
Kyrk  Nytt
 Sommaren 2017

Vid "Musik i sommarkvällen- En dag med Evert Taube" i Ysane kyrka fick vi 
njuta av underbar musik med Ida , Maria och Bo knutsson.  

Foto: Anette Olofsson. 2016-07-24



En liten stund av evigheten

Så sjunger vi i en sommarpsalm av 
Tore Littmark (nr 752 v.2). Vi kan inte 
förklara vad evigheten är. Inte heller 
kan vi fatta vad det betyder att uni-
versum är oändligt. Trots detta kan vi 
inte låta bli att fundera över de stora 
frågorna, de frågor som egentligen är 
för stora för vårt förstånd.

Jag hörde en rymdforskare i radion. 
Han talade om eventuellt liv på an-
dra planeter. Forskaren menade att 
den allra största drivkraften när vi 
utforskar universum är att finna spår 
av liv någonstans. Människan har all-
tid ställt två viktiga frågor, menade 
han. ”Vad är meningen med livet på 

jorden?” och: ”Är vi ensamma i uni-
versum?” Att finna liv på en annan 
planet, i en avlägsen galax, skulle för-
ändra vår syn på oss själva och på det 
liv vi har här på jorden. Jag vet förstås 
inte hur det är men jag tänker mig of-
tast att vår jord är helt unik bland alla 
miljarder planeter. Det är här som alla 
förutsättningar finns för det mirakel 
som vi kallar liv. Jag tror också att det 
behövs en livskälla med en god vilja 
som livet kommer ur. Det är Guds 
vilja att det ska finnas liv på jorden.

Oavsett hur det är med eventuellt liv 
på fler planeter än vår egen så för-
blir nog allt detta gåtfullt för oss. Vi 
kommer sannolikt aldrig att få kon-
takt med någon levande varelse som 
inte har sitt hem på jorden. Å andra 
sidan så är det väl alldeles tillräckligt 
för oss att bekanta oss med den planet 
som vi fått att förvalta. Jag tror att det 
är Guds vilja att vi, i första hand, ska 
känna ansvar för medmänniskor, djur 
och växter som vi samspelar med.

Vi har fått en begränsad tid att leva 
här. Det är en värdefull gåva. Värdet 
av livet kan inte mätas eller räknas i 
dagar och år. Livets värde är oänd-
ligt, precis som evigheten är oändlig. 
Därför är också de små stunderna 
av liv delar i Guds evighet. Så får vi 
tänka när sommaren är här. Naturen 
sjuder av liv. Överallt är det grönska 
och blomning. Vi upptäcker smådjur 
som finns alldeles nära och vi ser fåg-
lar högt uppe på himlen. Sommarens 
ljud och dofter vittnar om att detta 
är den tid då livet har de allra bästa 
förutsättningar just här där vi bor. Vi 
kan ibland tycka att sommaren är för 
kort. Det behöver vi inte göra. Varje 
sekund som vi njuter av livet är en li-
ten stund av evigheten hos Gud. De 
orden får vi bära med oss. En riktigt 
skön sommar önskar jag alla läsare av 
Kyrknytt!
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Svenska kyrkan är demokra
tiskt uppbyggd och beroende 
av människors engagemang. 
Alla är välkomna att vara 
med, ta initiativ och dela an
svar. I kyrkovalet har Svens
ka kyrkans medlemmar möj
lig het att rösta på de grup p er 
och personer som ska besluta 
om frågor som påverkar kyr
kans verksamhet och fram
tid.

När är kyrkovalet?
Söndag den 17 september 2017 är det 
kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val 
vart fjärde år och alltid den tredje 
söndagen i september.

Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som 
ska få förtroendet att styra kyrkan de 
kommande fyra åren. Direkta val sker 
till kyrkofullmäktige i församlingen 
eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i 
stiftet och till kyrkomötet på den 
nationella nivån.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på 
valdagen fylla 16 år, du ska vara 
medlem i Svenska kyrkan och vara 
kyrkobokförd i en församling i 
Sverige den 18 augusti 2017 (då 
röstlängden fastställs).

Vad röstar jag på?
De grupper som deltar i kyrkovalet 
kallas för nomineringsgrupper. Det är 
sammanslutningar och intressegrupper 
formade för att delta i kyrkovalet. På 
kyrkovalets webbplats  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 
kommer du före valdagen att kunna se 
vilka grupperna och kandidaterna är.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort 
omkring den 30 augusti 2017. På 
röstkortet finns uppgifter om vilken 
vallokal du ska rösta i och vilka val du 
har rätt att rösta till. På röstkortet 
finns också information om vilken 
röstningslokal du kan förtidsrösta i, 
som ligger inom ditt valområde.

Bra att veta inför kyrkovalet 2017

”Minns att var 
sekund är en liten 
stund av evigheten 
hos Gud” 



Sommarkyrkan 
i Ysane 2017
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 Vägkyrka  

Program vid andakt kl. 14.00 v. 30
Måndagen den 24 juli 
Trion "Vi tre" (Leif Axelsson, Britt
Inger Jönsson och Zärny Färm) spelar 
och sjunger

Tisdagen den 25 juli 
Rolf Nilsson sjunger

Onsdagen den 26 juli 
"Musikaliska spetsfundigheter" med 
herdarna Mats Andersson och Anders 
Blixt

Torsdagen den 27 juli 
Solveig Wollin, Bo Knutsson, Maja 
Hörvin och Marie Nilsson underhåller

Fredagen den 28 juli 
PRO, Norje sånggrupp underhåller

Ysane 2017

Barbro och Lars Svensson sjöng och 
spelade i Vägkyrkan 2016-07-27 
Foto: M.B. 

Visning av kyrkan före och efter andakt.
Öppettider måndag till fredag kl. 12.00-16.00.

Servering i församlingshemmet.

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.

Söndag 23 juli kl. 20.00: Musik i sommarkvällen, "Ännu en 
dag med Evert Taube". Maria, Ida och Bo Knutsson medverkar. Rolf Nilsson och Bo Knutsson underhöll vid 

Vägkyrkan 2016-07-26. Foto: Anette Olofsson

Musik och lyrik i sommarkvällen med Rolf Nilsson, Yganokören och Bo Knutsson. 
Foto: Anette Olofsson 2016-06-12
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Vi samlas i Stenlängan en 
måndagseftermiddag, Demi, Mona 
och jag. De är här för att låta sig 
intervjuas om sin konfirmandtid, det 
skiljer 60 år mellan deras 
konfirmationer och redan i början av 
samtalet kommer de på att de är släkt 
Leendena lyser i deras ögon och 
samtalet är igång. Demi är döpt i 
Stenlängan och Mona sjunger i 
kyrkokören här varje onsdag.

När och var är ni födda?
Mona: 1942 i Lörby, de var tre 
syskon, mor och far hette Bengt och 
Rut Nilsson.
Demi: 2001 i Sölvesborg, hon har en 
lillebror. Mor och far heter Louise 
och NilsHugo Ingvarsson. Nu bor de 
i Mjällby.

Hur många var ni i gruppen?
Mona  hela klassen, dvs 35 stycken
Demi: 29 stycken, 56 från Demis 
klass.

Hur länge varade läsningen?
Mona: 7 månader. Under terminen 
kom prästen, Rudolf Stjemkvist, till 
skolan, på sommarlovet läste man 
varje dag. Man skulle vara tyst och 
sitta stilla, Mona berättar att hon 
kunde vara lite fnittrig och det var 
inte bra! Fru Stjemkvist, tant Hilma, 
höll koll på konfirmanderna och var 
snäll. Rudolf var sträng. 4 timmar 
varade en lektion. Man gick i kyrkan 
varje söndag, satt i samma bänk 
Konfirmation i juli 1956.

Demi: Tre veckor på sommaren, en 
träff på hösten innan. De hade läger 
på Furuboda och prästen var 
undertecknad. Lästiden var rolig och 
de hade många olika aktiviteter säger 
Demi. De skulle gå minst 10 gånger i 
gudstjänst, jul och påsk var 
obligatoriskt. Konfirmationen ägde 
rum till midsommar 2016.

Vilka böcker använde ni?
Mona: Bibeln och psalmboken, man 
fick lära mycket utantill.
Demi: Boken om Frälsarkransen och 

Konfirmand då och nu
en historisk intervju
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så Bibeln. Demi visar sin bibel som är 
blå, sin bok och sin Frälsarkrans. De 
visar också foton för varandra!! 
Många glada skratt och roade 
kommentarer.

Hur upplevde ni prästen och 
kyrkan?
Mona: Man hade stor respekt för 
prästen och tant Hilma. Hon stöpte 
ljus med ungdomarna och bl a Mona 
var med henne ut med julblommor till 
de gamla. Prästen sa man inte du till, 
kvinnliga präster fanns ännu inte. 
Man kände sig välkommen till 
kyrkan.
Demi: Var inte så jätteintresserad av 
kyrkan, men har varit med sedan hon 
var liten i olika grupper och körer. 
Prästen har man ingen speciell 
respekt för, man duar prästen som är 
en vanlig person, som har sitt arbete i 
kyrkan. Inget tvång med att bli 
konfirmerad. Demi är fortfarande 
med som ledare och i kör.

Vad var roligt och vad var tråkigt?
Mona: Lästiden var som skolan, 
prästen var lika ofta där. Man var van 
att sitta tyst och lyssna. Mona var van 
att vara i kyrkan och kunde många 
psalmer. Bibeln läste man mycket i 
skolan också. Roligt att hjälpa tant 
Hilma.
Demi: Roligt med gemenskapen i 
gruppen, som en familj, alla 
aktiviteter var jätteroliga. Även 
undervisningen var rolig. Bra att 

slippa läsa en massa i bibeln! 
Gudstjänsterna var lite tråkiga och 
julottan hemsk, stiga upp så tidigt när 
man vill sova!!! Julkonserten var bäst

Konfirmationen då?
Mona: På lördagen satt man finklädd 
i koret på stolar och fick svara på 
flera frågor. De var förberedda. 
"Allena Gud i himmelrik" minns 
Mona. Familjerna var där. På 
söndagen tog man sin första nattvard. 
Alla fick en personligt vald bibelvers 
inskriven i Bibeln.

Demi: Konfirmation och mässa i ett. 
De fick gå i procession, sjunga och 
läsa texter och berätta om 
Frälsarkransen. De tog emot sina 

armband av de unga ledarna som 
varit med hela lästiden. En särskild 
agenda var gjord där en av dem ritat 
en fin bild till framsidan.

Så är intervjun slut och vi tar ett glatt 
farväl av varandra!!

Text: Solveig Wollin  
Foto: Marie Nilsson
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Egentligen började det på ett märkligt 
sätt. På 50talet hade jag inget fast ar
bete. Jag gjorde ett och annat dagsverke 
hos ortens bönder. Annars satt jag 
mycket på caféerna i Sölvesborg och fi
kade och skrev dikter. Jag var helt en
kelt en bohem. En dag blev jag haffad 
av den vänlige polisen i Sölvesborg, 
Karl Ivar Olnäs. Han hade sett mig 
mycket i stan och ville veta vem jag var. 
Jag blev aningen rädd och tänkte: nu 
skickar de väl iväg mig till en arbets
gård. Så blev det givetvis inte. Men på 
hemvägen stannade jag upp hos frisör
mästare Eric Stéen i Mjällby som också 
bedrev en liten arbetsförmedling. Jag 
frågade honom om det fanns några le
diga platser. Jo, det fanns det. Konrad 
Johanssons Husflyttningsfirma i Lörby 
behövde en man och jag slog till.

Så inleddes alltså mina tre år som hus
flyttare. Det första hus vi flyttade var 
ett glasbruksmagasin i Gullaskruv. Jag 
var givetvis en fullständigt novis och 
det tog sin lilla tid att s.a.s. bli inarbetad.

Nästa hus som vi försatte i rullning var 
en gammal kustroddarfastighet i Hör
vik. Där gick det lätt att jobba i den vita 
sjösanden, och där märkte jag att jag 
fått ett fast grepp om mitt nya arbete. 
Förutom Konrad Johansson var vi tre 
arbetare, nämligen Birger Johnsson 
som var verkmästare, Seth Persson och 
lilla, lilla jag. Senare tillkom ytterligare 
en anställd nämligen Yngve Ivarsson. 
Jag är nu den enda kvarlevande av 
dessa.

Jag var med om att flytta 15 hus. Vi 
flyttade t.ex. en stor kvarn i S:t Olof i 
Skåne. Då var jag rädd. Kvarnen var 
jättetung med alla dess många maski
ner. Jag minns att den stod och formli
gen darrade på domkrafterna. Vi flytta
de också kvarnens magasin vilket var 
betydligt lättare.

Biskop Sven Danell åsåg flytten
Från S:t Olof bar det iväg till Skara där 

vi flyttade ett magasin tillhörigt firman 
Skaraplast. En dag då jag låg under hu
set och s.a.s. flyttade rullar hörde jag en 
röst bakom mig säga: "Hur i rimlighe
tens namn kan detta ske." Jag vände 
mig om och fick då se biskopen i Skara, 
Sven Danell. Han hade mött ett livs le
vande hus som rullade iväg och han 
blev så nyfiken att han hoppade ur sin 
bil och ville ta oss i skärskådan.

Morgonandakter i Hultfreds mis
sions hus
Vi flyttade hus lite varstans i landet, 
bl.a. ett missionshus i Hultsfred. En väg 
skulle breddas och vi flyttade Gudshu
set bara 6 meter. I det missionshuset 
höll vi om morgnarna en liten andakts
stund. Birger Johnsson sjöng och spela
de orgel och jag höll en liten predikan. 
Ja, ack dessa minnen.

I Brunamåla utanför Emmaboda flytta
de vi en liten banvaktsstuga. Strax före 
jul rullade vi ett bostadshus i Kallinge 
sen bar det verkligen norröver och då 
närmare bestämt till Karlskoga i Värm
land. Där flyttade vi ett bostadshus en 

hel kilometer. Där fick vi det verkligen 
jobbigt ty tjälen hade plötsligt gått upp 
och huset började sjunka. Vi kom dock 
fram men med en märkbar försening. 
Innan vi lämnade Värmland flyttade vi 
ett stort ställningsverk i Degerfors.

Mitt i smällkalla vintern tog vi oss till 
Öland där vi flyttade inte mindre än tre 
hus i den lilla byn Bredsätra. Vi jobbade 
i alla väder. Vi fick uppleva den s.k. 
Ölandsfåken vilken är en märklig snö
storm på ön. När den satte in på fullt 
allvar var snöstormen så tät att man inte 
kunde se sin egen hand.

På Öland råkade jag ut för en ganska 
allvarlig olycka. Jag råkade hugga mig i 
foten med en så kallad korp. Det blev 
till att helt enkelt åka hem. Men skam 
den som ger sig. När foten var läkt hop
pade jag återigen in som husflyttare och 
det var i Långebro utanför Kristianstad 
där vi flyttade ett möbelmagasin. Det 
blev mitt sista jobb som husflyttare hos 
Konrad Johansson men inte mitt sista 
vad gäller att flytta hus. 1960 flyttade 
jag nämligen ett gammalt båtmanstorp 

Mina tre år som husflyttare

En annan husflyttningsfirma Fritz Persson & söner i Lister Mjällby
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Lösning till Vårkryss 2017

Vinnare av "vårkryss"
1:a pris: Johanna Bengtsson
2:a pris: Göran Thomasson
3:e pris: Helena Lundin
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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”Och allt aaa aaa aaa aaaaaa
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra
åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid. ”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

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

hos lantbrukare Ivar Rosenlund i Hosaby 
Björke. Jag lånade attiraljer och pall
ningsvirke av Konrad Johansson och sen 
var det bara till att sätta igång. Jag flyt
tade huset till Rosenlunds gård där han 
skulle använda det som svinstall. Färd
sträckan var en kilometer och jag kom 
lyckligt fram. Sen kunde jag ju titulera 
mig för legitim husflyttare. Den dagen 
var jag lycklig.

Konrad Johansson var född 1900 och 
dog 1990, 90 år gammal. Han var en 
kunnig yrkesman. Han verkade också 
som byggmästare. Han hade ett oerhört 
mod. Flera gånger tjärade han Mjällby 
kyrkas torn sittande på en vanlig båt
mansstol. Han led verkligen INTE av 
svindel.

Vi husflyttare hade ett av världens tyngs
ta jobb. Vi blev mycket armastarka. Det 
var också ett mycket riskabelt jobb. De 
första åren flyttade vi huset medelst en 
s.k. vandring som kördes av en häst. Den 
senaste tiden rullade vi huset medelst ett 
spel som var anbringat på en traktor.

Tiden ilar. Jag var i mina bästa år när jag 
medelst husflyttning möblerade om i 
vårt avlånga land. Nu är man gammal 
och sitter här och minns sina fornstora år 
om jag nu skall uttrycka mig så. Tiden 
som husflyttare gjorde att man fick till
fälle att komma till så många intressanta 
orter i vårt land.

OVE JOHNSSON



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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Birgit Larsson

 

margäster till läget och bidraga till att 
Djupekås skulle vakna ur sin törnro
sasömn. Tomter för fritidsbebyggelse 
finns det gott om i den vackra naturen 
med tall och björkskog vilken ligger 
nära grannskap med havet. Djupekås
borna skepparna Oskar Hedberg och 
Oskar Karlsson tillhör de bybor som 
utan ersättning, dagligen utför sina åt
tatimmarsskift och som önskar att flera 
ville engagera sig och jobba frivilligt 
så badet kunde bli färdigt redan på 
försommaren, till glädje för både som
marfolk och de 140 bofasta, barn och 
vuxna.
17 maj Två distriktssköterskor har re
dan flyttat in i den nyuppförda byggnad 
i Mjällby som kommunen låtit uppföra 
som mottagningslokaler där. Här finns 
även en tandläkarmottagning. Kostnad 
för byggnaden och när väl trädgårds
anläggningen blivit färdig,, beräknas 
till 200.000 kronor. Den tidigare mot
tagningen för distriktssköterskor låg i 
Hosaby och uppfördes någon gång på 
1920talet.

- Stora torskfångster för årstiden fort
sätter att landas av listerfiskarna. Drygt 
tretton ton har landads under onsdagen 
i Nogersund. Även på sillsidan har bra 
fångster noterats, då samma dag iland
fördes drygt tjugoen ton sill. Fångsterna 
är fördelade jämt över hela fiskande 
flottan.
-  En gång i tiden var Torsö ett präktigt 
fiskeläge med flera tiotal yrkesmän, 
men när de gamla slutade upp med 
fisket, tog inte gärna den yngre gene
rationen vid. Numera finns en enda 
yrkesman i fiskarekåren kvar nämli
gen Ludvig Törnberg, han bor alldeles 
nere vid hamnen. Här finns förstås en 
del pensionerade fiskare som med sina 
vrakekor tar sig en fisketur då och då. 
Men det är besvärligt med hamnbas
sängen som håller på att gro igen. Det 
är tång och sand som spolats in, säger 
lantbrukaren och förre ålfiskare Adolf 
Eriksson. Han har sin lilla gård alldeles 
intill sjön och omtalar att det var vanligt 
förr att lantbrukare i kusttrakterna även 
hade fiske som yrke. Torsö har blivit 

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

18 april Listers och kanske Sveriges 
äldsta nu levande mink, fyller 10 år, 
en högst anmärkningsvärd ålder på en 
mink. Den finns i Krokås och ägare till 
djuret är Ingvar Lindgren som sköter 
”Den gamla Topashannen” med extra 
omsorg.
- Vid Önnestad lantbruksskola har bl.a. 
Bo Svensson, Hosaby, utexaminerats. 
Han erhöll K.B.S-premie.
- Flykting 67 gav över 10.000 kronor 
vid de olika insamlingarna som varit på 
Listerlandet. Insamlingsledare har varit 
Åke Jeppsson, Hosaby, och som genom 
pressen vill tacka alla som arbetat för 
Flykting 67. Det gäller såväl postperso
nalen som representanter för Röda Kor
set, Lutherhjälpen, Rädda barnen och 
Individuell människohjälp.
3 maj Alldeles ypperlig fotboll bjöds 
på Pukaviks idrottsplats när Pukavik 
och Lörby möttes i lokalderby. Spelet 
var från båda sidor en fröjd att se och 
tydligt är att fotbollsstandarden i ble
kingeettan höjts avsevärt de senaste 
åren. Matchen vanns av Lörby, med ex
tra plus för Johnny Ringberg och Olle 
Egonsson, såväl som målvakten Göran 
Olsson. Klart bäst i Pukaviks kedja var 
centern Bengt Sandberg medan Göran 
Vikingsson gjorde deras enda mål, jäm
nade ut gjorde Roland Nilsson, Lörby, 
som mest på skoj slog en lobb som gick 
i mål. Vinstmålet för Lörby slogs in av 
Olle Egonsson inför ett hundratal perso
ner i publiken.
6 maj Det påstås lite till mans att 
Djupekås är en så kallad avkrok i den 
del av det listerländska härandet som 
sticker ut och bildar halvö i Hanöbuk
ten. Nu vill djupekåsborna stoppa allt 
prat om sådant. Så åldermannen i byn, 
reparatör Mats Håkan Svensson, gick 
in till kommunalnämnden i Mjällby 
med en anhållan om att få en badstrand 
iordningställd ute vid det hamnlösa lä
get. Nämnden ställde sig inte avvisande 
utan beviljade 1.500 kronor till arbetet, 
som nu startats i hopp om att få som
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Mästerlots Per-Anders Persson och hans far, förre skepparen Herman Persson, 
Hällevik



 

som arrangör för lekverksamheten 
i Mjällby kommun. I Nogersund är 
fröken BrittMarie Fredriksson, Hör
vik, ledarinna och i Mjällby handhar 
fröken AnnMarie Södergren verk
samheten.
1 juli Hörviks IF kan glädja sig 
över att äga en så förstående och duk
tig damklubb som intresserar sig för 
att pojkarna har fullgott material, så
som redskap och klubbdräkter m.m. 
Gröna vallen har länge saknat en rik
tig entrékiosk att sälja inträdesbiljetter 
ifrån. Då beslöt damklubben, som 
hade "kosing" i sin kassa, om en ny 
sådan. Det dröjde inte länge förrän 
byggnadssnickare Reid Persson, Skogs
hagen, hade kiosken färdig och ställd 
på plats. Klubben får sina pengar ge
nom lotterier och auktioner där deras 
handarbeten och tillverkade nytto
saker säljes.
 I Lund har fil. kandexamen inom 
samhällsvetenskapliga fakulteten av
lagts av Inge Carlström, Hällevik, och 
inom matematiska naturvetenskapliga 
fakulteten, av Lennart Mattisson, 
Mjällby.

något av ett sommarparadis då det bli
vit ”inne” att köpa en före detta fiskare
stuga för sommarnöje.
30 maj Hälleviks ledfyr byggdes år 
1892 på gamla Knutstorps ägor, med 
en höjd av endast två meter, men blev 
senare påbyggd med ytterligare sex 
meter. Fyrtomten inköptes av Kung
liga sjöfartsstyrelsen och köpet blev 
uppläst från predikstolen i Mjällby 
kyrka. En fyrskötare utsågs och det 
blev Sven Svensson som fick denna 
ansvarsfulla syssla. Yrket gick i arv 
till sonen som också hette Sven Svens
son, vardagligen kallad "Blåskägg" 
som sedemera överlät posten till sin 
systerson Knut Knutsson, Hällevik. 
Första ljuskällan var fotogenljus med 
vridlampsystem. Detta byttes ut 1913 
mot Agaljus. En ny Agafyr tändes 
på hamnens södra pirhuvud 1930, då 
släcktes den gamla fyren, som sedan 
dess stått i obrukat skick. För att räd
das åt eftervärlden köpte mästerlotsen 
PerAnders Persson, Höllviksnäs, bör
dig från Hällevik, fyren och tomten 
1967, för att återställa i ursprungligt 
skick, han restaurerade även en väder
flöjel i form av ett lotsstandar som an

vändes förr. Det var ytterst noggrant 
tillverkat, gjort i massiv koppar tagen 
från en gammal lotskutter från Trelle
borg. Så blir fyren till gagn för både 
ortsbefolkning och turister.
- Två syskonpar, som dessutom är ku
siner, tog studenten i Sölvesborg. Jan
Anders Törnberg, Hällevik, Kristina 
och Margareta Törnberg, Sölvesborg 
samt BertOve Törnberg, Hällevik.
- Ingenjörsexamen har vid Hälsing
borgs tekniska gymnasium avlagts av 
Gunilla Malmström, Hällevik.
- Slöjdlärarexamen har vid slöjdlärar
seminariet i Linköping avlagts av 
Tommy Henningsson, Lörby.
12 juni Komminister Ingemar Ce
derblad höll sin inträdespredikan vid 
söndagens högmässa i Mjällby kyrka 
och riktade där från predikstolen ett 
varmt tack till församlingen för att ha 
fått komma till Mjällby och tjänstgöra 
där. Kyrkoherde Stjernquist talade till 
nyvordne komministern såsom äm
betsbroder. Kyrkvärd Enoch Oreds
son, Lörby, höll välkomsttal och över
lämnade blommor till Cederblad med 
maka.
 Det är barnavårdsnämnden som står 
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Tack!
till alla som har gjort det möjligt  

för oss att skicka  

21 000 :-  
till fasteinsamlingen. 

Pengarna kommer dit behovet  
är som störst.

Lutherhjälps gruppen

Anslagstavla

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, vårens sista träff blir onsdagen den 21 

juni.
Välkommen!

Samarrangemang mellan EFS Listerkyrkan, 
Mjällby församling och SENSUS.

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!

Det här händer i 
Midsommarhelgen!

• Torsdag 22/6 kl. 10.00 
Midsommarstången kläs vid Mjällby 
församlingshem. 
Alla är välkomna att vara med, ta gärna 
med blommor och grönt!

• Midsommarafton 23/6 
Kl. 16.00 Dans och lekar vid 
midsommarstången vid Mjällby 
församlingshem. 
Kl. 17.00 Helgmålsbön med musik i 
Mjällby kyrka. Solveig Wollin, Bo Knutsson 
och solister medverkar.

• Midsommardagen 24/6 kl. 20.00 
Musik och lyrik i sommarkvällen i Mjällby 
kyrka. Rolf Nilsson, Maria och Bo 
Knutsson, Celenokören och Uno Hellgren 
medverkar. Andakt: Solveig Wollin.

• Söndag 25/6 kl. 11.00  
Högmässa i Ysane kyrka, Solveig Wollin.
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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 

Maria Duvald 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

Ines Saga Assarina Bengtsson, Hörvik 6/1
Stella Ester Elisabeth Bengtsson, Kallinge 29/1
Vilmer Nils Johansson, Nogersund 25/2
Hanna Signe Bodil Hellberg, Hosaby 4/3
Tage Peter Säger, Djupekås 11/3
Amy Lily Michelle Brorsson, Siretorp 12/3
Gunhild Nenya Teresia Stålbrand, Hosaby 12/3 
Hans Joel Buhre, Hörvik 12/3
Magnus Gunnar Thure Clein, Sandviken 12/3
Viggo Alvar Sigmund Brolin, Mjällby 25/3 
Lovina Pia Elisabeth Lind, Kristianstad 26/3

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling Sommaren 2017
Redaktionen: Birgit Larsson, Marie Nilsson, Solveig Wollin och Anette Olofsson 

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.Tryckt på miljövänligt papper.

Silva och Roland Melin, Stiby/Sölvesborg 17/3

Vigsel

Margit Nilsson, Mjällby Ljunga  5/1
Olle Andersson, Hällevik 11/1
Darlie Persson, Lörby 13/1
Gerd Johansson, Mjällby 25/1
Margit Karlsson, Mjällby 26/1
Erik Ernstsson, Hanö 27/1
Christer Andersson, Hällevik 27/1
Rolf Broberg, Lörby 10/2
AnnaMaria Jeppsson, Nogersund 10/2
Lars Hansson, Hosaby Björke 24/2
Lennart Carlsson, Vilshult 2/3
Nils Nilsson, Hörvik 3/3
Barbro Svensson, Siretorp 15/3
Roland Assarsson, Sölvesborg 16/3
Ulf Wallin, Hällevik 17/3
Göran Eliasson, Krokas 29/3
Einar Mellberg, Krokas 29/3
Jarl Vernersson, Ysane 30/3
Berndt Magnebrink, Siretorp 31/3
Erik Knutsson, Skogshagen/Lyckeby 31/3

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Söndag 11/6  Heliga trefaldighets dag
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Lördag 17/6
18.00  Mjällby kyrka, jubileumskonsert med Bo Knutsson, 

körer och solister.

Söndag 18/6  Första söndagen efter trefaldighet
18.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, Patrik Carlsson, Maria 

Duvald och solister.

Torsdag 22/6
10.00  Mjällby församlingshem, midsommarstången kläs. Ta 

gärna med blommor och grönt.

Fredag 23/6  Midsommarafton
16.00  Mjällby församlingshem, dans och lekar vid 

midsommarstången.

17.00  Mjällby kyrka, helgmålsbön med musik, Solveig Wollin, 
Bo Knutsson och solister.

Lördag 24/6  Midsommardagen
20.00  Mjällby kyrka, musik och lyrik i sommarkvällen, Rolf 

Nilsson, Maria och Bo Knutsson, Celenokören, Uno 
Hellgren, andakt: Solveig Wollin.

Söndag 25/6  Johannes Döparens dag
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Solveig Wollin.

Lördag 1/7
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Patrik Carlsson.

Söndag 2/7  3:e söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

18.00  Mjällby kyrka, konsert, ”Bland livliga Grevar och 
sovande skogar”, Ola Frideblad – sång, Anna Stark – 
piano, andakt: Solveig Wollin

Söndag 9/7  4:e söndagen efter trefaldighet
11.00  Stortorget i Sölvesborg (vid regn i S.t Nicolai k:a), 

Killebomgudstjänst, gemensam gudstjänst med 
Sölvesborgs församling, Sölvesborgs musikkår, 
körsångare, musiker och präster från båda 
församlingarna, sillmacka efter gudstjänsten.

20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, ”En sång till 
sommaren”, Karin Sax Granlöf och Jerker Lindström.

Söndag 16/7  Apostladagen
10.00  Listerkyrkan i Hällevik, sommargudstjänst, Solveig 

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

20.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, 
Skärgårdssextetten.

Lördag 22/7 
11.00  Engelska kyrkogården på Hanö, gudstjänst i samband 

med Hanödagen, Solveig Wollin.

Söndag 23/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

20.00  Ysane kyrka, musik i sommarkvällen, ”Ännu en dag 
med Evert Taube”, Maria, Ida och Bo Knutsson.

Måndag 24/7 till fredag 28/7
 Ysane kyrka, Vägkyrka, se särskilt program på sid. 3.

Söndag 30/7  Kristi förklarings dag
11.00  Ysane kyrka, högmässa, Anders Cederblad.

Söndag 6/8  8:e söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, högmässa, Patrik Carlsson.

Söndag 13/8  9:e söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Måndag 14/8
19.00  Mjällby kyrka, musik i sommarkvällen, ”Pia, André 

och BG”, Pia Karlsson – sång, André Knutsson – 
klaviatur, BG Olsson – saxofon. 

Söndag 20/8  10:e söndagen efter trefaldighet
10.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Söndag 27/8  11:e söndagen efter trefaldighet
18.00  Ysane kyrka, kvällsmässa med musik, Patrik Carlsson, 

Bo Knutsson – orgel.

Kalendarium

Sommaren 2017

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


