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Första gången med kåpor! Gosskören medverkade vid högmässa i Fredrikskyrkan, Karlskrona, 2019-03-24.
Fotograf: Karin Sax Granlöf
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Rastplatser

Den som är på väg behöver ibland en 
vilopaus. Längs vägen kan det vara 
bra att stanna upp en liten stund för 
att samla kraft och ta ut riktningen 
inför den fortsatta färden. Här på 
Listerlandet har vi fått en ny rast-
plats. Några vänliga och händiga 
människor har byggt den längs med 
cykelvägen mellan Mjällby och 
Hällevik. Förr gick tågen genom 
Lindskog. Nu är den gamla banval-
len en fin och naturskön väg att gå 
och cykla på. För den som inte har 
så bråttom finns det alltså nu möjlig-
het att sitta ner en stund och njuta i 
den vackra bokskogen innan det är 
dags att fortsätta ner mot havet eller 
upp till Hosaby och Mjällby. Själv 
hade jag tillfälle att provsitta den 
nya rastplatsen en av de allra första 
dagarna när den var ny. Då var det 
tidig vårvinter och naturen var ännu 
i vila. Tystnaden och friden i skogen 
är inte beroende av årstider men nog 

kände jag en längtan till värmen och 
grönskan som snart skulle komma. 
Att stanna upp ett ögonblick på en 
plats vi annars bara passerar ger livet 
nya perspektiv. Det blir tid att se sig 
omkring, blicka bakåt, åt sidan och 
framåt. Vi kan ta emot det som är 
vackert och livgivande för stunden 
men också känna längtan till det som 
väntar längre fram.

Säkert har du dina rastplatser där 
du brukar sänka farten. Du har nog 
dina egna tillfällen då du ger dig tid 
att känna efter var du är och vart du 
vill vara på väg. För många av oss 
ger sommaren fler sådana platser 
och tillfällen än andra årstider. Vi är 
mera utomhus och vi upplever livs-
kraften och allt det vackra i naturen. 
Även en sommardag kan vi förstås 
ha högt tempo med mycket som ska 
göras men vi gör förhoppningsvis lite 
andra saker än annars och fler saker 

som vi själva har valt att göra.

I våra kyrkor och i församlingens 
verksamheter försöker vi att skapa 
rastplatser. Vägkyrkan i Ysane var 
från början tänkt som en möjlighet 
att ta en paus längs vägen för den 
som kanske skulle färdas många tim-
mar i bil. Nuförtiden är Vägkyrkan 
snarare ett trevligt utflyktsmål för 
oss som bor i närheten och så fyller 
den ett viktigt behov som en rastplats 
för gemenskap och trivsel. Mjällby 
församling erbjuder även många till-
fällen till stillhet, eftertanke och upp-
levelser i gudstjänster, andakter och 
musikarrangemang under sommaren. 
Vi möts i kyrkorna, församlingshem-
men och utomhus. Hoppas att du har 
möjlighet att vara med. En riktigt 
skön sommar önskar jag alla läsare 
av Kyrknytt!

Musik i sommarkvällen

 Vägkyrka  
Program vid andakt kl. 14.00 v. 30
Måndag 22 juli 
Sång och musik med Karin Sax Gran-
löf och Marie Nilsson. 

Tisdag 23 juli 
Sångprogram med ”Fortunes”. 

Onsdag 24 juli 
”Anna & Co” spelar och sjunger. 

Torsdag 25 juli 
Glada toner med ”Listergänget”. 

Fredag 26 juli 
PRO-kören Norje sjunger. 

Ysane 2019

Kyrkan är öppen
Öppettider måndag till 

fredag  
kl. 12.00-16.00.

Servering i församlings-
hemmet.

OBS! Ändringar kan före-
komma. Se alltid tidningarnas 

predikoturer.

Familjen Knutsson inledde Vägkyrkan 
med ”Musik i sommarkvällen”  
2018-07-22. Foto: Anette Olofsson
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Mjällby kyrka söndag 7 juli kl. 20.00
”Stor musik i litet format” 
A & O rör sig smidigt mellan genrerna. Musik av bland 
andra Händel och Mozart varvas med kända jazzlåtar, 
folkmusik och eget material. Repertoaren väljs uti-
från lust och inspiration. A&O utgörs av de samspelta 
makarna Agnes och Olle Lindberg. Ensemblen har varit 
verksam sedan 2004 och har turnerat i Sverige, Tysk-
land & Irland. Duon har framträtt på Musik vid Siljan, 
kammarmusikföreningar, Glenn Miller café, Scenkonst 
Sörmland m.m. och har gjort en lång rad samarbeten 
med körer, storband och andra musiker. 

Agnes Lindberg är verksam som sopransolist i många 
olika sammanhang, allt ifrån oratorier till kammaropera. 
Däremellan ryms även jazzkonserter och folkmusikspel-
ningar. Fiolen finns ofta med på ett hörn. Hon har också 
sjungit i både Radiokören och Eric Ericsons kammarkör.

Olle Lindberg är även verksam som kompositör. Ett 40-
tal verk finns utgivna på Gehrmans förlag. Till hösten 
uruppförs hans Requiem i Stockholm. Han har sjungit i 
Eric Ericsons kammarkör, Gustaf Sjökvists kammarkör, 
Voces Nordicae (Vo No) mfl.

Mjällby kyrka söndag 18 augusti kl. 20.00
Konsert med John Sarafian. 
Mångsidige gitarristen John Sarafian från Göteborg 
tolkar såväl klassiska gitarrstycken av Bach, Kaspar 
Mertz, Sor, Villa Lobos m. fl. som modernare tongångar 
av kompositörer som Myers och Ennio Morricone. John 
Sarafian är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och 
har spelat gitarr i en rad olika sammanhang, allt ifrån 
studioinspelningar med Michael Bolton, spelat i tv med 

husbandet i Bingolotto med en rad olika artister till att 
senaste åren ha gett klassiska gitarrkonserter i bl a Oskar 
Fredriks kyrka Göteborg, Lysekils kyrka, Landskyrkan 
Alingsås och Sankt Olofs kyrka, Falköping m m

”Efter regnet”, konsert med  
Karin Sax Granlöf och Mattias Nilsson  
Mjällby kyrka söndag 25 augusti kl. 20.00

I konsertprogrammet Efter regnet varvas Mattias solo-
stycken med duo-formatet. De allra flesta sångerna är 
på svenska, med texter av t ex Bo Bergman och Mikael 
Wiehe. Bland tonsättarna finns Åsa Jinder, Peter Le-
Marc, Lill Lindfors och såklart Benny Andersson, som 
skrivit Efter regnet.

Karin Sax Granlöf har frilansat som sångerska sedan 
1992, både som klassisk sångerska i vokalensembler och 
som jazzsångerska med egen kvartett. Karin har upp-
märksammats för sin vackra röst med dess stora omfång 
och mjuka uttryck. Musiken rör sig mellan jazz, visa, 
pop och folkmusik. Efter närmare 25 år i Göteborg och 
Stockholm, flyttade Karin 2016 ner till Blekinge och har 
nu inlett ett nytt samarbete med Mattias Nilsson.

Mattias Nilsson anses idag av många vara en av våra 
främsta svenska jazzpianister. Han tilldelades det pre-
stigefyllda svenska Harry Arnold Stipendiet 2013 vilket 
talar för sig själv. Inspirerad och uppmuntrat av sin far, 
som älskade såväl klassiskt som jazz, fick Mattias klas-
siska pianolektioner av honom men han insåg snart att 
Mattias hellre ville improvisera istället för att spela det 
som skrevs. Hans repertoar av melodier är hämtade från 
främst Skandinavien men även eget material där han vä-
ver samman traditionen av jazzpiano med vårt nordiska 
tonspråk vilket ger honom ett musikaliskt landskap med 
helt nya färgnyanser.

Musik i sommarkvällen
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I år gjorde vi en riktig storsatsning till förmån för 
fasteinsamlingen. Temat för årets insamling var 
"Att resa sig starkare" och fokuserade särskilt på 
att hjälpa människor som fått sin trygghet sönder-
slagen av krig, våld och naturkatastrofer. Insam-
lingen pågick mellan den 3 mars och den 14 april. 
Vi inledde kampanjen i Mjällby med att servera 
fastlagsbullar i samband med kyrkkaffet den 3 mars 
och fortsatte i Ysane den 16 mars med musikquizet 
"Hela församlingen sjunger Mellolåtar". Här bjöds 
på många överraskningar, det enda som avslöjades 
i förväg var att eftermiddagens konferencier hette 
Petronella Schede och att det skulle bli många gäst-
artister. Den 31 mars hade vi baktävling i Mjällby 
församlingshem, "Hela församlingen bakar", direkt 
efter gudstjänsten. Tre duktiga amatörbagare (?) 
vann fina priser: 

Vinnare i klassen "Vetebröd": Lisa Lind med 
Kanel- och kardemummabullar
Vinnare i klassen "Småbröd": Pia Mattisson med 
Dumlekakor
Vinnare i klassen "Tårtor": Mona Hildingsson 
med Pinocciotårta
Man kunde även vinna på sitt biljettnummer och 
den lyckliga vinnaren blev Ingrid Bengtsson som 
vann en låda fina växter från Sölvekulle Handels-
trädgård. 
I juryn ingick Robin Falck från "Rockos Konditori" 
i Karlshamn, komminister Gunilla Aquilon Elm-
qvist, Siv Edvardsson och Listerkören.
Fastekampanjens aktiviteter avslutades efter guds-
tjänsten i Mjällby kyrka den 14 april med laxmid-
dag i församlingshemmet.

Fasteinsamlingen 
2019

"Det gör ont" med Marie 
Nilsson.

"Symfoni" framförs av Rolf 
Nilsson. 

Patrik Carlsson spelar 
"Fyra Bugg och en 
Coca Cola" på näsflöjt.

Petronella Schede presen-
terade programmet i 
Ysane. 

Foto: Birgit Larsson och Anette Olofsson

Ett stort TACK till alla som har 

sponsrat vinster och till alla som 

genom kollekter, tävlingsavgifter 

m.m. har gjort det möjligt för oss 

att skicka 26.912 kronor till årets 

fasteinsamling!
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Många läckra bakverk avsma-
kades vid baktävlingen i 
Mjällby. 

Karin Sax Granlöf överlämnar biljettvinsten till 
Ingrid Bengtsson.

”Dolce vita” med Bo 
Knutsson, Patrik Carlsson 
och Rolf Nilsson.

"Dover Calais" framförs av 
Louise Ingvarsson, Emelie 
Hellsten och Marie Nilsson. 

Yganokören inledde med schlagermedley i Ysane.

”We are all the winners”. 
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Sedan hösten 2018 arbetar 
Mjällby församling aktivt för 
att göra barn och ungdomar 
mer delaktiga i våra guds-
tjänster. I oktober deltog all 
personal på en inspirations-
dag för alla anställda i vårt 
kontrakt. Vi träffade kollegor 
från andra församlingar i 
närområdet, och fick möjlig-
het att gå på olika föreläs-
ningar och workshops. 
En av dessa föreläsningar hette ”Barn 
i gudstjänsten” och där berättades om 
en undersökning som gjorts i Örebro. 
Där hade man intervjuat barn och 
ungdomar 3-18 år om hur de ville att 
kyrkan och gudstjänsterna skulle vara. 
De fick också möblera en minikyrka 
som de tyckte den skulle se ut. 

Det vanligaste sättet att möblera var 
med kuddar och mattor. Man ville 
också gärna ha blommor i anslutning 
till där barnen skulle vara.

Tända ljus i kyrkan, gärna många 
och överallt, finns genomgående 

med bland barnens förslag oavsett 
ålder. Förutom bibeln lyfter barnen 
att man kan ha ytterligare en bok 
som man kan skriva om sin kärlek 
till Jesus i. Detta återkommer i flera 
barnintervjuer. 

Att vara med genom att sjunga och 
spela är viktigt. Återkommande ut-
trycker barnen vikten av att se och 
lära. Barnen ville gärna sitta långt 
fram i kyrkan, så att de kunde se vad 
de vuxna gjorde. Men inte allra längst 
fram, så att alla tittade på dem hela 
tiden. 

Så här skrev barnen att delaktighet 
uppstod:
• när jag får vara med och planera och 
se mina idéer göra skillnad
• när jag behövs
• när jag får ta ansvar
• när vi skrattar tillsammans
• när vi sjunger i gudstjänsten
• när man hörs och inte känner sig 
osynlig
• när jag får viktiga uppgifter i guds-
tjänsten som att läsa text
• när jag får dela ut nattvard
Så här uttryckte sig de äldre 
barnen:

Kyrkan ska vara ett "spa för hjär-
nan" uttrycker en ung ledare. Barnen 
använder ord som "fridfullt", "stäm-
ning" och "gemenskap" när de beskri-
ver kyrkorummets känsla. I kyrko-
rummet ska man kunna "slappna av 
och bli lugn", "känna att man är i nuet" 
och få "tid till att tänka på livet".

Visst vill barn och unga få leka och 
umgås med varandra, men många 
uttrycker också en längtan efter lugn 
och eftertanke. I Mjällby församling 
vill vi skapa platser både för bus och 
djupa tankar. Vår barnhörna i Mjällby 
kyrka, barnens ökande deltagande i 
gudstjänsterna och andra aktiviteter är 
exempel på hur vi arbetar med det.

Karin Sax Granlöf
Foto: Anette Olofsson

Barn i gudstjänsten  
– barnhörnan, lekpåsar och  
medverkande barn i Mjällby församling
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Mjällby kyrkogård
På kyrkogården har följande åtgärder gjorts: 

Nyheter! Nyheter! Nyheter! Nyheter! Nyheter! Nyheter! Nyheter! Nyheter! Nyheter!Nyheter!! Nyheter!

Mjällby och Ysane kyrkor

Swish till ljuskassan
För dig som inte har kontanter finns det nu möjlighet att 
swisha betalning till ljuskassan. Insamlade medel går till 
Svenska kyrkans internationella arbete. Swish-nummer 
finns tillgängligt vid ljuskassan i våra kyrkor i Mjällby och 
Ysane. 

Foto: Anette Olofsson

En lyktstolpe är uppsatt mellan ask- och kistgrav-
lunden

Ljusbärare har satts upp vid  
askgravlunden och kistgravlunden

En kombinerad ljus- och vashållare 
har monterats vid kistgravlunden



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec

Birgit Larsson

 

 

speciella evenemang tar kantorn fram 
fiolen medan fru Svea sätter sig vid 
pianot. Den musikaliska ådran går 
igen hos barnen, två döttrar och en son 
som alla har kantorsexamen. I Ble-
kinge körförbund har han varit förste 
förbundsdirigent. Vid avtackningen i 
Mjällby kyrka överlämnade kyrkoher-
de Stjernqvist Patriotiska sällskapets 
medalj av första storleken.

4 juli Vid Lunds universitet har 
odontologie kandidat-examen avlagts 
av Karin Rhenström, bördig från Ho-
saby.

11 juli I 20 års tid gick Julius Ro-
sén från Istaby till fots dagligen den 
ungefär en mil långa vägen från sitt 
hem i Istaby in till Skanslyckans gra-
nitindustri i Sölvesborg, varje morgon 
och vände åter på kvällen efter ett hårt 
dagsverke. Han gick i ur och skur, 
genom snömassor på oplöjda vägar, i 
kolmörker och bitande vinterstormar. 
Således i 20 år, morgon och kväll, dag 
efter dag. Men den lika strävsamme 
som duktige yrkesmannen hade natur-
ligtvis även förmånen att få gå vägen i 
morgonsol med daggsvalka, blomdoft 
och fågelsång. I början av 30-talet slu-
tade Rosén sitt arbete av åldersskäl. 
Under 30-talet arbetade ett antal sten-
huggare vid små fynd av grå granit på 
åtskilliga ställen, bl.a. i Stibyberget, 
Spraglehall, och Eldhalla på Lister-
landet, med Nils Persson i Hörby som 
förman. Bland yrkesskickliga och i 
tjänsten långvariga män som stenhug-
gare omnämns Sigfrid Jeppsson och 
Johan Henriksson från Istaby, Bernt 
Olsson och August Mattisson från 
Hosaby. En del stenleveranser gingo 
till Amerika dit ett stort antal skandi-
naver emigrerat och de utvalde gärna 
en bergart ”hemifrån” till material för 
sina familjegravar. Nu efter 55 år upp-
hör verksamheten i Skanslyckan.

23 juli Medlemmar ur Sölve BK 
är just nu sysselsatta med att rusta 
upp den natursköna och omtyckta 
festplatsen på Mörby Backe. Klub-
ben skall nämligen driva festplatsen 
i egen regi, främst för att de behöver 

bättra på sin kassa. Festplatsen har 
sedan 1957 drivits av Siretorp-Mörby 
bygdegårdsförening, som även byggde 
dansbanan. Tre lördagskvällar kom-
mer musiken ljuda över nejden. 

- År 1928 inregistrerades Lörby, Ho-
saby och Mjällby Tröskförening, men 
denna upplöses nu efter 50 år. Under 
föreningens ”glansperiod” hade man 
två stationära tröskor och då skaf-
fade man även ett tröskskjul i Hosaby. 
Säsongen sträckte sig från september 
och fram till nyår. Under tröskningen 
hade man tre personer som följde med 
tröskan - en maskinist, en matare och 
en pressare. Återstående nödvändig 
arbetskraft fick föreningens medlem-
mar, sammanlagt 150, själva skjuta 
till. Nu när det blivit allt vanligare 
med självgående tröskor, har den sta-
tionära använts i allt mindre grad. Vid 
ett möte för någon tid sedan beslöts 
om föreningens upplösande och att in-
fordra anbud på trösksetet. De medel 
som flyter in vid försäljningen kom-
mer att skänkas till Rädda Barnen-
insamlingen.

- Sockersaltad skinka 15.90 kr/kg, 
Frukostkorv 9.40 kr/kg, Revbensspjäll 
10.90 kr/kg, Räkor med skal 0.88 kr/
hg, Kärnmjölkslimpa 2.25 kr/st.

- Sjömansvårdssyföreningen i Mjällby 
har haft utfärd med 40-talet deltagare. 
Första anhalten var Ignaberga gamla 
kyrka där komminister Ingemar Ce-
derblad höll morgonbön. Färden fort-
satte med Båstad som mål och där 
besöktes en nyrestaurerad kyrka där 
kyrkoherde Samuel Adrian tog emot 
deltagarna, senare bjöds på kaffe i 
prästgården. Vidare mot Hovs backar 
med fin utsikt. Torekov och Klippans 
kyrka besågs innan kaffepaus i Ty-
ringe och innan hemfärd höll kyrko-
herde Rudolf Stjernqvist aftonbön.

31 juli ”Även om det kom regn nu 
så skulle skörden bli mycket mager.” 
Det är lantbrukarna på Listerlandet 
som säger detta efter en rekordtorr 
sommar. ”Under juni och juli har det 
inte kommit mer än 20 mm regn, vil-

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

10 juni Trotjänarinna i Hälleviks 
skola stiger ur katedern efter 42 år. 
Vid skolavslutningen i Mjällby av-
tackas fru Karin Cederblad efter en 
42-årig lärargärning. De sista 29 åren 
har hon varit knuten till skolan i Häl-
levik. Karin Cederblad tog sin lärar-
examen 1926 och kom därefter till 
Hörviks skola, vidare vikariat i Istaby 
och Hanö. Efter elva år i Stiby när nya 
skolan i Hällevik stod klar, vilken in-
vigdes 1939, var fru Cederblad bland 
dem som flyttade in i nybygget för att 
stanna där.

20 juni En epok har gått till ända 
när Mjällbykantor säger farväl. Mu-
siken är hans liv. Redan i barnaåren 

hade han sin bana klart utstakad. Nu 
sedan han passerat de 70 och ser till-
baka på sitt liv, säger han: ”Jag har levt 
ett underbart liv där musiken gett mig 
oförgätliga minnen.” Den som säger 
detta är musiklivets allt-i-allo Nils-
Olof Dahlberg, ordinarie kantor och 
organist i Mjällby församling, som 
söndagen 29 juni gör sitt sista fram-
trädande. Men några månader ställer 
Dahlberg sig gärna till förfogande 
med ett vikariat tills man lyckats 
lösa organistfrågan. Kantorstjänsten 
tillträddes i maj 1933 och nästan om-
gående bildades Kyrkokören. Bland 
medlemmarna fanns två systrar näm-
ligen Anna Zimmerlund och Rut Eng 
som alltjämt är med. 1936 startade 
Dahlberg även Mjällby musiksällskap. 
Sitt stora intresse för musik delar han 
med hustrun Svea, som även hon är 
utexaminerad kantor och solist. Vid 
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Nils-Olof och Svea Dahlberg



 

Foto: Birgit Larsson

ket är långt under det normala”, omta-
lar lantbrukare Robert Nilsson, Sten-
backa.

- Ebbe Engström, Siretorp, meddelade 
tidningen att kl. 15 uppmättes 53 gra-
der i stekheta solen – hur länge skall 
rekordet stå sig?

26 aug. Siretorp skola med tillhö-
rande tomt såld för ett pris av 43.000 
kr.

- Fryshuset i Hörvik sålt till AB Skå-
ne-Konserver.

- En kyrklig högtidsdag av stora mått 
blir det för församlingsborna i Ysane 
på söndag, då biskop Martin Lind-
ström skall återinviga S:ta Gertruds 
kyrka efter omfattande restaurering. 
Kyrkan är en av Blekinges äldsta och 

uppfördes i samband med att Ysane 
(Ysinge) blev egen socken i slutet av 
1200-talet. Kyrkan har helt nymålats 
invändigt och de medeltida kalkmål-
ningarna rengjorts av konservator.
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PPSSAALLMMEENN
” . . . . . .

De fagra blommors myckenhet
aaa aaaaaa aaaa och härlighet
än Salomos dig gläder.”

Lösning till Vårkryss 
Vinnare av ”Vårkryss 2019”
1:a pris: Britt-Inger Roth
2: a pris: Ruth Persson
3: e pris: Nina Ollesson

Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen 

LITEN
RUSS

GREKISK
BOKSTAV

DEN TILLHÖR
VÅRBLOMMORNA KUL-

TURAR-
TIKEL

DET BRUKAR VARA OSTADIGT I APRIL

BANK-
TRÄD

MÅNGA I
KORANEN

BRUKAR
KÄNGOR

MAD-
RIDJA

ANGÅR
HAMNADE
I EN LE-

JONGROP
BIBEL-

ILLUST-
RATÖR
MOLO

BUNTEN

MO-
JÄNG

HÄR KAN
NOTRE
DAME
BESÖ-
KAS

EFFEKT-
SÖKERI

ABSOLUT
BÖJ-

NINGS-
MÖNSTER

BLIR
STOP-
PAD

VAR
UTAN

ÄR DE
TEOLO-
GISKA
DYG-

DERNA
KOM A-

DAM SOM
KIST-

SPIKEN?

GABLE PÅ
DUKEN

RÖRD

KVÄVE

KON-
DEN-
SEN

PROFE-
TISSA I
TEMPEL

GUDS
SVÄVA-
DE ÖVER
VATTNET

UGGLOR
I

MOSSEN

ER-
BJUDER
VARMA

BAD

KAR
MÅLA
SLAR-
VIGT

EN VAR
SCROOGE

GRI-
SAR

GÅS PÅ
VID

BEHOV

BESTÄM-
MER ETT

BÄR

SÄR-
PRÄG-
LADE

KALLAS ÄVEN BÖN-

PÅ DEN
KAN DET
FYNDAS

DEN ÄR
RÖD I
ALMA-

NACKAN

TILL-
REDS

MUNKAR
KANSKE
I SMÖR-
KNIVEN

SOCKEN
I HÄL-
SING-
LAND

FJÄRIL

KÄNNER
ALLA

NAMN
MED

BETY-
DELSEN
LYCKLIG

KENZABURO

ROT OCH
BYNKA-
STABBA

RÄTTFRAMMA

GRAM

F Ö L E S S Ä
V

D
R
E
T

B

Å
S
I
P
P
A
N

P S K U N
P I R Ö

K N D O R
A P A R A

I N T
P R I S S

A P A E T T A
G
R
Å
B
O

E
N
E

L
A
G
A
S

L F R E D A G E N

A M O R C L A R K
L I S A T I O N

A
S

T A
A L I G H E T

H
Ö
J
D

I G

N

N D
E

N
A

M M A O
N
N
A

K R S
S Å L Å P

T O U D A

E

PPSSAALLMMEENN
”Vad ljus över griften!
Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är skriften,
a aaaaaaaaa aaaa !”

BOK
1901

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 22 
juli till ”KyrkNytt, Mjällby försam-
ling, Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVES-
BORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Sommarkryss 2019”
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
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Anslagstavla

10

Det här händer i 

Midsommar
helgen!

Midsommardagen 22/6 kl. 
20.00
Mjällby kyrka: Musik och lyrik i 
sommarkvällen med Rolf Nilsson, Uno 
Hellgren, Ida Knutsson, Maria och Bo 
Knutsson samt Kyrkokören. Andakt: 
Gunilla Aquilon Elmqvist. 

Söndag 23/6 kl. 14.00
Ysane kyrkogård: Friluftsgudstjänst 
vid minneslunden, Gunilla Aquilon Elm-
qvist. Ta gärna med egen fikakorg!

Information om vad som 
händer i våra kyrkor

Du vet väl var du hittar information om 
vad som händer i våra kyrkor??

• Förutom på sista sidan i KyrkNytt annon-
serar vi tillsammans med Blekinges övriga 
församlingar varje fredag i BLT och Sydös-
tran på sidan ”Svenska kyrkan”. 

• Du hittar även informationen på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/mjallby, www.face-
book.com/mjallbyforsamling och på kyrkor-
nas anslagstavlor. 

• Vi annonserar också på lokalsidan i BLT/
Sydöstran vid vissa tillfällen, exempelvis 
inför midsommar och jul.

Fick du inte KyrkNytt 
i brevlådan?

Vår distributör har haft problem med 
utdelningen av KyrkNytt i vissa områden. 

Hör gärna av dig till pastorsexpeditionen om du 
är en av dem som inte har fått bladet! 

Tel. 0456-500 21 
E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: Pixabay
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax 504 61

Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01

Gunilla Aquilon Elmqvist, 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 

Karin Sax Granlöf 566 04

Bo Knutsson 566 05

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

Charlie Jan Dennis Andersson, Mjällby 26/1
Nea Svea Astrid Håkansson, Tocken 27/1
Frank Morgan Alexander Svensson, Sölvesborg 2/2
Celia Emma Sjöstrand, Sölve 17/2
Ronja Signe Alexandra Nilsson, Mjällby 17/2
Aili Monica Nilsson, Mjällby 10/3
Alice Erika Julia Fischer, Istaby 17/3
Måns Julius Elmlund, Mjällby Ljunga 30/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2019
Redaktionen: Birgit Larsson, Gunilla Aquilon Elmqvist, Bo 

Knutsson, Karin Sax Granlöf, Marie Nilsson och Anette Olofsson 

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

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

Nils Engström, Mörby Backe 9/1
Greta Svensson, Norje 11/1
Pernilla Flinthage, Hörvik 24/1
Doris Svensson, Mjällby 24/1
Ingrid Nilsson, Mjällby  25/1
Laila Jönsson, Krokås/Mjällby 25/1
Natanja Görel Alfredsson, Sölvesborg 1/2
Tage Edvinsson, Nogersund 1/2
Göte Högman, Olofström 6/2
Arthur Andersson, Nogersund 7/2
Bennie Nilsson, Hosaby 13/2
Vesta Bergqvist, Sölvesborg 14/2
Herta Nilsson, Mjällby 15/2
Roland Nilsson, Lörby 21/2
Valter Nilsson, Mjällby 22/2
Gert Manfredsson, Hörvik 22/2
Allan Johansson, Mörby 27/2
Rune Edvardsson, Nogersund 1/3
Evy Knutsson, Norremark 1/3
Aina Fogelström, Hällevik 7/3
Ingvar Albinsson, Pukavik 8/3
Viola Jeppsson, Västra Näs 14/3
Stig Berggren, Siretorp 15/3
Ursula Svensson, Ysane 22/3 
Thure Bengtsson, Hosaby 27/3
Kerstin Håkansson, Norje 29/3
Sten Lindgren, Krokås 29/3

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby
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Mixi Print AB, Olofström

Lördag 8/6  Pingstafton

18.00  Mjällby kyrkogård, helgmålsbön vid minneslunden, 
Patrik Carlsson.

Söndag 9/6  Pingstdagen

10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 16/6  Heliga trefaldighets dag

10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Lördag 22/6  Midsommardagen

20.00  Mjällby kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, 
Rolf Nilsson, Uno Hellgren, Ida Knutsson, Maria och 
Bo Knutsson, Kyrkokören, andakt: Gunilla Aquilon 
Elmqvist. 

Söndag 23/6  Den helige Johannes Döparens dag

14.00  Ysane kyrkogård, friluftsgudstjänst vid minneslunden, 
Gunilla Aquilon Elmqvist, ta gärna med egen fikakorg.

Lördag 29/6

11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Gunilla Aquilon Elmqvist, 
Patrik Carlsson.

Söndag 30/6  Andra söndagen efter trefaldighet

10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 7/7  Tredje söndagen efter trefaldighet

11.00  Stortorget i Sölvesborg (vid regn i S.t Nicolai k:a), 
Killebomgudstjänst, gemensam gudstjänst med 
Sölvesborgs församling, Sölvesborgs musikkår, 
körsångare, musiker och präster från båda 
församlingarna, sillmacka efter gudstjänsten.

20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen med A & O, 
Agnes och Olle Lindberg, ”Stor musik i litet format” – 
musik av bland andra Händel och Mozart varvas med 
kända jazzlåtar, folkmusik och eget material.

Söndag 14/7  Fjärde söndagen efter trefaldighet

10.00  Listerkyrkan i Hällevik, sommargudstjänst, Gunilla 
Aquilon Elmqvist, Rolf Nilsson – sång, kaffe efter 
gudstjänsten, gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Lördag 20/7

11.00  Engelska kyrkogården på Hanö, gudstjänst i samband 
med Hanödagen, Patrik Carlsson. 

Söndag 21/7  Apostladagen

10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Måndag 22/7 till fredag 26/7

Ysane kyrka, Vägkyrka, se särskilt program på sid 2.

Söndag 28/7  Sjätte söndagen efter trefaldighet

10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

20.00  Ysane kyrka, musik i sommarkvällen, ”Svenska 
sommarfavoriter”, Bo Knutsson, Maria Knutsson, 
Ida Knutsson och Anna Knutsson.

Söndag 4/8  Kristi förklarings dag

10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson, 
Daniel Stenström.

Söndag 11/8  Åttonde söndagen efter trefaldighet

11.00  Listerkyrkan i Hällevik, jazzgudstjänst med 
Listerkyrkans jazzband m.fl., Patrik Carlsson, 
Daniel Stenström, gemensam gudstjänst med Listers 
EFS.

Söndag 18/8  Nionde söndagen efter trefaldighet

10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 
Elmqvist, Daniel Stenström.

20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, gitarristen 
John Sarafian från Göteborg tolkar såväl klassiska 
gitarrstycken av Bach, Kaspar Mertz, Sor, Villa 
Lobos m.fl. som modernare tongångar av 
kompositörer som Myers och Ennio Morricone.

Söndag 25/8  Tionde söndagen efter trefaldighet

20.00  Mjällby kyrka, ”Efter regnet”, musik i sommar-
kvällen med Karin Sax Granlöf och Mattias 
Nilsson, sånger med texter av Bo Bergman och 
Mikael Wiehe m.fl., musik av bl.a. Åsa Jinder, 
Peter LeMarc, Lill Lindfors och Benny Andersson, 
andakt: Gunilla Aquilon Elmqvist, Daniel 
Stenström.

Kalendarium

Sommaren 2019

OBS!  Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningar-

nas predikoturer.


