
Kyrk  Nytt
 sommaren 2021

Skärtorsdag 1 april bjöd diakoniassistent Marie Nilsson och barnledare Malin Nennesson kyrkogårdsbesökare  
i Mjällby på korv, kaffe och kaka. Foto: Anette Olofsson
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På grund av förhöjd risk för 
spridning av Coronaviruset, 
Covid-19, har mycket av vår 
verksamhet ändrats och i 
skrivande stund är det svårt 
att planera verksamheten 
framöver.
Vi har därför tyvärr inte möjlighet att 
informera lika mycket som vi brukar 
om sommarens verksamhet, eftersom 
vi i nuläget inte vet vilka regler som 
kommer att gälla. Vi hoppas att snart 
kunna öppna upp vår verksamhet 
igen och träffas som vanligt. Till dess 

firar vi gudstjänst på de tider och plat-
ser som vi brukar, med ett litet antal 
besökare. Vi följer händelseutveck-
lingen och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, vilket gör att 
program för Vägkyrkan och årets 
sommarkonserter kommer att 
bestämmas längre fram. 

Mer information kommer i tidning-
arnas predikoturer, på anslagstav-
lorna vid våra kyrkor i Mjällby och 
i Ysane, på församlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mjallby och 
Facebook-sida: www.facebook.com/
mjallbyforsamling

Äntligen sommar igen! 

En efterlängtad som-
mar ligger framför 
oss. Även detta år blir 

den lite annorlunda än vi skulle öns-
kat på grund av olika begränsningar 
och inställda arrangemang. Under 
det senaste året har vi ofta känt be-
svikelse över det vi inte har kunnat 
göra. Samtidigt har vi lärt oss att 
sätta värde på allt det som trots allt 
har varit möjligt. I våra kyrkor har vi 
firat gudstjänst varje söndag men vi 
har inte tillåtits att vara så många på 
plats samtidigt. Dop, konfirmation 
och vigslar har blivit fina högtider 
fast släkt och vänner har fått delta på 
distans eller se foto och film i efter-
hand. Vid begravningar har gjorts 
undantag så att närmaste familjen 
och släkten fått ta sitt avsked i kyr-
kan.  

Nu hoppas vi att vi snart skall kunna 
samlas några fler igen men vi vet 
ännu inte säkert när det blir. Som-

maren i vår församling blir därför 
lite oviss ännu en tid. Vi brukar fylla 
sista sidans kalendarium i Kyrknytt 
med gudstjänster och musikarrang-
emang med namn på medverkande 
men nu kan vi inte göra det. Istäl-
let kommer vi att meddela på andra 
sätt, på Internet, anslagstavlor och 
i tidningar när vi vet vad som kan 
genomföras. Vi hoppas på lättade 
restriktioner men först och främst 
hoppas vi förstås på att snart få goda 
nyheter om att smittspridningen är 
under kontroll.

Vi har, som sagt, blivit vana vid att 
inte kunna planera så långt i förväg 
utan ta dagen lite mera som den kom-
mer. Om sommaren kan det vara en 
bra förmåga oberoende av vad som 
är orsaken. När allt går lite långsam-
mare hinner vi upptäcka mer längs 
vägen. Vi passar på att njuta av allt 
det vackra. Vi känner solvärmen 
och dofterna. Vi hör havsbruset och 

fågelsången och vi påminns om att 
Gud har gett livskraften i naturen 
och livsanden i dig och mig. Gud vill 
det goda för oss människor och i den 
tilliten får vi söka vila, kraft och mod 
att möta varje dags utmaningar. 

När du kan vara med i verksamheter 
och gudstjänster som vanligt igen 
kommer du att upptäcka att vi har 
fått en ny präst i församlingen, ifall 
du inte redan har träffat honom för-
stås. Staffan Svensson heter vår nye 
komminister och han presenterar sig 
själv på nästa sida. Vi hälsar honom 
varmt välkommen och hoppas att 
han ska trivas! 

Jag önskar nu att du som läser Kyrk-
nytt får en skön, vacker och välsignad 
sommar med tid för glädje, gemen-
skap och återhämtning. Hoppas att 
vi snart möts igen i våra gudstjänster 
och andra verksamheter!

Sommaren 2021
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Jag heter Staffan Svensson, 
är 44 år, och har rekryterats 
som ny komminister till 
församlingen. Även om jag 
är ny som präst på vackra 
Listerlandet så är jag inte helt 
ny här i området. Tidigare 
har jag tjänstgjort ett antal 
år i Bromölla pastorat i såväl 
Bromölla som Näsum. 
Jag kommer från Örebro och väx-
te upp i en församling som heter 
Adolfsberg i stadens södra utkan-
ter. I Adolfsberg fanns ett rikt för-
samlingsliv och särskilt minns jag 
gemenskapen kring de stora högti-
derna, att man var välkommen och 
accepterad med sina frågor till livet 
och den kristna tron. 

När jag förstod att det var präst jag 
skulle bli så gick jag en förberedande 
kurs på Skara stifts folkhögskola i 
Hjo. Där fick jag ett flertal kontakter 
inom Skara stift och det blev i Skara 
domkyrka som jag efter teologistu-
dierna vigdes till präst i januari 2010 
av biskop Erik Aurelius.

Bland det största med att vara präst 
är för mig att med min tro som grund 

dela medmänniskors verklighet, i 
svåra och ljusa stunder. Jesus ger oss 
ett nytt bud, att vi skall älska varan-
dra. Jag tror att det är med kärlekens 
och barmhärtighetens ögon som vi 
skall möta våra medmänniskor och 
därigenom ge varandra den trygghet 
där förtroende kan skapas och ut-
vecklas. För mig innebär det en pre-
stigelös inställning till de jag möter 
och att inte göra skillnad på männ-
iskor.

I yrket som präst är man både social 
och utåtriktad men det krävs även 
att man kan stanna upp en stund i 

sig själv då och då för egen reflektion 
och livstolkning. Det gör jag helst i 
naturen för en stunds fotografering, 
arbetet i trädgården där man får följa 
naturens eget tempo, eller en stunds 
fiske på sjön eller vid havet. 

För mig har musiken alltid haft en 
viktig plats och jag sjunger och spelar 
gärna i olika sammanhang själv eller 
tillsammans med min särbo. 

Jag ser fram emot att få möta er i så-
väl högtid som vardag!

Staffan Svensson
Komminister

Ny komminister!
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

24 juli Vid den ena av två konfir-
mationer i Mjällby kyrka sjunger 
konfirmandelever i den ena gruppen 
sånger ur Kyrkovisor till violinack-
ompanjemang av eleven Bo Knutsson. 
Ur gruppen, som konfirmerades av 
kyrkoherde Rudolf Stjärnqvist, syns 
ett par blivande medarbetare i Mjäll-
by församling. Sjätte från vänster i 
översta raden är kyrkvärd samt ord-
föranden i kyrkogårdsutskottet Uno 
Johans son samt fjärde konfirmand 
från vänster i mittersta raden är kan-
tor och kyrkofullmäktiges ordföran-
de Bo Knutsson.

2 aug. Tack vare en påpasslig radio-
amatör, Kai Simonsson, Hällevik, 
kunde med all säkerhet ett allvarligt 
tillbud till sjöss snabbt klaras upp. 
Herr Simonsson uppfattade ett nöd-
anrop från sundsvallsbåten Lido som 
fått bränslestopp och befann sig i en 
nödsituation. Polisbåten kunde efter 
trots besvärlig dimma komma snabbt 
till platsen.

4 aug. Sillen går till i stora mängder 
just nu i södra Östersjön. På månda-
gen infördes enbart till Nogersunds 
hamn över 50 ton sill av prima kvali-
té. Endast 2.000 av de 50.000 kg gick 
till minkfoder.

9 aug.  Tjuvar slog ut en glasruta till 
sakristian i Mjällby kyrka. De ratade 
kyrksilvret som förvarades i en stor 
och kraftig träkista och tog sig istället 
in i stora kyrksalen där man tillgrep 
sig två sparbössor i trä. I bössorna lär 
ha funnits mellan 50 och 100 kronor.

19 aug.  Vid kommunstyrelsens AU, 
förlagt för dagen till Hanö, yttrade 
Hanös äldsta invånare, f. fiskaren 
Bengt Thomasson (90) – Nu går jag 
hem för jag begriper inte ett dugg vad 
ni säger, adjö med er! Ledamöterna i 
kommunstyrelsen tyckte det varit en 
givande träff.

- Signalkräftor 29 kronor/kg. Fläsk-
kotlett 12:90 kronor/kg. Högrev 11,90/
kg.

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

25 maj Stor renovering av Mjällby 
kyrka. Arbetet omfattar målning, nya 
fönster, sänkning av golvet framför 
altaret och koret, VVS-installationer 
och borttagning av en del bänkar 
längst bak i kyrkan. Vidare kommer 
en ny orgel att installeras. Gudstjäns-
terna kommer att hållas i försam-
lingshemmet och prästgården att an-
vändas som församlingshem.

10 juli Skådespelare från Sölvesborg 
erhöll Göteborgstipendium. Rolf 
Nils  son, Västra Näs, har mottagit Sto-
ra Teaterns Stora Stipendium. Priset 
utdelades av teaterchefen Styrbjörn 
Lindedahl vid teaterns säsongsavslut-
ning. Nilsson fick priset för sina upp-
märksammade insatser i en rad olika 
uppsättningar för hans enorma pre-
station som Josef i ”Marknadspojken”, 
en opera av Hans Peterson till musik 
av Josef Haydn.
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Fotot tillhör familjen Knutsson.
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"Din sol går opp för
ond och god,
för aaaa aaa aaa aaa ;
o, må jag så i tålamod
och kärlek likna dig."

Lösning till Vårkryss 

Vinnare av ”Vårkryss 2021 ”
1:a pris: Elsa Elofsson
2:a pris: Marie Stenqvist
3:e pris: Elisabeth Mörnhed

Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen. 
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Här var mellan ljuset
och mörkret en strid.
Dock segrade ljuset
aaa aaa aaa ."

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 19 
juli till ”KyrkNytt, Mjällby församling, 
Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Sommarkryss 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

Sommar-
kryss

Tack Inge!
Kyrkorådet har med tacksamhet ta-
git emot ett mycket vackert altarskåp 
i björk, tillverkat av Inge Rolander på 
Tocken. Altarskåpet är ett triptyk som 
Inge tillverkade år 1986 till sin nume-
ra avlidna hustru Heleń s 50-årsdag. 

Skåpet pryder nu sin plats på väggen i 
Stenlängan.

Inge kommer att berätta mer om 
sitt triptyk i kommande nummer av 
KyrkNytt.
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Anslagstavla

Kyrkoval 19 

september!
Söndagen den 19 september är det dags för 

kyrkoval. För att få rösta ska du vara medlem i 
Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på val-
dagen. Runt den 13 augusti plockar man fram de 
så kallade röstlängderna där alla röstberättigade 

medlemmar står med.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka och 
är beroende av människors engagemang. I kyrko-
valet har du och andra en möjlighet att påverka. 

Använd din rösträtt!

Mer information om öppettider för vallokal och 
röstningslokal i Mjällby kommer i höstens nummer 
av KyrkNytt. Här kan du läsa mer om Kyrkovalet: 

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

6

KyrkNytt delas ut följande datum:
7/6 – 8/6 (Sommarnumret 2021)
23/8 – 24/8 (Höstnumret 2021)

22/11 – 23/11 (Vinternumret 2021/2022)

Vi behöver dig!
Besöksgruppen = Diakonigruppen, är en del av 
Mjällby församlings diakonala arbete. De gör en 

enorm insats bland sjuka och ensamma.
Vill du vara med och hjälpa till i denna 

viktiga verksamhet är du välkommen att höra av dig 
till diakoniassistent 

Marie Nilsson på tel. 0456-566 03. 
Vi ser verkligen fram emot ett samtal från dig!

Nytt på kyrkogården i Mjällby!

Askgravlunden på Mjällby kyrkogård har blivit 
så populär att fastighets- och kyrkogårdsutskottet 
har beslutat att montera upp ytterligare en stolpe.

Har du ingen 
bibel? 
Välkommen att hämta en 
gratis på pastorsexpedi-
tionen!
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Foto: Magnus Aronson/IKON 
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 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 0722-40 41 15
Församlingsvärdinna
Åse Balkestam-Berglund 566 70

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40
Nils-Erik Eriksson 566 11
Hans-Peter Eriksson 566 12
Alexander Karlsson 566 13

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

Per Anders Alve Borgström, Krokås 14/2

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 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.
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www.svenskakyrkan.se/mjallby



8

  

Mixi Print AB, Olofström

Kalendarium

Sommaren 2021

OBS!  Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 13/6  Andra söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.

Söndag 20/6  Tredje söndagen efter trefaldighet
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Lördag 26/6  Midsommardagen
20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, andakt: Patrik 

Carlsson.

Söndag 27/6  Den helige Johannes Döparens dag
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Staffan Svensson.

Söndag 4/7  Apostladagen
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 11/7  Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 18/7  Kristi förklarings dag
10.00  Listerkyrkan i Hällevik, sommargudstjänst, Patrik 

Carlsson, gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Söndag 25/7  Åttonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 1/8  Nionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.

Söndag 8/8  Tionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.

Söndag 15/8  Elfte söndagen efter trefaldighet
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, jazzgudstjänst, Staffan 

Svensson, Listerkyrkans husband m.fl., gemensam 
gudstjänst med Listers EFS.

Söndag 22/8  Tolfte söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Staffan Svensson.
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