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Missa inte valet!
Du vet väl att det är 
val i höst. Svenska 

kyrkans medlemmar får den 17 sep-
tember välja vilka som ska fatta de 
viktigaste besluten under de komman-
de fyra åren. Som kyrkotillhörig kan 
du samtidigt rösta i tre olika val. Det 
första valet är för vår egen försam-
ling, det andra gäller Lunds stift som 
är Skåne och Blekinge och det tredje 
valet är till Kyrkomötet som beslutar 
om sådant som är gemensamt för hela 
Svenska kyrkan. Kanske är du en av 
dem som inte brukar rösta. Många 
tycker att det räcker att veta att vår 
kyrka är demokratisk och de tycker 
förhoppningsvis att det mesta är gan-
ska bra som det är. Därför väljer de 
flesta att inte rösta utan överlåter åt 
andra att bestämma. Det är ju en posi-
tiv tanke att flertalet av dem som inte 
röstar är nöjda men jag skulle ändå 
önska att fler deltog i valet. 

Svenska kyrkan har inte alltid varit 
demokratisk, demokrati i vår moder-
na mening är ju en ganska ny förete-
else. Ser vi tillbaka på de femhundra 
år som gått sedan Martin Luther var 
verksam, han som lade grunden till 
vår gren av Kyrkan, då ser vi att det är 
en kort tid som man har kunnat kalla 
Svenska kyrkan demokratisk. Våra 
förfäder och förmödrar fick kämpa, i 
både samhälle och kyrka, för att få fri 
och lika rösträtt, något som vi i vår tid 
ofta bara tar för givet. Även om det 
förhoppningsvis ännu är långt borta 
så finns alltid risken att ett lågt val-
deltagande ger näring åt dem som vill 
ifrågasätta demokratin. Om bara lite 
mer än var tionde kyrkomedlem an-
vänder sin rösträtt kanske någon säger 
att vi borde avskaffa kyrkovalet. Där-
för vill jag uppmana dig att visa ditt 
stöd för demokratin och för dem som 
ställer upp i valet. De som är beredda 

att ta förtroendeuppdrag behövs för 
att demokratin skall leva. I detta num-
mer av Kyrknytt kan du läsa hur de 
tre nomineringsgrupper som ställer 
upp i vår församling presenterar sig. 
Du kan också se vilka kandidater som 
är med på listorna och säkert hittar du 
några som du känner förtroende för 
och som du vill rösta på.

Förutom kyrkovalet vill jag också på-
minna om att det denna höst är fem-
hundra år sedan Martin Luther spika-
de upp sina teser på kyrkporten i 
Wittenberg. Det uppmärksammar vi 
bland annat genom tre gemensamma 
kvällar i Listers och Bräkne kontrakt. 
Det blir film, musik och föreläsning. 
Läs mer om det i kalendariet på sista 
sidan. Välkommen till detta och till 
alla andra gudstjänster och verksam-
heter i vår församling under hösten!
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Vallokaler:
Stenlängan i Mjällby 
och Församlingshemmet 
i Ysane
Valtider:
09.00-10.00
12.00-15.00
17.00-20.00

Förtidsröstning 
Inför kyrkovalet den 17 september 
2017 kommer pastorsexpeditionen 
i Mjällby att vara öppen för 
förtidsröstning på följande tider:

Mån 4/9 - Lör 9/9 kl. 11-13
Tis 5/9 kl. 11-13 och 17-20
Mån 11/9 kl. 11-13 och 17-20
Tis 12/9-Lör 16/9 kl. 11-13
Sön 17/9 kl. 12-14

På ditt röstkort hit-
tar du information 

om den vallokal 
som du ska rösta i.
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organisationen kan stödja församling-
arna genom expertis. Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ – kyrkomötet 
– beslutar om kyrkans gemensamma 
och övergripande frågor. Det är synd 
att många glömmer bort att rösta i 
dessa båda val eftersom både stifts-
fullmäktige och kyrkomötet i mycket 
stor grad påverkar hur vår kyrka ska 
utvecklas och fungera.    

Svenska kyrkan är inte en 
förening utan något helt eget 
– Svenska kyrkan består av 
sina medlemmar. Vi vill pla-
nera vår verksamhet och 
framtid på ett demokratiskt 
sätt. Det innebär att när vi 
tillsammans söker förstå vad 
Gud vill med oss så gör vi 
det med representanter. 
Vi som är kyrkotillhöriga, och över 16 
år, väljer representanter till kyrkofull-
mäktige i våra församlingar och pasto-
rat, till stiftsfullmäktige och till Kyr-
komötet.   

I Svenska kyrkan har vi nominerings-
grupper istället för politiska partier. 
Det är nästan samma sak men grup-
perna är kopplade till kyrkan. I några 
fall har politiska partier bildat nomi-
neringsgrupper med samma namn 
som partiet. Ett vanligt missförstånd 
är att det inte är meningsfullt att rösta 
då man på förhand anar hur represen-
tationen i församlingen kommer att 
bli. Men det vet man ju faktiskt inte, 
och även om den egna församlingen 
inte har så många listor att välja mel-
lan så är valmöjligheterna till stifts-
fullmäktige och kyrkomötet stora.   

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta be-
slutande organ och ska se till att stifts-

Ta vara på din möjlighet att påverka 
Svenska kyrkan genom att rösta i kyr-
kovalet! Tillsammans tar vi ansvar för 
vår kyrka och väljer väg för framtiden. 
Jag uppmanar särskilt dig som är 16 
eller 17 år att använda din rösträtt!   

Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift

Ta vara på din möjlighet att påverka 
Svenska kyrkan!  
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Svenska kyrkan utgör 
en ovärderlig resurs i 
många människors 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 gudstjänstliv med ett 

rikt musikliv.
• Kvalitetssäkra de kyrkliga 

handlingarna dop, konfirmation, 
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 ansvarsfullt 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 anställda.

• Ha en öppen kyrka vid 
skolavslutningarna.

• Ta vara församlingshemmen 
som öppna mötesplatser i 
lokalsamhället.

• För oss är det en självklarhet att 
utöva inflytande och ta ansvar 
inom kyrkan. Demokratin är 
nödvändig i en öppen folkkyrka.

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

Socialdemokraterna
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Vill
• med gemensamma krafter, kärlek 

och övertygelse verka för en 
öppen och levande kyrka för alla

• verka med djup förankring i 
den Svenska kyrkans tro och 
bekännelse

• 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 dess 
former och möjligheter. Musiken och 
sångens uppgifter i gudstjänsten och i 
olika samlingar i den kyrkliga 
verksamheten och gemenskapen är en 
oerhörd tillgång i både glädje och 
sorg och skall ges möjligheter att 
utvecklas.

Bedriva undervisning
Kyrkans Bästa vill att församlingen 
skall bedriva och utveckla barn- och 

ungdomsverksamheten. 
Konfirmandundervisningen är 
viktig och ska stödjas och 
inspireras och bör följas upp med 
Tonårsverksamhet.

Diakoni
Kyrkans Bästa vill ge diakonin allt 
stöd som är möjligt. Diakonin är ett 
område med omättliga 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 uppmuntran 
till större frivillighet och insatser från 
ideella krafter.

Mission
Kyrkans Bästa vill vara en öppen och 
levande kyrka för alla. Det är viktigt 
att församlingen finns till för 
människor som kan ha tvingats lämna 
sina hemländer av olika skäl eller 
svårigheter.

Ledord för Kyrkans Bästa är:
medmänsklighet
engagemang
öppenhet
frivillighet
samarbete 

Vi vill att samarbete 
ska genomsyra hela 
verksamheten med respekt och 
uppmuntran mellan olika grupper och 
personer i församlingsarbetet. Detta 
ska i sin tur skapa grund för en god 
arbetsmiljö med trivsel, trygghet och 
glädje för alla och för församlingens 
bästa.

Rösta på Kyrkans Bästa, 
som värnar om DIN kyrka 
och DIN församling!
Din röst är viktig!

Kyrkans Bästa  
i Mjällby församling
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Listerlandet har en lång kris-
ten historia och i århundra-
den har kyrkan i såväl glädje 
som sorg varit en omistlig 
del av vårt liv. Svenska kyr-
kan och kristendomen är 
oupplösligt sammanflätade 
med vårt lands kultur och 
historia. Genom den bety-
delse som Svenska kyrkan 
har haft i skapandet av vår 
svenska identitet och den be-
tydelse som den fortfarande 
har för förvaltandet av vårt 
gemensamma kulturarv, som 
upprätthållare av vårt lands 
kristna värdegrund, som 
opinionsbildare, som arbets-
givare och som social och 
ekonomisk kraft, kan och 
bör den inte jämställas med 
något annat religiöst sam-
fund i vårt land. Dessa för-
hållanden är grundorsaken 
till Sverigedemokraternas 
kyrkopolitiska engagemang.

Sverigedemokraterna är i grunden ett 
ickekonfessionellt parti och öppet för 
alla som delar partiets värderingar, 
oavsett religiös åskådning. Inom ra-
men för kyrkopolitiken och Svenska 
kyrkans beslutande organ arbetar vi 
för att stärka kyrkan och kristendo-
mens ställning i det svenska samhäl-
let. Vi ser det som tillexempel själv-
klart att skolavslutningar ska kunna 
hållas i kyrkan och vara självklar 
samlingsplats där alla ska kunna kän-
na sig välkomna.

Tyvärr har andra partiers ideologier 
haft en negativ inverkan på kyrkans 
utveckling och vi strävar således efter 
att minimera dessa ideologiers infly-
tande inom kyrkan. Vi vill inte se en 
fortsatt utveckling mot en kyrka där 
oliktänkande tystas och brännmärks. 
Vi vill inte se en kyrka som sviker 
sina traditioner och tonar ned sin 
kristna identitet. Vi vill inte se en kyr-
ka som understödjer islams fram-
marsch i Sverige. Vi vill inte se en 
kyrka som bidrar till fortsatt upplös-
ning av normer och traditionella ge-
menskaper.

Vår vision är en bred och offensiv 
folkkyrka där den kristna identiteten 
är stark, där kärleken till det egna lan-

det har en naturlig plats vid sidan av 
den allmänna människokärleken. En 
kyrka som bejakar sin roll som kultur-
bärare och förvaltare av ett svenskt, 
nordiskt och västerländskt kulturarv. 
En kyrka som utan att ge avkall på 
sina värden, sin värdighet eller sina 
traditioner vänder sig till samhället 
och söker nya arbets- och kommuni-
kationsformer. Kort sagt: en kyrka i 
tiden, men inte av tiden. Kyrkorna på 
Lister ska alltid vara en trygg och 
kristen plats, oavsett hur det ser ut i 
samhället.

Sverigedemokraterna
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Översta raden: Demi Ingvarsson, Alexander Holmberg, Louise Ingvarsson, Sonia Törnberg, Wilma 
Simonsson, Vilmer Jansson, Felix Mandelberg Persson, Alicia Uusitalo, Rebecka Nilsson, Isak Svensson, 
Nova Friberg. Nedersta raden: Wilma Karlsson, Melissa Persson, Solveig Wollin, Thea Holmberg, Ella 
Brink   Foto: Fotograf Serny

Översta raden: Louise Ingvarsson, Alexander Holmberg, Demi Ingvarsson, Adam Södergren, Ellen 
Sunesson, Maja Juliusson, Evelina Erlandsson, Otto Eriksson, Nova Friberg, Isak Svensson, Emelie 
Hellsten. Nedersta raden: Emil Hansson, Herman Kallenberg Olofsson, Patrik Carlsson, Isaac Nordgren, 
Sara Rajala. Foto: Fotograf Serny

Konfirmander
Vardagsgruppen

Sommargruppen



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

 

1 aug. Leksakstillverkare med eget 
patent. Fabrikör Valter Olsson, Stiby, 
sittande till vänster som skapat den ef-
tertraktade leksaksgrävmaskinen, till -
sammans med sina båda flickor Ing-
Marie och Monica, vilka fungerar som 
demonstratiser för pappan och en av de 
anställda, Åke Nordholm.

21 aug. Det blev en hård kamp om 
den gris man satt upp som pris vid ha-
nöhusmästerskapets final i minigolf. 
Ett 20-tal kämpade hela dagen på ba-
norna, men i utslagstävlan blev det 
Åke Södergren, Hällevik, som segrade 
och fick den levande grisen med hem, 
som var värd 400 kronor. Andra pris, 
100 kronor, fick Mats Werner från 

Hällevik.
- Auktion i Hörby höll på i hela sju 
timmar, när ett gammalt välförsett 
hem skingrades. Det var dödsboet efter 
fru Selma Persson, Albo i Hörby, som 
lät sälja boets lösöre. Hemmanet Albo, 
som en gång avstyckats från Sten-
backa, tillhör nu detta igen. Nämnde-
man Robert Nilsson, har nämligen 
köpt jord och byggnader.
5 sept. Skinkfärs 8.50 kronor/kg, ox-
stek 13.20 kronor/kg, sidfläsk 7.90 kro-
nor/kg, leverpastej 0.76 kronor/hg, 
prästost 9.60 kronor/kg, kaffe 8.55 kro-
nor/kg.
- ”Jag kunde väl aldrig tro, att få vara 
med om ett sådant äventyr, som att fly-
ga till Amerika”, säger 80-åriga fru 
Nanny Lysell, Istaby, där hon bott hela 
sitt liv, på tre veckor när. De veckorna 
tillbringades hos sönerna Ernst och 
Frans i staten Illinois, med på resan 
var sonen Allan. De träffade och gäs-
tade också åtskilliga hemmabor som 
bosatt sig där i trakterna. Fru Lysell 
har begåvats med en dotter och elva sö-
ner.
16 sept. Det kunde blivit katastof då 
tankbil exploderade i Mjällby. Det bör-
jade brinna på Mjällby motorverkstads 
bensinstation i samband med att en 
tankbil höll på att lossa bensin i en un-

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

12 juli Hamnmästare Knut Knutsson, 
Hällevik, kan se tillbaka på en lång rad 
innehållsrika år. Främst har han varit 
fyrmästare, en tjänst som gått i arv 
inom släkten ända sedan gamla fyren 
på Hällevik byggdes år 1892. En liten 
specialsyssla har han haft sedan år 
1936, då han kontinuerligt varje mor-
gon mätt vattenståndet och meddelat 
resultatet till Sjöfartsstyrelsen och 
dessutom verkat som fiskare. Mycket 
har förre hamnmästaren att förtälja där 
han sitter utanför sitt fäderneshem nere 
vid sjökanten i Hällevik. Detta bygg-
des för övrigt 1887 och virket till detta 
typiska fiskelägeshus kostade 365 kro-
nor. En liten vedbod byggdes senare 
och kostade då över 600 kronor.
- Stiby backe har bytt ägare. Efter 5 års 
underhandlande har hemmansägare 
Set Sanfridsson låtit försälja ett omfat-
tande område av ca 150 tunnland på 
Stiby backe, till kronan, för 350.000 
kronor. Området, som visar upp en 
sällsynt natur har utnyttjats som fri-
tidsområde, men skall genom kronans 
övertagande räddas åt eftervärlden 
som strövområde. Besökare har en till-
talande utsikt från toppen av backen 
såväl över Listerlandet som över Hanö-
bukten. Här finns även en kolerakyrko-
gård där ett 50-tal listerbor, som fallit 
offer för sjukdomen, ligger begravda. I 
samband med 100-årsminnet av sjuk-
domens härjningar lät Mjällby kom-
mun iordningsställa och resa en min-
nessten över de avlidna där. 
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Knut Knutsson, Hällevik Ing-Marie Olsson, Valter Olsson, Åke 
Nordholm och Monica Olsson

Åke Södergren

Minnesten Foto: Birgit Larsson 



 

derjordisk tank. Branden spred sig med 
rasande fart till bensinstationen som 
snart var helt övertänd, liksom tankbi-
len med 15.000 liter bensin som explo-
derade medan 10.000 liter bensin fanns 
i underjordiska tankar, som dessbättre 
klarade sig. Plötsligt var alltsammans 
ett enda flammande eldhav. Tankbilens 
chaufför sprang för livet och klarade 
sig utan skador, medan biträdet Jan 
Ingemar Broberg, Hagalund, Hällevik, 
som stod inne i stationsbyggnaden fick 
svåra brännskador i ansikte och händer 
och vårdas nu på plastkirurgen i Mal-
mö. Även två personbilar brändes sön-
der. Skadorna beräknas till ca 35.000 

kronor. ”Det finns försäkringar som 
täcker mina förluster”, säger innehava-
ren, verkstadsägaren Sidney Knutsson.
9 okt. Ny brakvinst för Mjällby. Bäs-
ta division IV-laget nominerar vi Mjäll-
by att vara, efter att ha sett laget på 
Olofströms idrottsplats. För en vecka 
sedan besegrades Olofström med 4-0 
och nu var det Vilshults tur till storför-
lust. Med 6-1 vann Mjällby efter att 
matchen igenom haft ett kraftigt över-
tag. Även Hörviks IF gjorde en utmärkt 
insats, när de på hemmaplan vann rätt-
vist mot Karlskrona BK, med 4-2 trots 
att regnet stod som spö i backen hela 
matchen.
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PSALMEN
”Jag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus.
Från dem han hjälpen sänder
aaa aaaaaaa aa aaaa ljus.
Mig Herrren alltid leder,
som jord och himmel gjort.
Han hör mig när jag beder
och skyddar mig alltfort. ”

Höstkryss

Lösning till Sommarkryss 
2017
Vinnare av "sommarkryss"
1:a pris: Göran Thomasson
2:a pris: Maj-Britt Olsson
3:e pris: Sebastian Bergheim
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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PSALMEN
”Må din väg gå dig tillmötes
och må vinden vara din vän
och må solen aaaaa aaa aaaa .”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

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

Torsdagsträffen
 i Mjällby församlingshem

Torsdag 14/9 kl. 14.00 
Österlenarna Knut och John spelar dragspel 

och sjunger

Torsdag 12/10 kl. 14.00 
Norje PRO ukelelegruppen spelar och sjunger

Torsdag 9/11 kl. 14.00 
”3 G, Goa Glaá Gräbbor” (Kerstin Edwards, 

Yvonne Lind och Anita Erneland) sjunger och 
spelar

Välkommen!

Du som besöker kyrkogården under helgen, 
välkommen in i kyrkan och värmd dig med en 

kopp kaffe och en stunds stillhet.

Öppet i Mjällby kyrka:
Torsdag 2 november kl. 14-17

Fredag 3 november kl. 10-16.30
Lördag 4 november kl. 10-15

Öppet i Ysane kyrka:
Fredag 3 november kl. 9-15.30

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

Askgravlunden på 
Mjällby kyrkogård klar

I vårens nummer av KyrkNytt meddelades att en 
askgravlund skulle anläggas på Mjällby 
kyrkogård. 
Den är i det närmaste färdig och kan därför redan 
nu tas i bruk. I de nyligen beslutade reglerna för
askgravlundar i vår församling, tillgängliga på  
pastorsexpeditionen, framgår bl a att själva 
asksättningen sker anonymt utan närvaro av 
anhöriga.
Kyrkogårdsutskottets ordf.

Café Gemenskap
Café Gemenskap, en mötesplats i Listerkyrkan, 

Hällevik, för alla åldrar där nyanlända och 
svenskar kan träffas och umgås. Vi spelar 

sällskapsspel, tittar på läxan, lagar mat, fikar, 
ger möjlighet för dem som vill prata tro eller 

bara småprata om dagens eller veckans 
händelser.

Vi träffas onsdagar i udda veckor 
kl. 18.00-20.00,

13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 22/11
Välkommen!

Samarrangemang mellan EFS Listerkyrkan, 
Mjällby församling och SENSUS.

Allhelgonatid
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 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 

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

Kiam Oliver Håkansson, Sölvesborg 16/4
Anton Maximilian Hallberg, Sölvesborg 23/4
Casper Hans Johan Karlsson, Hosaby 23/4
Charles Lenton Wahlgren, Hosaby 6/5
Vira Signe Södergren, Hörvik 17/6
Isaac Hjalmar Widerberg, Villands Vånga 25/6 
Moritz Ivo Viking Lieberherr, Tyskland 25/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2017
Redaktionen: Birgit Larsson, Marie Nilsson, Solveig Wollin, 

Bo Knutsson och Anette Olofsson 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

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

Jennie Leandersson och Fredrik Karlsson, Hosaby 23/4 
Monica Erlandsson och Roger Persson, Djupekås 17/6
Felicia Karlsson och Mikael Lindgren, Kristianstad 17/6
Maneewan Boonserm och Dan Runesson, Nogersund 24/6

Vigsel

Asta Ottosson, Mjällby 7/4
Karin Bengtsson, Sölvesborg 12/4
Bertil Håkansson, Sandviken 13/4
Margit Nordgren, Sölvesborg/Hanö 19/4
Ines Johansson, Norje 20/4
Bror-Inge Olofsson, Hällevik 21/4
Magnus Nilsson, Sölvesborg 28/4
Anna Bergheim, Hällevik 5/5
Kurt Nilsson, Västra Näs 10/5
Inga-Birgit Lindgren, Krokås 12/5
Georg Svensson, Norje 19/5
Tommy Olsson, Sölvesborg 19/5
Britt-Marie Ivarsson, Lörby 24/5
Hilda Blomberg, Norje 2/6
Arnold Knutsson, Sölvesborg 7/6
Else Svensson, Siretorp 8/6
Per-Ove Knutsson, Asarum/Mjällby 9/6
Håkan Wahlström, Hörvik 16/6
Lennart Johansson, Mjällby 21/6
Roger Larsson, Mjällby Ljunga 30/6

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby

Barn- o
ch ungd

oms  

verksam
heten 

startar 
v 36

För res
pektive 

verksam
het se s

eparat 

program
, eller k

ontakta
 oss för

 mer info.
 

Tel. 045
6-566 0

6

VÄLKOMMEN TILL OSS!
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 3/9  Tolfte söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin. 

16.00  Karlshamns kyrka, mässa med mottagande av Henrik 
Lindén som kontraktsprost i Listers- och Bräkne 
kontrakt, biskop Johan Tyrberg.

Onsdag 6/9
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 10/9  Trettonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Patrik Carlsson. 

Torsdag 14/9
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Österlenarna 

Knut och John – dragspel och sång.

Söndag 17/9  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, högmässa Solveig Wollin. Kyrkoval, 

vallokalerna i Stenlängan i Mjällby och Ysane 
församlingshem är öppna 9-10, 12-15 samt 17-20. 

Söndag 24/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson. 

Torsdag 28/9
18.30  Scala Bio Sölvesborg, film: ”Luther, han hade en vision 

som ändrade världen”. Begränsat antal platser, gratis 
inträde, men biljett krävs. Biljett finns att hämta på 
pastorsexpeditionen i Mjällby.

Söndag 1/10  Den helige Mikaels dag
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Solveig Wollin, 

barngrupperna, barnkör, ”dopfest” i Mjällby 
församlingshem, vi inbjuder särskilt alla familjer som 
haft dop under 2016-2017.   

15.00  Siretorps missionshus, höstgudstjänst, Solveig Wollin.

Onsdag 4/10
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Torsdag 5/10
18.30  Mörrums kyrka, föreläsning: ”Arv och vision – att stå 

i en luthersk tradition”, Sinikka Neuhaus, teolog och 
utbildningschef på ämneslärarutbildningen vid Lunds 
Universitet.

Söndag 8/10  Tacksägelsedagen
16.00  Mjällby kyrka, skördegudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören, bibelutdelning till konfirmanderna.

18.00  Ysane kyrka, skördegudstjänst, Patrik Carlsson, 
Yganokören.

Onsdag 11/10
18.30  Olofströms församlingsgård, ”Luther och musiken”, 

musikprogram om Martin Luther, kyrkokörer från 
Jämshögs församling och Kyrkhults församling.

Torsdag 12/10
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Norje PRO 

ukulelegruppen spelar och sjunger.

Söndag 15/10  Artonde söndagen efter trefaldighet 
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Söndag 22/10  Nittonde söndagen efter trefaldighet

11.00  Karlshamns kyrka, mässa, gemensam gudstjänst för 
församlingarna i Listers och Bräkne kontrakt.

Söndag 29/10  Tjugonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson. 

Onsdag 1/11
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Lördag 4/11  Alla helgons dag
16.00  Ysane kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 

Patrik Carlsson, Yganokören.

18.00  Mjällby kyrka, gudstjänst till de bortgångnas minne, 
Patrik Carlsson, Kyrkokören, Rolf Nilsson, Maria 
Knutsson.    

Söndag 5/11  Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, nattvardsgudstjänst,  Patrik 

Carlsson, Kyrkokören, kaffe efter gudstjänsten, 
gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Torsdag 9/11
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, 3G Goa, 

Glaà, Gräbbor sjunger och spelar.

Söndag 12/11  Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin. 

Söndag 19/11  Söndagen före domssöndagen

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 26/11  Domssöndagen 

10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Kalendarium

Hösten 2017

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


