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Fröjdas vart sinne, julen är inne! Foto: M.B. 



Ljusen i advent

Jag gillar den tradi
tionella ad vents ljus 
staken, den med fyra 

ljus. Nuförtiden har inte alla en så
dan. Det finns så mycket annat som 
kan markera att adventstiden är här. 
Många vill också börja jul pynta så ti
digt som möjligt och då finns inte all
tid utrymme för en ad ventsljusstake. 
För mig betyder dock de fyra ljusen 
mycket för att visa vägen fram till ju
lens evangelium. 

Varje söndag i advent har sitt eget 
speciella ämne. Den första handlar 
om styrkan i det som från början kan 
verka svagt och obetydligt. Jesus ri
der in i Jerusalem på en lånad åsna. 
Vapenlös utmanar han alla världens 
makter. Med kärleken vill han för
vandla våra hjärtan till att öppna oss 
inför hans ankomst. 

När vi tänder vårt andra ljus i advent 
tänker vi på att Gud en dag skall för
vandla hela vår värld så att allt blir 
enligt Guds vilja. ”Guds rike är nära” 

är överskriften över bibeltexterna som 
uppmanar oss att vara uthålliga i vår 
väntan och uppmärksamma på de 
goda tecken vi ser. 

Johannes Döparen är huvudperson på 
tredje söndagen i advent. Med profe
tiskt sinne och stor frimodighet förbe
redde han människorna för att Jesus 
snart skulle inleda sin verksamhet på 
jorden. Johannes var en vanlig män
niska som du och jag men med ett 
mycket speciellt och betydelsefullt 
uppdrag. Johannes fick till och med 
döpa Jesus i floden Jordan. 

När vi tänder vårt fjärde ljus är en an
nan vanlig människa i centrum. Hon 
blev också utvald till en alldeles sär
skild uppgift. Jesu moder Maria fick 
bära och föda det barn som skulle ge 
världen hopp. Ibland är den fjärde sön
dagen i advent bara någon dag innan 
vi firar jul men detta år är det en hel 
vecka emellan. Vi får alltså ovanligt 
lång tid på oss att fundera över vad det 
innebär för oss att två vanliga mänsk

liga föräldrar, Maria och Josef, fick 
ansvar för Jesusbarnet. Säkert kände 
de samma förväntan och glädje, men 
också samma bävan och oro som vi 
alla kan göra inför ett barns födelse. 
Maria och Josef blev nog stolta när 
de förstod vilka förhoppningar som 
så många andra hade för deras barn. 
Samtidigt undrade de nog över sin 
egen roll i ett så stort sammanhang.

I vår församling firar vi adventstiden 
med många olika gudstjänster, kon
serter och andra aktiviteter. Vi tänder 
ljusen, ett i sänder, men vi tänder all
tid de första igen tills alla fyra ljusen 
lyser tillsammans. Det är ett viktigt 
tecken. Vi är på väg framåt. Vi gör 
nya erfarenheter. Vi når nya insikter 
och lämnar det gamla bakom oss men 
de ljus som vi har funnit längs vägen 
bär vi med oss. En god och välsignad 
advents och jultid önskar jag dig.
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Fröjdas, vart sinne
Fröjdas, vart sinne, julen är inne,

Frälsaren kommen är. Se, huru ljusen
brinna i husen, prisande vännen kär.

Natten förjagas, redan det dagas,
sällhetens sol uppgår. Herden för hjorden

mänska är vorden. Nu är det jubelår.

O vilken ära: Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor. Han till de ringa

himlen vill bringa. Säll den på honom tror!

Gamla och unga, låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud! Vitt över jorden
ljuder de orden, änglarnas glädjebud.

Sv. Ps. 118



Trygg försörjning minskar 
barnadödlighet

 Moe Moe Hlaing är fem 
år och bor med mamma, 
pappa och två yngre systrar 
i byn Selma, en isolerad by 
i Burmas floddelta. Burma 
är ett av världens fattigaste 
länder. Moe Moes föräldrar 
är ofta oroliga över att 
maten inte ska räcka men 
med flera inkomstkällor har 
livet blivit bättre.

Moe Moe Hlaing bor med sin familj i 
ett enkelt trähus långt ute i deltat. Det 
är långt till skola och sjukhus. Här når 
bara var femte barn sin 18årsdag. 
Malaria och denguefeber är vanligt 
men det är inte ovanligt att barn dör 
av sjukdomar som är enkla att bota.
– Fattigdomen är svår och många fa
miljer har inte råd med näringsrik 
mat, säger Hein Maung Maung, pro
jektkoordinator i det projekt Svenska 
kyrkans internationella arbete stödjer 
i regionen. 
Moe Moes föräldrar ingår i projektet. 
De arrenderar en liten bit mark där de 
odlar ris. De fiskar och har två grisar 
och några ankor som ett extra till
skott. Moe Moe Hlaings mamma har 
dessutom gått en kurs i tillverkning av 
energisnåla spisar och säljer dessa vi
dare. Genom flera inkomstkällor får 
familjen inte bara en ökad inkomst, 
utan även friskare barn.
– Om familjernas ekonomi stärks så 
gynnar det indirekt barnen. Det på
verkar hälsan och möjligheterna att gå 
i skolan, säger Hein Maung Maung.
En längtan efter kunskap
Moe Moe blir väckt av sin mamma 
Daw Myint San klockan sex. Hon och 
mamman hjälps åt att laga frukost och 
att ta hand om småsystrarna. På en 

hylla i huset står en buddhafigur, och 
varje morgon offras ris. Ibland följer 
Moe Moe med sin pappa och arbetar 
på risfältet. Ibland hjälper hon till 
med hushållssysslorna. När det finns 
tid över leker hon gärna.
– Jag har tre vänner. Jag ser fram 

emot att börja i skolan så jag kan få 
fler. 
Moe Moes vill bli lärare och bo kvar i 
byn. Skolstarten är några månader 
bort och hon är mycket medveten om 
skolans betydelse.
– Utbildning gör att man kan göra det 
man vill. Jag vill vara lärare för barn 
som har lång väg till skolan. 
Daw Myint San berättar att dottern är 
väldigt vetgirig och frågar om allt. 
Själv hoppas Daw Myint San att dött
rarna ska få ett bättre liv. Det är det de 
lever för.
– Jag vill att de ska vara friska och att 
vi ska ha råd med utbildning. Jag är 
alltid orolig. Tidvis har vi ätit för lite, 
men nu svälter vi inte. 

Var femte sekund dör ett barn som inte 
hunnit fylla fem år för att mat, rent vat
ten, sjukvård och omsorg saknas. Vårt 
stöd behövs!
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Moe Moe Hlaing är 5 år och bor i 
Burma. Hennes familj deltar i ett pro-
jekt som Svenska kyrkans internatio-
nella arbete stödjer. 
Foto: Jan-Allan Stefansson/IKON

Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som  
får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone och Latita bor i  
ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och ett halvt år fyller de fem.  
Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Birgit Larsson
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Julkonserten ”Julefrid” med Viktor 
Johansson arrangeras nu för tredje 
året i rad tillsammans med Mjällby 
församling. 

Konserten hålls torsdagen den 8 de
cember kl. 17.00 i Mjällby kyrka  fri 
entre!

”Julefrid” är en konsert med traditio
nella julsånger och moderna klassiker  
som, förutom Viktor Johansson, fram
förs av församlingens barnkörer,  
stråkkvartetten Friiskvartetten samt 
pianisten Jimmy Garting.

Viktor Johansson 
Viktor Johansson tog examen från 
Musikhögskolan i Malmö i våras och  
arbetar nu som musiklärare på gym
nasieskolan  ”Academy of Music and  
Business” i Tingsryd. När han inte 
undervisar sina sångelever är han  
verksam musiker och släppte sin se
naste singel Celebrate Potential i  bör
jan av oktober. Vi har tidigare hört 
Viktor representera Blekinge i  finalen 
av ”Svensktoppen Nästa” med låten 
”Ända sen den dagen”.

Församlingens barnkörer 
Mjällby församlingen har två barnkö
rer. En med 18 barn i åldrarna 68 år  
och en med 10 barn i åldrarna 912 år. 
Körerna träffas en gång i veckan och 
sjunger, har rytmik, lekar och övning
ar. Förutom julkonserten med Viktor 

Johansson så har de också en julmusi
kal den 4 december kl. 16.00  i Mjäll
by kyrka och ett luciatåg på Torsdags
träffen den 8 december kl. 14.00.

”Det ska bli roligt att få samarbeta 
med Viktor igen. Sist barnkörerna  
sjöng på julkonsert ihop med Viktor 
Johansson var 2014”, säger körledaren 
Maria Duvald.

Friiskvartetten 
Friiskvartetten bildades 2014 då samt
liga kvartettmedlemmar studerade  
vid Musikhögskolan i Malmö. Kvar
tetten har den klassiska musiken som  
grund men utforskar nyfiket allt vad 
musikens värld har att erbjuda.  
2015 tog Friiskvartetten stolt Kung
liga Musikaliska Akademiens  
stipendium och under 2017 planerar 
de en Danmarkturné.   

Medlemmar: Lovisa Kowalczyk, Cla
ra Bjerhag, Jonathan Åkesson och 
Johanna Hydén

Jimmy Garting 
Han kommer ursprungligen från 
Karlskrona men är numer bosatt i  
Malmö. Även Jimmy är utbildad vid 
Musikhögskolan i Malmö och fick 
under sina studier utmärkelsen ”Stora 
Pianiststipendiatet” inte mindre än 
fyra gånger! Jimmy driver också pia
noskolan Malmö Piano Academy.

Julefrid 2016
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Marcus Bernhardsson intervjuades den 23 december 2015 i 
Mjällby kyrkas klockkammare av SVT rörande julens 
högtidsringning, vilken utgör ett av traktens äldsta levande 
kulturarv. Foto: SVT.

Frivilliggruppernas utfärd gick den 18 maj till kyrkorna i 
Vånga och Oppmanna. Foto: Birgit Larsson.

Marie Nilsson, Bo Knutsson och Maria Duvald underhöll på 
Torsdagsträffen den 12 maj. Foto: Birgit Larsson.

Barnkören sjöng "Majas alfabetssånger" på Torsdags-
träffen den 12 maj. Foto: Patrik Carlsson.

Fika på kyrkbacken i Mjällby efter den välbesökta guds
tjänsten med musikalinslag, 24 april. Foto: Birgit Larsson.

Barnkören och Musikalgruppen framförde musikalen 
Himla fest i Mjällby kyrka 24 april. Foto: Anette Olofsson.

Bo Knutsson och Yganokören underhöll vid laxmiddagen i 
Ysane den 20 mars. Foto: Ebbe Larsson.

Rolf Nilsson och Maria Duvald medverkade vid nyårs   
bönen i Listerkyrkan den 31 dec. 2015. Foto: Birgit Larsson.

Årskrönika 2016
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Listergänget underhöll på Torsdagsträffen den 11 februari. Foto: Birgit Larsson.

Hela familjen Knutsson samlad inför julbönen i Mjällby 
kyrka den 24 december 2015. Foto: Birgit Larsson.

Hälleviks Gitarrgrupp samlad i Stenlängan inför 
julhälsningen den 20 dec. 2015. Foto: Birgit Larsson.

Marie Nilsson överlämnade blommor till Torsdagsträffens 
värdinnor Siv Edvardsson och Karin Nilsson vid julfesten 
den 10 december 2015. Foto: Birgit Larsson

Tre snälla tomtar besökte Torsdagsträffens julfest  
10 dec. 2015. Foto: Birgit Larsson.

Rolf Nilsson och Bo Knutsson besökte Mjällby kyrka vid 
allhelgonkaffet den 30 okt. 2015. Foto: Birgit Larsson

Marie Nilsson bjöd Bengt Jansson på allhelgonkaffe i 
Mjällby kyrka den 30 okt. 2015. Foto: Birgit Larsson.

Årskrönika 2016
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Invigning av nytt predikstolskläde i Ysane kyrka den 6 
december 2015. På bilden syns kyrkvaktmästare Lars-Åke 
Persson och kyrkvärd Ewy Svensson tillsammans med Ysane 
kyrkliga syförening: Gudrun Robertsson, Ann-Marie 
Jönsson och Ellen Martinsson, som har sytt och skänkt 
predikstolsklädet. Foto: Birgit Larsson

Adventskonsert med luciatåg i Ysane kyrka den 13 
december 2015 . Foto: Anette Olofsson.

Arne Sonesson föreläste vid Bygdehistorisk afton i Ysane 
församlingshem den 4 november 2015. Foto: M.B..

Marcus Bernhardsson ledde en Bygdehistorisk vandring 
på Mjällby kyrkogård den 11 juli. Foto: Nils Eric 
Johansson. 

Maja Hörvin, Viktoria Persson och Marie Nilsson underhöll 
tillsammans med Maria Duvald på Vägkyrkan i Ysane den 
28 juli. Foto: Solveig Wollin.

PROkören underhöll vid Vägkyrkan i Ysane den 29 juli. 
Foto: Patrik Carlsson.

Hemvärnet, Rädda Barnen och Röda Korset medverkade vid 
gudstjänsten på Kristi Himmelfärdsdag den 5 maj. Foto:M.B.

Mjällby kyrka vackert dekorerad vid skördegudstjänsten 
den 9 oktober. Foto: Anette Olofsson.

Årskrönika 2016
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Många ville vara med den 4 oktober när VuxenBarngruppen 
invigde barnlokalens nya kök. Foto: Maria Duvald.

Viktoria Persson och Maria Duvald medverkade vid musik
guds tjänsten i Mjällby kyrka den 7 augusti. Foto: M.B

Maria Duvald och Viktoria Persson underhöll vid 
gudstjänsten i Hanö missionshus annandag påsk 28 
mars. Foto: Patrik Carlsson.

Axel Carlsson, Bo Knutsson och Rolf Nilsson underhöll 
vid gudstjänsten på Hanödagen den 16 juli. Foto: Patrik 
Carlsson.

Kyrkokören medverkade traditionsenligt vid lång fre dagens 
gudstjänst i Mjällby kyrka den 25 mars. Foto: M.B.

Årskrönika 2016
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”Det är saligt på Jesus få 
tro/ och att vara Guds barn 
blott av nåd/ Det är härligt 
hos Jesus få bo/ Och där 
prisa hans trofasta råd… /

Tänk om den tiden kunde komma 
tillbaka då vi samlades några stycken 
i hemmen för att helt enkelt sjunga 
läsarsånger tillsammans. De 
stunderna upplevde jag intensivt i min 
ungdom och också under medelåldern.

Sångstrofen ovan är författad av en 
märklig kristen människa. Han hette 
Andreas Fernholm. Han började sin 
bana som präst i Svenska kyrkan men 
hoppade ganska snart av och slöt sig 
till Svenska Baptistförbundet. Inte 
långt därefter lämnade han det 
samfundet och fick inträde i Svenska 
Missionsförbundet.

Sången ovan sjöng ofta den varme 
missionsvännen Axel Augustsson och 
hans hustru Ruth. De bodde i Krokås 

strax intill havets rand. Jag glömmer 
aldrig stunderna där. Axel han var en 
gång söndagsskolelärare i Betel i 
Hörvik. En gång när han låg på fiske i 
Simrishamn utförde han ett stordåd. 
Så älskade han sitt kall som 
söndagsskolelärare att han cyklade 
ända från Simrishamn till Hörvik för 
att inte missa söndagsskolan. Vilken 
missionsgärning i det tysta.

”Jag har här nere vad jag behöver/ Och 

himlaarvet blir ändå över/ Tills ovan 

molnen jag snart får gå/ Och saligheten 

tillträda då.”  
Den strofen är skriven av Anders 
Nilsson och en som sjöng den mycket 
ofta var Anna Knutsson i Skogshagen. 
Jag satt pall i hennes enkla stuga när 
hon sjöng och jag kände att 
himmelriket var nära. En annan sång 
som Anna Knutsson sjöng började så 
här: ”O Jesus kär när vill du hämta 

mig/ Från detta främlingslandet hem till 

dig/ Jag är så trött jag kan ej finna ro/ 

Förrn jag hos dig i himmelen får bo”. 
Den store och glade sångförfattaren 
heter Nils Frykman. Betecknande för 

honom var hans stora glädje i Herren. 
Han verkade inom Svenska 
Missionsförbundet och var under 
många år pastor i Chicago i USA.

”Var jag går i skogar berg och dalar / 

följer mig en vän jag hör hans röst / 

Han osynlig är men till mig talar  / 

Talar stundom varning, stundom tröst.” 

Den sångstrofen är författad av Carl 
Olof Rosenius, han som stiftade 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Den 
sången sjöng Thora Renhström i 
Hosaby mycket ofta för mig. Hon var 
en gammal hängiven ”stiftare” och 
tillhörde dess lokala syförening. Vilka 
underbara stunder hemma hos Thora. 
Veden sprakade i köksspisen och allt 
var en enda stor hemtrevnad. Tänk om 
man kunde samlas runt de gamla 
läsarsångerna också i vår stressade 
tid. Ja, just det. Nutidsmänniskan är 
alltför rolös för att detta kunde ske.

Ove Johnsson

Stilla aftnar med gamla läsarsånger
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Vet inte hur det är med Nogersunds 
och Hälleviks hamnar som byggdes 
1920. Var morfar där också?

På fiskemuseet i Hällevik finns kort 
från stenhuggarna i Krokås som min 
mor skänkt. Morfar känns igen med 
kostym, fluga och ”kubb”. 

Jag var inte född när morfar dog, men 
det känns ändå som jag kände honom, 
tack vare alla kort och brev som jag 
har i min ägo. 

Lisbeth Persson

Jo, det var min morfar, som 
jag tyvärr aldrig fick träffa. 
Han levde från 18761924 
och var bosatt i Hörvik, men 
var född i Arkelstorp. Han 
hette August Persson. Han 
var en mycket gudfruktig 
och snäll man. 
Han fick med sin hustru Anna 8 barn, 
varav den yngsta bara var 8 månader 
gammal när han dog. Mormor hade då 
även hand om ett barnbarn på 2 år.

Vet ej var han dog, men hans kista 
kom hem till julafton 1924, med 
järnvägens godsvagn. Hu vilken jul 
för familjen. Han dog den 21/12 1924. 
Morfar var god vän med predikanten 
Per Persson och hans hustru Anna. De 
tillhörde alla EFS. Eftersom Anna var 
blind var min mor och mormor ofta 
där och hjälpte till med olika göromål.

Morfars första yrke vet jag inte, men 
på 10talet var han ”bas” för 
stenhuggarna i Krokås. Sten som sen 
skulle användas till att bygga hamnar.

Efter det blev han ”Muddermästare” 
och åkte runt i landet och muddrade 
hamnar i t.ex. Borstahusen – Kivik 
– Ven – Hunnebostrand  –  Gravarne  
– Vejbystrand o.s.v.

Jag tror att morfar var med om att 
bygga Nogersunds hamn också 
eftersom jag har kort därifrån – 1920.

Var än morfar var skrev han till sin 
hustru och breven började alltid med 
”Älskade hustru. Gud håller sin 
skyddande hand över dig.”

Han skrev väldigt många kort till 
barnen. Jag har många från bland 
annat Kivik, där han var våren 1923. 
Han hade även sin gamla cykel med 

sig och cyklade till gudstjänst varje 
söndag. Till Ravlunda kyrka när han 
var i Kivik.

Arbetarna hyrde rum på orten och jag 
vet precis var morfar bodde i Kivik. 
Huset finns fortfarande kvar.

Morfars båda söner, Karl född 1903 
och Sture född 1910, började även 
arbeta på mudderverk. Karl fick 
faktiskt jobba en kort tid ihop med sin 
far. På 1970talet var min mor och jag 
och min morbror Sture med familj på 
ön Ven, för tänk att min morfar varit 
med om att dessa hamnar kommit till. 
Kyrkbacken  – Bäckviken och St Ibs 
hamnar.

Steinpellen – vem var det?

Morfar och mormor samt morfars syster Alice och de två yngsta barnen 
Olga och Karl. Fotograf: J. A. Nilson, Sölvesborg



Detta hände för 50 år sedan
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antände hans kläder. Elden kunde 
snabbt släckas, men båda blev svarta 
som av krutrök. Kustbevakningen 
kommer snarast ta hand om sakerna.
 Sölvesborgs stad och bygds lucia 
blev fröken Britt Åberg, Grödby, hon 
kommer tillsammans med tärnor att 
besöka äldreboende och sjukhem runt 
om i kommunen.
14 dec. Kyrkorådet i Mjällby försam
ling har mottagit två gåvor från för
samlingsbor, en testamentsgåva efter 
framlidna änkefru Hilda Rydell, 
Mjällby. Gåvan utgjorde 2.456 kronor 
och skall användas för Mjällby för
samlingshem. Efter framlidne kyrko
värden Olof Thomasson, Lörby, hade 
barnen överlämnat 1.000 kronor för 
inköp av konstverk till församlings
hemmet.

 En förödande brand härjade på tis
dagsmorgonen hos F:a Harry Pers
sons byggnadsvaror, Hosaby, när en 
snickerifabrik med inrymt garage och 
åtskilliga tusentals kubikfot virke 
blev lågornas rov. Det blåste en kraf
tig ostlig vind med 23 sek/m, men 
brandkåren från Mjällby och Sölves
borg lyckades hindra att elden spred 
sig till den intilliggande fastigheten. 
Preliminärt uppskattas skadorna till 
mellan 150.000 och 200.000 kronor.
31 dec. Medicine kandidatexamen 
har vid Lunds universitet avlagts av 
Bengt Bengtsson, Norjeby.
 Prenumerationspris på Sölvesborgs
tidningen 1966: helår 90 kronor.

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

23 nov. Danslag i Lörby som femårs
jubilerar, har haft dansuppvisning un
der ledning av IngaLill och Egon 
Nilsson och med egen spelman i 
10årige Joakim Svensson, Mörrum.
9 dec. Ysane kyrkliga arbetskrets 
har haft försäljning i församlings
hemmet. Pastor Bertil Håkansson häl
sade välkommen. Så följde ett vackert 
luciatåg med Marita Haraldsson, Nor
je, som lucia. Efter kaffeservering 
vidtog försäljning med förre kyrko
vaktmästare Oskar Ljungberg som ut
ropare. Auktionen gav en behållning 
på ca 1.800 kronor.
 Fiskare Ernst Arenlind, Hanö, hitta
de två cylindrar med sovjetryska bok
stäver på, då han strövade på öns väs
tra sida. De hade flutit i land under 
stormen. Han tog dem med sig hem 
och visade för grannen, minkgårdsä
gare Albin Johansson. De trodde cy
lindrarna innehöll olja så Arenlind 
skruvade bort en propp på en av dem. 
Då exploderade vätskan i tuben och 
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Läs mer på fairtrade.se

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!
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Vinterkryss

Lösning till Höstkryss 2016

Vinnare av höstkryss 2016
1:a pris: Britt-Marie Larsson
2:a pris: Britt-Marie Wilhelmsson
3:e pris: Sonja Svensson
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 9 
januari till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vinterkryss 2016
2017”
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

Vad ligger det i mitt vinstpaket 
egentligen?

På 60talet diskuterade Kyrkornas 
Världsråd människors arbetsvillkor 
och började ta initiativ till förbättring.  
Många minns säkert Sackeusproduk
terna som användes flitigt. Svenska 
kyrkan köper idag in varor från bl.a 
den oberoende organisationen Fair
trade /  Rättvisemärkt. Företagarna 
finns i många länder, ofta i små kol
lektiv, överskottet används till att för
bättra produktionen, bidra till skolor, 
husbyggen , sjukvård och fortbildning. 

Miljögifter och besprutning arbetas 
bort successivt.  Framtiden är ljus!

Mjällby församling serverar Rättvise
märkt kaffe och i vinstpaketen packar 
vi det som finns att få tag på hos hand
larna i bygden. Många är duktiga på 
detta!!

Hela utbudet kan du se på Fairtrade 
Sveriges hemsida, fairtrade.se.

Njut av vinsten med gott samvete!



Vårt nya kök är invigt!
Den 4 oktober invigde VuxenBarngruppen högtidligt 

barnlokalens nya kök i Mjällby församlingshem.
Se så fint vi har fått det! 
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Torsdag 23 feb. kl. 18:30 
i Mjällby församlingshem 

”Från Danmarks 
vedbod till Sveriges 
trädgård”,
är titeln på radioprofilen och för
fattaren m.m. Ingemar Lönnboms 
kritikerrosade bok från år 2000. 
Verket spänner över flera århund
randen och från Lister i väster till 

Avaskär i öster. Många intressanta 
spörsmål från historiens gömmor 
kommer i dagen och Blekinge, en 
gränsbygd mellan Danmark och 

Sverige, står här i centrum. 
I denna Lönnboms bygdehistoriska resa möter vi bl.a. Knut 
av Blekinge, vår genom tiderna ende hertig. Vi får också 
höra vilka som brände ner Sölvesborgs slott och så får vi 
reda på vad freden i Brömsebro innebar. 
Hjärtligt välkommen på en föreläsnings afton med många 
inslag! Fritt inträde! Kaffeservering.

Arrangör: Mjällby Lekmannakår i samarbete med 
Sölvesborgs släktforskar förening och Vuxenskolan. 

Torsdagsträffar
i Mjällby församlingshem

Torsdag 8/12 kl. 14.00
Julfest med luciatåg.  

Ta med en julklapp värd 40 kr!

Torsdag 12/1 kl. 14.00
"Hela Torsdagsträffen sjunger”,  

allsång och överraskninga

Torsdag 9/2 kl. 14.00
Program meddelas senare! 

Välkommen!

Anslagstavla

Julkonserter  
i Mjällby kyrka

Söndag 4 december kl. 16.00
”Med åsneexpress till Betlehem”

Julmusikal med julevangeliets personer och jul-
berättelsen tolkad med barnets ögon. Den fram-

förs av Musikalgruppen och Barnkören.

Söndag 18 december kl. 16.00
Kyrkokören, Celenokören, Rolf Nilsson, Maria 

Knutsson och Uno Hellgren medverkar.  
Andakt: Solveig Wollin.

Fri entré!

Föredragshållaren, 
Ingemar Lönnbom, 
framför Snapphaneeken 
i Sölvesborg.

Barnkören startar v 5Välkommen att vara med!Maria Duvald
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Nellie Helvi Elvira Lönnvik, Mjällby 9/7
Lilly Elsa Madlene Eliasson, Istaby 17/7
Nellie Rut Knutsson, Malmö 30/7
Ellen Elsa Lillie Nilsson, Nogersund 7/8
Karin Hedvig Maria Rydberg, Helsingborg 13/8
Lovisa Elin Anna Johannesson, Hörvik 14/8
Kurt Gabriel Leo Cornelius Sjöström, Krokås 19/8
Aston Mio Svensson, Siretorp  21/8
Abbe Oskar Hugo Seger, Mjällby 21/8
Nilo Nathanael Nilsson, Norremark 27/8
Nelly Georgia Petra Diaconu, Mjällby 17/9
Dick Elis Noah Södergren Jönsson, Norje 18/9
Molly Nilsson, Istaby 25/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2016/2017
Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Birgit Larsson, Maria 
Duvald, Solveig Wollin och Anette Olofsson  
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.
Tryckt på miljövänligt papper.

Carolina Nordgren och Mikke Lönnvik, Mjällby/Karlshamn 9/7
Lisa Rönnqvist och Magnus Joelsson, Hörvik 23/7
Emma Magnusson och Zerny Håkansson, Sölve 30/7
Lina Svensson och Magnus Henningsson, Hosaby 6/8
Susanne Bondesson och Peter Svan, Kristianstad 6/8
Tina Turesson och Nicklas Persson, Norje 20/8
Linda Bokander och Fredrik Matilainen, Höllviken 20/8
Linda Svensson och Patrik Persson, Älmhult 17/9

Vigsel

Asta Lundgren, Sölvesborg 14/7
Frida Sivertsson, Sölvesborg 15/7
Lennart Sigurdsson, Skönabäck 22/7
AnnLouise Hugosson, Nogersund 29/7
Sonja Nilsson, Karlshamn 4/8
Jarl Joelsson, Mjällby 5/8
Hjördis Persson, Hällevik 26/8
Stina Larsson, Nogersund 2/9
Görel Karlsson Lister, Hällevik 2/9
Lilly Svensson, Sölvesborg 9/9
JanÅke Persson, Mjällby 14/9
Ann Nergaard, Mjällby 23/9
NilsErik Börjesson, Pukavik 28/9

Barn- och
 ungdoms  

verksamheten 
Vuxen-barn

grupp star
tar v. 4, 

 

övriga gru
pper start

ar v.5.  

För respek
tive verks

amhet se 

separat pr
ogram, eller kon

takta oss 

för mer info. Tel. 0456-5
66 06

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndagfredag 1012 0456500 21
Fax   504 61
Präster
Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01
Solveig Wollin, 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
Maria Duvald 566 04
Bo Knutsson 566 05
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

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

Fredag 25/11
13.45  Hanö missionshus, adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Rolf Nilsson – sång, kaffe.
Söndag 27/11  Första söndagen i advent
10.30  Mjällby kyrka, adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören, Rolf Nilsson.
Söndag 4/12  Andra söndagen i advent
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst med dop, Solveig Wollin.
16.00  Mjällby kyrka, julmusikal, Musikalgruppen, Barnkören.
Onsdag 7/12
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Torsdag 8/12
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffens julfest, 

luciatåg, medtag julklapp värd 40 kr. 
18.00  Mjällby kyrka, ”Julefrid”, julkonsert med Viktor 

Johansson och kyrkans barnkörer.
Söndag 11/12  Tredje söndagen i advent
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.  
16.00  Ysane kyrka, adventskonsert, Yganokören och solister.
Söndag 18/12  Fjärde söndagen i advent
16.00  Mjällby kyrka, julkonsert, Kyrkokören, Celenokören, 

Rolf Nilsson, Maria Knutsson, Uno Hellgren, andakt: 
Solveig Wollin.

Fredag 23/12 
13.30  Svalan i Mjällby, julbön.
14.30  Tärnan i Mjällby, julbön.
Lördag 24/12  Julafton
14.00  Ysane kyrka, julbön, Patrik Carlsson, Yganokören.
16.00  Mjällby kyrka, julbön, Patrik Carlsson, familjen 

Knutsson.
Söndag 25/12  Juldagen
6.30  Mjällby kyrka, julotta, Solveig Wollin, Kyrkokören,  

Rolf Nilsson.
Måndag 26/12  Annandag jul
16.00  Sölvesborgs kyrka, musikgudstjänst, Marie Carlsson, 

gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling. 
Lördag 31/12  Nyårsafton
16.00  Mjällby kyrka, nyårsbön, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson, 

gemensam gudstjänst med Listers EFS.
Söndag 1/1  Nyårsdagen
14.00  Ysane kyrka, mässa, Patrik Carlsson.
Fredag 6/1  Trettondedag jul
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Yganokören

Söndag 8/1  Första söndagen efter trettondedagen
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut julen”, 

Solveig Wollin, kör och solister, gemensam gudstjänst 
med Sölvesborgs församling. 

Torsdag 12/1
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, ”Hela 

Torsdagsträffen sjunger”, allsång och överraskningar.
Söndag 15/1  Andra söndagen efter trettondedagen
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Söndag 22/1  Tredje söndagen efter trettondedagen
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.
Söndag 29/1  Fjärde söndagen efter trettondedagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.
Onsdag 1/2
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.
Lördag 4/2
15.00  Listerkyrkan i Hällevik, bibelhelg med Anders 

Sjöberg, ” Israel; I går  i dag  i morgon”. Föredragen 
börjar 15.00 och 18.00 med kvällsmat emellan, 
anmälan till maten senast 1/2: pastorsexp. tel. 500 21.

Söndag 5/2  Kyndelsmässodagen
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, gudstjänst, Anders Sjöberg, 

gemensam gudstjänst med Listers EFS.
18.00  Ysane kyrka, ljusmässa, Patrik Carlsson, Robin 

Duvald – vibrafon och marimba, Maria Duvald – 
piano.

Torsdag 9/2
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, program 

meddelas senare.
Söndag 12/2  Septuagesima
14.00  Stenlängan i Mjällby, mässa, Lekmännens dag, 

Solveig Wollin, Lekmannakåren, kyrkkaffe.
Söndag 19/2  Sexagesima
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.
Torsdag 23/2
18.30  Mjällby församlingshem, Bygdehistorisk afton, 

Ingemar Lönnbom föreläser utifrån sin bok: "Från 
Danmarks vedbod till Sveriges trädgård".

Söndag 26/2  Fastlagssöndagen
10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin, kyrkkaffe.

Kalendarium

Vintern 2016/2017

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


