
Kyrk  Nytt
 Sommaren 2016

Mjällby kyrka fullsatt vid ”Musik och lyrik i sommarkvällen” 2015-06-20. Foto: M.B. 



Himlafest

I våras var det musikal i 
Mjällby kyrka. Musikal
gruppen och våra unga 
körsångare framförde 
musikalen ”Himlafest” som 
är skriven av Per Harling. 

Musikalen blev gudstjänstens predi
kan. Man blev glad av melodierna 
och av att se sångarnas entusiasm och 
många fick lust att sjunga med. 
Församlingen fick också sjunga. Den 
sista sången i musikalen ”Herre, tack 
för vatten, luft och jord” sjöng vi alla 
tillsammans. Liksom de flesta drama
tiseringar innehåller ”Himla fest” 
blandade känslor. Där finns toner av 
allvar, bekymmer och oro. Där finns 
tröst, hopp, humor och glädje. Det är 
samma slags blandade känslor som 
ryms i varje människas liv. Musiken 
är till stor hjälp när vi vill tolka livet, 
känna gemenskap med varandra och 
samla kraft för att gå vidare. Sjunger 

tillsammans gör man i de flesta kul
turer och religioner. Musiken hjälper 
oss att uttrycka sådant som våra ord 
inte alltid räcker till för. Många män
niskor får sina starkaste upp levelser 
av Guds närvaro i sam band med att 
de lyssnar till musik och sång. För 
mycket länge sedan skrev en, för oss 
okänd, författare så här:  
”Halleluja! Prisa Gud i hans 
helgedom, prisa honom i hans höga 
himmel.”  ”Prisa honom med 
hornstötar, prisa honom med harpa 
och lyra, prisa honom med tamburin 
och dans, prisa honom med 
strängaspel och flöjt, prisa honom 
med klingande cymbaler, prisa 
honom med jublande cymbaler. Allt 
som lever och andas skall prisa 
Herren.” (Psaltaren 150).

Musiken har en viktig roll i kyrkan. I 
gudstjänsten är musiken och sången 
omistliga delar. Under sommaren har 
vi ett varierat musikutbud i kyrkorna i 
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vår församling. Många har lite mera 
ledig tid när det är sommar och passar 
då på att vara med vid några tillfällen. 
När kvällarna är långa och ljusa känns 
det skönt att söka svalka och avkopp
ling i samband med någon sommar
kvällsmusik eller konsert i en kyrka. 
Vägkyrkan i Ysane är en omtyckt 
sommartradition och programmet 
innehåller som vanligt mycket musik 
och sång även detta år. 

I detta församlingsblad kan du läsa 
om vad Mjällby församling erbjuder 
av musik, sång och andra verksam
heter sommaren 2016. Jag hoppas att 
du hittar något som passar dig och 
som du har möjlighet att prioritera så 
att vi ses någon gång under som ma
ren. Jag önskar också alla läsare av 
vårt församlingsblad en riktigt skön 
sommar med välbehövlig vila, fina 
naturupplevelser och många välsig
nade möten med Gud och med män
niskor.

Sista veckan i juli är det åter 
dags för vägkyrka i Ysane.
Hela arrange man get drivs till största 
del av ideellt arbete, allt från att baka, 
koka kaffe, servera, diska till att 
smycka kyrkan och församlingshem-
met med sommarblomster. Helt fan-
tastiskt med underbara människor 
som med stort engagemang ger av sin 
tid för att få allt att fungera. 

Under hela denna vecka står kyrkan 

öppen mellan 12:00-16:00 och man 
har även möjlighet att bli guidad runt 
i kyrkan. Varje eftermiddag hålls 
även en andakt i kyrkan och det bjuds 
på musikunderhållning både i kyrkan 
och till kaffet i församlingshemmet. 

Varmt välkommen till 
vägkyrkan i Ysane!

Marie Nilsson 
diakoniassistent 

Mjällby församling

Vägkyrkan i 
Ysane

Fika på gång! Från vänster syns Kerstin Johansson, Mandis Olsson och 
Kerstin Axelsson. Foto: M.B. 2015-07-29



Sommarkyrkan i Ysane 2016

Söndag 12 juni kl. 20.00: Musik och lyrik 
i sommarkvällen. Rolf Nilsson, Yganokören 
och Bo Knutsson medverkar.
Söndag 26 juni kl. 20.00: Musik i 
sommarkvällen. Maria Duvald, Bo Knutsson 
samt deras barn och barnbarn sjunger och 
spelar.
Söndag 24 juli kl. 20.00: Musik i 
sommarkvällen, "En dag med Evert Taube". 
Maria och Bo Knutsson medverkar.

Program Ysane vägkyrka 2016

Program vid andakt kl. 14.00 v. 30
Måndag 25 juli
Program meddelas senare

Tisdag 26 juli
Rolf Nilsson, sång, Bo Knutsson, piano.

Onsdag 27 juli
Barbro och Lars Svensson, sång och musik

Torsdag 28 juli
Viktoria Persson, Maja Hörvin och Marie Nilsson, sång, 
Maria Duvald, piano.

Fredag 29 juli
PRO-kören

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid  
tidningarnas predikoturer.

Sommarkyrkan 2016
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 Vägkyrka  

V 30 Visning av kyrkan  
före och efter andakt.
Öppettider måndag till fredag  

kl. 12.00-16.00.
Servering i församlingshemmet.

2015 års utställning var 
”Kvinnor i förändringens tid – 
reformationens och vår”

Foto: M.B

Viktoria Persson, Alice och Maria Duvald 
underhöll vid Vägkyrkan 2015-07-29

Barbro och Lars Svensson sjöng vid Vägkyrkan 
2015-07-20.
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Hösten 2015 kom jag och 
Helena Janhans Öringe 
fram till att vi ville göra ett 
samarbete ihop och att vi 
skulle sammanföra Mjällby 
församlings ungdomskör, 
Yganokören och Sölvesborgs 
musikkår i ett operett och 
musikalprojekt. 

Vi bjöd även in Rolf Nilsson och Ma
ria Knutsson till vårt projekt. Med 
gemensamma krafter fick vi tillsam
mans med Bo Knutsson ihop reperto
ar till ett konsertprogram med blandat 
innehåll. Ungdomskören tyckte detta 
var en strålande ide och ville även 
dansa på konserten. De blev inspire

rade till att göra koreografi till  
”Singing in the rain” och att dansa 
bl. a. med paraplyer i kyrkan. 

Konsertdagen den 3 april började vi 
med repetitioner i kyrkan och efter li
ten fika i församlingshemmet var det 
dags för den stora konserten. Kyrkan 
fylldes till sista plats av förväntans
fulla åhörare. 

Jag kände mig lite nervös eftersom 
körsång med en kör på ca sju med
lemmar ihop med en musikkår av 
denna storlek är en utmaning. Vi hade 
tagit hjälp av ljudteknikerna Johan 
& Johan för att ljudet skulle bli det 
bästa, men med Mjällby kyrkas fan
tastiska akustik så var det inte något 
lätt jobb de hade att utföra.

Rolf Nilsson guidade oss genom de 
olika verken med stor portion humor 

och entusiasm. Konserten innehöll 
sånger och stycken ur bl.a. Vita häs
ten, West side story, Jesus christ su
perstar, Les Miserables, My fair lady, 
Kristina från Duvemåla och La cage 
aux folles. 

Bo Knutsson och jag spelade också 
en bit av introt till ”Phantom of the 
opera” på orgel. Det var första gången 
vi provade spela fyrhändigt på orgel 
men absolut inte den sista. Så roligt 
och mäktigt.

Ungdomskören har verkligen ut
vecklats och svetsats samma i detta 

Från operett till musikal

Sölvesborgs Musikkår

Överblicksbild från den välbesökta konserten i Mjällby kyrka.

Rolf Nilsson visar upp sin 
färgsprakande rökrock! 

Maria Duvald och Bo Knutsson 
spelar fyrhändigt.
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vacker sång i båda våra kyrkor. Jul
konserten 3:e advent, julbönen på 
julafton och "Musik och lyrik i som-
markvällen" har varit högtidsstunder 
både för åhörare och körledaren.

Fyra av körens medlemmar har varit 
med nästan från starten.

Som körledare är jag glad och tack
sam att få leda Yganokören. Reper
toaren är bred, allt från J.S. Bach 
via W.A. Mozart till modernare 
tonsättare, även sånger ur musikaler, 
svenska visor och inte minst sakrala 
psalmer och sånger. Kören sjunger 
både a capella (utan komp.) och med 
ackompanjemang. Stämfördelningen 
är 4 sopraner, 3 första altar och 3 an
dra altar.

Bo Knutsson, kantor
Foto: Patrik Carlsson  

& Anette Olofsson

Kören startade som en ung
domskör i Gammalstorp
Ysane pastorat på 1980talet.

Körledare har varit Viola Lifmark, 
Marianne Eriksson, Marina Ivansdot
ter Södergren, Carina Kenneteg och 
nu Bo Knutsson.

Namnet står för Ysane, Gammalstorp 
och Norje, de tre största orterna i pas
toratet.

Körens främsta uppgift har varit att 
förgylla gudstjänster och konserter 
med skönsång.

I och med sammanslagningen den  
1 januari 2014 då Ysane och Mjällby 
blev en församling, blev även Ygano
kören en viktig del av musiklivet.

De tio skönsjungande damerna har 
vid många tillfällen fått chansen 
att visa prov på stor musikalitet och 

Yganokören

Körövning i Ysane församlingshem 2016-04-27

Café da capo i Ysane församlingshem 2014-03-01

Café da capo i Mjällby församlingshem 2015-02-14

Ungdomskören  
bildades 2014 när Ysane och Mjällby gick ihop till en församling. Det är sång
glada ungdomar 1417 år som sjunger ihop varje torsdagseftermiddag under 
Maria Duvalds ledning.

Sölvesborgs musikkår bildades redan 1925 och 1994 tog Helena 
Janhans Öringe över dirigentpinnen. Det är en anrik musikkår med musikan
ter från 13 år och upp till 80 år. Förra året hade musikkåren 90 års jubileum 
och det firade dom med en orkesterresa till Berlin.

projekt. De har visioner och idéer 
så vi är redan i planeringsstadiet till 
nästa projekt som vi ska framföra till 
hösten. Men då ska vi försöka sjunga 
till ett kompband i Mjällby kyrka. 
Hur detta projekt går och om det 
blir av får ni se till hösten. Först ska 
ungdomskören sjunga på en mässa i 
Ysane 8 maj. 

Maria Duvald, kantor
Foto: Anette Olofsson
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Min tid som  
"Ysane hjälpepräst"

Under 1970talet och nå
got år in på 80talet hade 
jag den höga äran att vara 
helgmålsförrättare i S:ta 
Gertruds kyrka i Ysane. 

Det kunde jag tacka kyrkoherde 
David Ankarstierna för. Han insåg 
mina kyrkliga och andliga intres
sen. Jag minns att han sade – men 
gå inte innanför altarringen ty då 
kan vi få biskopen på nacken. Jag 
åtlydde hans uppmaningar och höll 
mig i koret och där gick det lika bra 
att tala som vid altaret och på pre
dikstolen. Guds ord bär inga bojor. 
Skrudad i ett enkelt röcklin som jag 
köpt i en affär i Malmö som sålde 
prästkläder skred jag så till verket. 
Jag hade kyrkoherdens lov att varje 
gång hålla en kort predikan och det 
gladde mig verkligen. Kyrkoherde 

Ankarstierna kallade mig skämt
samt för "Ysane hjälpepräst".

Till helgmålsböner kommer i regel 
inte många människor. En liten 
trogen grupp kom alltid till mig och 
mässfall blev det aldrig. Den som 
ordnade med att det inte blev mäss
fall var den lilla trogna kyrkgum
man Anna Larsson. Hon bevistade 
alla gudstjänster i S:ta Gertrud hela 
året.

Vid ett tillfälle kom det dock 
många till kyrkan. Inte mindre än 
ett 40tal anlände och de kom från 
en sommarstuga i Norje där den 
kände musikhandladen Traste från 
Ryd hade någon släktträff. Det kän
des underbart för mig att få predika 
för inte mindre än 40 själar.

Om söndagarna var jag textläsare 
i både Ysane och Gammalstorps 
kyrka på uppdragav kyrkoherde 
Ankarstierna så klart. För övrigt 
hade jag vid ett par tillfällen lett 
gudstjänsten i de båda kyrkorna, 
d.v.s. jag både predikade och förrät
tade altartjänst.

Jag minns med glädje kyrkans 
tjänste folk i Ysane. Östen Ljung
berg var tempelväktare. Den syss
lan hade han ärvt efter sin far Oscar 
Ljungberg. Före Oscar Ljungberg 
hette väktaren August Johansson. 
Han kallades allmänt för Ringaren, 
ty det ingick ju också i väktarens 
tjänst att ringa i kyrkklockorna.

Jag minns de gamla kyrkvärdarna, 
som t. ex. den blide och försynte 
bonden Eskil Jeppson, den levnads
glade bonden Sigurd Nilsson på 
Ekliden. Jag minns också med 
stor tacksamhet Pauline Håkans
son, en sirlig och nobel dam. Efter 
gudstjänsterna bjöd hon hem mig 
på kyrkkaffe. Då bjöd hon på goda 
smörgåsar med fasankött som på
lägg. Hon var änka efter folkskol
läraren Olle Håkansson. Jag minns 
också gärna bondhustrun Anna 
Maria Jönsson, en mycket intresse
rad kyrkvärd.

Jag får absolut inte glömma kanto
rerna Viola Lifmark, från Ryd och 
Marina IvansdotterSödergren. Vi 
valde alltid psalmer tillsammans 
och då valde vi gärna psalmer ur 
den gamla psalmboken från 1937. 
Vi gillade de gamla gedigna tidlösa 
psalmerna.

I det gamla Gammalstorp/Ysane 
pastorat har det verkat många 
kyrko herdar genom åren. Jag tänker 

Foto: Patrik Carlsson

Interiör Ysane kyrka Foto: M. B.



t. ex. på Jöns NilssonBjörk som var 
kyrko herde i pastoratet i hela 32 år. 
Hans föregångare var Axel Nyberg 
som var herde där från 1911 till 1925 
då Björk tog vid. Axel Nyberg hade 
en sagolikt vacker sångröst. När han 
dog 1958 skrev biskop Nils Bolander 
om honom att "nu har Lunds stifts 
lovsångspräst tystnat för alltid".

Med Axel Nyberg hade min släkt 
ett visst samröre. Jag hade nämligen 
två fastrar, Helga Olofsson och Ester 
Thomasson, som båda tjänte pigor hos 
kyrkoherde Nyberg i Gammalstorps 
kyrka. När han fick transport till Bil
linge följde mina fastrar med i flytt
lasset. I Billinge blev omsider Axel 
Nyberg kontraktsprost.

Detta om detta och nu avrundar jag 
min lilla epistel om min givande tid 
som "Ysane hjälpepräst" i tider som 
numera ligger långt tillbaka i tiden. 
Gamla vackra minnen kan som tur är 
aldrig förblekna.

Ove Johnsson
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Foto: PMB Media & Design

har i Mjällby kyrka spelat in och sänt ett reportage 
rörande vår unika och anrika högtidsringning, som en
bart utförs fem gånger per år. Tillfällena är julaftonen, 
påskaftonen och pingstaftonen samt på helgfri jul och 
nyårsafton.

Marcus Bernhardsson blev intervjuad av SVT den 23 
december och inslaget går ännu en tid att ses på internet
länken: www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/ 
hormjallbykyrkasunikajulringning 

SVT:s Blekinge 
nyheter 

Exteriör Ysane kyrka Foto: M. B.
Den 14 november 2014 fick den 
medeltida kyrkan i Ysane sitt första 
kända sigill. 

Marcus Bernhardsson 
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13 juni I samband med söndagens 
högmässa i Mjällby kyrka invigdes 
den brudkrona som en anonym givare 
i församlingen skänkt till kyrkan, till 
hugfästande av minnet av Ditty Joels
son, Hosaby, som avled vid 30 års 
ålder för 40 år sedan. Anhöriga som 
var närvarande vid invigningen ned
lade tillsammans med kyrkoherde 
Rudolf Stjernqvist blommor från för
samlingen på Ditty Joelssons grav. 
Brudkronan användes första gången 
av fröken Inger Anita Knutsson, 
Mjällby, vid vigseln med Bengt 
Hansson, Malmö. 

  Vid Duvarps lanthushållsskola har 
en femmånadskurs genomgåtts av 
Karin Antonsson, Skogshagen.

28 juni Inskrivning av deltagare i 
årets simskolor förrättades vid tre 
badplatser. Det var sammanlagt 270 
barn som skrevs in fördelade på 110 
barn i Hörvik, 100 i Hällevik och 60 
barn i Sandvik.

1 juli Vid flygkadettskolan F20 i 
Uppsala har Olle Hällbrink, Mjällby, 
utexaminerats som fänrik.

12 juli Skogshagens missionshus 
har firat minnet av sin 40åriga till
varo. Ekoteamet framförde där flera 
musikstycken och Anita Ivarsson stod 
för solosången. Förre byggmästare 
Sigfrid Mattsson, Hällevik, höll en 
historik över den 40åriga verksam
heten, vilken han var med om att star
ta och under alla år varit med som 
söndagsskollärare. Distriktsförestån
dare Gustavsson tackade föreningen 
och då särskilt herr Mattsson, som 
fick ta emot blommor av fru Helga 
Karlsson, Hosaby.

25 juli Stora värden gick till spillo i 
en häftig brand vid en minkfarm på 
Mörby Ljung, tillhörande pälsdjurs
uppfödare Gustav Svensson, Hälle
vik. Det var en s.k. malbod med 
kvarn och foderblandare samt ett fo
derlager som blev offer för lågorna. 
Brandmanskapet fick inrikta sig på att 
rädda skugghusen samt det vidlyftiga 
barrskogsparti intill farmen där ett 
ganska stort område sveddes av. Man 
lyckades dock med allmänhetens 
hjälp att försätta djuren i säkerhet.

  På Lönneborgs gård i Ysane är od
lingen av svarta vinbär omfattande. 
Det är en fin bärskörd i år, berättar 
ägaren herr Georg Mårtensson, både 
vad det gäller kvalitet och kvantitet. 
På en areal av 40 tunnland pågår 
plockning manuellt av 250 extra
knäckare i cirka två veckor, vilka 
varje dag hinner plocka omkring 
5 000 kg tillsammans. Bären går vi
dare till Vin och Spritcentralen i 
Karlshamn. Så småningom blir de 
svart vinbärsbrännvin och andra pro
dukter av Lönneborgsbären.

2 juni De gamlas dag i Mjällby har 
blivit en institution vid det här laget. 
Förr hade man ”dagen” på vintern, 
men den är nu ändrad till försomma
ren, något som uppskattas. De sjukas 
vänner svarar för arrangemangen och 
har också hjälp av åtskilliga bilägare, 
som skjutsar de 150 pensionärerna 
till och från festen. Sedvanligt samla
des man i kyrkan till nattvardsgång 
med kyrkoherde Rudolf Stjernqvist 
och komminister Henry Håkansson. 
Sedan vandrade deltagarna till för
samlingshemmet där kaffeborden 
stod dukade. Det blev allsång och 
dragspelsmusik av fru Sigrid Persson, 
Hörby Fure, som också sjöng liksom 
fröken Emma Andersson, Västra Näs. 
Fru Nancy Wahlström, Hörby, tacka
de alla som varit behjälpliga vid ”Da
gen”.

  Folkskollärarexamen vid lärarhög
skolan i Malmö har avlagts av Inge
gerd Thomasson, Hällevik

  Vid Stockholms tekniska aftonskola 
har ingenjörsexamen avlagts av Bengt 
Lundberg, Hosaby.

  Margareta Ottosson, Ysane, har i 
Stockholm utexaminerats vid hus
hållslärarlinjens allmänna gren.

  Vid avslutningen vid högre allmän
na läroverket i Kristianstad tilldelades 
AnnaLisa Johansson, Stiby, ett sti
pendie på 175 kronor.

Detta hände för 50 år sedan
Hämtat ur Sölvesborgstidningen av Birgit Larsson

Rökeriägare Henning Knutsson och 
en av hans anställda fru Britta 

Johansson, Hällevik, visar upp två 
nyrökta flundror som med sina 

nätrutiga mönster är trevliga att 
titta på.

De gamlas dag i Mjällby lockade 
många besökare.

Brudkronan från 1956.
Foto: Patrik Carlsson
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29 juli Turisterna har hittat ett nytt 
mål i Hällevik, nämligen rökeriägaren 
Henning Knutssons rökeri, som nu är 
återuppfört efter branden i fjol som
ras. Dagligen är det många olika sor
ters fisk, företrädesvis ål och sill men 
också makrill och forell som röks i 
någon av de nio ugnarna. I fiskaffären 
i anslutning till rökeriet kan kunderna 
handla nyrökta varor. Men merparten 
går till olika fiskföretag på Listerlan
det såväl vidare för export till Mellan
sverige, där särskilt den rökta sillen 
eller böcklingen, som det heter i rökt 
tillstånd, blivit en delikatess.

8 aug. Vid den organistexamen som 
hållits i Lund, har godkända prov av
lagts av bl.a. IngaMarie Bengtsson, 
Hosaby.

  Mjällby kyrkofullmäktige samman
trädde under kyrkvärd Olof Thomas
sons, Lörby, ordförandeskap. Man 
beslöt erbjuda kommunen köpa 

Klockaregården i Mjällby, som nu
mera står obebodd, för 30 000 kronor, 
under förutsättning att den användes 
för skoländamål och likaså bostad åt 
kommande kyrkomusiker. Det beslöts 
även om renovering av yttertak samt 
målning och modernisering av för
samlingshemmet för omkring 100 000 
kronor, samt renovering av vissa ut
rymmen i Stenlängan, vilken tidigare 
var prästgård och som byggdes redan 
på 1840talet. För 16 år sedan blev en 
nybyggd prästgård färdig och då blev 
den gamla församlingshem.

I förra numret av KyrkNytt blev det 
tyvärr fel i bildtexten om trillingdo-
pet i Mjällby kyrka. Paret som står 
i bakgrunden är faddrarna Kristin 
och Lars Persson. Likaså blev ett 
namn fel i texten om skeetbanan, det 
rätta namnet ska vara Kurt Borg-
qvist.”
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KRIS-
TUS-

MONO-
GRAM

KOBBE

FICK JAKOB HETA

FIRAS
I JUNI

EGEN

PROFET
I GT

FYLLS
FORMU-

LÄR

JJOOKK
FF 66 22

PPSSAALLMMEENN
NÄR JAG HÖR TRASTENS
GLADA SÅNG,
NÄR LÄRKAN JUBLAR DAGEN LÅNG
HÖGT OVAN FÄLT OCH BACKAR,
DÅ KAN JAG ICKE TIGA STILL.

Sommar 
kryss

Lösning till vårkryss 2016

Vinnare korsord ”Vårkryss 2016”
1:a pris: Lindis Nilsson
2:a pris: Ulla Göthberg
3:e pris: Carl Hervelius
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 

ALERT

PENTRY

ÄR TEXT-
ERNA I
HÖGA
VISAN

HJÄLP-
ORGAN

GÖRS
LIN

ÄR JU FRIDA I
I SJÖBERGS VISA

TECK-
NING
EFTER

LEVANDE
MODELL

FALSKT
YTTREDE ÄR

AV
KUNG-

LIG
SLÄKT

BILDER-
BURK

PARTI

PÅ BIL
FRÅN

BERGEN

SES
MED

KUPOL

LJUS-
RÖD

BLIR
LÄNSAD

STORM-
CENTRUM

LÄCKA
SALIV

TECKEN
OVAN
VOKAL

HADE
BRÅTT

I PAR
MED

HOLME
I TRÄ-

GUDARS
LAND

TRIG-
GAT

SKÄKTA

GER
PROBLEM

MED
SPRÅKET

BAK-
VATTEN

VAR
HAR
SIN
TID

ÄR DE
FLESTA
I BONN

GJORDE
VÄL

BETTET

TYP AV
TRYCK-
TEKNIK

HAR
MAN

SOPPAN
RYMMA

NÄST
SIST

KAM-
MAS

IBLAND

DE
LOCKAS
FRAM AV
APRIL-
SOLEN

ÄR JU
DYSTER-
GÖKAR

EUFO-
RISK

VASS

MYCKET NÄRA

DE HAR BREDA
TILLPLATTADE

NÄBBAR
ÄR

NÄRA
SLÄKT

FÖR-
BINDS
MED

RAMA

WARHOL

H D

B R Å K A S
V V

K R O K I
S K E N
T V N

K Ä RS LSÄ
I N S E K T M E D D Å L I

G
A
U
T
S
I
K
T
E
R

A N D Y R Ö S
S
O R N A

T I S K
ÖN

V Å R K Ä N S L
P E S S I M I

L
L

N O
A N Ä T E M L U

E G G A

SAFAE

A

K Å
O F F S E
K
T

L I A D
Y S K A

JJOOKK
FF 66 11

PPSSAALLMMEENN
HAN STOD MITT IBLAND DEM
SOM FÖRUT.
BLAND STENARNA BRANN DET
EN GLÖD.
HAN LÄT DEM FÅ FISKAR I NÄTEN
OCH GAV DEM BRÖD.

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 25 
juli 2016 till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Sommarkryss 2016”

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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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!

Torsdagsträffen
i Mjällby församlingshem

Torsdag 9/6 kl. 14.00
Mikael Brorsson sjunger och spelar.

Anslagstavla

Tack
till alla som har gjort det möjligt för oss 
att skicka 35.000 kronor till fasteinsam-
lingen. Pengarna kommer dit behovet är 

som störst.

Lutherhjälpsgruppen

Bygdehistorisk vandring i 
sommarkvällen 
Onsdag 29 juni på Mjällby kyrkogård
Marcus Bernhardsson leder en ny kulturhistorisk 
kyrkogårdsvandring i Mjällby. Föranmälan till pastorsexp tel 
500 21, begränsat antal platser, tid meddelas vid anmälan. 
Fritt inträde och kaffeservering.
Arrangör Mjällby Lekmannakår i samarbete med 
Sölvesborgs släktforskarförening. 

Bygdehistorisk förmiddag om Mjällby 
kyrkas historia
Tisdag 12 juli kl. 09:30  i Mjällby kyrka
Marcus Bernhardsson guidar och berättar en del om Mjällby 
kyrkas historia. Fritt inträde. 
Arrangör Mjällby Lekmannakår i samarbete med 
Sölvesborgs släktforskarförening.

Foto: Anette Olofsson

Foto: Solveig Wollin

Foto: Solveig Wollin
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Jason Anders Moizes Da Silva, Kristianstad 2/1
Wilmer Robin Haraldsson, Sölvesborg 3/1
Sixten Hilding Alfred Olofsson, Lörby 17/1
Saga Stella Mathilda Nilsson, Sölve 14/2
Elice Ingrid Marie Larsen, Hällevik 14/2
Karl Liam Alex Hildingsson, Norremark 14/2
Johan Jordan Nelsson, Valje 20/2
Oliver Lars André Ysberg, Karlshamn 20/3
Noel Vallentin Pehrson, Hällevik 27/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling sommaren 2016

Redaktionen: Marcus Bernhardsson,  Birgit Larsson, 
Bo Knutsson, Maria Duvald, Marie Nilsson och Anette 
Olofsson. 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.
Tryckt på miljövänligt papper.

Carina Gustafsson och Lars-Roland Persson, Hörvik 24/3

Vigsel

Sonja Karlsson, Krokås  8/1
Hilding Karlsson, Norjeby 8/1
Ingrid Nilsson, Djupekås 15/1
Margit ”Maja” Ottosson, Siretorp 15/1
Gert Ancker, Ysane 20/1
Dagny Lindros, Hörvik 22/1
Birgitta Jeppsson, Sölvesborg 22/1
Kjell Svensson, Krokås 28/1
Ann-Margret Knutsson, Bromölla 28/1
Kurt Borgqvist, Skönabäck 29/1
Åke Stenbeck, Mörby 29/1
Ella Jönsson, Norjeby 4/2
Arne Green, Ysane 5/2
Kristjana Johnsson, Mjällby 12/2
Anna-Viola Holmström, Krokås 17/2
Hasse Bengtsson, Mjällby 4/3
Inge Nordgren, Sölvesborg 10/3
Arne Håkansson, Hagalund 18/3
Ingemar Nilsson, Mjällby 18/3
Nils-Hugo Hugosson, Nogersund 23/3
Elmy Olsson, Mjällby 31/3

Önskar du besök eller vill prata med någon? 
Ring Diakoniassistent Marie 566 03

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
Maria Duvald 566 04
Bo Knutsson 566 05
Församlingsvärdinna
Åse Balkestam-Berglund 566 07

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

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

Söndag 12/6  Tredje söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.  
20.00  Ysane kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, Rolf 

Nilsson, Yganokören, Bo Knutsson.

Söndag 19/6  Fjärde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst med dop, Patrik Carlsson. 

Torsdag 23/6
10.00  Mjällby församlingshem, midsommarstången kläs. Ta 

gärna med blommor och grönt.

Fredag 24/6  Midsommarafton
16.00  Mjällby församlingshem, dans och lekar vid 

midsommarstången.
17.00  Mjällby kyrka, helgmålsbön med musik, Patrik Carlsson, 

Viktoria Persson, Rolf Nilsson, Maria Duvald, Bo 
Knutsson. 

Lördag 25/6  Midsommardagen
20.00  Mjällby kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, Rolf 

Nilsson, Maria och Bo Knutsson, Celenokören, Uno 
Hellgren, andakt: Patrik Carlsson.

Söndag 26/6  Den helige Johannes Döparens dag
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Solveig Wollin.
20.00  Ysane kyrka, musik i sommarkvällen, Maria Duvald och 

Bo Knutsson samt deras barn och barnbarn sjunger och 
spelar.

Onsdag 29/6
 Mjällby kyrkogård, bygdehistorisk vandring i 

sommarkvällen, Marcus Bernhardsson, föranmälan till 
pastorsexp tel. 500 21, tid meddelas vid anmälan.

Söndag 3/7  Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.  

Söndag 10/7  Kristi förklarings dag
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.

Tisdag 12/7
9.30  Mjällby kyrka, Bygdehistorisk förmiddag, Marcus 

Bernhardsson guidar i Mjällby kyrka.

Lördag 16/7
11.00  Engelska kyrkogården på Hanö, gudstjänst i samband 

med Hanödagen, Patrik Carlsson.

Söndag 17/7  Åttonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Listerkyrkan i Hällevik, sommargudstjänst, Patrik 

Carlsson, Rolf Nilsson – sång, kaffe efter gudstjänsten, 
gemensam gudstjänst med Listers EFS.

20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, 
Skärgårdssextetten.

Söndag 24/7  Nionde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.  
20.00  Ysane kyrka, musik i sommarkvällen, ”En dag med 

Evert Taube”, Maria och Bo Knutsson.

Måndag 25/7 till fredag 29/7
 Ysane kyrka, Vägkyrka, se särskilt program på sid. 3.

Söndag 31/7  Tionde söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Anders Cederblad.

Torsdag 4/8
19.00  Mjällby kyrka, opera och belcanto konsert, Ola 

Frideblad – sång, Touma Al Nahi – piano, fri entré. 

Söndag 7/8  Elfte söndagen efter trefaldighet
18.00   Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Solveig Wollin, 

Johanna Hedlund – sång och valthorn, Maria Duvald – 
piano.  

Söndag 14/8  Tolfte söndagen efter trefaldighet
18.00  Ysane kyrka, kvällsmässa, Solveig Wollin.

Söndag 21/8  Trettonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.  

Söndag 28/8  Fjortonde söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Kalendarium

Sommaren 2016

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


