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Det frö som drivan täcker
”Du lyfter snart 
dess täcke av, 
din sol det åter-
väcker.” så sjunger 
vi om de frön som 

döljs under vinterns snö och frost. 
Zacharias Topelius har skrivit 
texten till psalm 518 i vår psalmbok. 
Många känner inte till psalmen från 
början men när melodin hörs blir 
det alltid igenkännandets glädje. 
Vinterpsalmen har nämligen samma 
melodi som ”I denna ljuva sommartid”. 
Det finns fler psalmer med samma 
melodi. En av dem är en vårpsalm: 
”Likt vårdagssol i morgonglöd gick 
Jesus fram ur natt och död till liv 
förutan like.” (nr. 198). Gamla texter 
har översatts och bearbetats för att 
passa till Nathan Söderbloms melodi 
från 1916. Vi kan sjunga om olika 
årstider och olika känslor till samma 
melodi och varje gång tycker jag att 
tonerna passar till det som förmedlas 
i texten. När detta skrivs är det ännu 

vinter. När du läser Kyrknytt har det 
gått några veckor sedan jag skrev och 
våren är förhoppningsvis nära. Själv 
tycker jag att påsken markerar att 
våren har kommit. Det låter kanske 
inte helt logiskt eftersom påsken ju 
infaller vid ganska olika tidpunkt 
från år till år. Ljuset kommer med 
vårdagjämningen och den är ju alltid 
den 20 mars. Vårvärmen kan vi inte 
styra. Den kommer när den vill och 
ofta tar den en paus just när vi lagt 
av oss de varma vinterkläderna. Trots 
detta upplever jag varje år att påskens 
budskap harmonierar med den årstid 
vi lever i. Ljuset och värmen tar allt 
större utrymme och ger oss hopp om 
livet trots att vissa dagar är mulna 
och någon snödriva ännu kan finnas 
kvar. På påskdagen visar Jesus att 
den gudomliga livskraften i honom är 
starkare än dödens makt. Han lovar 
att ge det livet också åt oss, både här 
på jorden och i evigheten. Därför 
präglas våra gudstjänster av hopp. 

Vi hoppas att vi skall finna lösningar 
på miljöförstöring och klimathot. Vi 
hoppas på en bättre värld där alla 
människor kan leva i fred. Denna 
vår vill jag särskilt be för en varaktig 
fred i Syrien så att de som bor där kan 
vara trygga. Jag vill också be för den 
nya ledningen i världens mäktigaste 
land USA. Vi hoppas väl alla att de 
ska fatta kloka och genomtänkta 
beslut så att de som nu är oroliga kan 
känna sig lugnare. Många fler saker 
kommer jag säkert på efter hand. Alla 
de bekymmer och glädjeämnen som 
vi möter får vi väva in i vårens ljus 
och påskens budskap om det nya livet 
”…vi må besjunga med varann hans 
liv som döden övervann i påskens 
morgonstunder.” (198:2). En skön vår 
önskar jag alla läsare av Kyrknytt!
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FAKTA 

Så långt räcker 
pengarna i ko och 
kalvprojektet

Utbildningsmaterial (per person): 
40 kronor. 
Två veckor lång utbildning (per 
person): 1 400 kronor. 
En ko (kontrollerad av veterinär, 
transporterad till familj): 5 800 
kronor. 
Daglig genomsnittlig 
mjölkproduktion för en ko är: 
cirka 15 liter. En liter mjölk säljs 
för cirka tre kronor. 



TANZANIA – fastekampanj 2017

Familjen var utfattig och 
grannarna gjorde narr av 
dem. Vi hade inte ett 
ordentligt hem. Och om 
man inte har ett ordentligt 
hem skrattar de åt en. Vi 
blev utfrysta ur byn, säger 
Lanifred Obadia Kizeze.

Lanifred Obadia Kizeze suckar. Han 
minns hur hårt livet var för bara några 
år sedan. 
– Jag var frustrerad i hjärtat. Vi hade 
problem. Vi hade inte råd med te på 
morgonen. Barnen fick gå hungriga till 
skolan. Vi åt väldigt enkel mat. 
Han blinkar, tar ny sats: 
– Jag funderade på att flytta härifrån. 
Jag vill starta ett nytt liv i Ngoron goro. 
Jag behövde en nystart. Jag hade in
genting att hämta här. Sen gick vi med 
i projektet, och livet har ändrats från 
grunden. 
Han pekar mot kossan. Där står hon – 
Kpendo. Hon som gjorde allt möjligt. 
Kpendo börjar bli gammal, men hon 
betraktas som en familje medlem, och 
det finns inte på kartan att familjen 
skulle göra sig av med henne. De tittar 
ömt på henne där hon står och idisslar i 
sin lilla inhägnad. 
Hustrun Viviani Peter Kiula har sökt 
sig till skuggan av ett mangoträd. Hon 
har flipflops på fötterna, ryggen är rak, 
ögonen uppmärksamma. 
Hon kväver en gäspning. 
Hon medger att det tar på krafterna att 
sköta om jordbruket och djuren. 
– Jag går upp klockan sex på mor
gonen, och mjölkar, mockar och häm
tar gräs till djuren. Sen städar jag köket 
och tvättar kläder. Då åker min man in 
till staden och säljer mjölk och fisk, 
säger hon. 

Barn och grannbarn sitter på gårds
planen. Flera dricker mjölk. Minst ett 
par glas mjölk om dagen ska barnen 
dricka. 
Barnen älskar mjölken. De dricker en 
kopp morgon och kväll. Det är perfekt 
kvalitet på mjölken. Det tar ungefär en 
kvart att mjölka, och den mjölk som 
kommer ur. – Mmmm… jag kan inte 
beskriva den. Vilken kvalitet det är, 
säger Viviani Peter Kiula.
Hennes familj är ett så kallat ”priorit
erat hushåll”. De har valts ut att ingå 
Evangelisklutherska kyrkan i Tanza
nia (ELCT) och Svenska kyrkans ko 
och kalvprojekt. För att de tillhör de 
allra fattigaste, men också för att de 
tros ha potential att förändra sin livssit
uation. 
År 2009 fick de sin första ko. Då bod
de de i ett litet hus med grästak och 
väggar av lera. De deltog inte i byge
menskapen. Ingen ville ha med dem att 
göra. De hade för låg status. 
I stallet står nu fyra kor: Kpendo, Nee
ma, Bahti, Kikkufu. Vardera ko ger 
dem över 20 liter mjölk  – per dag. 
För pengarna som det har fått när de 

sålt kalvar och mjölk har familjen har 
kunnat bygga två nya hus. Projektle
dare Patricia Mchone är full av beun
dran, hon har inte sett det nyaste huset, 
och hon har svårt att ta in att bygget 
har gått så fort som det har gjort. 
– För pengarna som vi fick när vi sålde 
kalven har vi köpt några getter. Men 
bäst av allt: vi kan låta våra barn gå i 
skolan. De två äldsta kunde inte gå i 
gymnasiet, men de yngre kommer att 
kunna göra det. Det är lycka. Jag är 
tacksam för Gud, som jag ser i det här 
projektet, säger Viviani Peter Kiula.
Rädd för?
– Klimatförändringarna. Det har blivit 
torrare, och svårare att föda upp djur. 
Vädret har blivit oförutsägbart, och det 
skrämmer, säger Lanifred Obadia 
Kizeze.
Framtidsdrömmar?
– Jag är tacksam för de nya husen. Och 
att vi förra året hade råd att köpa en 
vattenpump till gården. Vi har dock 
ännu en dröm att uppfylla. Det är att 
dra el till huset. Det skulle underlätta.
Paret tittar på varandra och konstaterar 
att grannarna har slutat skratta. 
– Nu är de avundsjuka istället. Plötsligt 
har folk börjat intressera sig för oss. 
Vår sociala position i byn har definitivt 
förändrats. Vissa kommer till oss för 
att be om råd, andra vet vi inte riktigt 
vad de är ute efter. Vi törs inte lämna 
vårt hus, det är alltid någon som vaktar 
det. Vi är rädda att de ska stjäla våra 
djur, säger Viviani Peter Kiula.
Lanifred Obadia Kizeze hade aldrig 
kunnat drömma om att livet kunde 
förändras så drastiskt på bara några år. 
– Vi kunde ha dött utan något alls. Nu 
dör vi med allt det här. Det känns 
väldigt bra, säger han och sveper med 
handen över gården. 

AV: ANNA WAHLGREN
FOTO: MAGNUS ARONSSON/IKON
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Projekt KOVINKEL
Var? Distrikt Nzega, by Nzega 
West.
Familj (medverkande): 
Maka – Viviani Peter Kiula.
Make – Lanifred Obadia Kizeze.
”Vi var så fattiga att grannarna 
skrattade åt oss”
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För en tid sedan informerade kyrkorå
dets kyrkogårdsutskott i KyrkNytt om 
ett nytt gravskick som var på gång att 
anläggas på kyrkogården i Mjällby. 
Det nya gravskicket kallas kistgrav
lund och är ett alternativ till kreme
ring, askgravlund och minneslund. 
Kistgravlunden är ett gravskick där 
kistan gravsätts inom ett avgränsat 
område på utpekad plats. Anhöriga 
har rätt att närvara vid gravsättningen. 
Nu är kistgravlunden i Mjällby klar att 
tas i bruk. Den är placerad på den 
gamla delen av kyrkogården, inom 
kvarteret II – linje B/C. 

Endast kistor får gravsättas
Inom kistgravlunden får endast kistor 
gravsättas. På samma yta kan det pla
neras för två gravsättningar – exem

pelvis för make och maka. Gravsätt
ning sker då i två nivåer. Upplåtelsetiden 
för gravplatsen är 25 år. Denna tid 
kan inte förlängas. Gravbrev utfärdas 
inte och därmed finns heller ingen 
gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för 
den löpande skötseln av gravplatsen 
under upplåtelsetiden.

Hur fungerar det i praktiken?
Gravplatsen markeras med en ned
fälld numrerad sten i granit och en 
numrerad namnplatta. Namnplattan 
tillverkas i svart granit och dubbas i 
en granitpelare (osynlig dubb). För 
närvarande kostar namnplattan cirka 

4.000 kronor inklusive moms. Denna 
kostnad faller på dödsboet att betala. I 
priset ingår ingravering av ett namn 
och platsnummer. Vid ingravering av 
ytterligare ett namn (makar) tillkom
mer en kostnad på cirka 2.000 kronor 
(nuvarande pris). Kostnaden för num
merstenen står kyrkogårdsförvalt
ningen för. Eftersom det är meningen 
att kostnaderna löpande ska utgöra 
självkostnadspris, kan den faktiska 
kostnaden variera över tid. Utförandet 
ska vara enhetligt. Beställning kan 
därför endast göras av kyrkogårdsför
valtningen och först efter att betalning 
har skett. Kyrkogårdsförvaltningen 
ska alltid kontaktas för korrekt pris på 
namnplattan innan gravsättningen.

Kistgravlund på Mjällby kyrkogård
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Markering av gravplatsen
Gravplatsen markeras med en granitsten 
(nummersten) som är ungefär 15 x 15 cm 
i storlek. Denna sten placeras i gravens 
mittlinje i grussträngen längs med häck
en. Stenen har ett inblästrat nummer som 
återfinns på gravens namnplatta som 
finns vid den gemensamma smycknings
platsen. På namnplattan graveras namn, 
födelse och dödsdatum in. Namnplat
torna bärs upp av en fyrsidig granitpela
re liknande den i askgravlunden på Ysa
ne kyrkogård.

Gemensam utsmyckningsplats 
Själva utsmyckningsplatsen är gemen
sam och ligger i anslutning till gravplat
sen. Här finns en kombinerad hållare för 
vaser och lyktor där besökare kan sätta 
snittblommor och tända ett ljus. Ingen 
annan utsmyckning än den som tillåts på 
den gemensamma utsmyckningsplatsen 
får förekomma. Inom området finns ock
så en sittbänk i grå granitsten med pole
rad sits som inbjuder till en stunds still
het och ro.

Text: Ebbe Södergren
(ordf. kyrkogårdsutskottet)

Foto: Anette Olofsson

På gång: Askgravlund på Mjällby kyrkogård

nom kyrkogårdsförvaltningen och 
bekostas av dödsboet.

Kyrkogårdsförvaltningen återkommer 
med mer information i senare num
mer av KyrkNytt när askgravlunden 
är klar att tas i bruk.

Kyrkorådet har beslutat att anlägga en 
askgravlund på Mjällby kyrkogård. 
Askgravlunden är planerad att ligga i 
anslutning till den nya kistgravlunden. 
Den ska ha drag av denna och påmin
na om den askgravlund som finns på 
Ysane kyrkogård.

Askgravlunden är liksom kistgravlun
den ett kollektivt gravskick utan grav
rätt, vilket innebär att inget gravbrev 
utfärdas och ingen gravrättsinnehava
re finns. Anhöriga kommer att ha rätt 
att närvara vid gravsättningen. En

skilda gravvårdar eller planteringar är 
inte tillåtna. 

Det är kyrkogårdsförvaltningen som 
sköter askgravlunden och svarar för 
all plantering inom dess område. Be
sökare får bidra till utsmyckning med 
snittblommor och ljus, men bara på 
den plats som är avsedd för detta än
damål. 

En namnplatta placeras på en gemen
sam gravvård (granitpelare). Beställ
ning av namnskylt kan endast ske ge
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Min farfar Olof Persson (18591951) var 
en i bygden mycket omtyckt man. Han 
var omtyckt därför att han var så 
hjälpsam. Han föddes i ett fattigt hem i 
Torrahem i Hörby by. Hans föräldrar 
var husmannen Per Svensson och hans 
maka Hanna. I tidig ungdom gick han 
till sjöss och seglade då med sin mor
bror Ola Svensson som var sjökapten. 
Farfar for över världens alla hav och 
hans liv kunde ibland bli äventyrligt. 
Två gånger drabbades han av den gula 
febern och var nära att dö. Sjukdomen 
fick han första gången i Calcutta i Indi
en och den andra gången drabbades han 
av sjukdomen i Manilla i Filippinerna. 
Hur det nu var så kom han på benen och 
en dag hoppade han i land i Australien 
där han några korta år drev en restau
rang i Canberra. Men hur det nu var så 
fick han till sist hemlängtan och en dag 
när hans morbror sjökaptenen Ola 
Svensson med sitt fartyg kom till Aus
tralien mönstrade farfar ombord och 
blev sjöman på nytt. Efter hemkomsten 
till fädernejorden köpte han sig ett litet 
stenigt hemman i Siretorp av hem
mansägaren Jöns Bengtsson som 
kallades för ”Norregårds Jössen”. Farfar 
tog bara en skörd där och lyckades med 
att sälja hemmanet till Jöns Bengtsson, 
som åter blev dess ägare.

Farfar ville tydligen bli bonde igen och 
han köpte därför ett litet hemman i Hos
aby där han stannade för gott. Men far
far var inte bara bonde. Han hade ytter
ligare fyra yrken. Han var nämligen 
slaktare, sadelmakare, skomakare och 
stämningsman. Vad var nu stämnings
man för något. Jo, han fick följa med 
fjärdingsmannen när denne meddelade 
stämning åt någon åtalad. Farfar skulle 
så att säga vara ett bevis på att stämnin
gen utförts.

Den vackraste bilden av farfar var för 
mig när han skulle gå till nattvarden. 

Då var han klädd i hög hatt och vit ro
sett. Farfar var vad man förr sa 
”kyrkegrann”. Det betydde att han del
tog flitigt i gudstjänsterna i Mjällby kyr
ka. Han gick till fots till kyrkan när han 
var nära 90 år.

Vad gäller farfars sadelmakeri var han 
mycket anlitad av byns bönder. Ibland 
kunde hans farstu vara full av trasiga 
seldon som bönderna kommit med. Då 
och då hände det att farfar blev hämtad 

av någon bonde för att sitta på deras 
gård och laga selar.

Sin 70årsdag den 19 oktober 1929 fi
rade han hos sina fyra barn i Amerika. 
Farfar hade haft en mycket stor familj. 
Han och hans hustru Elsa hade nio barn 
och inte mindre än fem av dessa emi
grerade till Amerika. Sonen Otto var 
bara i Amerika ett par år. Han kom hem 
svårt lungsjuk och dog 1913 vid 21 års 
ålder.

Min farfar Olof Persson  
var mycket ”kyrkegrann”

Bonden Olof Persson vid sin Bibel, vilken han flitigt och idogt studerade. 
Foto av foto: M.B.
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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. ”

Vårkryss

Lösning till Vinterkryss 
2016/17

Vinnare av "vinterkryss"
1:a pris: MajBritt Olsson
2:a pris: Sanna Bengtsson
3:e pris: Arne Palmqvist
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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REDAN DET DAGAS,
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HERDEN FÖR HJORDEN
MÄNSKA ÄR VORDEN.
NU ÄR DET JUBELÅR.

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

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

De sista veckorna av sitt långa liv låg far
far på Jörgensgården där han dog den 12 
maj 1951, 91 och ett halvt år gammal. 
Jag besökte honom någon dag innan han 
dog. Han sade då att ”det är slutet som 
kommer nu Otto”. Han kallade mig för 
Otto eftersom han hade haft en son med 
det namnet. Farfar begrovs den 18 maj 
1951. På hans begravning talade fiskaren 
Frans Nilsson från Hörvik. Han höll ett 
trösterikt tal. Han kallade farfar för ”den 
lille, lille mannen med den stora, stora 
själen”. Farfar var nämligen ganska liten 
till växten.

Farmor Elsa Persson dog 1915 vid endast 
51 år. Hon var född i Lörby. 

På gravplatsen vilar förutom farfar och 
farmor deras barn Otto samt hov
mästarinnan Helga Olofsson. Farfars 
gravplats gränsar intill den Landergrens
ka graven. Säkert valde farfar gravplats 

där eftersom han var släkt med kyrko
herden och hovpredikanten Nils Lander
gren som under ett antal år var kyrko
herde i Mjällby.

Tiden ilar åstad och vi människor måste 
följa med. Till sist blir vi gamla, i varje 
fall de flesta. Den som skriver detta har 
bara några dagar fram till 82 år. Bibeln 
säger: ”En människas liv varar i sjuttio 
eller åttio år om det bliver långt och när 
det är som bäst är det bara möda och 
fåfänglighet.” Och visst kan det stämma. 
Våra dagar är utmätta och så en dag rin
ner timglaset ut. Johan Olov Wallin 
skriver: ”Våra stunder ila / till den tysta 
hamn / Låt oss få vår vila / Jesu i din 
famn / Och till målet komna / Somna i 
ditt dyra namn.”

Ove Johnsson



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)
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1967-68, enligt beslut av skolstyrelsen 
i Mjällby, detta på grund av att elev-
antalet kraftigt minskat. Klasserna 1-2 
kommer att överföras till Mjällby skola, 
så även 1-2 vid Istaby skola. Övriga si-
retorpsklasser skall överföras till sko-
lan i Istaby. Skolstyrelsen uttalar i sitt 
beslut att det är med vemod man måste 
fatta det drastiska beslutet.
- Feststek, plommon- och ananasspäck-
ad per kg 12.30, Svensk unganka per kg 
7.90, Bräckkorv per kg 6.95, sidfläsk 
tvärs över per kg 9.80, Knalle per styck 
1.00, Jaffa apelsiner per kg 1.40.
 - Åttioårig hörviksdam tillhör väder-
lekstjänstens veteraner. Väderstatio-
nen i Hörvik upprättades vid årsskiftet 
1923-24 hemma i stugan hos ålfiskaren 
Axel Nilsson då denne fått erbjudande 
om arbetet tack vare sitt arbete som 
stormvarningsstationsskötare på Lis-
tershuvud. Det var dock makan Betty 
som fick ta hand om rapporterna till 
flygstationerna i Kalmar och Malmö, 
vilka tillsammans med en station i 
Stockholm var de enda som fanns i 
Sverige på den tiden. Det hände när 
flyget tog sina första stapplande steg 
i landet och det var dåligt ställt med 
flygfyrar på traden Kalmar – Stock-
holm – Berlin, vilken var den första ut-
landsrutten för svenska plan, då inrät-
tades dessa väderstationer. Uppgifterna 
lämnades så gott som dygnet runt, det 
var i regel 6-8 rapporteringar, som-
martid ökades dessa ytterligare. Fiska-

rena hade stor hjälp av makarna Nils-
sons väderprognos, vilken anslogs vid 
hamnplanen i fiskeläget. Rapporterna 
lämnades fram till andra världskrigets 
utbrott på telefon till flygvapnet och 
makarna Nilssons telefon var jämte 
lägets fiskhandlares de enda i samhäl-
let som hade nattkopplat. Betalningen 
för ett omfattande arbete var inte över 
sig, 300 kronor per år, men i gengäld 
erbjöds flygresor vid ett par tillfällen, 
dessa utnyttjades dock aldrig av ma-
karna Nilsson.
23 jan. Vinterns första snösväng över 
Lister i veckohelgen, som under den 
gångna veckan efter vårljumt i luften 
plötsligt fått den första ordentliga vin-
terknäppen för året. Vägmyndigheter-
na fick kalla in hela sina disponibla ar-
betsstyrka för att hålla vägarna farbara.
- Listermink av fin kvalité premierades 
i Sölvesborg. Fr.v. ses kommisarien för 
premieringen, köpman Fritiof Persson, 
Hörvik, värdinna fru Inger Nilsson, 
Sölve, minkgårdsägare Bennie Nilsson, 
Hosaby, som visar fram den lott pastell-
skinn som erövrade högsta poängsum-
man, värdinnan fröken Tonnie Persson, 
Hörvik, samt en av domarna, mink-
gårdsägare Uno Carlström, Vaggeryd.
- Djur- och mangårdsbyggnaden, hos 
lantbrukare Thore Johansson, räddades 
vid en häftig brand i Hosaby. Medan 
elden härjade som värst och taket ra-
sade in på flera ställen i den 60 m långa 
längan, så lyckades Mjällby brandkårs 

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

2 jan. Under 1966 inflöt i Mjällby 
församling omkring 29.000 kronor i 
kollekter och 11.000 kronor i gåvor till 
mission, sjömansvård och Lutherhjä-
pen omtalar kyrkoherde Rudolf Stjern-
quist för tidningen.
16 jan. Komminister Henry Håkans-
son tog på söndagen avsked av mjäll-
byborna. De ord som uttalades från 
predikstolen i Mjällby kyrka gick rakt 
in i åhörarnas hjärtan. Orden ingick i 
den avskedspredikan som komminis-
ter Håkansson höll på söndagen i ett 
tempel som var fyllt till det närmaste 
sista plats. Under de jämt tjugo år som 
Henry Håkansson innehaft komminist-
raturen i Mjällby har han alltid strävat 
efter att förkunna kärlekens budskap. 
Efter avskedspredikan höll han tacktal 
till församlingsborna och kyrkans tjä-
nare och erinrade om de stora föränd-
ringar som skett i församlingen under 
hans 20-åriga missiv där. Dock finns 
det två saker som tidens tand inte för-
mått göra någon skada. Det är Guds ord 
och Mjällby vackra kyrka. Framme i 
koret blev sedan Håkansson och hans 
maka Eva varmt hyllade med bokverk 
och blommor.
- Framlidne godsägare Nels Nelsson, 
Ekengård, var en verklig eldsjäl när 
det gällde att få tillstånd till ett försam-
lingshem i Ysane. En särskild stiftelse 
bildades, med Nels Nelsson som ord-
förande, för att bygga och förvalta för-
samlingshemmet och kassaförvaltare 
sedan starten har varit fru Pauline Hå-
kansson, Norje, som har kunnat glädja 
sig åt ett gott intresse när det gäller att 
skänka pengar. En större gåva kom från 
jordbruksarbetaren Nils Andersson och 
hans maka Selma i Ysane, som skänkte 
2.000 kronor och i samband med jord-
fästningar under fjolåret inflöt hela 
2.525 kronor till församlingshemmet. 
Kostnaden för gardiner till samtliga 
fönster har syföreningen svarat för.
21 jan. Siretorps skola, som ligger 
mitt i byn, läggs ned fr.o.m. läsåret 
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nu är mudderverket Gripen V i arbete 
med att muddra ”Kåsahamnen”.
- Hushållningssällskapet anordnade 
husmorsträff i Norje skola för ett 30-
tal intresserade damer. De fick ta del 
av olika råd om måltider och matlag-
ning av hemkonsulent Sigrid Håkans-
son, som även bjöd provsmakning av 
olika rätter och där hon betonade vik-
ten av olika vitaminer samt varning av 
för mycket kalorier.
20 mars Palmsöndagen är den svens-
ka kyrkans stora offerdag för hjälpen 
till u-länderna och där har mjällbybor 
skänkt över 16.000 kronor i fastebös-
sorna.
4 april Vid Mjällby kommunalfull-
mäktiges sammanträde beviljades 
41.000 kronor ur allmänna investe-
ringsfonden, för ombyggnad av före 
detta Klockaregården i Mjällby. Skol-
styrelsen begärde beloppet för att där 
inreda tre klassrum samt biutrymme 
och att ersätta nuvarande vasstak 
med tegel.
- Sölvesborgs brandkår kallades till 
lantbrukare Ivar Bengtssons gård i 
Ysane, där eld utbrutit i en traktor som 
användes vid arbete i en skogsdunge. 
Förmodligen har elden uppstått efter 
kortslutning i Ferguson-traktorn, som 
av branden blev totalförstörd.

manskap dra ut och rädda 37 grisar ur 
svinstallet så även 11 nötkreatur, dä-
remot innebrändes ett hundratal höns. 
Här förvarades också ett stort antal 
jordbruksmaskiner och redskap som 
blev totalförstörda, medan mangårds-
byggnaden, som ligger endast 2.5 m 
från längan, var starkt hotad men elden 
tog aldrig fäste i den.

- Värpdatum på ägg lanseras av Hörby-
firma till våren. Om denna konsument-
vänliga åtgärd berättar direktör Eric 
Bergfors i Äggbolaget. I gamla mejeriet 
i Hörby har det tillbyggts ett packeri 
som tar hand om stora mängder ägg. 
Från ca 1400 leverantörer i Blekinge 
och nordöstra Skåne tas emot ca 10 ton 
ägg fem dagar i veckan och lika mycket 
levereras. För uppsamling av ägg har 
firman åtta bilar. Medan leverans till 
försäljningsfirman i Stockholm sker 
med långtradare. På företaget finns 35 
personer anställda som tar hand om 
äggen från rullband till sorteringen, där 
kapaciteten är ca 30.000 ägg i timmen.
- Tidningsbud på landsbygden är 
inget latmansgöra. Fru Judith Rehn-
ström, Hörvik, har varit Sölvesborgs-
Tidningsbud i snart fem år. Att vara 
tidningsbud på sommaren är enbart 
trevligt, men vintertid kan det ha sina 
besvärligheter. Det är ett 150-tal abon-
nenter i Hörvik, Hala Håla och Krokås 
som sex dagar i veckan skall ha sina 
tidningar. Men numera går det snab-
bare sedan mopeden togs till hjälp och 
ersatte cykeln.

30 jan. Predikan i Kyndelsmässoda-
gens högmässa i Mjällby kyrka hölls av 
folkskollärare Enoch Oredsson, Lörby, 
som har biskopens venia härför. Det 
torde vara första gången en lekmanna-
predikant predikar i kyrkan i Mjällby. 
Herr Oredsson är som bekant såväl 
kyrkofullmäktiges ordförande som 
kyrkovärd i församlingen.
14 feb. Guldplakett åt listerdam. Vid 
mjölkpropagandans utdelningar av pla-
kett och diplom för god mjölkskötsel 
tilldelades fru Thilda Olsson, Istaby, 
den sällsynta guldplaketten. Utdelning-
en skedde i Jämshög och förrättades av 
distriktsveterinär Bertil Stubbendorff, 
Olofström. Fru Olsson fick dessutom 
av Blekinge Mejerier genom mejerifö-
reståndare Knut Andersson, Gränum, 
mottaga ett dussin silverskedar.
20 feb. Avslutning på vinterlovet i 
Mjällby samlade nära 175 i ungdoms-
gården och där underhöll skoleleven 
Göran Andersson med sång till eget 
gitarrackompanjemang. Det var första 
gången Mjällby fritidsnämnd stod för 
arrangemanget kring skollovsveckan, 
vilket har inneburit utflykter och täv-
lingar i bordtennis, badminton, sim-
ning och ishockey.
4 mars Hörviks fiskehamn, som är 
den näst största på Lister, håller för 
närvarande på att ändras och byggas 
om avsevärt och de pittoreska kåsarna 
i hamnen försvinner. Det blir förstärk-
ning och höjning av vårbrytaren. Just 
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Vid ett digert prisbord, t.v. ordförande i fritidsnämnden, skolvaktmästare Åke 
Jeppsson, tillsammans med pristagarna i pojkarnas bordtennismästerskap: Sten 
Ståhlberg, Bo Andersson, Erland Eriksson, Tommy Bengtsson, Yngve 
Mårtensson samt ledaren i BTK-Lister Tord Bertilsson
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Torsdagen den 30 mars  
kl. 18:30.Mjällby kyrka .

Rapsbaggar, 
Potensgivare och 
Sirila gentlemän 

Karin Brunk Holmqvist är en 
flitig skribent och en av Sveriges mest lästa och uppskattade 
författare. 
Karin befolkar sina romaner med personligheter, vilka för 
några årtionden sedan utgjorde omistliga inslag i de 
sydsvenska landskapens agrara miljö. En tid då ytter
dörrarna stod olåsta, kaffegästerna avlöste varandra och 
man satt i timmar och väntade på ett rikssamtal eller där 
grannfruns nya hatt var veckans största händelse. 
Med humor och mycket hjärta får vi möta hennes vardags
hjältar, som inser att det aldrig är för sent att förändra livet. 
Karin låter krocken mellan gamla och nya tider, landsort 
och stad, blomma ut i underhållande skrönor fyllda av 
mänsklig storhet och tillkorta komman den.
Skratten, liksom karaktärerna i Karins böcker, bär man med 
sig länge. Stämningen är hemtrevlig och oförarglig och på 
ett föredömligt sätt har atmosfären och tidsandan från den 
svenska landsbygden bevarats i Brunk Holmqvist böcker 
– en tid som en gång var, men som inte längre är.  
Hjärtligt välkommen på en föreläsningsafton med mycket 
humor! 

Fritt inträde. Fika. Föreläsningen texttolkas
Arrangör: Mjällby Lekmannakår och Mjällby församling 
i samarbete med Sölvesborgs släktforskarförening och 
Vuxenskolan

Torsdagsträffar
i Mjällby församlingshem

Torsdag 9/3 kl. 14.00
”Briggen tre bröder” spelar och sjunger

Torsdag 6/4 kl. 14.00
”Mongoliet – landet med den blå himlen”, 

naturfotograf Ingmar Skogar visar bildspel

Torsdag 11/5
Torsdagsträffens utfärd. Mer info kommer

Anslagstavla

Påskens 
gudstjänster

• Skärtorsdag 13 april 
Kl. 19.00: Skärtorsdagsmässa i Mjällby kyrka, 
Solveig Wollin

• Långfredag 14 april 
Kl. 10.30: Långfredagsgudstjänst i Mjällby 
kyrka, medverkande: Patrik Carlsson och 
Kyrkokören. 
Kl. 18.00: Musikandakt i Ysane kyrka, 
medverkande: Patrik Carlsson och Ida 
Knutsson – fiol.

• Påskdag 16 april 
Kl. 10.30: Gudstjänst i Mjällby kyrka, 
medverkande: Solveig Wollin och barnkörerna.

• Annandag påsk 17 april 
Kl. 11.00: Mässa i Ysane kyrka, medverkande: 
Patrik Carlsson och Rolf Nilsson  sång. 
Kl. 13.45: Gudstjänst med dop i Hanö 
Missionshus, medverkande: Patrik Carlsson och 
Rolf Nilsson – sång. Kaffe.

Foto: M.B

Gudstjänst  
med kyrklunch i Ysane!

Söndagen den 9 april kl. 11.00

Gudstjänst i Ysane kyrka, medverkande: 
Solveig Wollin och Yganokören. Fasteinsam-
lingen avslutas. Kyrklunch med underhållning 
i Ysane församlingshem. Ingen föranmälan.
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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

Vidar Arne Bernt Hjalmarsson, Krokås 1/10
Hannes Stefan Villy Kjellsson, Nogersund 1/10
John Axel Tagesson, Stiby 2/10
Oliver Baltrusis, Nogersund 8/10
Alice Catrin Clarissa Elvira Lindeqvist, Lörby 9/10
Greta Anna Lennartsson, Hällevik 23/10
Finn Loke Ragnar Thomassen, Nogersund 23/10
Elsa Elisabeth Ida Andersson, Sölvesborg 29/10
Saga Alma Mikho Mallo, Hosaby Björke 29/10
Carl Vidar Jörnkrans, Lörby 30/10
Liten Bina Boo Pilthammar, Hällevik 3/11
Alicia Novalie Matilda Ekstrand, Sölvesborg 3/12
Hillevi Lena Danielsson, Norje 4/12
Malte Oskar Hilding Velin, Hällevik 10/12
Penny Emma Viola Schjölin, Ysane 10/12
Emma Marie Felicia Liljedahl, Istaby 11/12
Prins Mio Vilgot Pilthammar, Hällevik 29/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2016/2017
Redaktionen: Marcus Bernhardsson, Birgit Larsson, Maria 
Duvald, Marie Nilsson, Ebbe Södergren och Anette Olofsson 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

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

Mikaela Ingvarsson och Robin Knutsson, Norje 8/10
Ingela Joelsson och Conny Björklund, Mörby 3/12
Kristina Löfgren och Mattias Velin, Hällevik 10/12

Vigsel

Oskar Karlsson, Ysane 7/10
Margareta Svensson, Mjällby 14/10
Svea Hörmarker, Hörvik 26/10
Elsa Phersson, Nogersund 11/11
Henning Knutsson, Hällevik 11/11
Tord Ragnarsson, Tocken 17/11
Elsie Bengtsson, Krokås 18/11
Uno Nilsson, Mörby 30/11
Tage Husberg, Kristianstad/Hosaby 1/12
Ulla Lagerberg, Norje 2/12
Inge Rose Persson, Hällevik 7/12
Hans Ingvar Ebbesson, Lindskog 8/12
Ulf Nilsson, Hörvik 9/12
KarlErik Martinsson, Västra Näs 14/12
Roger Björk, Tocken 14/12
Berit Dahlbeck, Pukavik 21/12
Siv Möller, Pukavik 22/12
Yngve Nilsson, Sölvesborg 23/12
Ingemar Ivarsson, Valje 28/12
Nisse Ljungberg, Norje 30/12

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

Onsdag 1/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Fredag 3/3
18.00  Listerkyrkan i Hällevik, Världsböndagen, program från 

Filippinerna: ”Har jag varit orättvis mot er?”, kaffe.

Söndag 5/3  Första söndagen i fastan
18.00 Ysane kyrka, kvällsmässa, Patrik Carlsson, Ungdomskören.

Torsdag 9/3
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, ”Briggen 3 

bröder” spelar och sjunger.

Söndag 12/3  Andra söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst med dop, Solveig Wollin. 

Söndag 19/3  Tredje söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst Patrik Carlsson.

Lördag 25/3
18.00  Mjällby kyrka, musik och lyrik med ”Kvintetten 5 röster” 

från Åhus, andakt: Solveig Wollin.

Söndag 26/3  Jungfru Marie bebådelsedag
10.30  Mjällby kyrka, mässa, Solveig Wollin, Kyrkokören.

Torsdag 30/3
18.30  Mjällby kyrka, Bygdehistorisk afton: ”Rapsbaggar, 

Potensgivare och Sirila gentlemän”, Karin Brunk 
Holmqvist, fika.

Söndag 2/4  Femte söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Onsdag 5/4
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Torsdag 6/4
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, bildspel: 

”Mongoliet – landet med den blå himlen”, Ingmar 
Skogar.

Söndag 9/4  Palmsöndagen
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Yganokören, 

Fasteinsamlingen avslutas, kyrklunch med underhållning 
i Ysane församlingshem.

Torsdag 13/4  Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Solveig Wollin.

Fredag 14/4  Långfredagen
10.30  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson, 

Kyrkokören. 

18.00  Ysane kyrka, musikandakt, Patrik Carlsson, Ida Knutsson 
– fiol. 

Söndag 16/4  Påskdagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, 

barnkörerna.

Måndag 17/4  Annandag påsk
11.00  Ysane kyrka, mässa, Patrik Carlsson, Rolf Nilsson – 

sång.
13.45  Hanö Missionshus, gudstjänst med dop, Patrik 

Carlsson, Rolf Nilsson – sång, kaffe.

Söndag 23/4  Andra söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Patrik Carlsson.

Lördag 29/4
11.00  Mjällby kyrka, konfirmation, Solveig Wollin.

Söndag 30/4  Tredje söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Onsdag 3/5
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 7/5  Fjärde söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, mässa, Patrik Carlsson, Frida Jörnkrans 

– sång.

Torsdag 11/5
 Torsdagsträffens utfärd.

Söndag 14/5  Femte söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin.

Söndag 21/5  Bönsöndagen
16.00  Mjällby kyrka, familjegudstjänst med musikal, Patrik 

Carlsson, Musikalgruppen, Barnkören, utdelning av 
”Bibel för barn” till barn födda 2011.  

Torsdag 25/5  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Solveig Wollin, Rolf 

Nilsson – sång, Stefan Andersson och Axel Carlsson – 
trumpet. 

Söndag 28/5  Söndagen före pingst
18.00  Ysane kyrka, kvällsmässa med musik, Solveig Wollin, 

Ida Knutsson – fiol, Camilla Hellgren – piano och 
orgel.

Lördag 3/6  Pingstafton
18.00  Mjällby, helgmålsbön vid minneslunden, Patrik 

Carlsson.

Söndag 4/6  Pingstdagen
16.00  Mjällby kyrka, spelmansmässa ”Genom tidens 

gång”, Patrik Carlsson, körsångare från Mjällby och 
Sölvesborg, gemensam gudstjänst med Sölvesborgs 
församling.

Kalendarium

Våren 2017

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


