
Kyrk  Nytt
 Hösten 2018

Barnkören medverkade vid familjegudstjänsten på Den helige Mikaels dag 
2017-10-01. Foto: Anette Knutsson



den stora katedralen som i det lilla 
kapellet, med många människor när-
varande eller med få. Vissa formule-
ringar och böner ska användas medan 
andra är förslag. Handboken ger möj-
lighet att fira gudstjänst på olika sätt 
och för olika behov, allt efter det lo-
kala och aktuella sammanhanget.
 

Huvudvolym, Musikvolym och 
Missale
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 
består av tre böcker: Huvudvolym, 
Musikvolym och Missale. De finns 
publicerade som pdf-filer på 
kyrkohandbokens webbplats:  
www.svenskakyrkan.se/
kyrkohandboken

Ny kyrko
handbok

Pingstdagen den 20 maj togs en ny 
kyrkohandbok för Svenska kyrkan i 
bruk. Den ger möjlighet att fira olika 
slags gudstjänster för alla åldrar. 

Senast Svenska kyrkan tog en ny 
kyrko handbok i bruk var 1986 och 
detta är den åttonde officiellt antagna 
sedan reformationen. Kyrkohandboken 
innehåller ordningar för Svenska kyr-
kans gudstjänster, till exempel dop, 
vigsel, begravning och högmässa. Den 
nya handboken ger stora möjligheter 
att anpassa gudstjänsterna för såväl 

I Guds tystnad får jag vara

En konfirmandgrupp 
är mycket ljud och 

rörelse. Det märkte vi i somras när vi 
hade 30 deltagare i vår sommar-
grupp. Ungdomar behöver röra på sig 
så vi ordnar flera ganska livliga akti-
viteter. Att göra något roligt tillsam-
mans skapar sammanhållning och 
bygger förtroende. Det är en bra gr-
und för att sedan ha samtal även om 
allvarliga saker. 

Att vara konfirmand handlar mycket 
om att förstå och att lära sig av andra 
människor. Det handlar om tro och 
om människovärde. Det handlar om 
vördnad inför livet och Guds ska-
pelse. Det mesta gör gruppen till-
sammans, men inte allt. Ibland be-
höver vi också vara stilla med våra 
egna tankar. Konfirmanderna tyckte 
om att vara i kyrkorummet. I vanliga 
fall brukar vi uppmana alla att sitta 
nära varandra i bänkarna så att vi 

känner gemenskap men nu gjorde vi 
annorlunda. Varje konfirmand fick 
en egen bänk där de lade sig på rygg. 
Då ser man inget annat än kyrkans 
tak högt ovanför. Känslan blir att det 
finns rymd för mina tankar och 
känslor. Inget distraherar eller stör. 
Vi varvade tystnad med betraktelser, 
musik och böner. Efteråt ville konfir-
manderna göra det igen så det gjorde 
vi, flera gånger. 

Vi behöver har roligt tillsammans, 
röra på oss och höras. Vi behöver 
också tillfällen att få vara stilla, tysta 
och samla våra egna tankar. Jag är 
tacksam för att de som byggde våra 
kyrkor tänkte på att rummet ska pas-
sa för olika känslor och behov. Kyr-
kan är en utmärkt plats för att dela 
fest och glädje med många andra. På 
konfirmationsdagen fylldes Mjällby 
kyrka av 500 släktingar och vänner 
till konfirmanderna. Stämningen var 
glad och högtidlig. Kyrkan kan också 

vara ett rum där vi möts för att söka 
tröst och hopp när livet är svårt. Då 
vill vi sitta nära varandra och känna 
gemenskap. 

Och så kan kyrkan vara platsen där 
vi stannar upp en stund med bara 
våra alldeles egna tankar. Ingen an-
nan människa är inom synhåll, men 
det finns tillräckligt med utrymme 
för alla mina känslor och för Guds 
tilltal till mig. 

I Guds tystnad får jag vara ordlös, 
stilla, utan krav. 
Klara rymder, öppna dagar: här en 
strand vid nådens hav. 

I Guds kärlek vill jag vila, vet mig 
önskad, älskad, sedd. 
Övar mig i barnets tillit, prövar höjd 
och djup och bredd.

Den svenska psalmboken 522:1-2
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Kyrkokören sjunger de nya sångerna. 
Foto: Anette Olofsson
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Konfirmation 2018
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Vardagsgruppen Översta raden: Filip Lysell, Jakob Håkansson, William Knutsson, Alexander Holmberg
Nedersta raden: William Jullesson, Solveig Wollin, Hampus Persson. Foto: Fotograf Serny

Sommargruppen Översta raden: Louise Ingvarsson, Eric Svensson, Linnea Ronnelin Assarsson, Maja Madrusan, 
Maja Nennesson, Jakob Jönsson Bremberg, Albin Bondesson Nilsson, Hampus Hallberg, Filip Tomasson, Julia Larsson, 
Isak Svensson. Mellersta raden: Emelie Hellsten, Wilma Simonsson, Philip Hermansson, Astrid Nilsson, Pontus Nilsson, 
Emil Persson, Simon Johnsson, Leon Mattsson, Louise Johnsson, Nils Berg, Towa Bengtsson Leo, Frans Burreau, Oskar 
Mattisson, Gustav Kidell, Maja Joelsson, Julia Olsson, Wilma Assarsson, Elliott Svensson, Alicia Uusitalo.
Nedersta raden: Malte Gustafsson, Emma Eriksson, Jessika Svensson, Gunilla Aquilon Elmqvist, Patrik Carlsson, Linnéa 
Vesingi Utter, Elwina Lagerberg, Mattias Böckman. Foto: Fotograf Serny
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Hösten 2000 pendlade jag 
till Osby och på tåget mötte 
jag en trevlig tjej som löste 
korsord.
En vacker dag hörde jag henne tala 
med någon om körsång till advent och 
jag hakade på. Det visade sig att hon 
och två tjejer till var tillfrågade att 
sjunga på Adventsfest i något som 
hette Siretorps Missionshus. Någon 
Annie hade frågat. Och så kom det sig 
att jag plötsligt befann mig i en kvar-
tett som skulle bli Annies Kvartett.

Missionshuset, så som det syns på 
bilden här, ligger strax efter 50-skyl-
ten mot Sandviken och Västra Näs. 
Det är ett missionshus för EFS, 
Evangeliska Fosterlands stiftelsen och 
det invigdes 1932. 

Mitt på väggen tronar en Jesusbild och 
texten:” Se, jag kommer snart”.

Huset har i stort sett varit detsamma 
årtiondena igenom och grunden det 
står på är kärleksfullt skänkt av trak-
tens bönder vilka också hjälpt till med 
bygget.  Här har det hållits otaliga 
bönemöten och lovsångsstunder, här 
har gästande predikanter talat för att 
sedan rasta i något av hemmen runt 
omkring. Här har firats år efter år av 

julfester som blev Adventsfest, för 
söndagsskolebarnen, om det berättar 
t.ex Lily Svensson, Inger Hermansson 
och Ingmar Nilsson, som vuxit upp 
med mor, far och syskon i trakten. Här 
har det varit auktioner med dignande 
bord. Här har vänskapsband knutits. 
Här har tro fått väckas och växa.

Siretorps Missionshus – Huset i mitt hjärta, Solveig Wollin
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Att samlas kring den älskade söndags-
skolefröken var en självklarhet, men 
mycket snart tog den unga fröken An-
nie vid som hjälpefröken för att sedan 
efterhand ta över det mesta. I mer än 
60 år har Adventsfesten firats och de 
flesta av dem har Annie varit med. 
Hon drev även igång en gedigen upp-
rustning av den förfallna fasaden vå-
ren 2012!!

Därför är det många av dem som 
vuxit upp kring huset som förknippar 
det med just Annie och hennes 
Kompiskör.  Kompiskörens främsta 
uppgift var att förgylla Adventsfesten 
med sång och julspel. Mitt i denna 
otroliga mångfald sjungande, läsande 
och musicerande barn planterade 
Annie vår Kvartett för att sjunga. I 
skaran fanns Rolf Nilsson, opera-
sångaren från Västra Näs som titulerar 
sig Kompiskörens äldste medlem!  
Med varm och fast hand dirigerade 
Annie hela festen, från första 
planeringen strax efter påsk, till 
fullbordandet i det igenimmade 
Missionshuset.

Många år av sitt liv var hon ordfö-
rande i föreningen, den var inte alltid 
så stor men livaktig. Hennes entusi-
asm smittade av sig på alla barnen och 
på tjejerna, dvs damerna i 70+ åldern 
som fanns med och bakade och do-
nade till de olika gudstjänsterna, auk-
tionerna och festerna. Många av de 
som troget ställt upp år efter år har 
gått hem till Herren, men många finns 
ännu kvar och kommer med vitskim-
rande hår och böjda ryggar, glada och 
förväntansfulla och tittar på jul eller 
blomstersmyckat hus och tindrande 
barnaögon.

Idag driver Annies bror Ingmar fören-
ingen vidare och ett litet program med 
varierat innehåll erbjuds bofasta och 
sommargäster. Vänner och släktingar 
rycker in och hjälper till att hålla huset 
vid liv. Hur kan ett hus betyda så 
mycket?

Och jag då? Jag har tillbringat nästan 
alla adventssöndagar där sedan den 
där första gången. Våra barn har 
sjungit i Kompiskören liksom hundra-
tals barn genom åren. Föräldrar som 
kommer dit har själva varit med osv 
osv. 

Min insats har varit att sjunga och 
ibland predika, jag har firat bröllop 
och dop i huset och gång efter annan 
förvånats över den varma, ljusa och 
välkomnande famn huset erbjuder, 
genom de människor som finns och 

har funnits där. Hur tron och hoppet 
och engagemanget varit brinnande 
från generation till generation. Hur 
innerligt bönen och lovsången ur Si-
ons toner ljudit.

Som stadsbarn har jag behövt dessa 
oaser som missionshusen på Lister 
erbjuder, men närmast mitt hjärta lig-
ger Siretorp.

Foto: Ingmar Nilsson och Solveig 
Wollin



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

 - Kalvstek per kg 12.90, Baby-kalkon 
per kg 9.95. Revben per kg 9.80, 
Prinskorv per kg 8.90. Strömming per 
kg 1.40. Mager Delikatessfärs per kg 
8.50, Långfranska per styck 0,75. Ba-
naner per kg 1.70, Tomater per kg 
4.50. Glass ½ liter 0.90.
12 nov. Femtonårig hälleviksflicka 
männens jämlike i skytte. Bara 15 år 
är hon men hantera ett gevär kan hon, 
Ann-Margret Hansson. Hon har do-
kumenterat sin klass i en rad av täv-
lingar och vid banskjutning på Stiby-
berget sköt hon fullt, d.v.s. åtta 10-1:or. 
Hur kan det komma sig att en vanlig 
ung flic ka som Ann-Margret fått 
skjutning som sitt största intresse? 
”Något måste man ju göra på fritiden, 
och varför inte skjuta”, säger hon till-
sammans med bästa väninnan täv-
lingsskytten Tove Mikkelsen.
 - Fiskarena i Hörvik kan numera 
stoltsera med en av Sveriges moder-
naste fiskehamnar och en betydligt 
bättre service. Den förut undermine-
rade kajen har fått förstärkning med 
kraftiga järnspant så den ska stå pall 
för de hårdaste sydväststormar och 

törnar från fiskebåtarna när dessa läg-
ger till, även djupet har ökats till fyra 
meter. Hamnplanen har asfalterats 
och kan tjäna som parkeringsplats och 
de yngsta gläds åt en plan att spela 
landhockey på. Även en brygga har 
byggts för småbåtar. Ombyggnaden 
betyder också möjlighet för gross-
handlare Erik Persson och ålgrossis-
ten Agnar Bengtsson att utöka sin ser-
vice till fiskarena. Kostnaden har gått 
lös på omkring 830.000 kronor.
16 nov. Gudstjänst ägde på sönda-
gen rum i Mjällby kyrka, där den in-
samlade kollekten gick till Rädda 
Barnens hjälpprojekt i Mellanöstern 
och Biafra. Initiativtagare till arrang-
emanget var studierektor Per-Arne 
Jönsson. Gudstjänsten inleddes med 
att en skolklass från Hällevik, under 
ledning av Eve Arvidsson, framförde 
ett kyrkosångspel. Efter altar tjänst av 
kyrkoherde Rudolf Stjernqvist sjöng 
barn- och ungdomsgruppen ”Förtrös-
tan” av Händel under ledning av N.O. 
Dahlberg. Det insamlade beloppet 
uppgick till 660 kronor.

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

19 okt. I den svenska F.N.-konti-
gent som i dagarna skall lämna Sveri-
ge, för sex månaders tjänstgöring på 
Cypern, befinner sig bl.a. Olle Nils-
son, Hörvik. Nilsson, som är mink-
gårdsskötare till yrket har under de 
senaste åren varit framgångsrik fot-
bollsspelare i Hörviks IF, där han 
gjort sig känd som sin klubbs främste 
målskytt.
 - Ålfisket slår slint i år. När Noger-
sunds sju ålfiskare ger sig ut för att ta 
upp näten får de sällan mer än 7-8 
ålar per gång. Näten är i stället fulla 
av blåmaneter. Hamnmästare John S. 
Nilsson, Nogersund, är bitter. Den 
minskade tillgången på ål skyller han 
på kraftverket i Granö som täpper till 
Mörrumsån för den vandrande ålen 
och det finns inget yngel som kan 
komma upp i ån och skulle de göra 
det förstörs de i Granös turbiner, sä-
ger han. Försäljningspriset ligger på 
ca 10-11 kronor per kg.
28 okt. Ett upprörande fall av non-
chalans till sjöss utspelades i farvatt-
net utanför Ölands södra udde under 
två dygn, då laxfiskebåten SG-6 från 
Hörviken med två man ombord drev 
redlös i halv storm utan att bli upp-
märksammad, trots ideliga bloss till 
förbipasserande fartyg. De båda fis-
karena lyckades segla förbi de farliga 
reven utanför Långe Jan på Öland, 
med hjälp av gamla filtar och täcken 
som segel. Deras belägenhet observe-
rades inte förrän två dygn efter ma-
skinhaveriet och då av en båt från 
hemmavattnen. Ålkvassen från Åhus 
med skeppare Gösta Listersjö på 
”Sven Wilhelm”, såg blossen och styr-
de fram till båten så en tross kunde 
kastas över och SG-6 togs på släp till 
Bergkvara, dit de medtagna fiskarena 
kom på lördagsmorgonen!
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Barn- och ungdomsgruppen sjöng ”Förtröstan” av Händel under ledning av 
N.O. Dahlberg. Foto: BLT
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PPSSAALLMMEENN
”Vila i din väntan.
Stilla mötet sker.
All din stora längtan
aaaaaa aaa och ser.”

Höstkryss

Vinnare av "Sommarkryss"
1:a pris: Percy Persson
2:a pris: Kerstin Månsson
3:e pris: Lars-Inge Bergheim
Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen 

Lösning till Sommarkryss 
2018

TÄLT
FÖR NO-
MADER

TID
FÖR LEK

OCH BAD
ALBA

TUNNA

GLÖD

LÄR-
JUNGE

ELSAS
DRÖM

KÖKS-
MÅTT

KYRKA PÅ
GOTLAND

VISA
AKT-
NING

PÄRT
HAR

SINA
SKÅLAR

BIT-
TIDA

BERÖM

TILL-
BRINGA-

RE

FÖR DE
ALLRA
BÄSTA

VAR
JU SA-
LOMO

HIND-
RAT

ÄNDSTATIONEN

SOUVE-
NIREN

FLICKAN
I ÄNG-

LASTAD

ENSE

SAKNAR
GUDS-
TRO

UR-
GAM-
MALT

PASSERAR ROTTER-

SERIE-
FIGUR

DAM

MAMMA I
MUSIKAL
KOMMER

FRAM
TILL

NJUGGT

LE BE-
LÅTET

ÖVER-
TAGNA
KUNDE
VALA

TAL
I

TAL
REG-
LE-
RAD

MAT-
ORD-
NING

HÖGRE
PARTI

LYSER
GUL I
ÅKERN

DÄRFÖR
PIA-

NISSI-
MO

TAS
UPP I
DOM

YTOR

GNÄLL

SUMPA

TAR DET
I UPP-
FÖRS-

BACKEN

SPRÄNG-
ÄMNE

GRUV-
GÅNG

LANDET

KAN
GAGNA
KRYSS-
LÖSARE

STYR

GAR-
FUNKEL

GUSTAFS-
SON RÖNN-

LUND

BOR

KAN DET
LIGGA
NÅGOT

I

BUD-
ANTAL

DEN
PLATSEN
ÄR FRID-

FULL

K V I N N O R I K U Ö
T
R

A

K
L
Ä
D
E
R

F I N N A N Y A M E D E

M
Ä

S
S

K
J
O

I

U T S P
B R I O

T O M A

J

O
R

M S
A L A

V M

T
A
T

S A M S O A N O R

A R VR

R
A
F

T
O

N
I

R
E

I
ED

E

M A S Ä R V D
I S S N I

L

I

Y
L
L
E
N

N T M I K N

Å S
R A P S

S
A R O

P A M

T T

T
T E

BOK
F1802

PPSSAALLMMEENN
”Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att aaaaa aaa aaaaa ,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud gör oss kloka!”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 29 
oktober till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Höstkryss 2018”
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

Jourhavande präst, ring 112
u En jour för dig som behöver 

någon att tala med.Öppen 
mellan kl. 21-06

u Det kan handla om allt som 
har med livets olika skeden 
att göra.

u Du får vara anonym och 
prästen är anonym och har 
tystnadsplikt.

u Jouren är en mötesplats där en 
erfaren lyssnare finns närva-
rande för dig på dina villkor.
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Mjällby församling
Åk F – 3
Norje 
Tisdagar kl 13.00 – 13.40 på Norje 
skola
Hörvik
Tisdagar kl 14.30 – 15.10 på Hörviks 
skola
Haveliden
Onsdagar kl 15.00 – 15.40 i 
Listerkyrkan  OBS! Ny tid!
Mjällby 
Fredagar kl 14.30 – 15.10 i Mjällby 
församlingshem Barnen hämtas och 
lämnas på fritids.

Nyhet - ny grupp i höst: 
Åk 4 - 5
Torsdagar kl 16.15 – 17.15 i Mjällby 
församlingshem
Det går att åka kollektivt från Norje, 
Hörvik och Havelidens skolor så att 
det passar övningstiden. Fika/frukt 
kommer att finnas.

Detta händer 2018/2019
I höst sjunger barnen en Konsert för 
fred och frihet på FN-dagen onsdag 
24 oktober.
När julen närmar sig går vi såklart 
luciatåg och ger en julkonsert.
Till våren planerar vi Spaghetti-
gudstjänst (spaghetti och köttfärssås 
istället för kyrkkaffe), vårkonsert och 
en konsert-resa (vi har först konsert, 
sedan åker vi till en nöjespark eller 
liknande)

Info och anmälan:
Karin Sax Granlöf, Kantor 
karin.sax.granlof@
svenskakyrkan.se
Tel: 0456-566 04 

Barnkörer hösten 2018

19 maj åkte alla barn i körerna till Bakken. 



Anslagstavla

Terminen startar V. 36
 4-7 septVälkommen att vara med!Karin Sax Granlöf

Svenska kyrkans 
internationella arbete
Att ge en gåva är att ge en annan människa ett 

hopp, en möjlighet och en framtid. 
Välkommen att vara med i detta 

livsbejakande arbete!
 

Gåvoshopen
Ge en gåva för att människor själva ska kunna 
skapa sig ett tryggare liv. Din gåva förändrar 

livet för människor i utsatthet.  
Du får personliga gåvobevis att ge bort.

 
https://gavoshop.svenskakyrkan.se/

Pg: 90 01 22-3 Bg: 900-1223

Svenska kyrkan i 
utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad 
SKUT, har församlingar i drygt 40 städer. Vi 
firar gudstjänst på svenska på ett hundratal 

platser runt om i världen. Varmt välkommen till 
utlandskyrkan!

Stöd Svenska kyrkans verksamhet utomlands.  
Hjälp kyrkan vara en trygg famn för svenskar  i 

hela världen.

Webshopen
Var med och bidra till gemenskap för och 

omsorg om svenskar utomlands. Bli 
månadsgivare, handla smycket silverdroppen i 

webbshopen och ge en minnes- eller 
hyllningsgåva.

https://webbshop.svenskakyrkan.se/svenska-
kyrkan-i-utlandet

Pg: 90 16 03-1 Bg: 901-6031 

Torsdagsträffen
 i Mjällby församlingshem

Torsdag 13/9 kl. 14.00
3 på G – ”Goa, Gláa Gräbbor” spelar och sjunger.

Torsdag 11/10 kl. 14.00
”Vi tre” – Leif Axelsson, Britt-Inger Jönsson och
Zärny Färm spelar och sjunger.

Torsdag 8/11 kl. 14.00
Ukulelegruppen, PRO Norje underhåller.

Välkommen!

9
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Anslagstavla

Gamla nummer av 
KyrkNytt efterlyses!” 

Har du kvar gamla nummer av KyrkNytt? 

Vi tar tacksamt emot exemplar som gavs 

ut före år 2000.  

Kontakta expeditionen på tel. 500 21  

om du vill bidra!

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!

10

Allhelgonatid

Du som besöker kyrkogården under helgen, 
välkommen in i kyrkan och värm dig  

med en kopp kaffe och en stunds stillhet.

Öppet i Mjällby kyrka:
Torsdag 1 november kl. 14-17

Fredag 2 november kl. 10-16.30
Lördag 3 november kl. 10-15

Öppet i Ysane kyrka:
Fredag 2 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

Nya hyrestaxor!
Kyrkofullmäktige har 2018-06-04 beslutat om 
följande hyrestaxor för församlingens lokaler:

• Uthyrning av kyrkan vid konsert med 
biljettintäkter och när församlingen inte är 
arrangör: 5.000 kronor

• Uthyrning av kyrkan vid konsert utan 
biljettintäkter och när församlingen inte är 
arrangör: 1.000 kronor 

• Uthyrning av församlingshemmet och 
Stenlängan till privatperson: 300 kronor/tillfälle

• Uthyrning av församlingshemmet och 
Stenlängan till förening/organisation/företag: 
1.000 kronor/tillfälle

• Uthyrning av lokal i samband med kyrklig 
handling (dop, vigsel, begravning): ingen 
kostnad
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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

Malva Rebecca Erika Sigurdsson, Hällevik 22/4
Arvid Ebbe Krister Rosenlund, Norje 28/4
Moa Stina Elisabeth Omlin, Markasträtet 29/4
Isak Folke Andreas Bergh, Nogersund 3/6
Hermina Semmy Lundgren Sällberg, Hällevik 10/6
Mio Joakim Christer Björk, Kyrkhult 17/6

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling hösten 2018
Redaktionen: Birgit Larsson, Marie Nilsson, Bo Knutsson, 

Karin Sax Granlöf, Solveig Wollin, Gunilla Aquilon Elmqvist 
och Anette Olofsson 

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Tryckt på miljövänligt papper.

Vigsel

Ida Einarsson och Jonas Nilsson, Bjäraryd 26/5
Katarina Nilsson och Magnus Johansson, Istaby 16/6
Emma Persson och Jesse Viertotak, Siretorp 16/6
Carina Svensson och Fredrik Hofstam, Lörby 16/6

Janne Johansson, Hörvik 4/4
Claes Hilbertsson, Norje 6/4
Tommy Hildingsson, Hällevik 6/4
Gert Olsson, Hosaby 11/4
Kerstin Nilsson, Norje 25/4
Maj-Britt Johansson, Jämshög 2/5
Curt Rehnström, Hällevik 9/5
Lennart Fridolfsson, Nogersund 11/5
Kjell Johannesson, Hörvik 16/5
Elly Karlsson, Mjällby 16/5
Lennart Niklasson, Hällevik 18/5
Benny Lind, Hörby 18/5
Jan Hellberg, Norje 25/5
Lennart Nilsson, Mjällby 1/6
Helmer Algotsson, Olofström/Torsö 21/6
Olas Persson, Norje 27/6
Ingvar Larsson, Hosaby 28/6

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

Epost: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/mjallby

Barn- och ungdoms-körerna startar v 36Välkommen att vara med!Karin Sax Granlöf
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 26/8  Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 2/9  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
18.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst med kör från Norra 

Åsums församling, Gunilla Aquilon Elmqvist.

Onsdag 5/9
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 9/9  Femtonde söndagen efter trefaldighet
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Torsdag 13/9
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, 3 på G – 

”Goa, Gláa Gräbbor” spelar och sjunger.

Söndag 16/9  Sextonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Söndag 23/9  Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst med Py Bäckman, Patrik 

Carlsson, Kyrkokören, St Ibbskören. 

Söndag 30/9  Den helige Mikaels dag
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Patrik Carlsson, 

barngrupperna, barnkör, ”dopfest” i Mjällby 
församlingshem, vi inbjuder särskilt alla familjer som 
haft dop under 2017-2018.   

15.00  Siretorps missonshus, höstgudstjänst, Patrik Carlsson.

Onsdag 3/10
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 7/10  Nittonde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Torsdag 11/10
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, ”Vi tre” – Leif 

Axelsson, Britt-Inger Jönsson och Zärny Färm spelar 
och sjunger.

Söndag 14/10  Tacksägelsedagen
16.00  Mjällby kyrka, skördegudstjänst, Gunilla Aquilon 

Elmqvist, Yganokören, bibelutdelning till 
konfirmanderna.

Fredag 19/10
19.00  Mjällby kyrka, konsert: ”Operamusikens pärlor”, 

projektkör från Asarum, Musica Bellissima, Noora 
Karhuluoma – körledare och sopran, Katalin Hajas 
– pianist.

Söndag 21/10  Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Onsdag 24/10
18.00  Mjällby kyrka, konsert på FN-dagen, barnkörer, 

barngrupper.

Söndag 28/10  Tjugoandra söndagen efter trefaldiget
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Lördag 3/11  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 4/11  Söndagen efter alla helgons dag
11.00  Listerkyrkan i Hällevik, nattvardsgudstjänst,  Patrik 

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

Onsdag 7/11
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Torsdag 8/11
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, 

Ukulelegruppen, PRO Norje underhåller.

Söndag 11/11  Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Söndag 18/11  Söndagen före domssöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 25/11  Domssöndagen
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 

Elmqvist.

Kalendarium

Hösten 2018

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


