en gång legat. Där 
skall ett stort hyreshus uppföras till en 
kostnad av 950.000 kr och skall enligt 
kontraktet vara färdigt den 1 septem
ber 1961.

21 okt. Generaldirektör Robert 
Magnusson i statens jordbruksnämnd 
inviger idag Listers stärkelsefabrik i 
Mjällby. Den anses vara den moder
naste i världen och ersätter elva äldre 
fabriker. Inkörningen har gått utmärkt 
och i början av januari nästa år kan 
man räkna med kampanjslut, då har 
man producerat omkring 30.000 de
citon stärkelse. Det är ca 200 odlare 
som levererar potatis hit. Man kör 
i treskift med totalt tolv anställda, 
3 000 hl potatis tas emot varje dag 
och potatiskällaren rymmer 6 500 hl. 
Det kommer fram 1 500 kg färdigt 
potatismjöl per timme. Listerfabriken 
kostar ca 1.8 milj. kr och har en golv
yta på 3 000 kvm.

– Oxlever pr kg 7.50. Falukorv pr kg 
5.20. Långfranska 0.75 kr. Mazariner 
0.40 kr. Vaniljglass 1/2 lit. 1.10. 
Frysta hallon 250 gr. 1.60.

– Tollarps gamla lanthushållsskola har 
haft sin sista elevkull. Bland eleverna 
märks MajLis Johnsson, Hörvik, 
som erhöll premium till kursens bästa 
kamrat, samt Gunnel Svensson och 
Margareta Nilsson, Skogshagen.

31 okt. Tjuvstart med julmaten i 
Siretorps bygdegård, där ett tiotal da
mer deltagit i en tvådagars slaktkurs. 
De har under hemkonsulent Sigrid 
Håkanssons trivsamma ledning, sedan 
de köpt en hel gris, styckat och lagat 
åtskillig härlig julmat av den.

– Mjällby kommunalfullmäktiges för
ste vice ordförande, sparbankskamrer 
Herman Sternby, har av förre riks
dagsman Elof Hällgren fått mottaga 
Svenska Landskommunernas förbunds 
stora guldmedalj, ”För gagnelig kom
munal gärning” jämte diplom samt 
blommor.

9 nov. Som tidigare nämnts hade 
Herman Nilsson, Mjällby, testamente
rat hela sin förmögenhet till Svenska 
kyrkans yttre mission, vilken uppgick 
till 300 000 kr och behållningen efter 
förrättad auktion på hus och lösöre blev 
ytterligare 3 146 kr. Där såldes bl.a. 
åtta teskedar i äkta silver som en gång 
ägts av Mjällby kung, riksdagsman 
Knut Persson, till priser mellan 28 och 
40 kr.

– Feta och granna efter sommarbetet på 
Hanö kom en pråmlast kossor i land i 
Hörvik. Det var postbåtföraren Helge 
Wendel, vars båt Listerland släpat prå
men till fastlandet med 27 djur. Någon 
känning av sjösjuka hade de inte, men 
vi har fått invänta gynnsamt väder, om
talar lantbrukare Thure Olsson, Lörby, 
som tillsammans med sin granne lant
brukare Ebbe Hyllegård hade agerat 
cowboy med att samla in kreaturen. 
En ny expedition över till Hanö gör 
Wendel om någon vecka, då skall ett 
hundratal får forslas hem som alltjämt 
njuter av öns bete.

– Mårtens gås ourtagen pr kg 7.50. 
Unganka djupfryst pr kg 8.50. 
Svartsoppa i bägare pr kg 2.90. Brunkål 
pr kg 2.60.

Birgit Larsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

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

De tre först öppnade rätta lösning-
arna vinner Rättvisemärkta produkter

OBS! Glöm inte att fylla i namn och 
adress

Höstkryss

Diakoniverksamheten

Altaret i Södra Mellby kyrka

Kyrkans frivilliggruppers utfärd gick 
i år till Kivik och Södra Mellby. Mitt 
i maj, den härligaste tiden, fick vi 
uppleva Skånes fina natur, inte minst 
alla gyllene rapsfält och blommande 
äppelträd. God mat och härlig ge
menskap!

Ni som känner att ni har en liten stund 
över för t.ex. ett besök eller vill vara 
med i gemenskapen, hör gärna av er 
till Marianne eller Marie på telefon 
0456509 97.

Mat på Blåsingsborg, Kivik

Annie Nilsson tar del av inskriptionen 
på tavlan
Foto: Marianne Hansson

Vi besökte Jansro sö-
der om Kivik där det 
visades måleri och 
skulpturer och härliga 
trädgårdsrum. 

Mat på Blåsingsborg, Kivik



Anslagstavla
Förra gången jag skrev i 
Kyrknytt avslutade jag min spalt 
med att önska en riktigt skön 
sommar. Nu får jag väl inleda 
med att önska att det också blev 
så. Då menar jag förstås inte att 
hela sommaren blev precis så 
som du i förväg hade önskat. 
Så blir det ju aldrig. Jag hoppas 
att sommaren var bra ändå och 

att den har gett en del fina minnen att tänka på nu när hösten 
närmar sig. 

Sommarnumret av vår församlingstidning handlade ju mycket 
om Hanö och om att det var tvåhundra år sedan en stor del av 
engelska flottan låg  där med sina fartyg. Vi var många som var 
förväntansfulla inför alla aktiviteter i samband med firandet. 
Jag själv tänkte av naturliga skäl mest på kyrkans medverkan 
och hoppades att vi skulle kunna motsvara förväntningarna. 
Marcus Bernhardsson hade lagt ned ett omfattande arbete på 
att ta reda på många hittills okända fakta om den stora hän
delsen vid början av 1800talet. Mycket av det kunde vi läsa i 
Kyrknytt. Vad vi inte säkert visste när vi gjorde den tidningen 
var att det efterlängtade återbesöket av engelska flottan fak
tiskt skulle bli verklighet. Ett besök av ett stort engelskt fartyg 
skulle förstås vara en av sommarens höjdpunkter på Hanö. Av 
flera olika orsaker, bl a av säkerhetsskäl, kan stora krigsfartyg 
inte meddela så långt i förväg var de kommer att befinna sig 
vid en viss tidpunkt. Nu vet vi att engelska flottan verkligen 
kom till Hanö denna sommar. Jagaren HMS Kent var en im
ponerande syn från vår utsiktsplats vid Engelska kyrkogården. 
De brittiska representanterna hedrade sina avlidna landsmän 
med andakt och kransnedläggning. 

Detta var ett högtidligt tillfälle som många säkert tar med sig 
som ett sommarminne från 2010. Till stor del var det tack 
vare att vi hade lite tur med kronprinsessans tid för sitt och 
Daniels bröllop. Det var nämligen så att det brittiska fartyget 
skulle vara i Stockholm vid tiden  för bröllopet och därför 
kunde göra ett kort uppehåll vid Hanö på vägen dit. Själv 
följde jag bröllopet på TV liksom de flesta andra. Som präst 
var jag förstås särskilt nyfiken på själva vigselgudstjänsten i 
Storkyrkan. Jag ville se hur de utformade ceremonin eftersom 
säkert många brudpar framöver skulle vilja ha ett bröllop som 
liknar det kungliga. Jag blev förvånad men samtidigt glad 
över att ordningen som de följde var precis samma som vid 
en alldeles vanlig vigsel i vår egen församling, förutom förstås 
att det stod tre biskopar och en domprost vid altaret. Därmed 
visade ärkebiskopen och kungafamiljen att samma gudstjänst
ordning som vi andra tycker känns högtidlig och vacker i 
Mjällby kyrka, i Stenlängan, vid stranden och på många andra 
platser också duger bra vid ett kungligt bröllop i Storkyrkan. 
Det tänkte jag sedan på varje gång jag firade bröllop i som
ras och det får bli ett sommarminne som jag bevarar. Nu 
närmar sig hösten och bröllopen blir färre. Då kan vi istället 
se fram emot många andra gudstjänster 
och olika verksamheter i vår församling. 
Välkommen, hoppas att vi ses!

Kyrkoherdens  
tankar
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Torsdagsträffar 
i församlingshemmet

Torsdag 9/9 kl. 14.00 
Fredrik Zimmerdahl gästar Torsdagsträffen, 

tag gärna med något föremål att värdera, t.ex. 
smycken, gärna från 1900-talet. Fredrik är spe-

cialist på 1950- och 1960-tal.

Torsdag 14/10 kl. 14.00 
”Säg det med toner”, Agneta Berg och Karin 
Turesson sjunger och berättar om Alice Babs.

Torsdag 11/11 kl. 14.00
Bernt Wyöni spelar och sjunger svenska visor.

Välkommen!

Allhelgonatid
Du som besöker kyrkogården 
under helgen, välkommen  in i 
kyrkan och värm dig med en kopp 
kaffe och en stunds stillhet.
 Öppet i kyrkan:  
torsdagen den 4/11 kl. 14-17
Fredagen den 5/11 kl. 10-16.30
lördagen den 6/11 kl. 10-15

Jag sörjer därför att jag har älskat
Jag gråter därför att jag saknar

Jag är i sorgens hus
Jag betalar kärlekens pris
Inte ens döden ska få ta

ifrån mig detta att jag har älskat.
Ur boken ”När dagarna är räknade” av Eyvind Skeie

Föredrag av Åke Werdenfels
Torsdag 23/9 kl. 18.30 i församlingshemmet.

”Engelska flottan på Hanö 
– ett 200 års minne”

Arrangör: Lekmannakåren.

Ett 200 års minne

1810–2010
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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

Ebbe Olofsson, Hällevik 9/4
Ivar Bergheim, Hällevik 28/4
Nils-Börje Nilsson, Istaby 29/4
John Johansson, Hörvik 30/4
Berta Eliasson, Nogersund 5/5
Karin Persson, Lörby 20/5
Roland Stanlysson, Mjällby Ljunga 26/5
Jennifer Lindgren, Jönköping 2/6
Stig Tomasson, Hanö 11/6
Gunborg Engström, Mörby Backe 16/6
Östen Listerö, Hörvik 16/6
Rolf Nilsson, Sölvesborg 17/6
Oskar Knutsson, Sölvesborg 18/6
Rosie Nilsson, Hanö 23/6
Asta Jönsson, Hörvik 23/6
Lizzie Olausson, Hällevik 24/6
Monica Svensson, Sandviken 30/6

Moa Arntzen, Kullarp 1/4
Theo Andreas Sanfridsson, Haveliden 3/4
Karl Arvid Oskar Thorelli, Mjällby 11/4
Julia Ellinor Irene Gerd Johansson, Stiby 11/4
Oscar Kristoffer Eric Olsson Böckman, Krokås 17/4
Elvira Tora Viola Olofsson, Lörby 9/5
Thelma Grethe Matilda Duvald, Valje 9/5
Selma Hanna Eliasson, Kristianstad 22/5
Noah Tage Sidfeldt, Hällevik 23/5
Måns Erik Ulf Everbring, Hörvik 30/5
Theodor Pierre Thomas Lilja, Lörby 5/6
Annie Jen Jen Lou Juteskär, Hällevik 5/6
Moa Lovisa Vanja Lundin, Malmö 6/6
Axel Gösta Wilhelm Havelid, Kristianstad 6/6
Elsa Anna Hermina Sällberg, Hällevik 12/6

Sofie Sandgren och Andreas Sanfridsson, Haveliden 3/4
Erika Einarsson och Daniel Eliasson, Kristianstad 22/5
Lina Olofsson och Stefan Sidfeldt, Hällevik 23/5
Camilla Hammarstedt och Tomas Stewén, Sölvesborg  5/6
Linda Kristensson och Henrik Svensson, Hällevik 26/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 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.

Önskar du besök
eller vill prata med någon?

Ring Diakoniassistent 
 Marianne eller Marie 509 97

Om du önskar erhålla ytterligare något exemplar 
av Kyrknytt, så är du välkommen in på pastorsex-
peditionen, Stenlängan, församlingshemmet eller 

kyrkan för att få ett exemplar.

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

söndag 29/8  trettonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa, Patrik Carlsson.

Onsdag 1/9
8.00  Morgonmässa.

söndag 5/9  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Solveig Wollin.

torsdag 9/9
14.00  Torsdagsträffen med Fredrik Zimmerdahl. Tag gär

na med något föremål att värdera, t.ex. smycken, 
gärna från 1900talet. Fredrik är specialist på 1950 
och 1960tal.

söndag 12/9  Femtonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

söndag 19/9   sextonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Högmässa, Solveig Wollin, sång: Maria Knutsson.

torsdag 23/9
18.30  Föredrag av Åke Werdenfels, ”Engelska flottan på 

Hanö  ett 200 års minne”, i församlingshemmet.
Arrangör: Lekmannakåren.

söndag 26/9  sjuttonde söndagen efter trefaldighet
16.00  Mässa i Mörrums kyrka, gemensam gudstjänst för 

församlingarna i Listers och Bräkne kontrakt.

lördag 2/10 
18.00  Körkonsert, SlättåkraKvibille kyrkokör under led

ning av Helena Palm, Mjällby kyrkokör, aftonbön: 
Patrik Carlsson.

söndag 3/10  Den helige mikaels dag
15.00  Höstgudstjänst i Siretorps missionshus, Patrik 

Carlsson.

Onsdag 6/10
8.00  Morgonmässa.

söndag 10/10  tacksägelsedagen
18.00  Skördegudstjänst, Solveig Wollin, Kyrkokören.

torsdag 14/10
14.00  Torsdagsträffen ”Säg det med toner”, Agneta 

Berg och Karin Turesson sjunger och berättar 
om Alice Babs.

söndag 17/10  tjugonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barnkör, 

barngrupperna, bibelutdelning till konfirman
derna.

söndag 24/10  tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

söndag 31/10  tjugoandra söndagen efter trefaldighet
10.30  Gudstjänst i Stenlängan, ”Sånger i allhelgona

tid”, Patrik Carlsson, Maria och Bo Knutsson, 
kyrkkaffe.

Onsdag 3/11
8.00  Morgonmässa.

lördag 6/11  alla helgons dag
18.00   Gudstjänst till de bortgångnas minne, Solveig 

Wollin, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria 
Knutsson, Ida Knutsson.

söndag 7/11  söndagen efter alla helgons dag
11.00  Nattvardsgudstjänst i Listerkyrkan, Solveig 

Wollin, Kyrkokören.

torsdag 11/11
14.00  Torsdagsträffen, Bernt Wyöni spelar och sjunger 

svenska visor.

söndag 14/11  söndagen före domssöndagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Celenokören.

söndag 21/11  Domssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Kalendarium

Hösten 2010


