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Inför kyrkovalet den 19 september 2021 kommer pastorsexpedi
tionen i Mjällby att vara öppen för förtidsröstning på följande tider:

Måndag 6/9 kl. 1113
Tisdag 7/9 kl. 1113 samt 1720
Onsdag 8/9 kl. 1113
Torsdag 9/9 kl. 1113
Fredag 10/9 kl. 1113
Lördag 11/9 kl. 1113

Måndag 13/9 kl. 1113 samt 1720
Tisdag 14/9 kl. 1113
Onsdag 15/9 kl. 1113
Torsdag 16/9 kl. 1113
Fredag 17/9 kl. 1113
Lördag 18/9 kl. 1113
Söndag 19/9 kl. 911, 1215 och 1720

Vallokal: Stenlängan i Mjällby

Valtider:
09.0010.00
12.0015.00
17.0020.00

Använd din rösträtt i kyrkovalet!

Söndagen den 19 september är en 
viktig dag. Svenska kyrkans med
lemmar får då välja vilka som ska 
fatta beslut om kyrkan under de 
kommande fyra åren. Som kyrko
tillhörig kan du rösta i tre olika val. 
Det första valet är för vår egen för
samling, det andra valet gäller Lunds 
stift som är Skåne och Blekinge och 
det tredje är till Kyrkomötet som be
slutar om sådant som är gemensamt 
för hela Svenska kyrkan. Kanske är 
du en av dem som inte brukar rösta. 
Många tycker att det mesta är gan
ska bra som det är och att det räcker 
att veta att vår kyrka är demokratisk 
men jag skulle ändå önska att fler 
deltog i valet. 

Svenska kyrkan har inte alltid varit 
demokratisk. Demokrati i modern 
mening är en ganska ny företeelse. 
Jag tycker att vi ska vara tacksamma 
för rösträtten och visa att vi sätter 
värde på att få uttrycka vår åsikt. 

Därför vill jag uppmana dig att 
visa ditt stöd för demokratin och 
för dem som ställer upp i valet. De 
som är beredda att ta förtroende
uppdrag behövs för att demokratin 
skall fungera. I detta nummer av 
Kyrknytt kan du läsa hur de fyra no
mineringsgrupper som ställer upp i 
vår församling presenterar sig. Du 
kan även se vilka kandidater som 
är med på listorna. Säkert hittar du 
några som du känner förtroende för 
och som du vill rösta på.

Utöver kyrkovalet planerar vi nu 
inför höstens gudstjänster och verk
samheter i vår församling. Även 
detta år är det lite ovisst hur mycket 
som kommer att vara möjligt att ge
nomföra. Vår förhoppning är för
stås att utvecklingen med minskad 
smittspridning och därmed lättade 
restriktioner ska fortsätta. Då kan 
vi börja samlas igen i kyrkor och 
församlingshem. Redan under som

maren har vi fått vara fler deltagare 
i gudstjänsterna och det har varit 
efterlängtat. I kyrkorna har vi tänkt 
på att sitta lite utspridda och det har 
fungerat bra.

Jag är också tacksam för att vi kunde 
genomföra sommarkonfirmationen 
med anpassning till de risker som vi 
hade att ta hänsyn till. Konfirmand
tiden blev lite annorlunda men bra 
ändå tack vare engagerade anställda 
och ledare som gjorde ett mycket bra 
arbete. Konfirmationsgudstjänsten 
i Mjällby kyrka blev filmad så att 
familjer och vänner kunde ta del av 
den i efterhand. 

Hoppas att vi snart möts vid valur
nan och vid gudstjänster och andra 
verksamheter i vår församling under 
hösten!

Förtidsröstning
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Vad är kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen tre olika 
val: till kyrkofullmäktige, till stifts
fullmäktige och till kyrkomötet. Det 
är de beslutande organ som styr för
samlingen eller pastoratet, stiftet och 
Svenska kyrkan på nationell nivå. Det 
motsvarar ungefär kommun, region 
och riksdag.

Vad gör de olika nivåerna?
Församlingar eller pastorat styrs av 
kyrkofullmäktige. Det är de nomi
neringsgrupperna och kandidaterna 
som du röstar på i kyrkovalet. Kyrko
fullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, 
som är det organ som arbetar närmast 
verksamheterna i församlingen eller 
pastoratet. De ger förslag till beslut 
som sedan tas i kyrkofullmäktige. På 
den här, lokala nivån, fattas till exem
pel beslut om budget, om verksamhe
ter ska startas eller läggas ned och de 
har det yttersta arbetsgivaransvaret. 
Alla församlingar och pastorat har de 
här obligatoriska uppgifterna:

1. Att fira gudstjänst.
2. Att bedriva diakoni, som är kyr

kans medmänskliga och sociala 
arbete.

3. Att undervisa om den kristna 
tron.

4. Att sprida den kristna tron till de 
som vill veta mer.

5. Att ansvara för begravningsverk
samheten (utom i Stockholm och 
Tranås, där det är kommunens 
uppgift).

6. Att ta hand om kyrkor och andra 
byggnader 

7. Att anställa och avlöna personal.

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta be
slutande organ. Det beslutar om bud
get, kyrkoavgift och frågor av större 
vikt. Stiftens uppgift är att stötta för
samlingarnas och pastoratens arbe
ten. Stiften ser också efter att försam
lingar och pastorat arbetar med det 
som de ska göra. Den högsta ledaren 
i stiftet är biskopen, som är Svenska 
kyrkans ansikte utåt i sitt stift.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans hög
sta beslutande organ och träffas två 
gånger om året, på hösten. Kyrkomö
tet beslutar om frågor som har bety
delse för hela Svenska kyrkan, som 
bland annat regelverk, handboken för 
gudstjänstfirande och psalmboken. 
Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse 
som arbetar när kyrkomötet inte har 
möten. Det är ärkebiskopen som leder 
kyrkostyrelsens möten. Hon är också 
hela Svenska kyrkans ansikte utåt.

När kommer resultatet?
De första preliminära och någorlun
da säkra valresultaten brukar vara 
klara runt midnatt på valdagen. En 
faktor som påverkar är hur många 
som har förtidsröstat, eftersom en del 
av de rösterna räknas senare.

Här kommer du att hitta det 
preliminära valresultatet: 

www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval/valresultat

Frågor och svar  
om kyrkovalet
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Några tankar kring triptyken (altartavlan) i Stenlängan

Den gjordes som gåva 
till Helen M.T. på hennes 
50årsdag 19 januari 1986 
av mig i min snickarbod 
i Bengtsbo i DalaHusby 
(Hedemora kommun) i då
varande Kopparbergs län. 
Jag, såsom Carl Malmstenselev från 
70talet på Capellagårdens träavdeln
ing, hade intresse av formgivning, 
möbelstilar och arkitektur. Förebilden 
är från ”The Book of Kells” från 
800talet, när kristendomen kom till 
Irland.

Munkar i klostret åstadkom synner
ligen färgstarka, medeltida bibeltolk
ningar på latin. Dessa spreds till 
östra England och vidare ut i Europa. 
Sverige som nation var långt avlägset. 
Vi var vikingar, hedningar.

För att återgå till 50åringen kan jag 
nämna, att hon föddes dagen före 
kungens dödsdag och levde under 
Edvard VII, Georg V, Elisabeth II 
regentskapstid fram till augusti 
2005, dvs. fyra regenter. Helen var 
aldrig svensk medborgare! Dock 
kunde hon vara evangeliskluthersk 
kyrkoherde i Fjälkinge från 1994 till 
sin pensionering. Hon fick en ståtlig 
jordbegravning i Fjälkinge kyrka med 
brittiska släktingar och Karlshamns 
Motettkör och nittiosju personer på 
smörgåstårta, så som hon tänkt sig. 
Korset gjorde jag i ek efter Helens sys
ters anglikanska idé. Blommor från 
biskopen i Lund, vänner i Karlshamn, 
på Listerlandet och annorstädes, blev 
en värdig avslutning på ett spännande 
liv.

Inge Rolander
Tocken, Mjällby

The Book of Kells  
Abbey of Kells - Scanned from Treasu-
res of Irish Art, 1500 B.C. to 1500 a.D. 
: From the Collections of the National 
Museum of Ireland, Royal Irish Acade-
my, & Trinity College, Dublin, Metropo-
litan Museum of Art & Alfred A. Knopf, 
New York, 1977, 
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Vill:
• med gemensamma krafter, kärlek 

och övertygelse verka för en öp
pen och levande kyrka för alla

• verka med djup förankring i den 
Svenska kyrkans tro och bekän
nelse

• att alla församlingsbor nås av 
kyrkans budskap, gemenskap och 
diakonala omsorg

Syfte
Svenska kyrkans kyrkoordning har 
fyra huvuduppgifter
• Fira gudstjänst
• Bedriva undervisning
• Diakoni
• Mission

Fira gudstjänst
Kyrkans Bästa vill skapa vitalitet och 
förnyelse av gudstjänstlivet med nya 
former och möjligheter. Syftet är att 
gemenskapen skall skänka alla glädje 
och tro.
Musiken och sångens uppgifter i 
gudstjänsten och i olika samlingar i 
den kyrkliga verksamheten och ge

menskapen är en viktig tillgång i både 
glädje och sorg och skall utvecklas.
Målet är att flera besöker våra guds
tjänster.

Bedriva undervisning
Kyrkans Bästa vill att församlingen 
skall bedriva och utveckla barn och 
ungdomsverksamheten i Mjällby, 
Ysane och på flera platser inom vår 
församling. Konfirmandundervis
ningen är viktig och skall stödjas och 
inspireras och bör följas upp med 
tonårsverksamhet.
Bibelstudier för vuxna skall arrang
eras.

Diakoni
Kyrkans Bästa vill ge diakonin allt 
stöd som är möjligt och anser att 
diakonin är ett område med omätt
liga behov. Vi ser diakonin som det 
praktiska evangeliet i församlingen 
och behovet av stöd i sorg och i andra 
kriser är stort.
Här behövs inspiration och uppmunt
ran till större frivillighet och insatser 
från ideella krafter.

Mission
Kyrkans Bästa vill att kyrkan skall 
vara en välkomnade och levande plats 
för alla. Mission skall bedrivas såväl i 
hemförsamlingen som i övriga delar 
av världen.

Ledord för Kyrkans Bästa är:
• engagemang
• kärlek 
• medmänsklighet
• samarbete
• öppenhet
Vi vill att dessa ledord ska genom
syra hela verksamheten och skapa en 
grund för trygghet, glädje och gemen
skap för alla och för församlingens 
bästa.

Rösta på Kyrkans Bästa. 
Vi värnar om DIN kyrka och  

DIN församling.
DIN röst är betydelsefull och 

viktig.

Kyrkans Bästa i Mjällby församling
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Vi vill lyfta fyra punkter:
Diakoni

ViSK vill värna en trovärdig och solidarisk kyrka. Kyrkan 
bör vara ett salt i samhället och slå vakt om människovär
det. Kyrkan behöver vara en öppen gemenskap som arbetar 
mot den individualisering som lätt leder till psykisk ohälsa.
ViSK vill verka för en kyrka som ser och bekräftar män
niskan oavsett etnicitet, sexuell läggning eller genus/kön. 
Tillsammans formar vi Guds ansikte i världen.

Gudstjänst
ViSK ser på kyrkan som ett gudsfolk på väg och där guds
tjänsten intar en central roll, en rastplats på vår vandring. 
Mässan är den källa där vi får tillgång till riter, berättelser, 
vila, samhörighet, stillhet, upprättelse och förlåtelse. 
ViSK vill arbeta för att människor ska känna igen det 
heliga och det destruktiva i vardagen i mötet med mässans 
språk och gestaltning.

Klimatet
Frågan om klimatet är brännande viktig. Vi som lever nu 
måste ta ansvar för kommande generationers och arters 
förutsättningar till ett gott liv på jorden. 
ViSK vill verka för att Svenska Kyrkans skogsinnehav bör 
förvaltas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. 

Internationell diakoni
ViSK vill att kyrkan fortsätter att stödja människor i ut
satthet i andra delar av världen. Kyrkan bör även verka för 
ett humant flyktingmottagande, för bevarandet av asylrät
ten samt höja sin röst för amnesti för de ensamkommande 
flyktingarna från Afghanistan. 

ViSK – Vänstern i Svenska Kyrkan
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Svenska kyrkan utgör en ovärderlig resurs i många män
niskors liv – inte bara här hemma utan även utomlands. 
Socialdemokraterna är en folkrörelse som vill bidra med 
ett välfärdssamhälle för alla. Svenska kyrkan är en del av 
detta samhälle. Sedan decennier tillbaka driver vårt parti 
ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen 
och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som 
vill oavsett var man befinner sig på trons väg. Kyrkan skall 
vara en rastplats och mötesplats som är öppen för alla.

Vi socialdemokrater vill
• Förena goda traditioner med nytänkande så att fler 

känner sig delaktiga i ett levande och varierat guds
tjänstliv med ett rikt musikliv.

• Kvalitetssäkra de kyrkliga handlingarna dop, konfir
mation, vigsel och begravning.

• Garantera allas rätt till en kyrklig vigsel.
• Öka den utåtriktade verksamheten för både unga som 

gamla.
• Utveckla vår fina barn/ungdomsverksamhet och den 

diakonala verksamheten.
• Erbjuda ett rikt musik och kulturliv.
• Att församlingen är en naturlig del av vardagslivet.

• Att alla som vill ska ha möjlighet att engagera sig i 
församlingens verksamhet.

• Verksamheten skall vara avgiftsfri.
• Att de ekonomiska resurserna förvaltas på ett an

svarsfullt sätt, så att vi fortsättningsvis kan underhålla 
våra kyrkor och de byggnader som vi behöver för vår 
verksamhet.

• Att kyrkan skall vara en bra arbetsplats för alla an
ställda.

• Ha en öppen kyrka vid skolavslutningarna.
• Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplat

ser i lokalsamhället.
• För oss är det en självklarhet att utöva inflytande och 

ta ansvar inom kyrkan. Demokratin är nödvändig i en 
öppen folkkyrka.

Ett särskilt tack till alla anställda  
för gott arbete under pandemin!

Delar du våra synpunkter, så lägg Din röst 
på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Socialdemokraterna

9576
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• Förvaltar och för vidare vårt 
kulturarv i t.ex. psalmer, texter, 
målningar och byggnader.  

• Värnar vår hembygd och våra 
traditioner. 

• Prioriterar verksamhet för barn 
och ungdomar.

• Samverkar som en naturlig del i 
föreningslivet

• En naturlig samlingsplats för 
besökare till vår kommun där 
trivsel och gemenskap blandas med 
välkomnande aktiviteter. 

Lägg din röst på 
Sverigedemokraterna!

Vi står trygga i vår tro och tradition!

Mjällby församling - en 
församling i tiden.

I århundraden har kyrkan varit en 
viktig del i våra livs alla skeden i såväl 
glädje som sorg och är en ovärderlig 
del än idag. 

Den berör så många och förväntas 
finnas där som en trygg fyrbåk, såväl 
för den vars liv liknas vid en stilla sjö, 
men även hos den som lever ett liv likt 
ett stormande hav.

Den svenska kyrkan ska vara en 
kyrka för livets alla steg, hos ung som 
gammal. 

Alla ska kunna känna tillhörighet i 
sin kyrka och vara en kyrka i tiden. 

Grundstommen i kyrkan är dess 
församling. Där kommer kyrkans liv, 

verksamhet och lära till uttryck när vi 
möter människor i deras vardag. 

Församlingen och församlingshem
met ska vara en knutpunkt i byn och i 
vårt samhälle.

Där finns en varm, social gemenskap. 
Kyrkan är ett sammanhållande kitt.

Den svenska kyrkan är också ett 
viktigt kulturarv med en värdegrund 
som vi ska värna och förvalta, där vi 
ska stå starka i vår tro och tradition.

Därför vill vi se en kyrka 
som:

• Välkomnar människor i livets alla 
olika skeden, i såväl glädje som 
sorg.

• Hjälper och stöttar i utsatta 
situationer, i ensamhet, sorg och 
olyckor.
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1. Karolina Widerberg, Hällevik

2. Percy Persson, Hörvik

 3. Pia Andersson, Mjällby

 4. Mona Wadin Nilsson, Hällevik

5. Casper Borgström, Hörvik

6. Gertrud Kärnerup, Norje 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Mjällby Församling

6666

Sverigedemokraterna



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

 

har en bra svensktoppsrepertoar och 
även en del pop.

22 sept. Fru Thora Rehnström tog upp 
en ”bamserödbeta” som med bara någ
ra futtiga gram vägde mindre än ett 
kilo. Inte långt därifrån, hos Gert Ols
son, blommar jordgubbsplantorna för 
andra gången i år. Vissa av dem bär till 
och med fullt utvecklade bär.

25 sept.  I samband med helgmålsbö
nen i Mjällby kyrka i kväll håller Åke 
Krantz, Stockholm, en sångstund. Han 
ackompanjeras av fru Ingegerd Pers
son, Djupekås. Komminister Ingemar 
Cederblad förrättar andakt och altar
tjänst.

27 sept. Engelska marinsoldater från 
en minsvepare besökte Hanö och pas
sade då på att tillsammans med Hanö
borna reparera muren runt engelska 
kyrkogården. I inte mindre än fyra tim
mar var man sysselsatt med iordning
ställandet av muren. Efteråt trakterades 
alla med varmkorv.

29 sept. På tisdagen utkom ”Lister
släkten” en nära 200sidig publikation 
om en mycket stor släkt med vida rötter 
i Mjällby och förgreningar inte minst i 

Amerika. För det gedigna redigeringsar
betet har anlitats direktör Kjell Jonefors, 
Sölvesborg, som även tillhör släkten. 

21 okt. Slutredovisningarna från de 
tre tidigare kommunerna, Mjällby, 
Gammalstorp och Sölvesborg, förelig
ger nu. Tillsammans med budgeten för 
1972 ska dessa sändas ut till ledamö
terna i fullmäktige. Det rör sig om ca 
3 kilo papper till varje ledamot och det 
smidigaste sättet att lösa detta var att 
använda påsar från Systembolaget och 
köra ut till ledamöterna med bil.

27 okt. Spraglehall i Krokås med sin 
säregna natur och sällsynta bergarter, 
blev Listers nya naturreservat. Tidigare 
har Hosaby utmarker och vissa delar av 
Stibyberget varit att betrakta som na
turreservat.

29 okt. I Mörby hos lantbrukare Ebbe 
Larsson, håller just nu en S:t Bern
hardstik, ”Dooley”, på att fostra inte 
mindre än elva valpar. Förstagångsfö
derskan nedkom för fem veckor sedan 
med 12 valpar men hon råkade trampa 
ihjäl en. Två verkliga vänner har ”Doo
ley” och valparna i gårdens unga barn, 
Ingela och Glenn; som tillbringar varje 
ledig stund hos hundarna.

Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgs-Tidningen, sammanställt av Maria Knutsson)

4 aug.  AnnCharlotte Sällberg, Krokås, 
vann långdistanssimningen Tredenborg 
 Västra Näs och slog sina medtävlare 
med över en halv minut.

14 aug. Det blev extra färg på fritids
nämndens cykeltur i Mjällby på tors
dagskvällen, då en flock tjurkalvar var 
lite för närgångna mot cyklisterna. 
Man skulle grilla korv vid ”Tocken” 
och tjurarna rev omkull samtliga cyk
lar. En av deltagarna – en dam – fick 
dessutom sin halsduk uppäten av en 
annars ganska fredlig tjurkalv.

2 sept. ”Finns det verkligen hajar i 
Östersjön?” Det undrade fiskaren Axel 
Augustsson, Krokås, när han vittjade 
sina flundregarn. Det som påminde om 
en hajunge visade sig vara en stör, en 
mycket sällsynt fisk i våra vatten. Stö
ren gavs som gåva till Malmö museums 
akvarium.

4 sept.  M/S Svanen, tidigare hemort 
Djupekås och då ägd av skeppare An
ders Thorsson, chartras numera av 
”Osbypannan” och lägger till i de fles
ta större hamnar. M/S Svanen är byggd 
vid Pukaviks dåvarande skeppsvarv 
1924.

6 sept. Hos handelsträdgårdsmästare 
Helge Johansson, Mjällby, växer och 
frodas ett ståtligt bananträd. I fjol tog 
han 148 bananer på plantan. I samma 
växthus hittar man också ett par andra 
exotiska växter. En kaffebuske från 
Sydamerika och en afrikansk jättebus
ke vid namn Avacado. Den sistnämnda 
blommar aldrig men är grön året runt.

9 sept. Mjällbyorkester har premiär i 
danssammanhang på Tivolivat. Gänget 
som spelar är Kapellmästare Evald 
Thuresson, SvenOlof Olsson, Stefan 
Nilsson, Jonny Olsson samt Rolf Thu
resson. Man har tränat tillsammans ca 
½ år och har döpt sig till ”Country Ho
boes”. Man satsar på country and wes
tern men självklart vill det till att man 

9
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Anslagstavla

Torsdagsträffar  
hösten 2021

För närvarande finns inget 
bestämt program för höstens 

Torsdagsträffar. Vi följer 
händelseutvecklingen och 
Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer,

Mer information kommer i 
tidningarnas predikoturer, 

på anslagstavlorna vid våra 
kyrkor i Mjällby och i Ysane, 
på www.svenskakyrkan.se/
mjallby och Facebook-sida:  

www.facebook.com/
mjallbyforsamling
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Allhelgonatid
Du som besöker kyrkogården under 
helgen, välkommen in i kyrkan och 
värm dig med en kopp kaffe och en 

stunds stillhet.

Öppet i Mjällby kyrka:
Torsdag 28 oktober kl. 1417

Fredag 29 oktober kl. 1016.30
Lördag 30 oktober kl. 1014

Öppet i Ysane kyrka:
Fredag 29 oktober kl. 915.30

Jag gråter 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
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer,
aaaaa aaa , aaa barn, väl ängslas då."

BBOOKK
2103

Vinnare av ”Sommarkryss 2021 ”
1:a pris: Eva Svensson
2:a pris: Lilian Persson
3:e pris: Ulla Petersson

Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen. 

...........................................................................
Namn

...........................................................................
Adress

...........................................................................
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 25 okt. till 
”KyrkNytt, Mjällby församling, Kyrkvägen 4, 
294 71 SÖLVESBORG”  eller lämna den på 
pastorsexp.  Märk kuvertet ”Höstkryss 21”

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

Höstkryss

Lösning till Sommarkryss 
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndagfredag 1012 0456500 21
Fax 504 61
Präster
Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Staffan Svensson, komminister 566 02
Barn och ungdomsverksamhet
Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06
Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08
Diakoniassistent
Marie Nilsson 566 03
Kyrkomusiker 
Bo Knutsson 566 05
Nadja Schelin 072240 41 15
Församlingsvärdinna
Åse BalkestamBerglund 566 70

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
NilsErik Eriksson 566 11
HansPeter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane  
tel. tid. må-fr 9.00-9.30 566 50
LarsÅke Persson 566 14
Mjällby kyrka 566 43
Mjällby församlingshem 566 70
Stenlängan Mjällby 566 60

Maya Eva Mattisson, Mjällby  10/4
Noah Liam Käller, Karlshamn 24/4
Silje Belle Zickbauer, Pukavik 8/5
Saga Gun Andersson, Karlskrona 30/5
Nova Star Andersson, Karlskrona 30/5
Nilla Sofia Linnea Danielsson, Näsum 6/6
Maximiliam John Bogren, Vilshult 12/6
Lea Elna Maj Olsson, Nogersund 13/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2021
Redaktionen: Maria Knutsson, Bo Knutsson, Nadja Schelin,  

Marie Nilsson, Staffan Svensson och Anette Olofsson 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar. 
Tryckt på miljövänligt papper.

Vigsel

Ida Abrahamsson och Simon Bengtsson, Hörvik 22/5
Heidi Mattsson och PerOla Mårtensson, Mörby 22/5
Linn Stenfelt och Jonas Johnsson, Malmö 26/6

Gun Svensson, Mjällby  9/4
Ethel Mölholm, Mjällby 9/4
Bert Bengtsson, Kristianstad 15/4
Alva Svensson, Nogersund 16/4
Laila Holgersson, Mjällby 29/4
Margot Svensson, Istaby 30/4
Max Lindqvist, Norje 30/4
Dick Eskesjö, Västra Näs 7/5
Bertil Nilsson, Tocken 12/5
Rune Larsson, Rökelund 21/5
Christina Nilsson, Hörvik 21/5
Inge Borg, Siretorp 27/5
Tobias Svensson, Norje 28/5
Lars Rolf, Hällevik 2/6
Ellen Ysberg, Mjällby/Sölvesborg 4/6
MajBritt Olausson, Mjällby 10/6
Eva Wigstrand, Mjällby/Sölvesborg 18/6

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Din sol går opp för
ond och god,
för aaaa aaa aaa aaa ;
o, må jag så i tålamod
och kärlek likna dig."
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Mixi Print AB, Olofström

Kalendarium

Hösten 2021

OBS!  Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Onsdag 1/9
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 5/9  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst med dop, Staffan Svensson. 

Söndag 12/9  Femtonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 19/9  Sextonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, högmässa Staffan Svensson, Kyrkoval, 

vallokalen i Stenlängan i Mjällby är öppen 910, 1215 
samt 1720. 

Söndag 26/9  Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 3/10  Den helige Mikaels dag
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Staffan Svensson, utdelning av 

Bibel för barn till barn födda 2015, vi inbjuder särskilt 
alla familjer som haft dop under 20202021.   

Onsdag 6/10
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 10/10  Tacksägelsedagen
16.00  Mjällby kyrka, skördegudstjänst, Patrik Carlsson, 

bibelutdelning till konfirmanderna.

Torsdag 14/10
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen.

Söndag 17/10  Tjugonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Bräkne Hoby kyrka, gemensam gudstjänst för 

Blekinge kontrakt.

Söndag 24/10  Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.

Söndag 31/10  Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Onsdag 3/11
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Lördag 6/11  Alla helgons dag
16.00  Ysane kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 

Staffan Svensson.
18.00  Mjällby kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 

Staffan Svensson.

Söndag 7/11  Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, gudstjänst, Staffan Svensson, 

gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Torsdag 11/11
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen.

Söndag 14/11  Söndagen före domssöndagen
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 21/11  Domssöndagen
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.

Barn- och ungdomsverksamheten
För information om höstens 
barn och ungdomsverksamhet, se 
församlingens hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mjallby 

Facebooksida: www.facebook.
com/mjallbyforsamling och  
Facebookgruppen ”Vi som gillar 
öppnis i Mjällby”

Kontakta gärna Louise Ingvarsson, 
barn och ungdomsansvarig: Tel. 
0456566 08, 
epost: louise.ingvarsson@
svenskakyrkan.se


