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Maria Duvald, Bo Knutsson, Solveig Wollin och Marie Nilsson är fullt koncentrerade på att roa Torsdagsträffens 
besökare! Foto: Anette Olofsson 2017-01-12



Förnyelse i ord och toner
Vi ska få en ny kyrko
handbok. Kanske hör 
de du talas om det i 

höstas. Det var då som kyrkomötet 
bestämde att vi ska börja använda 
nya gudstjänstordningar under 2018. 
En del medier rapporterade kort om 
beslutet: ”Svenska kyrkan får en ny 
kyrko handbok, vilken ersätter den 
som gällt sedan 1986”. Några tänkte 
nog att det inte spelar så stor roll, att 
det inte kommer att märkas så myck
et. Andra blev oroliga och undrade 
om det som vi känner igen i kyrkans 
gudstjänster kommer att förändras. 
De flesta blev förhoppningsvis glada 
och tänkte att en ny handbok ger oss 
nya möjligheter att fira gudstjänst 
på ett sätt som passar i vår tid och i 
vår församling. Alla har nog lite rätt 
men jag hoppas och tror att de sist
nämnda har mest rätt. Äntligen! ut
brast många av oss. Det har varit en 
utdragen process med många förslag, 

försöksordningar, remisser, förhopp
ningar, besvikelser och ibland även 
upprörda känslor. Vår församling var 
delaktig i remissarbetet då vi under 
hela år 2013 använde ett förslag till 
nya ordningar i alla våra gudstjäns
ter. 

I den nya handboken finns riktlin
jer för olika slags gudstjänster och 
mässor. Där finns ordning för dop, 
konfirmation, vigsel och begravning 
samt en hel del annat. Orden och to
nerna är till viss del nya men allt är 
inte nytt. Mycket av det välkända är 
kvar. En del är så lite förändrat att 
inte många kommer att märka det. 
Vi kan själva välja att fira en tradi
tionell gudstjänst eller högmässa. 
Vi kan också pröva nya former och 
känna att texter och musik passar in i 
vår egen tid. Därmed kan de bli mer 
tillgängliga för oss. Precis som med 
kyrkohandboken från 1986 är den 

lokala friheten stor. Vi kan anpassa 
gudstjänstformerna så att de blir bra 
för oss i Mjällby församling. Vi kan 
variera så att vi följer traditionen 
ibland och skapar något nytt ibland, 
så som vi är vana vid att göra. 

På pingstdagen får vi börja använda 
de nya gudstjänstordningar som allt
så gäller för hela Svenska kyrkan. Vi 
gör det under festliga former i Mjäll
by kyrka, tillsammans med Sölves
borgs församling. Men först kommer 
förstås fastan, påsken och flera andra 
helger. Hoppas att vi ses i våra olika 
gudstjänster och verksamheter. Un
der våren introduceras flera nya för
troendevalda sina uppdrag samtidigt 
som vår komminister Solveig Wollin 
tillträder en ny tjänst i Jämshög. Vi 
önskar dem Guds välsignelse i nya 
uppgifter. Oss alla önskar jag en skön 
vår med mycket ljus och värme!
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Flykting och skräddare

Hawa är 26 år och har gått 
skräddar utbildningen som 
Svenska kyrkan stöder gen
om LWF. Hon bor i flyk
tinglägret Batil i en hydda 
bestående av lera och trä 
som familjen byggt själva. 
Hon har bott i Batil sedan 
några år tillbaka, då hon fly
dde ifrån Blue Nile i Sudan. 



3

När Sydsudan bildades 2011 var det 
flera gränsområden vars linjer inte 
fastställdes. I dessa områden, bland 
dem Blue Nile, uppstod strider som 
tvingade människor att fly. På grund 
av gerillaverksamheten tillåter Sudan 
inte heller humanitär hjälp till dessa 
områden.

Hawa blev gift som 15åring. Idag 
har hon sex barn att försörja, den 
yngsta bara fem månader gammal. 
Innan hon gick skräddarutbildningen 
var hon som de flesta andra i lägret, 
beroende av FN:s matransoner. 
Familjen är fortfarande beroende av 
dessa, men idag ger pengarna hon 
tjänar på att sy och sälja kläder ett 
välkommet tillskott. För de pengarna 
kan hon köpa det hon behöver som 
inte ingår i matransonerna. Familjen 
klarar sig bättre eftersom hon också 
slipper byta ransonerna mot annat 
vilket annars är vanligt.

– Genom projektet har jag lärt mig 
läsa, räkna, sy och nu har jag en liten 
verksamhet som stärker familjens 
ekonomi, säger hon.

Hawa hade tur som fick gå utbildnin
gen. Den är hett eftertraktad i lägret. 
Ett byråd bestående av religiösa le
dare och andra samhällsaktörer, 

bestämmer vilka som får gå utbild
ningen. Deras beslut är baserade på 
vilka som har störst behov. Nu 
bedriver Hawa en egen verksamhet 
där hon syr skoluniformer som hon 
säljer. Projektet tillhandahåller 
symaskinen, som hon delar med tre 
andra kvinnor, och förser också 
kvinnorna med allt material de be
höver. 

Skoluniformerna säljer hon för 100 
sudanesiska pund (cirka 8 kr) per 
plagg. Hon syr också kläder till sig 
själv, sin familj och släktingar. 
Symaskinen har hon ställt på ett bord 
utanför sitt hus, så att hon ska synas.

– Då kan folk beställa av mig när de 
går förbi.

Alla som går skräddarutbildningen 
får först gå en kurs där de lär sig att 
läsa och räkna så att de kan mäta upp 

tyg till exempel. Dessutom behöver 
de kunna läsa och skriva för att sen
are sköta en verksamhet. Viljan att 
lära sig att läsa är så stor bland de 
vuxna i lägret att denna kurs ofta har 
dubbelt så många deltagare än de 
som ska gå skräddarutbildningen. 
Stoltheten som kvinnorna känner när 
de kan skriva sitt namn istället för att 
sätta ett tumavtryck är enorm.

– Många vuxna har helt enkelt aldrig 
fått tillgång till någon sorts utbild
ning över huvud taget. Därför är det 
här värt mycket. De får dessutom 
lära sig lite engelska på dessa kurser, 
vilket är väldigt populärt, säger Else 
Berglund, ansvarig för Svenska kyr
kans flyktinginsatser i östra Afrika.

Text: Anna Jonasson 
Foto: Magnus Aronson/IKON

OM SKRÄDDARUTBILDNINGEN:
Hittills har 35 personer gått utbild
ningen. Utbildningen pågår i 18 
månader.

Hittills i år har projektet genererat 
6 195 skoluniformer.

Målet är att få yrkesutbildningarna 
certifierade så att de som gått 
kursen senare kan söka arbete som 
skräddare var som helst. 

I flyktinglägret Batil bor det cirka 
43 200 flyktingar.

OM SYDSUDAN
I Sydsudan pågår världens snab
bast växande flyktingkris. Stora 
delar av landet har drabbats av 
svält och inbördeskrig. En tred
jedel av befolkningen är på flykt. 
Samtidigt tar landet emot flykting
ar från Sudan som också flyr från 
krig. Via LWF (Lutherska världs
förbundet/Lutheran World Federa
tion) stödjer Svenska kyrkans in
ternationella arbete tiotusentals 
sudanesiska flyktingar så att de 
kan skapa sig en dräglig och trygg 
tillvaro i flyktinglägren.

STÖD SVENSKA 
KYRKANS 

INTERNATIONELLA 
ARBETE!

SMS:a LIV till 72905 
och ge 100 kronor 

eller swisha din gåva 
till 9001223. Tack!

Läs mer: www.
svenskakyrkan.se/

internationelltarbete 
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Kyrkorådet 
i Mjällby församling 2018-2021

Svenska kyrkan är en öppen 
folkkyrka som styrs av folk
valda kyrkopolitiker tillsam
mans med biskopar, präster 
och diakoner. Kyrkans med
lemmar ska vara med i be
sluten och besluten ska vara 
demokratiska. 

Sedan skiljandet från staten år 2000 
sköter kyrkan själv sina val. Av prak
tiska och pedagogiska skäl används ett 
liknande tillvägagångssätt som i de 
allmänna valen, det vill säga val vart 
fjärde år till församlingarnas styror
gan, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. 
En del skillnader finns, bland annat 
heter det inte ”partier” i kyrkovalet 
utan nomineringsgrupper. 

I kyrkovalet 2017 röstade nära en mil
jon medlemmar. I Mjällby församling 
ökade valdeltagandet från 12,94 % vid 
kyrkovalet 2013 till 17,79 %, det vill 
säga en ökning med 4,85 procentenhe
ter. Kyrkofullmäktige är högsta beslu
tande organ i församlingen och vid 
höstens val ställde tre nominerings
grupper upp i det lokala valet till kyr
kofullmäktige: Kyrkans Bästa, Social
demokraterna och Sverige  demo  kra  terna. 
Kyrkofullmäktige i Mjällby försam
ling består av 25 ledamöter samt 7 er
sättare och i höstens val fördelade sig 
mandaten enligt följande: Kyrkans 
Bästa fick 14 mandat, Socialdemokra
terna fick 5 mandat och Sverigedemo
kraterna fick 6 mandat. 

Det är kyrkofullmäktige som väljer le
damöter och ersättare till kyrkorådet.  
Vilka som ska vara med i kyrkorådet 
bestäms inför varje ny mandatperiod. 

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse 
och ansvarar tillsammans med kyrko
herden för att församlingens grund
läggande uppgifter blir utförda. De 
grundläggande uppgifterna är följan
de: att fira gudstjänst, bedriva under
visning samt att utöva diakoni och 
mission. Tillsammans med kyrkoher
den ansvarar kyrkorådet alltså för led
ning, samordning och tillsyn inom 
för  samlingen. 

Kyrkorådet i Mjällby församling be
står mandatperioden 20182021 av 12 
valda ledamöter och 7 ersättare, där
utöver tillkommer kyrkoherden som 
enligt Kyrkoordningen är självskriven 
ledamot. 

Text: Anette Olofsson
Foto: Pia Mattisson

Från vänster: Kyrkoherde Patrik Carlsson, sekreterare Anette Olofsson, ledamot Bengt Jansson (S), ledamot Sven-Inge 
Antonsson (KB), ledamot Mona Wadin Nilsson (SD), ledamot Ebbe Larsson (KB), ersättare Maria Knutsson (KB), 
kyrkofullmäktiges ordförande Bo Knutsson – adjungerad (KB), kyrkorådets ordförande Kith Mårtensson (KB), ledamot 
Ewy Svensson (KB), ersättare Birgitta Bergström (KB), ledamot Margreth Persson (SD), ersättare Bert Persson (SD), 
ledamot Uno Hellgren (KB), ledamot Uno Johansson (S), ersättare Kerstin Edvardsson (KB) och ledamot Maivor 
Johnsson (KB). På bilden saknas: ledamot Ingrid Friman (KB), ersättare Ylva Nilsson (S), ersättare Jan-Erik Pilthammar 
(KB), ersättare Jesper Bengtsson (KB) och kassör Lina Bengtsson. (KB)=Kyrkans Bästa (S)=Socialdemokraterna (SD)= 
Sverigedemokraterna



djup tro och bibelsyn som plötsligt bara blir av. Mötena med 
flyktingarna var omvälvande.

Så mycket kärlek och tillit, så många möjligheter att se bö
nens kraft och bibelordets bärighet. Så berikande att kunna 
möta församlingsbor år efter år, viga ”gamla” konfirmander 
och döpa deras barn. Jag har även fått spexa och tramsa till 
med mina kära kollegor i Cafe´da Capo! 

Tack för allt ni gett mig. Jag vet att jag bär med mig era 
lyckönskningar och goda råd till min nya tjänst på Jäms
högs Folkhögskola. 

Gud välsigne er!! Vi ses i kyrkan och på byn! Solveig

Det är dags för mig att säga adjö fast ändå 
inte. Jag slutar min tjänst som komminister 
men finns kvar som församlingsbo. 

Det har blivit drygt 12 år i tjänst här. Vi flyttade till försam
lingen redan 2001, då jag tjänstgjorde i Mörrum. Trakten 
har blivit mig kär. Det har varit år fyllda av möten i glädje 
och sorg. Konfirmander, barndop och vigslar i mängd, i 
kyrkorna, på stranden, i hagarna eller uterummet. Det har 
varit hembesök och samtal om glädje, sorg eller tvivel. Det 
har varit Torsdagsträff, bössinsamlingar, guidningar, kon
serter, gudstjänster, begravningar, nattvardsfirande och 
predikande. Ja, allt en landsortspräst gör. Det stora och fan
tastiska är återseendena och de förvånande samtalen om 

Kära  
församlingsbor!
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Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec
Birgit Larsson

 

högmässa i S:ta Gertruds kyrka i 
Ysane var en talrik menighet samlad. 
På kvällen höll kyrkoherde Björnryd 
predikan vid ljusgudstjänsten i Gam
malstorps kyrka, som var fylld till 
sista plats.
  Tulpaner 60 öre per styck, nejlikor 
1.00, Brovallia i kruka 3.50. 
  Halv gris medföljer vid köp av frys.
22 feb. Ingeborg Nyberg medverka
de på söndagen i en musikandakt i 
Mjällby kyrka och sjöng till ackom
panjemang av kantor N.O. Dahlberg. 

Efter predikan upptogs kollekt till 
fasteinsamlingen.
  Nya skolbespisningen i Hällevik 
blir klar till höstterminen 68. Sedan 
schaktningen blivit klar i december 
startade byggnadsfirma Thure Matts
son, Hällevik, byggverksamheten. 
Byggkroppen som blir 20 m lång och 
10 m bred kommer i nedre våningen 
att rymma textilslöjd, toalett och 
duschrum, medan övervåningen do
mineras av matsal och serveringskök. 
Det blir emellertid även lärarrum, 
kommunbibliotek och kapprum där. 
Byggnationen är rubricerad etapp 1 
och är kostnadsberäknad till 335.000 
kronor. Etapp 2 som är ritad, men 
inte klar att påbörjas, omfattar en ny 
ändamålsenlig gymnastiksal.
13 april Livligt gudstjänstfirande in
ledde påsken på Lister. Vid långfre
dagens högmässa i S:ta Gertruds 
kyrka i Ysane medverkade kyrkokö
ren under kantor AnnaLisa Anders
sons ledning.
  En stor del av påskhelgen fick 
Mjällby brandkår anslå till släckning 
av en kraftig soptippsbrand på den 
kommunala soptippen på Getberget i 
Hosaby. Inte förrän påskdagens mor
gon hade man lyckats begränsa, men 
inte helt släcka elden, arbetet fortsatte 
vidare med grävskopor och lastbilar 

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

2 jan. Folkmängden i Ysane för
samling utgjorde vid årsskiftet 1.152 
personer och i Mjällby församling 
var folkmängden 5.504 personer.
12 jan. Tåg och bussar inställda, 
skolor och industrier stängda, när 
värsta snöstormen på 40 år drog in 
över hela södra Sverige och Blekinge 
blev ett helt isolerat landskap, med 
många svårigheter i dess följe.
22 jan. DXing, vad är det? Fråga 
15årige LarsInge Bergheim från 
Hällevik, han vet det mesta om denna 
hobby. Det är egentligen en rätt gam
mal hobby, men antalet utövare lär 
inte vara stort. Varför det heter DX
ing kan förklaras med att D betyder 
distans och X det okända. LarsInge 
hör till det fåtal i Blekinge som syss
lar med att höra på radio och har kon
takt med 27 länder, vilket är både in
tressant och lärorikt. Man kan 
nämligen höra utsändningar från jor
dens alla hörn, en del stationer sänder 
på svenska regelbundet. Populärast av 
dessa är ”Andernas röst” i Quito, 
Ecuador i Sydamerika. När man fått 
kontakt skickar man brev till radio
stationen och en tid därefter får man 
bekräftelsekort, kallat QSLkort, 
dessa samlar DXarna på. Vidare är 
han med i svenska ”Eterklubben” där 
han erhållit diplom för att ha fått svar 
från 27 olika länder och flera lär det 
bli så småningom.
5 feb. En stor menighet hade sam
lats till kyndelsmässodagens ljusfest i 
Mjällby kyrka. Efter altartjänsten 
framträdde kyrkvärdarna Enoch 
Oredsson, Lörby, och Erik Jönsson, 
Mjällby, de blev då installerade i sitt 
ämbete av kyrkoherde Rudolf Stjern
qvist.
  Söndagen var en stor dag för Gam
malstorpYsane församlingar. Kyrko
herde KarlAxel Björnryd framträdde 
då för första gången inför sina för
samlingsbor, sedan han av dem valts 
till kyrkoherde. Vid förmiddagens 
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Lars-Inge Bergheim från Hällevik

Ingeborg Nyberg sjöng till ackompan-
jemang av kantor N.O. Dahlberg.



 

med att medelst jord och grus kväva 
den kraftiga branden. Under hela ar
betet fick två tankbilar gå i skytteltra
fik mellan pumpstationen i Hörvik 
och Getberget.
19 april  ”Det måste vara nytt re
kord”, säger en mer än nöjd kyrkoher
de Rudolf Stjernqvist, när han talar 
om att fasteinsamlingen inbringat 
inte mindre än 18.550 kronor i för
samlingen. Fortfarande kan väntas att 
några hemsparbössor finns i bygder
na så summan kan stiga ytterligare 
från givmilda församlingsbor.
  Rädda Barnen i Mjällby anordnar 
på söndag mannekänguppvisning och 
borddukning på restaurang Hanöhus i 
Hällevik. Tre sölvesborgsfirmor ska 
visa vårens och sommarens mode. En 
belysningsaffär i Karlshamn och 
medlemmar ur Rädda Barnens sty
relse dukar bord för fest och vardag. 
För musiken svarar Sven Thambert 
och hans orkester. Kaffe med hemba
kat bröd serveras. Det gäller att för
köpsbiljetter anskaffas i god tid. Be
hållningen går oavkortat till Rädda 
Barnens verksamhet i Mjällby. Käl
larmästare Thure Mattsson med fru 
upplåter Hanöhus gratis.
  Revbensspjäll per kg 9.80, djupfryst 
broiler per kg 6.75, färsk lax per kg 
12.50, strömming per kg 1.40, Svecia 
per kg 9.90, Edet köks 2pack 1.65.
  En SGTmedarbetare har varit till 
havs med trålaren ”Lilian” av Noger

sund. Vädret var det bästa tänkbara 
men någon söndagsutflykt blev det 
inte, utan hård dag från tidig gryning 
till sen kväll. Och för skeppare Eddy 
Nilsson som till sin hjälp har rutine
rade fadern Nils Augustsson, brodern 
Stig Nilsson och morbrodern Sten Jo
hansson, blir inte förtjänsten mer än 
två kronor i timmen. Här har vi nog 
låglönegruppen nr. ett.
2 maj Kyrkokören under ledning av 
N.O. Dahlberg hälsade som vanligt 
våren med sång vid Församlingshem
met. Dessförinnan hade kören gjort 
ett uppskattat besök på Listerhemmet 
och underhållit tacksamma pensionä
rer med sin sång. Komminister Inge
mar Cederblad talade för våren och 
leven utbringades.
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  Centralskolan i Mjällby hade val
borgsmässoafton vårens första frilufts
dag för sina elever. I strålande väder 
var samtliga 225 elever ute i terrängen 
kring Stibybacke, med strövtåg, orien
tering och lekar. Skolans barnbespis
ning var också på plats och serverade 
skollunchen, bruna bönor och fläsk, 
som smakade gott i vårsolen.
17 maj Studentexamen har vid Lunds 
privata elementarskola avlagts av Gu
nilla Simonsson, Hällevik, på den tre
åriga latinlinjen.
  Den 1 september står åtta pensio
närslägenheter klara i Krokås. De är på 
vardera 50 kvm och kostar tillsam
mans 350.000 kronor. Tomten har man 
fått till skänks av sjökapten Hjalmar 
Kullberg. Hyrorna är mycket låga, de 
kostar 65 kronor/månad för ensamstå
ende och 80 kronor/månad för äkta 
makar och står till förfogande för invå
nare i Krokås och Hörvik.
6 juni Visste ni att Listerlandet har 
en egen båtbyggare? Malte Karlsson 
har titeln skeppstimmerman och No
gersund är adressen. Själva båtbyggan
det har det inte blivit så mycket av, re
parationer och ombyggnader har tagit 
det mesta av tiden, men han har byggt 
ett 20tal båtar under årens lopp. Karls
son lärde sig jobbet på Väggavarvet i 
Karlshamn där han var i fjorton år och 
där byggdes många trålare till fiskare
na på Lister. Sommaren 1963 började 
han så bygga båtbyggeriet i Noger
sund, dit han kommit för att stanna.

Kyrkokören i Ysane under kantor Anna-Lisa Anderssons ledning.

Centralskolan i Mjällbys barnbespisning var på plats och serverade skollunch, 
bruna bönor och fläsk.
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Inge Rolander på Tocken har 
gått igenom makan Helens 
efterlämnade papper och i 
gamla pärmar från 6090ta
len funnit ett recept som kan 
vara av intresse i påsktid.

Hot Cross Buns är en traditionell lång
fredagsbulle, som ätes varm med 
smör. Kryddorna ska symbolisera 
Kristi smärta. Helen har berättat att de 
sjöng den här barnramsan i England:
”Hot Cross Buns, Hot Cross Buns,
one - a - penny, two - a - penny, Hot 
Cross Buns if you have no daughters, 
give them to your sons.
Hot Cross Buns. Hot Cross Buns.”

Frukosten i Helens föräldrahem på 
långfredagen bestod av endast sådana 
bullar… ett slags fastetecken.

Recept
525 gram mjöl
15 gram jäst
60 gram socker
1 ¼ dl mjölk
1 ¼ dl vatten
1 tsk salt
1 ½ tsk blandning av: kanel, karde
mumma, muskot, malen kryddnejlika
60 gram smält smör
1 ägg
150 gram korinter
5060 gram apelsinskal

Glasyr
2 msk mjölk
2 msk vatten
45 gram socker

Gör så här:
Blanda ihop ingredienserna till degen.
Låt jäsa till dubbel storlek (ca 1½ tim
me). Dela därefter i 12 bitar.

Forma runda bullar och låt jäsa i 30 
minuter.
Skär ett kors med en vass kniv (rak
blad) innan gräddning 1520 minuter, 
ca 225°C.
Glasyren kokas ihop ca 2 minuter, 
pensla sedan de varma bullarna i form 
av ett kors.

Bullarna torde smaka även andra 
påsktidsdagar. God spis!

Hot Cross Buns
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SIG OM

AVSLU-
TAR JA-
NUARI

KYSS PÅ
RYSS

J
Ä
M
K
A

ROMAN
AV SEL-
MA LA-
GERLÖF

EN AV
NOAS
SÖNER

LÄTT BO-
MULLS-

TYG
SVAVEL

SVENSK
PRIN-
SESSA

OBETYD-
LIG

STRÖM-
BRYTARE

SNIPA
ZORAN
MILA-
NOVIC

ZOLA-
ROMAN

HÖDER

PJÄS

DAMM-
DJUR

HAMBE

TOG
KANSKE
EN LADA

FICK
JAKOB
FÖRST

LOV

BOK
F1801

PPSSAALLMMEENN
”Min aaaaaaaa aaaaa ,
jag vet att han lever,
fast världen har sagt
han är död.
Och inget kan skilja
mitt hjärta från honom -
ej änglar, demoner och nöd.”

Vårkryss

Lösning till Vinterkryss 2017
Vinnare av "Vinterkryss"
1:a pris: Britt Knutsson
2:a pris: Marie Stenqvist
3:e pris: MajBritt Olsson
Vinnarna har meddelats, vinster  
av hämtas på pastorsexpeditionen 

. . .
CARO-
LINA,

DELSTAT

JUL-
AFTON
ÄGER
OPEL

SYRAD
GRÄDDE
HÅLLA
KURS
SAM-

HÄLLS-
BYGGARE
KLUVEN

DYNA

MÖTTE
FLOYD

TÄMJA
PÅ BIL
FRÅN

BRYSSEL

REFOR-
MERT

TEOLOG

HITTAS
AMOS I

SNODDES
IHOP

KALEVA

SES
MED

VÄNDA

BLOM-
MOR
TILL
MOR

HATTAR

LÄGGS
PÅ RYGG
HETTE

HUNDAR
FÖRR

DEN ÄR
ETT

MÅSTE
FÖR

MÅNGA I
HELGEN

SOM
KOMMER

ARBETS-
KLÄDER
FRÅN

BÖRJAN

KAN
GÅS FÖR

NÄRA

DU
OCH
JAG

VAK PÅ
SINA
HÅLL

TOKYO
TIDI-
GARE

DN SOM
GP

SKYR
DET

FULA

ÅNGARE
SPELA-
DE EN
MARX

ÄR
OFTA
ALTA-
RET I

TÄT-
TING

OCH BÅT

HÅLLIT
LÅDA

OBSOLET
Ö I

BOHUS-
LÄN

FÅFÄNG-
LIG

VILL HA
MER

FÖR-
SLÖ-
SATS

OFTA
CITERAD

WEST

VILL VI
GÄRNA
HA I

KANTEN
KAR

TAKT-
LÖST
KAN

SPRÅK-
LJUD
VARA

FÖRST
AV FYRA

FÄSTER
MUSKLER-

NA VID
SKELETTET

SVENSK UBÅT SOM
SPRÄNGDES PÅ
VÄSTKUSTEN

HELL-
RE

KEJ-
SARE
SOM
FÖR-
FÖLJ-

DE
KRIST-

NA

OBRUTEN

R

D

E

I N O

S

V

Å Ö

G
D

P

A
R

P

S T
Y
R
A

D O M T E
M

T
A
N
A

B A R
T
H

G D

A
E

F
R
Ä

L

A

IR
T
V
I
N
N

A

D
E

A

V S A D E L
S

R

J U L S K I K A N S
T
E
T

E
A
N
S

L
V
E
N

Ä
R
A

N G L A R
O AE

O
R A R

OE

S
Ö S T

U

T

O M F

T
S

P L U M P
N A S A L

M A T T E U

E

U

T

H

BOK
F64

PSALMEN
”Prisad högt av herdars skara
och aa aaaaaaaaaa klara
kom vår tröst i nöd och fara.
Född är ärans konung nu. ”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 7 
maj till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vårkryss 2018”
1:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 250 kr
2:a pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 150 kr
3:e pris, Rättvisemärkta produkter 
värde 75 kr
OBS! Glöm inte att fylla i namn och 
adress



10

Anslagstavla

Torsdagsträffar  
i Mjällby församlingshem

Torsdag 8 mars.kl. 14.00
”Indien – Djungelbokens värld”, 

naturfotograf Ingmar Skogar visar bildspel

Torsdag 12 april kl. 14.00
”Musikpärlor från förr” med B.G. Olsson 

och J.B. Johansson

Maj Torsdagsträffens utfärd.  
Mer information kommer!

Gamla nummer av 
KyrkNytt efterlyses!” 

Har du kvar gamla nummer av KyrkNytt? 

Vi tar tacksamt emot exemplar som gavs ut 

före år 2000.  

Kontakta expeditionen på tel. 500 21  

om du vill bidra!

Ygano-kören söker nya 
sångerskor

Detta är kören för dig som vill utvecklas och ha nya 
utmaningar i ditt sjungande!

Yganokören är en damkör som sjunger vid konserter 
och gudstjänster i kyrkan, men även i andra samman
hang.

Repertoaren är bred – allt från pop, gospel, musikal 
och visor till klassisk musik. Kören leds av Karin Sax 
Granlöf, kantor och sång och körpedagog.

Nu söker Yganokören nya sångerskor! Du bör vara 
van körsångare, gärna notkunnig och intresserad av 
att sjunga solo.

Vi övar på onsdagar kl. 19.0020.30. I vår sjunger vi 
bl a vid Påsk och på Mors Dag, samt planerar en resa.

Intresserad? Kontakta kantor Karin Sax Granlöf

Telefon: 0456566 04  
Epost: karin.sax.granlof@svenskakyrkan.se

Café Gemenskap
Café Gemenskap är ett integrationsprojekt och 

en mötesplats i Listerkyrkan – Hällevik – där vi 
kan träffas och umgås.

Vi bygger relationer, spelar sällskapsspel, tittar 
på läxan, ger möjlighet för dem som vill prata 

tro eller bara småprata om dagens eller veckans 
händelser. Kvällen avslutas med en kort andakt.

Det serveras fika med kaffe, te och frallor.

Samåkning från S:t Nicolai kyrkas parkering 
kl. 17.45

Vi träffas onsdagar i udda veckor  
kl. 18.0020.00:

14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5

Välkommen!
Samarrangemang mellan EFS Listerkyrkan, 

Mjällby församling och

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!
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndagfredag 1012 0456500 21
Fax 504 61

Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01

Barn och ungdomsverksamhet

Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06

Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08

Diakoniassistent

Marie Nilsson 566 03

Kyrkomusiker 

Karin Sax Granlöf 566 04

Bo Knutsson 566 05

Församlingsvärdinna

Åse BalkestamBerglund 566 70

Kyrkvaktmästare, Mjällby  
tel.tid må-fr 9.30-10.00 566 40

NilsErik Eriksson 566 11

HansPeter Eriksson 566 12

Alexander Karlsson 566 13

Kyrkvaktmästare, Ysane  
tel. tid. må-fr 9.00-9.30 566 50

LarsÅke Persson 566 14

Mjällby kyrka 566 43

Mjällby församlingshem 566 70

Stenlängan Mjällby 566 60

Ingrid Linnéa Ellman, Lörby 7/10
Majken Wanda Lindhe, Mjällby 14/10
August Felix Charlie Fälth, Hällevik 21/10
Jordan Isaac Oksman Hedsten, Mjällby 29/10
Isabella Ingrid Kristina Lundquist, Sölvesborg 5/11
Milan Ola Johansson, Hällevik 12/11
Lumi Louise Emilia Lampinen, Norje 18/11
Laura Malena Nikki Rasmussen, Sölvesborg 25/11
Neo Nicolas Florén, Hällevik 26/11
Ingsa Lisen Lotta Pilthammar, Hällevik 3/12
Majken Saga Lundberg, Norremark 16/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2018
Redaktionen: Birgit Larsson, Marie Nilsson, Solveig Wollin, 

Bo Knutsson och Anette Olofsson 
Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

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

Marianne Rubensson, Nogersund 6/10
Hans Jönsson, Krokås 11/10
PerInge Knutsson, Hällevik  12/10
Thyra Ericsson, Hörvik 18/10
Kurt Ysberg, Sölvesborg 20/10
Barbro Granlöf, Ysane 27/10
Tullia ”Tullan” Bengtsson, Mjällby 2/11
Peter Nilsson, Bromölla 9/11
Mona Eriksson, Mjällby 10/11
Percy Mattisson, Nogersund 10/11
David Fransson, Nogersund 15/11
Judith Rehnström, Sölvesborg 23/11
IngaMaria Mattisson, Nogersund 1/12
Kurt Emilsson, Sölvesborg 8/12
Ove Johnsson, Sölvesborg/Markasträtet 13/12
Asta Hjalmarsson, Hosaby 14/12
SvenOve Gustafsson, Krokås 15/12
Jarl Johansson, Skogshagen 20/12
Erland Persson, Mörby 20/12
BrittMarie Augustsson, Hällevik 21/12
Roland Månsson, Norje 22/12

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

fo
to

: m
ag

nu
s a

ro
ns

on
/i

ko
n

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Mixi Print AB, Olofström

Söndag 18/2  Första söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst. 

Söndag 25/2  Andra söndagen i fastan
10.30  Mjällby kyrka, högmässa.

Söndag 4/3  Tredje söndagen i fastan
11.00  Ysane kyrka, högmässa.

Onsdag 7/3
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Torsdag 8/3 
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, bildspel: 

”Indien – Djungelbokens värld”, Ingmar Skogar.

Söndag 11/3  Midfastosöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, laxmiddag med underhållning 

i församlingshemmet, anmälan till pastorsexp. tel. 500 21 
senast 7/3.

Söndag 18/3  Jungfru Marie bebådelsedag
18.00  Ysane kyrka, musikgudstjänst, Maria Knutsson och 

Karin Sax Granlöf – sång.

Söndag 25/3  Palmsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, barnkör, Fasteinsamlingen 

avslutas, kyrkkaffe.    

Torsdag 29/3  Skärtorsdagen
19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa.

Fredag 30/3  Långfredagen
10.30  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Kyrkokören. 

18.00  Ysane kyrka, musikandakt, ur Stabat Mater av Pergolesi, 
Maria Knutsson och Karin Sax Granlöf – sång, Bo 
Knutsson – orgel. 

 Söndag 1/4  Påskdagen

10.30  Mjällby kyrka, högmässa med konfirmation, Patrik 
Carlsson, Solveig Wollin.

Måndag 2/4  Annandag påsk
11.00  Ysane kyrka, mässa, Yganokören.

13.45  Hanö Missionshus, gudstjänst, Rolf Nilsson – sång, 
kaffe.

Onsdag 4/4
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 8/4  Andra söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst. 

Torsdag 12/4
14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, BG och 

JB: ”Musikpärlor från förr”.

Söndag 15/4  Tredje söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, högmässa.

Söndag 22/4  Fjärde söndagen i påsktiden
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst med dop. 

Söndag 29/4  Femte söndagen i påsktiden
10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst. 

Onsdag 2/5
8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 6/5  Bönsöndagen
10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst med konsert: ”Tutti 

Frutti”, barnkör, barngrupperna, utdelning av ”Bibel 
för barn” till barn födda 2012. 

Torsdag 10/5  Kristi himmelsfärds dag
10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Rolf Nilsson – sång. 

Söndag 13/5  Söndagen före pingst
11.00  Ysane kyrka, högmässa.

Lördag 19/5  Pingstafton
18.00  Mjällby kyrkogård, helgmålsbön vid minneslunden.

Söndag 20/5  Pingstdagen
16.00  Mjällby kyrka, högmässa med nya kyrkohand boken, 

körsångare från Mjällby och Sölvesborg, gemensam 
gudstjänst med Sölvesborgs församling.

Söndag 27/5  Heliga trefaldighets dag
18.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst på Mors dag, 

Yganokören.

Söndag 3/6  Första söndagen efter trefaldighet
11.00  Ysane kyrka, gudstjänst.

Kalendarium

Våren 2018

OBS! Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningarnas predikoturer.


