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Vid den tiden utfärdade kejsar 
Augustus en förordning om 
att hela världen skulle skatt-

skrivas. Det var den första skattskriv-
ningen, 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 pri-
sade 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.

Lukasevangeliet 2:1-20

Julevangeliet
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1 dec. En dramatisk räddningsaktion 
med raketlina genomfördes natten till 
tisdagen på den skånska ostkusten vid 
Abbekås, omkring 100 m från land. 
Det blåste 20 m/sek. och läget var 
kritiskt för tvåmastade skutan ”Otelia” 
från Lörby, som satts på grund av sin 
ägare och befälhavare Algot Olsson, 
för att fartyget inte skulle sjunka sedan 
det sprungit läck i den grova sjön och 
vattnet stoppat motorn. Genomvåta 
och stelfrusna bärgades samtliga om-
bord, 16-årige jungmannen Göran 
Persson, Mjällby, bästemannen Rolf 
Persson, Hörvik 19 år samt den 58-åri-
ge kaptenen. I fem timmar hade de 
pumpat för att försöka hålla skutan 
läns och under bärgningen måste de 
delvis släpas genom vattnet i livrädd-
ningskorgarna. Ombord på skutan, 

som var tom och på väg från Stralsund 
till Karlskrona för att lasta fisk, hade 
man tänt strålkastarna och blåste ide-
ligen i megafonen. Signalerna väckte 
fiskhandlare Emrik Pettersson som lar-
made sjöräddningen i Karlskrona som 
i sin tur larmade brandkåren i Ystad. 
De lyckades få över en lina redan med 
första raketskottet. Efter två och en 
halv timmes arbete var samtliga i land. 
”Otelia” byggdes 1901 på Örnaviks 
varv och tillhörde från 1949 skeppare 
Algot Olsson. Nu är skutan dömd att 
bli vrak.
- Det räcker med att titta in hos fir-
man N. Hällbrink & Son i Mjällby, för 
att konstatera att minkodlingen är en 
stor industri på Lister. För ett och ett 
halvt år sedan startade trävaruhandlare 
Bengt Hällbrink tillverkning av mink-

I samband med kyrkorenovering-
en 2006 konstaterades att kol-
lekthåvarna var väldigt slitna och 
inte längre möjliga att renovera. 
Därför beslöts att nya måste in-
förskaffas. 

Kollekthåven som föremål förväntas 
hålla över lång tid, ja över generatio-
ner. Den är en kyrkoinventarie som 
används regelbundet och därmed för-
slits över tiden. Det var därför viktigt 
att finna en tillverkare som kunde till-
verka kollekthåvar av både hög kva-
litet och i ett stilfullt utförande. Efter 
att ha tagit kontakt med flera firmor 

beslöt vi att anlita Wiiks Kyrkotextil 
i Uppsala. Firman drivs av mor och 
dotter, Solveig och Viktoria Wiik. 
Solveig har arbetat på Libraria 
Konsthantverk sedan 1959. När 
Libraria lades ner bildade de Wiiks 
Kyrkotextil. Vi fick bildmaterial och 
tygprover och efter många samtal och 
stort övervägande bestämde vi oss för 
att beställa två gröna kollekthåvar och 
två violetta och en grön med två korta 
handtag. Håvarna är fodrade med 
mjukt skinn. 

Vi invigde de gröna håvarna på val-
dagen den 20/9. De violetta tar vi i 
bruk första advent. Det är min för-

hoppning att de nya kollekthåvarna 
skall göra tjänst vid många gudstjäns-
ter under många år framöver.

Kersti Södergren

Våra nya kollekthåvar

3

burar och minkhus. Efterfrågan har 
varit så livlig att man nu är uppe i 6 000 
burar om året. Sju man sysselsätts nu 
med enbart denna tillverkning.
- Siretorps juniorförening höll sin 20: 
e adventshögtid i Lutherska missions-
huset. Annie Nilsson hälsade välkom-
men och minde om föreningens verk-
samhet och som obruten tradition har 
adventshögtid hållits här 1: a advent 
och firar i år 20-årsjubileum.
- Mästarbrev inom herrfrisöryrket har 
av hantverks- och småindustriorgani-
sation tilldelats Eric Stéen i Lister-
Mjällby.
- I Mjällby är arbetsmarknadsläget 
gott, endast två arbetslösa finns regist-
rerade.
7 dec. Sölvesborgs Lucia blev fröken 
Irene Fors, Sölvesborg.
- Fröken Eva Knutsson, Hosaby, blev 
Tallparkens Lucia.
- Vinterns första snöstorm svepte fram 
över Hanöbukten, vindstyrkan var uppe 
i hela 26 sek.m. Postbåten ”Listerland” 
kunde inte gå över till Hanö utan 
ersattes av livräddningskryssaren 
”A.B.Appelberg”. I Hörviks hamn slet 
sig den gamla postbåten ”Hanö” och 
drev på land mot ett stengrund vid 
Krokås, där den ansågs totalförlist.
- Sjökaptensexamen har avlagts vid 
sjöbefälsskolan i Kalmar av bl. a. Claes 
Johansson, Torsö.

 Birgit Larsson

Foto: Marcus Bernhardsson

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

Bilden tillhör Sölvesborgs 
kommunarkiv
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Årsgång; Listerländsk folktro i jultid
av Marcus Bernhardsson

Nästan alla 
våra helger har 
sitt ursprung 
i kyrkans ka-
lendarium och 
en av de mest 
firade helgerna 
inom kristen-
heten är julhel-
gen. 

Julen innebär mycket för många av 
oss och få högtider torde bära på en 
större traditionsflora. Detta sam-
tidigt som julens innersta budskap 
är mycket enkelt och på samma 
gång mycket större än vad vi rik-
tigt kan förstå, nämligen att Gud 
själv lät sig födas i form av sin egen 
enfödde son och därigenom tog sin 
boning ibland oss, eller som profe-
ten Jesaja 9:6 skrev för ca 2 700 år 
sedan: ”[…] ett barn blir oss fött, 
en son blir oss given, och på hans 
skuldror skall herradömet vila, och 
hans namn skall vara: Underbar 
i råd, Väldig Gud, Evig fader, 
Fridsfurste.”  

Oerhört mycket i vårt samhälle är 
präglat av kristen tro och tradition, 
bl.a. utgår vår tideräkning från 
Jesu födelse och in på 1500-talet 
var juldagen, dvs. Jesu födelsedag, 
även årets första dag. Juldagen in-
faller alltid den 25 december, dvs. i 
en brytningstid då mörkrets välde 
över oss bokstavligen skingras och 
just olika former av övergångsti-
der har i hundratals år eggat och 
tubbat folktron, vilken förknippat 
just olika former av brytningar 
med kamp mellan det goda och det 
onda. I samband med dessa strider 
har många syner, omen och varsel 
rörande kommande tider, och vad 
de kan bära i sitt sköte, tytts – inte 
minst har det varit så på Lister. 

Strax före en större och avgörande 
händelse i kyrkans kalendarium 
har i regel ondskans makter an-
setts vara extra starka och ihärdiga 
i sin kamp att försöka förhindra 
det instundande bibliska undret. 
Julaftonens kväll, dvs. julnatten och 
timmarna innan Jesu födelse, har i 
mycket lång tid ansetts vara en på-
taglig övergångsperiod då onda och 
goda krafter strider om herraväldet. 
På Lister, liksom på många andra 
ställen, var det förr sed att försöka 

hjälpa de goda krafterna genom att 
bl.a. på julaftonen ”skjuta in julen” 
och därigenom jaga bort huldror, 
skogssnuvor och andra gåtfulla 
väsen, sprungna ur Listers många 
tusenåriga skrymslen, gömmor och 
vrår. 

Enligt folktron finns det flera så-
dana här trösklar i kyrkans kalen-
darium, och i samband med olika 
förändringstider har det stundom 
ansetts vara möjligt att få inblick 
i kommande, goda såväl som illa-
varslande händelser och tilldragel-
ser under stundande år. En av de 
främsta brytningstidpunkterna an-
ses julnatten vara och då hände det 
förr, att främst bygdens kloka gum-
mor och gubbar gick årsgång för att 
just sia om kommande tider.  

Den som skulle gå årsgång, eller 
ödesgång som man också sade på 
Lister, hade dock en hel del förbere-
delser att iaktta innan en sådan fot-
vandring kunde inledas. För många 
avslutades adventsfastan på julaf-
tonen med bl.a. lutfisk till middag. 
En årsgångare däremot var tvungen 
att vara helt fastande. Vidare fick 
en årsgångare inte till någon delge 
sitt stundande förehavande eller ens 
tala med någon annan människa på 
hela julaftonen. Inte heller fick en 
siare se levande eld eller ens höra en 
tupp gala eller höra en hund skälla, 
ty då ansågs den magiska aura, som 
kringgärdade denna person ha gått 
förlorad. Härav gav många års-
gångare sig ut i Listers tassemarker 
redan i julaftonens dagbräckning 

Årsgång av bildhuggare Inge Rolander, 2009.

Ett par bösskott nordost om 
Mjällby kyrka, i rågången mellan 
Mjällby och Lörby byar, ligger 
Råkärret. På denna plats lär 
man ha kunnat ”möta ’all slass’ 
mörka makter” under julnatten. 
Här framställs tre årsgångare 
som undviker landsvägen genom 
Råkärret och istället går på 
”Ysane stig”, dvs. hållande 
nordvästlig kurs från Mjällby till 
Ysane kyrka. 
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och där stannade de kvar till dess 
att det ånyo blivit mörkt. 

Då som nu intar Mjällby kyrka en 
central roll i bygdens julfirande och 
sedan flera hundra år tillbaka i ti-
den inleds alltjämt denna storhelg 
med att kyrkans samtliga klockor 
på en helgfri julaftons kväll ringer 
in julfriden genom den mycket an-
rika och utmärkande ceremonien, 
som benämns högtidsringning. 

Denna ringning medför alltså bl.a. 
att samtliga klockor träder i tjänst 
och ringer i tre omgångar, dvs. 
julfriden inleds med att bygdens 
klockor förkunnar Bibelns allra 
heligaste tal: tretalet. Julen är så-
ledes inne och skymningen likaså 
och en årsgångare kunde nu inleda 
nästa fas i sitt stundande uppsåt, 
nämligen att besöka tre kyrkor. För 
listerbornas vidkommande bevis-
tades naturligtvis Mjällby kyrka 
men även Ysane och Gammalstorps 
kyrkor. 

Då årsgångaren, som helst skulle 
vandra ensam men även kunde gå 
i flock om högst tre personer, kom 
fram till Mjällby kyrka skulle vistel-
sen inledas med att motsols gå sju 
varv runt helgedomen och var gång 
kyrkporten passerades skulle man 
stanna och blåsa in genom nyckel-
hålet. Därpå kunde man få ta del 
av såväl goda som illavarslande sy-
ner, händelser och tydor inför stun-
dande år. Dessa syner kunde bl.a. 
te sig så att man kunde se två eller 
fyra små möss komma dragande 
med en stor vagn med hö eller så 
kunde man höra liar slå i tjockt och 
fett gräs. Detta tolkades som att 
man hade en god skörd att vänta. 
Kom däremot mössen pipande och 
dragande med en vagn med ringa 
eller inget lass alls eller om man 
hörde liar slå i sten, tolkades detta 
som att man hade ett nödår framför 
sig. Hörde man dessutom skju-
tande, huggande eller sågande ljud 
från skogen (som in på 1800-talet 
kringgärdade kyrkogården åt norr) 
eller om man hörde ridande och 
beväpnade män på vägen, tolkades 
detta som att krig var nära förestå-
ende. Dock gällde det att inte falla i 
skratt åt de syner som uppenbarade 
sig, ty då kunde man bli vindmynt, 
dvs. snedmunnad. 

Färden gick så vidare, tillsammans 
med frostens nattmanöver, förbi 

vindpiskade och mossbelagda sten-
gärden, över en tillfrusen Vesan 
och genom skogspartier där snön 
låg tät på såväl fur som gran. Detta 
var också en tid då man titt som 
tätt kunde höra vargars yl i Listers 
marker och rävars skri och kattugg-
lors trolska rop gav naturliga ekon 
i en annars förtätad och rogivande 
tystnad. Dessa nattvandrare plum-
sade alltså omkring i knarrande 
snötäcken eller i bästa fall på mån-
belysta stigar samtidigt som den 
hotfulla besten ”Gloson” lurade i 
det lägrande nattmörkrets många 
gömmen. Detta gåtfulla väsen från 
vår mytologiska forntid var en syn-
nerligen illasinnad gris som med 
argan list var högst benägen till att 
attackera årsgångare. Om Gloson 
sades det bl.a. att den kunde med 
sitt rakbladsvassa borst klyva en 
årsgångare i två halvor, eller som 
en nedtecknad beskrivning från 
Mjällby delger i möte med denna 
best: ”de [dvs. årsgångarna] skulle 
sätta sig på vägen med benen i kors, 
annars sprang hon mellan benen på 
dem och fläkte dem”. 

Fler faror hotade en sådan här natt-
vandrare i den magiska julnattens 
beslöjade landskap. Kyrkogrimen 
hade mycket att bestyra denna natt, 
emedan denna nattväktare skulle ge 
sköld och värn åt kyrkan, kyrkogår-
den och de dödas gravar och skyd-
det bestod i att köra bort de som 
olovligen beträdde kyrkans helgade 
mark. 

Efter upprepade ritualer vid såväl 
Ysane som Gammalstorps kyr-
kor och efter många strapatser, 
vedermödor och övervunna faror, 
hade årsgångaren nu i regel fått 
omfattande tydor rörande sitt eget, 
familjens och bygdens öde. Och 
efter avslutad årsgång var det då 
dags att i hembygdens kyrka gå på 
julotta, men här gällde det att inte 
komma för tidigt, ty då trodde man 
nämligen att de döda firade s.k. 
änglamässa. Spår av hädangångna 

listerbor lär av senare besökare ha 
kunnat återfinnas i form av grus på 
kyrkbänkarna. 

Men så, i den arla juldagens mor-
gontimma begynte Mjällbys klockor 
kalla till dagens första gudstjänst. 
Härigenom bröts onda makters strä-
van att försöka förhindra undrets 
fullbordan i Betlehem då Ordet blev 
kött och Ljusets seger över mörkret 
blev en realitet. 

Nu kom också Listers allmoge fa-
rande, på isbelagda och vitpudrade 
landsvägar mot Mjällby, i hästan-
spända slädar åkte de, åtföljda med 
tända bloss och klingande bjällror 
för att sammanstråla i en av våra 
allra största och traditionsrikaste 
högtider: julottan. 

På Mjällby kyrkbacke kunde man 
nu se huttrande årsgångares anleten 
med plirigt stirrande ivon kika fram 
ur julnattens bitande kölddraperade 
skuggor. Och tandlösa munnar var 
i facklors sken ivriga att förtälja 
säregna ting om omen och järtecken 
rörande stundande tilldragelser 
uppå Listers mylla. 

Så var det dags att lämna hedniska 
sedvänjor bakom sig och istäl-
let träda in i en strålande upplyst 
Mjällby kyrka och därigenom få en 
förnimmelse av Evigheten, medan 
en brusande orgel och en lovsjung-
ande församling och kör då som nu 
delger:

Ett barn är fött på denna dag,  
så var Guds välbehag.  
Det föddes av en jungfru skär,  
Guds Son det barnet är. 
Här vilar du i ringhet klädd  
på fattigdomens bädd.  
Välkommen var, o Herre kär!  
Vår gäst du vorden är. 

Företeelsen årsgång är känd från 
flera, framförallt, sydsvenska platser 
och lär på sina håll ha praktiserats 
in på 1900-talet. Utformningen av 
dessa fotvandringars utförande har 
dock starkt skiftat från plats till 
plats, men även olika årsgångare på 
en och samma plats kunde ha olika 
sedvänjor och tolkningar m.m. 

På Österlen i Skåne var det i regel 
sed att besöka sju kyrkor under den 
heliga julnatten. I våra trakter där 
kyrkorna inte ligger lika tätt fick det 
däremot räcka med tre stycken. 
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Kyrkliga arbetskretsens försäljning. Foto: May-Britt Nordling

Majstången kläds 19 juni 2009. Dans kring 
majstången midsommarafton 2009.  
Foto: E.S. & M.B.

Musikgudstjänst den 2 augusti, foto: M.B.

 Midsommardagen 2009. Foto: M.B.

Konsert med Marinens musikkår  
18 september. Foto: Patrik Carlsson
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Musikgudstjänst den 2 augusti, foto: M.B.

Marcus Bernhardsson berättade 
om kyrkas historia vid kontraktets 
sommarandakt i Mjällby den 24 
juni.  
Foto: V.S.

Helgmålsbön i 
minneslunden 

pingstafton. 
Foto: E.S.

Utdelning av hedersgåva till 
förtroendevalda 17 maj.  
Foto: E.S.

Annies kvartett 24 maj,  
foto: Patrik Carlsson

Kristi Himmelsfärds dag 21 dag. 
foto: Patrik Carlsson

Konsert med Musica Vitae 
24 april. Foto: Patrik 
Carlsson

Föreläsningskväll antikt med 
Johnny Karlsson och Tommy 
Svensson. Foto: Marianne H.



   

Årskavalkad 2009

8

Torsdagsträffar: . Cittrornellorna gästar.
Christer Peters gästar. Foto: Marianne Hansson. Utfärd den 11 maj  
Foto Patrik Carlsson.

Sommarkonfirmander, foto: Patrik Carlsson

Otto Fjelkner spelar på två flöjter, laxmiddagen 
29 mars. Foto: Patrik Carlsson

Maria Knutsson, Bo Knutsson och Rolf 
Nilsson, laxmiddagen 29 mars.  
Foto: Patrik CarlssonDiakoni och Lutherhjälpsgruppens ut-

färd till Breanäs vid Immeln.  
Foto: Birgit Larsson.



Dahlberg hade på tjugotalet varit en 
av initiativtagarna till Blekinge läns 
Körförbund, där han i många år även 
var dess dirigent.

Kyrkan i Mjällby hade även ett mu-
siksällskap som Dahlberg ledde, så 
det var många både sångare och mu-
siker engagerade i Mjällby Sång och 
Musiksällskap, som vi hette på den 
tiden. Stina Hallberg är den femte 
musikern och sångaren, som nu be-
lönas med medalj. Hon började som 
musiker (fiol), men kom över till kö-
ren, när musiksällskapet upphörde.

Dahlberg tjänstgjorde till hösten 1972, 
då han gick i pension.  J-E Wilson 
efterträdde Dahlberg, men denne hade 
under tiden fostrat en bygdens egen 
son till sin efterträdare, Bo Knutsson. 
Bo kan inte bara röka fisk utan även 
spela orgel, piano, altfiol och dragspel 
och efter studier vid musikhögskolan i 
Malmö kom han att ta över taktpinnen 
efter Wilson. 

Bo förde liksom Nils-Olof Dahlberg 
en skönsjungande hustru med sig 
i boet och efter några år kom även 
döttrarna Anna, Ida och Klara som 
förstärkning + pappa Henning och 
mamma Dagmar. Tala om familjefö-
retag!

Under åtta år var Bo och jag med  
i styrelsen för Blekinge läns Kör-
förbund, Bo som dirigent och jag 
som ordförande. Kören var även aktiv 
och deltog i förbundets övningar och 
framträdande över hela Blekinge. 
Den andre dirigenten under denna 
tid var musikdirektor Knud Petersen 
vid Amiralitetskyrkan i Karlskrona. 
De här båda herrarna kompletterade 
varandra på ett fint sätt och det är 
med stor glädje, som man ser tillbaka 
på de åren. Vi for kors och tvärs över 
hela Blekinge och vi har väl sjungit 
i snart sagt alla dess kyrkor. År 
1983 (?) var vi i Mjällby värdar för 
Körförbundets konsert och då letades 
det fram en lyra av smidesjärn, som 
”Sme-Ernst” i Hörby hade gjort. Den 
smyckades med blommor och fick 
vara ett blickfång på orgelfasaden.

Tankarna går också till alla sångare, 
som under åren vandrat genom kören, 
men som nu finns därute på kyrko-
gården. De har troget ställt upp varje 
vecka på övningarna för att vid fram-
förandet kunna berika gudstjänsten 
med sin sång. Men även nya sångare 
har kommit till under åren och tur är 
väl det, att det sker en ständig förny-
else, för vi har roligt i vår kör – an-
nars hade man inte stannat så länge.
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”Mitt hjärta vill sjunga” 
av Inga-Lill Nilsson

Så lyder den inledande frasen i en 
kantat av J. S. Bach, som vi just nu 
håller på att öva i Mjällby kyrkokör. I 
år är det mer än femtio år sedan fyra 
av sångarna började i kören och jag 
var en av dem.

Min man och jag hade kommit till 
Mjällby församling under sommaren 
1957. Jag för att tillträda en tjänst i 
Lörby skola efter Thora Hallert, som 
gått i pension. Egon, min man, fick 
tjänst i Hörviks skola.

Vid vårt första besök i Mjällby kyrka 
kom vi att hamna bakom Erik Jönsson 
– också han lärare men även medlem 
av kyrkans kör. När gudstjänsten var 
slut, kom Nils-Olof Dahlberg (kyr-
kans kantor) springande och på ort 
och ställe inbjöd oss att vara med i 
kören och på den vägen är vi fortfa-
rande. Så ock för Inga-Britt Persson, 
Hosaby och Gull-Britt Sällberg, 
Krokås.

Detta var under några av Dahlbergs 
sista tjänsteår, så vi fick uppleva den 
forne militärmusikerns kraftfulla 
ledning och även lyssna till hustrun 
Sveas sång och munviga kommenta-
rer.

Foto: M. B.
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Anslagstavla
Som årstid är det nog ingen tve-
kan om att jag gillar sommaren 
bättre än vintern. Men med kyr-
koåret och vårt gudstjänstliv är 
det lite annorlunda. Under som-
maren försöker vi, så gott vi kan, 
att stämma in i naturens lovsång 
till skaparen. De ljusa timmarna 
fyller nästan hela dygnet men vi 
hinner ändå bara se en bråkdel 

av allt vackert runt omkring oss. Vinterns gudstjänster firas 
istället när mörker och kyla omger oss. I naturen är livet till 
största delen osynligt. Vissa dagar får vi nästan inte alls uppleva 
dagsljuset. Utomhus bär vi tjocka kläder så att vi knappt kän-
ner igen varandra. Vi får bråttom att gå dit vi ska och tillfällena 
till spontana möten blir färre. I våra kyrkor försöker vi då att 
skapa något annorlunda. Vi erbjuder små stunder av ljus, värme 
och gemenskap. Det känns hoppfullt att tända ett ljus för varje 
söndag i advent samtidigt som mörkret tätnar utanför fönstret. 
Luciatågen som bär sina ljus, Betlehemsstjärnan över julkrub-
ban och alla julgransljusen är en fin bild av vårt kristna hopp 
om att Guds ljus övervinner allt mörker. Att vi dessutom kan 
få bereda vägen för frälsarens ankomst med våra ljus och våra 
sånger i advent ger oss modet att våga tro att det vi gör faktiskt 
också kan betyda något för Guds rike i denna världen.

Sedan några år inleder vi vårt adventsfirande på Hanö. Om du 
inte tidigare har varit med så vill jag gärna rekommendera dig 
att följa med. Efter en sjöresa som ibland kan vara lite gungig 
känns det skönt att gå den lilla backen upp till missionshuset 
där den stora gästfriheten alltid väntar. Ljuset, värmen och 
gemenskapen i missionshuset på Hanö kan man leva på länge. 
Vi präster turas om att vara med för att det skall bli rättvist. Vi 
trivs nämligen båda på Hanö och vi är lite stolta över att vi har 
en ö med bofast befolkning inom vår församling.

Om du inte kan vara med på Hanö blir det som vanligt mycket 
annat att välja på i vår församling under advent, jul och nyår. 
Det blir julkonserter, julfester, adventsgudstjänster, julguds-
tjänster, musikal och luciatåg både i kyrkan, Stenlängan, 
för samlingshemmet, i Hörviks museum samt på Svalan och 
Tärnan. 

Sedan blir det dags att lära sig att säga 2010. Redan den1 januari 
är en särskilt viktig dag för våra förtroendevalda. Då börjar den 
nya mandatperioden. Många ledamöter i våra beslutande organ 
har fått förnyat mandat. Några har avsagt sig sina uppdrag och 
blir ersatta av nyvalda. I samband med gudstjänsten den 17 ja-
nuari får vi möjlighet att avtacka dem som slutar och välkomna 
de nya. I januari firar vi också en mässa i Stenlängan då med-
lemmar ur lekmannakåren medverkar. På Kyndelsmässodagen, 
ljusets dag, bjuder vi in våra nyaste församlingsmedlemmar, de 
som döptes förra kyrkoåret. Mycket att se fram emot trots vin-
termörkret, alltså. Jag hoppas att vi ses vid några av de tillfällen 
som jag nämnde. Jag önskar dig en god och välsignad advents- 
och jultid med många hoppfulla och 
värmande ljus och trivsam gemenskap, 
både i kyrkan och i andra sammanhang.

Kyrkoherdens 
tankar
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Torsdagsträffar
i församlingshemmet

Torsdag 10/12 kl. 14.00 
Torsdagsträffens julfest med Luciatåg,  

medtag julklapp 40 kr.

Torsdag 14/1 kl. 14.00 
”Får jag lämna några blommor”  

Ingrid Karlsson, Olofström, spelar och sjunger.

Torsdag 11/2 kl. 14.00 
Roland Johnsson sjunger och visar blomsterar-
rangemang och Mikael Brorsson spelar drag-

spel.

Julkonsert 
 i kyrkan

Söndagen den 20 december kl. 16.00

Medverkande:
Kyrkokören, Celenokören, Musikalgruppen och Rolf 

Nilsson.
Andakt: Solveig Wollin

Välkommen!

Barn- och ungdoms  
verksamheten 
startar i vår vecka 4. 

Välkommen att  
vara med. 

Vid frågor ring 
542 54!
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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

Wailan Nordgren, Hällevik 2/7
Astrid Björding, Nogersund 9/7
Asta Andersson, Hällevik 10/7
Lennart Persson, Hörvik 22/7
Berner Persson, Mörby 24/7
Petra Landqvist, Ysane 12/8
Carina Lindqvist, Sösdala 13/8
Ella Svensson, Krokås 14/8 
Allan Olsson, Krokås 9/9
Agda Wendelsson, Nogersund 11/9
Signild Persson, Sölvesborg 23/9
Maja Berndtsson, Hanö/Sölvesborg 25/9
Sven Millbourn, Mjällby 25/9
Sven Landström, Nogersund 30/9

Brita Mona Marianne Sjöberg, Stockholm 8/7
Agnes Frida Sarafian, Göteborg 12/7
Alva Anna Birgitta Eliasson, Hörvik 19/7
Jill Paulina Fischer, Hörvik 19/7
My Hildegard Iveskär, Göteborg 26/7
Olle Vilhelm Sandberg, Älmhult 1/8
Signe Pella Matilda Tagesson, Hosaby Björke 15/8
Maj Liv Gun Svensson, Sölve 16/8
Sonja Linnéa Theresia Bengtsson, Nogersund 16/8
Sixten Milo Jarl Hildingsson, Hällevik 16/8
Ronja Greta Cornelia Sjöström, Sölvesborg 23/8
Liam Fabian Appelqvist, Hällevik 13/9
Isak Håkan Anders Håkansson, Gränum 13/9
Manuel Arotcarena, Broaryd 13/9
Albin William Södergren, Krokås 13/9
Saga Maja Widerberg, Karlskrona 26/9
Freja Signe Elvira Axelsson Widerberg, Markasträtet 26/9
Valter Emil Mattias Wikström, Hällevik 26/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2009/2010

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.

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

Tina Nilsson och Fredrik Malmkvist, Hällevik 11/7
Anna-Karin Svensson och Jonas Landin, Kristianstad 11/7
Malin Ringberg och Johan Williamsson, Mjällby Åsa 18/7
Hanna Tagesson och Andreas Nilsson, Hosaby Björke 15/8
Jonna Bengtsson och Christian Brorsson, Svängsta 22/8
Lina Olofsson och Jonas Olsson, Skövde 22/8
Annica Axelsson och Roger Mattisson, Mjällby 18/9
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OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 22/11  Domssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Fredag 27/11
13.45  Adventsgudstjänst i Hanö Missionshus, Solveig 

Wollin, kaffe.

Söndag 29/11  Första söndagen i advent
10.30  Adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, Kyrkokören, 

Rolf Nilsson, Rune Källén – trumpet, utdelning av 
hedersgåva till körmedlemmar. 

15.00  Adventsgudstjänst i Hörviks museum vid hamnen, 
Patrik Carlsson, Klara Knutsson – sång, kaffe.

Onsdag 2/12
8.00  Morgonmässa.

Söndag 6/12  Andra söndagen i advent
14.00  Familjegudstjänst med musikal, Solveig Wollin, 

Musikalgruppen.

Tisdag 8/12
19.00  Julkonsert med ”En salig blandning”, fri entré.

Torsdag 10/12
14.00  Torsdagsträffens julfest, luciatåg, medtag julklapp 

värd 40 kr.

Söndag 13/12  Tredje söndagen i advent
10.30  Högmässa, Patrik Carlsson.

Söndag 20/12  Fjärde söndagen i advent
8.00  Julhälsning i Stenlängan, Solveig Wollin, Hälleviks 

gitarrgrupp, julkaffe.
16.00  Julkonsert, Kyrkokören, Celenokören, Musikal-

gruppen, Rolf Nilsson, andakt: Solveig Wollin.

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

Torsdag 24/12  Julafton
16.00  Julbön, Solveig Wollin, familjen Knutsson.

Fredag 25/12  Juldagen
6.30  Julotta, Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Lördag 26/12  Annandag jul
18.00  Musikgudstjänst i Sölvesborgs kyrka, Marie Carls-

son, gemensam gudstjänst för församlingarna i Söl-
ves borgs kommun.

Söndag 27/12  Söndagen efter jul
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, Axel Carlsson – trum-

pet, gemensam gudstjänst för församlingarna i 
Sölvesborgs kommun.

Torsdag 31/12  Nyårsafton
17.00  Nyårsbön i Listerkyrkan, Solveig Wollin, Rolf 

Nilsson.

Fredag 1/1  Nyårsdagen
14.00  Mässa, Solveig Wollin.

Söndag 3/1  Söndagen efter nyår
11.00  Gudstjänst i Gammalstorps kyrka, Anders 

Cederblad, gemensam gudstjänst för församling-
arna i Sölvesborgs kommun.

Onsdag 6/1  Trettondedag jul
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson, avslutning av 

Svenska kyrkans julinsamling.

Söndag 10/1  Första söndagen efter trettondedagen
16.00  Musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, Patrik 

Carlsson, Kyrkokören och solister.

Torsdag 14/1
14.00  Torsdagsträffen, ”Får jag lämna några blommor”, 

Ingrid Karlsson, Olofström, spelar och sjunger.

Söndag 17/1  Andra söndagen efter trettondedagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin, avtackning av avgå-

ende förtroendevalda och välkomnande av de ny-
valda, kyrkkaffe.

Söndag 24/1  Tredje söndagen efter trettondedagen
10.30  Gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 31/1  Septuagesima
14.00  Mässa i Stenlängan, Lekmännens dag, Solveig 

Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.

Onsdag 4/2
8.00  Morgonmässa.

Söndag 7/2  Kyndelsmässodagen
10.30  Familjegudstjänst, Patrik Carlsson, barngrup-

perna, ”dopfest” i församlingshemmet för alla 
familjer som haft dop under 2009.

Torsdag 11/2
14.00  Torsdagsträffen, Roland Johnsson sjunger och vi-

sar blomsterarrangemang, Mikael Brorsson spelar 
dragspel.

Söndag 14/2  Fastlagssöndagen
10.30  Högmässa, Solveig Wollin.

Kalendarium

Vintern 2009/2010


