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Himlen och 
vår verklighet

Himlen är densamma för alla 
människor. Var på jorden vi än 
lever har vi våra fötter på marken 
och högt ovanför huvudet finns 
oändligheten som är obegriplig 
för oss. Jorden kan vara en bra 
plats med goda förutsättningar 
för livet. Här finns egentligen allt 
som vi människor kan behöva. 
Vi ser det som uttryck för Guds 
omsorg om oss. Förr tänkte man 
sig ofta att livets goda är gåvor 
från himlen. Samtidigt medför 
livet här på jorden både lidande 
och kamp. Ibland beror det på 
saker som ingen människa kunnat 
påverka. Sjukdomar och olyckor 
kan vi aldrig helt gardera oss emot. 
Till stor del beror dock mänsk-
ligt lidande på orättvisor som är 
skapade av oss människor. Ojämn 
fördelning av jordens resurser, krig 
och förtryck gör livet till en kamp 
för överlevnad. Beräkningar visar 
att omkring 135 miljoner männ-
iskor är i akut behov av humanitärt 
stöd. Det är ett ofattbart stort antal 
men vi får ett annat perspektiv när 
vi tänker på att det finns ungefär 
7 miljarder människor. Det borde 
alltså inte vara omöjligt att fördela 
om en del av det vi har så att den 
värsta nöden kan lindras. 

Svenska kyrkans fastekampanj 
uppmuntrar oss att tänka på vilka 
möjligheter vi har att skapa en mera 
rättvis värld. Vi kan förstås inte, 
med våra begränsade gåvor, stoppa 
alla krig, bota alla sjukdomar eller 

ge mat åt alla. Det vi kan göra får 
ändå betydelse för många och för 
en enskild medmänniska kan det 
helt förändra livet. Någonstans 
måste vi börja. Svenska kyrkans 
internationella arbete har utsända 
på många olika platser i världen 
och de samverkar med lokala 
kyrkor och organisationer. För dem 
som lider av sjukdom eller drab-
bas av olyckor kan vi lindra och 
ge stöd. Till dem som svälter kan 
vi ge akut hjälp men även lång-
siktigt utvecklingsbistånd i form 
av kunskap om hållbart jordbruk 
samt exempelvis brunnar och 
vattenledningar. 

I vår församling har Svenska 
kyrkans internationella arbete, som 
vi förr kände som Lutherhjälpen 
och Svenska kyrkans mission, 
ett starkt stöd. När vi summerar 
kollekter och andra gåvor efter 
insamlingsperioderna kan vi alltid 
redovisa ett bra resultat. Mjällby 
församling är med och bidrar till 
en mera rättvis värld. Vi kan inte 
hjälpa alla som har det svårt men 
det får inte hindra oss från att göra 
det vi kan. Flera olika aktiviteter 
planeras under årets fastekampanj. 
Läs om dem här i Kyrknytt. Vi ska 
ha trevligt tillsammans samtidigt 
som vi kan ge ett viktigt bidrag. 
Välkommen att vara med!
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Humanitärt stöd som ser 
hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår 
sönder miljoner människors tillvaro 
varje dag. Varje person som drabbas 
har rätt till trygghet, värdighet och 
behöver stöd för att leva vidare. Att 
rädda liv och lindra nöd är alltid högsta 
prioritet när katastrofen är ett faktum. 
De som drabbas hårdast är de som från 
början har minst resurser eller saknar 
skyddsnät. Svenska kyrkans interna-
tionella arbete stödjer katastrofinsatser 
över hela världen. Det ger människor 
möjlighet att:

• Känna trygghet
• Få möjlighet att utvecklas
• Hitta ett sammanhang
• Resa sig starkare
Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i världen är 
i akut behov av humanitärt stöd. En 
siffra svår att förstå, men bakom den 
finns människor som fått sin trygghet 
sönderslagen av krig, våld och natur-
katastrofer. För de drabbade innebär 
katastrofen ett liv med stress, sorg och 
utsatthet. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete stödjer humanitära insatser 
över hela världen. Dina gåvor används 
där behoven är som störst. Tillsammans 
kan vi rädda liv!

OM SVENSKA KYRKANS 
INTERNATIONELLA ARBETE 
MED HUMANITÄRA INSATSER
Tack vare kyrkornas världsvida nätverk 
finns vi redan på plats om katastrofen 
kommer. Svenska kyrkans internatio-
nella arbete är medlem i ACT-alliansen 
– en sammanslutning av mer än 150 
kyrkor och trosbaserade biståndsorga-
nisationer som finns över hela världen. 
När en katastrof inträffar ger vi stöd 
till de ACT-medlemmar som arbetar i 
katastrofområdet. Den största styrkan 
är att vi genom detta nätverk finns på 
plats före, under och efter katastrofer. 
Dels kan det handla om ekonomiskt 
stöd, men också teknisk support och 
kapacitetsbyggnad om det efterfrågas 
av våra partner på plats. 
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Samma himmel. Samma rättigheter. 

Men verkligheten ser olika ut.

Aktiviteter under fasteinsamlingen  
till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete

Vårens fasteinsamling kommer att bjuda på en del nya aktiviteter som vi hoppas ska ge mycket peng-
ar till Svenska kyrkans internationella arbete. Vi hoppas att vi också ska få mycket nöje tillsammans 

under tiden som vi samlar in gåvor. 

Lördagen den 16/3 kl. 15.00 
kommer vi därför att anordna ett 
musikquiz i Ysane församlings-
hem. "Hela församlingen sjunger 

Mellolåtar" har vi kallat 
denna frågesport. Det 

bjuds på en glittrig 
eftermiddag med ett 
pärlband av svenska 
melodifestivallåtar. Vi 

hoppas att stämningen 
kommer att vara på topp när 

otaliga gästartister underhåller under 
ledning av konferenciern Petronella 
Schede. Även en klassisk pausunder-
hållning kommer att kunna avnjutas 
under tiden som sekretariatet kan 
enas om en vinnare i frågesporten. 
Fina vinster utlovas, men vi tar tack-
samt emot fler sponsorer.
Entrén till eventet kostar 50 kr 
och då ingår förutom deltagande i 
tävlingen också snacks och alkohol-
fritt bubbel. Eftersom många väntas 
komma så råder vi publiken att ringa 
till expeditionen för att reservera 
en biljett. Det finns också möjlighet 
att vinna priser på sin biljett. Alla 
intäkter under dagen går självklart till 
fasteinsamlingen.   

Söndag 31/3 Mjällby kyrka 
14.00 på Midfastosöndagen är det 
brödets dag. Detta har vi tagit fasta 
på när vi låter dagen gå i sötebrö-
dets tecken. Vi inleder i kyrkan med 
gudstjänst för att därefter fortsätta 
till församlingshemmet och "Hela 
församlingen bakar". Konditor 

Robin Falk som 
driver Rockos café 
i Karlshamn berät-
tar om sötebrödet och dess historia.
Alla glada amatörbagare bjuds in att 
tävla i tre klasser, nämligen; vete-
bröd, småbröd samt tårtor. Robin 
Falk kommer att ingå i den jury som 
bedömer tävlingsbidragen. Under 
tiden som juryn konfererar så dricks 
det kyrkkaffe och vi kommer även 
att kunna provsmaka tävlingsbidra-
gen. Därefter koras en vinnare i varje 
klass. 

Tävlingsregler:
Tävlingsdeltagare ska anmäla sig till 
expeditionen senast fredag 29 mars. 
Du kan välja att tävla i en eller alla 
klasser. Tävlingsbidragen lämnas in 
till församlingshemmet från kl. 12.30 
till kl. 14.00. Alla deltagare får ett 
tävlingsnummer för sina bakverk.
De olika klasserna är:
Vetebröd: tävlande lämnar in 6 styck 
vetebullar alternativt längd med valfri 
fyllning. 
Småbröd: tävlande lämnar in 10 
styck småbröd av valfri smak och 
form.
Tårtor: Här finns det möjlighet att 
låta fantasin blomma ut. Valfri fyll-
ning och dekor. Storlek 6-8 personer.
Eftersom vi vet att många är intres-
serade av innehållet i det vi serverar 
och underlätta för våra allergiker så 
ber vi att deltagarna skriver vilka 
ingredienser man använt sig av. 
Alternativa kakor för allergiker finns 
vid kyrkkaffet.
Att vara med i församlingshemmet 
kostar 50 kr och då ingår kyrkkaffe i 
priset. Betalning sker på plats.
Alla insamlade medel går självklart 
till fasteinsamlingen.

14/4 Palmsöndagen i Mjällby 
kyrka 10.30 firar vi gudstjänst. 
Därefter är det dags för den årliga 
laxmiddagen i församlingshem-
met. Middagen kostar 120 kr och du 
anmäler dig till expeditionen senast 
onsdagen den 10 april. All behållning 
går som vanligt till fasteinsamlingen.

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig 
starkare ur en katastrof.

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete. Swisha din gåva 
till 900 1223. Tack!

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Foto: Robin Falk, VectorHQ.com
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Kyrkofullmäktige är högsta 
beslutande organ i försam-
lingen och i varje församling 
som inte ingår i ett pastorat 
skall det finnas ett kyrkoråd 
som styrelse. Detta regleras 
i Kyrkoordningen som är 
Svenska kyrkans eget regel-
verk. Därutöver skall det 
även finnas en Valnämnd, i 
övrigt är det upp till respek-
tive församling att besluta 
om eventuella utskott. 

I Mjällby församling har kyrkorådet 
utsett ett arbetsutskott som bereder 

aktuella ärenden som skall handläggas 
av kyrkorådet samt ett fastighets- och 
kyrkogårdsutskott.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet 
består av fem valda ledamöter, fastig-
hetsansvarig Arne Bogren, kyrko-
herde Patrik Carlsson, sekreterare 
Pia Mattisson, kyrkogårdsförman 
Nils-Erik Eriksson och kyrkvaktmäs-
tare Lars-Åke Persson som tjänstgör 
i Ysane. Utskottet behandlar ärenden 
som berör begravningsverksamheten 
i församlingen samt fastighetsfrågor. 
Ärenden som tas upp är till exempel 
anmälan om ny gravrättsinnehavare, 
återlämnande av gravplatser, utfor-
mande av nya gravskick och under-

hållsplaner för församlingens fastig-
heter. En del ärenden måste tas upp 
på kyrkorådet för beslut, exempelvis 
anslag av medel till större renove-
ringar och inköp. Andra ärenden kan 
kyrkogårds- och fastighetsutskottet 
besluta om, exempelvis införskaffande 
av lyktstolpe för placering vid ask- 
respektive kistgravlunden på Mjällby 
kyrkogård.

Olika gravskick
De här olika gravskicken finns hos 
oss: Mjällby kyrkogård: kistgravplats, 
urngravplats, minneslund, kistgrav-
lund, askgravlund 
Ysane kyrkogård: kistgravplats, 
urngravplats, minneslund, askgravlund

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.Fo
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Kyrkogårds- och fastighetsutskottet
- Text och foto: Anette Olofsson

Sittande från vänster: ledamot Ewy Svensson, ordförande Uno Johansson, ledamot Kerstin Edvardsson, kyrkoherde Patrik 
Carlsson, kyrkogårdsförman Nils-Erik Eriksson, fastighetsansvarig Arne Bogren, sekreterare Pia Mattisson och kyrkvakt-
mästare Lars-Åke Persson. Stående, från vänster: vice ordförande Ebbe Larsson och ledamot Sven-Inge Antonsson.



5

Under hösten startades en 
gosskör i Mjällby försam-
ling av vår kantor Karin Sax 
Granlöf. Jag träffade Karin 
för en liten pratstund om 
detta nya projekt.
Mjällby församling har sedan tidigare 
en rik tradition av unga körsångare 
och Karin berättar att gosskören 
startade som en avknoppning av F-3 
körerna.

Pojkarna var sugna på att sjunga i en 
renodlad kör för bara pojkar. Är man 
kanske en pojke i en kör med 14 flick-
or så kan man känna sig lite ensam 
förklarar Karin och så föddes idén om 
att alla pojkar i de olika körerna slogs 
ihop. 

Är det då annorlunda att bara arbeta 
med pojkar i en kör? undrar jag.

Den största utmaningen är att hjälpa 
till att hitta den s.k. gossopranrösten. 
Karin utvecklar; alla barn bör sjunga i 
ett högre läge än vi vuxna eftersom de 
har kortare stämband. Pojkarnas röster 
klingar som bäst i ett högt sopranläge, 
där har de mycket kraft. Det handlar 
mycket om teknik som så mycket 
annat säger Karin. Att utbrista i indi-
anrop är ett utmärkt sätt som brukar 
fungera bra. För att få in rätt längd på 
tonerna brukar vi hoppa rytmen. Men 
då brukar körfröken få ont i benen 
säger Karin med glimten i ögat. Vi 
brukar inleda våra körövningar med 
att fika och mingla innan vi har en 
ordentlig uppvärmning. Pojkarna 
tycker mycket om att sjunga på svåra 
språk som latin och de är duktiga 
på att lära text utantill. Gregoriansk 
sång från medeltiden är också spän-

nande och låter mycket annorlunda än 
vad man är van vid. I den här kören 
sjunger vi sånger som inga andra 
barnkörer i församlingen gör. Det 
ska kännas exklusivt att vara med i 
gosskören, att man får vara med om 
något speciellt. Gosskörstraditionen 
är stor i vissa delar i världen som t.ex. 
England men finns även i flera större 
städer i Sverige. Jag har haft mycket 
stöd av Sveriges gosskörsnätverk 
och organist Joakim Olsson Kruse i 
Västerås. Han har tidigare lett gosskö-
rer i Kristianstad och Karlskrona med 
stor framgång berättar Karin.  

Det gäller att smida medan järnet är 
varmt, dvs. innan målbrottet. Därefter 
är det många gossopraner som har 
fått blodad tand och vill gå vidare till 
vuxenkörer. I gosskörer brukar också 
finnas en herrkör, med äldre pojkar 
som har kommit igenom målbrottet. 
På så sätt kan man sjunga samma 
typ av repertoar som en vanlig blan-

dad vuxenkör, bara att sopran- och 
altstämmorna sjungs av pojkar. Det 
är väldigt viktigt att sjungande pojkar 
har manliga förebilder som är äldre, 
men inte lika gamla som deras pappor 
eller farföräldrar. Att väcka sångar-
glädje i unga år är alltid en nyckel till 
en blomstrande körverksamhet på sikt. 

Ännu finns det möjlighet att anmäla 
sig till gosskören inför våren. 
Kören tar emot ett begränsat antal 
nya medlemmar. Även pojkar från 
Sölvesborg är välkomna att söka. 
Kontakta Karin så berättar hon mer.

Mjällby gosskör kommer att sjunga 
gregorianskt i Mjällby kyrka på fast-
lagssöndagen. De planerar även att 
delta i gosskörernas dag i maj.

Text: Gunilla Aquilon Elmqvist
- Foto: Patrik Carlsson

Vi har en gosskör i församlingen!

Erik Malmkvist, Edward Åkesson, Malte Folkesson och Edward Axelsson 
medverkade vid barnkörernas luciatåg 2018-12-15.



Detta hände för 50 år sedan
(Hämtat ur Sölvesborgstidningen)

28 nov5 dec9 dec

Birgit Larsson

  

ett lotteri igång där vinsten utgör en 
plastbåt som skänkts av Norje fritid-
scentrum. 

 - I Mjällby församling har man un-
der fastetiden insamlat inte mindre 
än 19.500 kr i kollekt, en ökning från 
i fjol med drygt 3.000 kr. Också i 
Ysane församling ökade kollekten 
och inbringade där 3.334 kr.

 - Mjällby lottakår anordnar skog-
spromenad på Stibyberget den 11 april 
kl. 19.00. Samling vid Tejnabacken. 
Medtag kaffebröd.

22 april Restaurang Hanöhus, som 
av källarmästare Thure Mattsson 
gratis upplåtes för Rädda Barnens 
räkning, var fullsatt då ordförande 
studierektor Per-Arne Jönsson häl-
sade välkommen till söndagens 

stora vårexposé. Därefter följde en 
bejublad modevisning då vårens sen-
aste alster i dam, herr, tonår och barn 
presenterades. Konferencier var folk-
skollärare Rune Säll, Hörvik. Teckn-
ingslärare Rolf Palvén hade tillsam-
mans med konstgalleriet Kråkeslätt, 
anordnat konstutställning, vilken 
gav en festlig bakgrund åt exposén. 
Fru Asta Nilsson, Västergård, Lörby, 
hade tillverkat och skänkt ett antal 
keramikfåglar, vilka nu såldes och 
inbringade över 1.200 kr. Kaffe med 
hembakat bröd som skänkts av Rädda 
Barnens medlemmar serverades på 
vårblomssmyckade bord. Bruttobe-
loppet blev 4.500 kr som till största 
delen tillfaller Cancerfonden. 

 - ”En sådan bjässe kan gärna fast-
na var dag i mina torskgarn”, tyckte 
fiskaren Ingvar Persson, Västra Näs, 
då han tog upp sina torskgarn utan-
för Sillnäs udde. En finfin blanklax 
på femton kilo hade nämligen förirrat 
sig in i ett av Perssons garn. ”Jag har 
mina fyra torskgarn satta och har haft 
dem så i 15 år men aldrig fått så stora 
laxar, men väl ganska mycket torsk, 
när det vill sig.” Garnen innehöll 
också 200 kg torsk, så fångstlyckan 
stod Västra Näsbon bi ordentligt.

2 maj Majbålet på Hörviksnabben 
valborgsmässoafton blev något allde-
les extra. Inte nog med att 500 laxgarn 
eldades upp, det var garn från 30-talet 

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

1 mars En stor markaffär håller på 
att genomföras i Mjällby. Det gäller 
fastigheten Knutsbygds gård, som 
drivs av lantbrukare Torsten Svens-
son, vilken kommunen är intresserad 
av att förvärva för markexploatering, 
då den med sitt läge mitt i Mjällby 
samhälle hindrar samhällsutvecklin-
gen. Man föreslår köpeskillingen till 
950.000 kronor med tillträde den 1 
april i år. Om markförvärvet genom-
förs betyder detta att kommunen har 
sina markfrågor lösta inför 1970-talet, 
omtalar kommunalnämndens ord-
förande Bengt Thomasson.

15 mars Mjällby barnavårdsnämnd 
har framlagt sin verksamhetsberät-
telse för 1968. Parkleksverksamheten 
har under sommaren bedrivits på 
lekplatser i Mjällby med fröken An-
na-Lena Engström, Mörby och fröken 
Anna-Karin Olausson, Hosaby, såsom 
lekledare. I Nogersund har fröken 
Ann-Christin Jullesson, Nogersund 
och fröken Gertrud Mattsson, Skogs-
hagen, varit lekledare. Verksamheten 
har omfattat ett hundrafemtiotal barn. 
I Ungdomsgården i Mjällby har barna-
vårdsnämnden i egen regi anordnat 
tonårsdanser 39 gånger, danserna har 
samlat 2.059 deltagare, i medeltal 158 
per gång.

 - Färsk sill per kg 0.98 kr. Färsk gur-
ka 1.35 kr/st. Kyckling 4.95 kr/kg. 
Revben 7.90 kr/kg. Vetefläta 1.45 kr/
st.

1 april Norje båtklubb som bil-
dades i fjol höstas, har haft sitt förs-
ta årsmöte, varvid det beslöts att 
satsa på ungdomsverksamheten och 
styrelsen fick uppdraget att fungera 
som ungdomssektion. När klubben 
startade fick den 15 medlemmar och 
nu redovisades 48 medlemmar. Det 
beslöts om en fördjupning av farleden 
till Norje-sund och även att pricka ut 
farliga grynnor och skär. Klubben har 
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Några av mannekängerna som 
deltog i modevisningen, fr.v. Tommy 
Hansson, Per-Erik Larsson, Birgitta 
Palmberg, Anngret Jönsson samt Lars 
Håkansson.

Styrelsen i den livaktiga båtklubben, fr.v. Ove Svensson, Hans Larsson, Sören 
Larsson Ove A. Svensson och Sven-Erik Ottosson.
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”Farfar-morfar hade väl tur”, tyckte 
Gunilla Ingvarsson och Ann Ingvars-
son som beundrar laxen.

och fram till mitten av 50-talet som 
blivit urmodiga och som man därför 
inte ansåg sig ha någon användning 
för. En vrakbåt från 1820-talet som 
inom kort skulle ha förts till museét 
i Karlskrona, blev också lågornas rov. 
Av misstag förstås! Ungdomarna som 
ordnat brasan hade handlat i god tro. 
De trodde inte att båten skulle komma 

till användning mera. De kände inte 
till att länsantikvarie Atterman varit i 
Hörvik och gett klara besked: ”Denna 
båt får icke röras. Den har historiskt 
värde och skall snart till museum.” 
Båten som var 21 fot lång byggdes 
i Hällevik och var i bruk långt in på 
1950-talet. Dess siste ägare var fram-
lidne ålfiskaren Nils Mattsson från 
Hörvik. Dessutom exploderade 2 olje-
fat om vardera 200 liter tjockolja, som 
hade placerats inuti brasan. Ögonvitt-
nen berättar att en väldig eldpelare 
sköt rakt upp i luften och ut över sjön 
med en öronbedövande knall, vilket 
utlöste panik bland åskådarna.

 - Inom matematisk-naturvetenskapli-
ga fakulteten vid Lunds universitet har 
filosofie kandidatexamen avlagts av 
Lennart Mattisson, Mjällby.

27 maj På annandag Pingst kunde 
man ta det första doppet i den tempere-
rade badanläggningen i Hällevik, som 
öppningsdagen hade inte mindre än 
500 besökare, en bra siffra i det blåsiga 
vädret. Vattentemperaturen var i stora 
bassängen 24 grader och i lillbassäng-
en, ett kärt tillhåll för de allra minsta, 
var det hela 30 grader. I cafeterian hade 
många sökt lä för den hårda blåsten, 
som svepte in från Hanöbukten.

14 juni Förskollärarexamen har vid 
Södertälje seminarium avlagts av Bir-
gitta Richardsson, Hörvik.

 - Tre trotjänare avtackades vid skol-
avslutningen i Mjällby, där 500 barn 
samt en stor allmänhet samlats till av-
slutningshögtiden i kyrkan. Rektor och 
överlärare Fritz Agnvall avtackades 
för 20 års tjänst. Samtidigt avtackades 
folkskollärare Erik Jönsson och expedi-
tionsbiträdet Thora Lindgren, som båda 
avgår med pension.

7
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Jag kunde inte lämna bort honom
Efter tolv år i flyktinglägret 
har flerbarnsmamman Nadi-
was hopp om att komma 
därifrån falnat, men livsglö-
den har inte brunnit ut. Med 
hjälp av en spargrupp har 
hon startat en mataffär och 
hennes omsorger räcker även 
för Mohammed – ett av 
många föräldralösa barn.

Nadiwas make arresterades och fängs-
lades av regimen i deras hemland i öst-
ra Afrika. Varför hennes man sattes i 
fängelse vet hon inte. Hon vet inte hel-
ler var han hålls fången eller om han 
överhuvudtaget lever. Hon vet bara att 
hon och barnen inte kunde vara kvar i 
landet. De tvingades fly till Kenya, och 
placerades i flyktinglägret Kakuma, 
där de nu bott i över tolv år.

- Vi är här för att vi inte har någon an-
nanstans att bo. Vi har fått skydd här 
men det är inte säkert. Det är en kamp 
varje dag, säger Nadiwa.

Lönen räcker inte till
- Maten räcker inte, pengarna räcker 
inte. Jag går långt till fots varje dag till 
jobbet men jag tjänar mindre än 500 
kronor per månad. Ena månaden köper 
jag skor åt ett av barnen, nästa månad 
till nästa barn, och när alla fått skor be-
höver den första nya skor igen.

- En dag för drygt fem år sedan kom en 
ung kvinna från Nadiwas hemland till 
lägret med sin femåriga son Muham-
med. Kvinnan berättade för Nadiwa att 
hon inte var välkommen hem till sin 
familj eftersom hon var ogift när bar-
net föddes. Hon hade rest till Nairobi 
för att leta efter pappan till sin son, 
men eftersom hon befann sig illegalt i 
Kenya förflyttades hon mot sin vilja 
till Kakuma flyktingläger.

Jag försökte hjälpa dem, de fick bo hos 
mig och jag sa till henne att eftersom 
hon kunde laga mat så kunde hon skaf-

fa ett jobb och tjäna pengar. Hon job-
bade i tre månader och sparade peng-
arna. Sedan stack hon. Hon lämnade 
sin egen son! Om jag skulle träffa hen-
ne idag skulle jag ha så många frågor. 
Vad kan vara anledningen till att lämna 
sitt eget barn!?

Mohammed spelar fotboll på fritiden. 
”Enda gången jag ser honom riktigt 
glad”, säger Nadiwa som blev hans 
fostermamma efter att mamman plöts-
ligt övergav honom och försvann. 

Ensamma barn behöver en fosterför-
älder
Nadiwa tittar med sorgsna ögon på 
Muhammed, som står tyst och stilla i 
dörröppningen till deras hem.

- Jag trodde först att hon skulle komma 
tillbaka. Men jag visste inte vad jag 
skulle göra med Muhammed. Han 
kunde inte sitta ensam i mitt hem med-
an jag gick till jobbet. Så jag tog med 
honom till LVFs barnskyddsgrupp och 
sa att han måste gå i skolan. Men de sa 
att han behövde en fosterförälder som 
kunde skriva pappren och ta hand om 
honom.

- Mina barn ville inte att jag skulle 
skriva pappren. De sa till mig: ”Nej – 
gör det inte! Vi vill inte vara kvar här i 
tolv år tills han blir myndig!”

Men jag kunde inte lämna bort honom, 
han hade ingen annan än mig. Jag frå-
gade vad hans mormor och morfar het-
te, men han sa bara ”mormor och mor-
far”, han kunde inte namnet på någon i 
sin familj. Han var så liten.

Ensamma barn i Kakuma flyktinglä-
ger behöver en fosterförälder. I första 

hand placeras barn hos släktingar, men 
om det inte finns någon de känner så 
försöker LVF hitta lämpliga fosterför-
äldrar bland dem med samma nationa-
litet. Det kan vara svårt att finna någon 
lämplig familj som är redo att ta sig an 
ytterligare ett barn i en redan utsatt si-
tuation med brist på mat, husrum och 
pengar. LVF organiserar stödgrupper 
för fosterföräldrarna så de kan hjälpa 
varandra genom samtal och gemen-
samt sparande.

Startade mataffär med pengar från 
spargruppen
Nadiwa berättar om hur hon genom 
spargruppen lyckades starta en egen 
mataffär.

- Jag frågade en vän som säljer frukt 
om jag kunde få numret till leverantö-
ren. Sen pratade jag med alla i mitt bo-
stadsområde och sa att de skulle spara 
pengar för att snart finns frukt och 
grönsaker att köpa. I spargruppen ger 
alla 100 kronor varje månad och turen 
går runt att få pengarna. När det blev 
min tur att få 700 kronor ringde jag och 
beställde potatis, tomater och bananer. 
Och maten kom! Då kunde jag sälja 
och beställa mer igen och så har det 
fortsatt. Det blir inga pengar över men 
det räcker så att jag och barnen kan äta 
bra mat varje vecka. 
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Lösning till Vinterkryss 
Vinnare av ”Vinterkryss 2018-
2019”
1: a pris: Kerstin och Lennart Måns-
son

2: a pris: Britt Knutsson

3: e pris: Ann-Marie Mörngård

Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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PPSSAALLMMEENN
”Han som skapar universum,
som satt lagarna för allt,
delar med en åsna husrum,
tar ett hjälplöst barns gestalt,
vilar i en modersfamn.
Jesus Kristus är hans namn .”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 6 
maj till ”KyrkNytt, Mjällby försam-
ling, Kyrkvägen 4, 294 71 SÖLVES-
BORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vårkryss 2019”
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

– Han sa till mig att om han får åka här-
ifrån så vill han åka med mig. Livet i 
flyktinglägret går vidare, vardagen 
rullar på. Hoppet om att komma däri-
från har falnat i takt med åren som pas-
serat. Men Nadiwa ger sina barn upp-
muntrande blickar och konstaterar:

– Gud gav mig det här livet. Och Gud 
gav mig de här barnen att ta hand om.

Susanna Olivin 
Svenska kyrkans internationella arbete

Foto: Jesper Wahlström/IKON

Vårkryss

Nadiwa har öppnat en mataffär. Inkom-
sterna bidrar till att familjen går runt 
och gör att hon kan laga bra, näringsrik 
mat till barnen. 

Nadiwa plockar bland tomaterna inne i 
sin lilla affär. Hennes äldsta dotter tän-
der kolugnen utanför och sätter på en 
stor gryta med olja. Det ska bli pommes 
frites att sälja. Muhammed går in och 
byter om från sin skoluniform för att gå 
på fotbollsträning, arrangerad av LVFs 
ungdomssektion. Han gillar att spela 
fotboll och Nadiwa säger att det är den 
enda gång hon ser honom glad. Hon sä-
ger att han haft det svårt, men att hon 
tycker att hon ser en ljusning – att han 
börjar acceptera henne.
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Anslagstavla

10

Information om vad som 
händer i våra kyrkor

Du vet väl var du hittar information om 
vad som händer i våra kyrkor??

• Förutom på sista sidan i KyrkNytt 
annonserar vi tillsammans med Blekinges 
övriga församlingar varje fredag i BLT och 
Sydöstran på sidan ”Svenska kyrkan”. 

• Du hittar även informationen på vår 
hemsida www.svenskakyrkan.se/mjallby, 
www.facebook.com/mjallbyforsamling och 
på kyrkornas anslagstavlor. 

• Vi annonserar också på lokalsidan i BLT/
Sydöstran vid vissa tillfällen, exempelvis 
inför midsommar och jul.

Fick du inte KyrkNytt 
i brevlådan?

Vår distributör har haft problem med 
utdelningen av KyrkNytt i vissa områden. 

Hör gärna av dig till pastorsexpeditionen om du 
är en av dem som inte har fått bladet! 

Tel. 0456-500 21 
E-post: mjallby.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsdagsträffen
i Mjällby församlingshem

Torsdag 14/3 kl. 14.00
Göthez: Stefan Angsbo och Olle Stanleysson spelar

Torsdag 11/4 kl. 14.00
Österlenarna Knut o Lars spelar och sjunger 40-, 50- 

och 60-talsmusik

Torsdag 9/5
Torsdagsträffens utfärd. Mer information kommer!

Välkommen!

act Svenska kyrkan
Svenska kyrkans internationella 
arbete byter i maj namn till 
ACT Svenska kyrkan. 

Vandringsfolket
Under våren 2019 firar  
Pilgrimsvägen Skåne  
Blekinge 10 år.  

Temat för jubileet är Vandringsfolket.

Firandet pågår 16 maj-2 juni 2019.  
Mer information finns på   

www.pilgrimsvagen.se/ tioarsjubileum/

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay
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Pastorsexp. och kyrkogårdsförvaltning
öppen måndag-fredag 10-12 0456-500 21
Fax 504 61

Präster

Patrik Carlsson, kyrkoherde 566 01

Gunilla Aquilon Elmqvist, komminister 566 02

Barn och ungdomsverksamhet

Emelie Hellsten, församl. pedagog 566 06

Louise Ingvarsson, barn & ungd.led. 566 08

Diakoniassistent

Marie Nilsson 566 03

Kyrkomusiker 

Karin Sax Granlöf 566 04

Bo Knutsson 566 05

Församlingsvärdinna

Åse Balkestam-Berglund 566 70

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

Nils-Erik Eriksson 566 11

Hans-Peter Eriksson 566 12

Alexander Karlsson 566 13

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

Lars-Åke Persson 566 14

Mjällby kyrka 566 43

Mjällby församlingshem 566 70

Stenlängan Mjällby 566 60

Aston Gottfrid Aron Andersson, Sölvesborg 13/10
Hampus John Eddie Bjerstedt, Ysane 21/10
Enok Bennie Loke Palm, Hörvik 1/12
Tage Alf Anders Nilsson, Istaby 1/12
William Mikael Lindgren, Sölvesborg 1/12
Hailey Nevaeh Rowett, Pukavik 8/12
Carl Inge Sthure Clein, Siretorp 8/12
Elly Lina Camilla Eliasson, Istaby 15/12
Junie Elsie Månsson, Norje 16/12

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling våren 2019
Redaktionen: Birgit Larsson, Gunilla Aquilon Elmqvist, Bo 

Knutsson, Karin Sax Granlöf, Marie Nilsson och Anette Olofsson 

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson

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

Vigsel

Helene F. Sturefelt och Jörgen Hjärtenflo,  
Sölvesborg/Hällevik 18/11
Elin Sorrela Ljungdahl och Billie Månsson, Norje 16/12

Evy Persson, Sölve 5/10
Stefan Johansson, Hällevik 1/11
Ebbe Södergren, Västra Näs 8/11
Signhild Larsson, Pukavik 9/11
Jörgen Kallenberg, Mjällby 9/11
Alexander Eriksson, Mjällby 14/11
Inga Sällberg, Krokås 15/11
Elin Andersson, Nogersund 16/11
Inga-Lis Lindros, Hörvik 16/11
Marta Karlsson, Sölvesborg 21/11
Folke Hansson, Hosaby Björke 28/11
Inge Ahlgren, Mjällby 30/11
Sven Dahlbeck, Pukavik 30/11
Gull-Britt Sällberg, Krokås 7/12
Lina Svensson, Bromölla 19/12
Seth Nilsson, Hörby 28/12

Expeditionstiderna
i Mjällby församling
Kyrkvägen 4, 294 71 Sölvesborg

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

Foto: Pixabay
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Mixi Print AB, Olofström

Onsdag 6/3

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 10/3  Första söndagen i fastan

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Torsdag 14/3 

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Göthez: 
Stefan Angsbo och Olle Stanleysson spelar.

Lördag 16/3 

15.00  Ysane församlingshem, ”Hela församlingen sjunger 
Mellolåtar” – musikalisk frågesport med fina priser, 
Yganokören och många solister.

Söndag 17/3 Andra söndagen i fastan

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 
Elmqvist.

Söndag 24/3  Jungfru Marie bebådelsedag

18.00  Ysane kyrka, musikgudstjänst med Mariasånger, Patrik 
Carlsson, Yganokören.

Söndag 31/3  Midfastosöndagen

14.00  Mjällby kyrka, gudstjänst, Gunilla Aquilon Elmqvist, 
Listerkören, därefter i församlingshemmet: ”Hela 
församlingen bakar” med konditor Robin Falk från 
Rockos café i Karlshamn. 

Onsdag 3/4

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 7/4  Femte söndagen i fastan

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Torsdag 11/4 

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, Österlenarna 
Knut o Lars spelar o sjunger 40-, 50-, 60-talsmusik.

Söndag 14/4  Palmsöndagen

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Gunilla Aquilon Elmqvist, 
barnkör, laxmiddag i församlingshemmet, anmälan till 
pastorsexp. tel. 500 21 senast 10/4.

Torsdag 18/4  Skärtorsdagen

19.00  Mjällby kyrka, Skärtorsdagsmässa, Gunilla Aquilon 
Elmqvist.

Fredag 19/4  Långfredagen

10.30  Mjällby kyrka, Långfredagsgudstjänst, Patrik Carlsson 
Kyrkokören. 

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

Söndag 21/4  Påskdagen

10.30  Mjällby kyrka, högmässa, Gunilla Aquilon 
Elmqvist, Kyrkokören.

 Måndag 22/4  Annandag påsk

11.00  Ysane kyrka, mässa, Patrik Carlsson, Yganokören.

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

    

Söndag 28/4  Andra söndagen i påsktiden

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 5/5  Tredje söndagen i påsktiden

10.30  Mjällby kyrka, familjegudstjänst, Gunilla Aquilon 
Elmqvist, Listerkören, barngrupperna, utdelning av 
”Bibel för barn” till barn födda 2013.

Onsdag 8/5 

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Torsdag 9/5 

 Torsdagsträffens utfärd, mer information kommer.

Söndag 12/5  Fjärde söndagen i påsktiden

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Lördag 18/5

17.00  Mjällby kyrka, vårkonsert med församlingens 
barnkörer, Karin Sax Granlöf m.fl. musiker.

Söndag 19/5  Femte söndagen i påsktiden

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 
Elmqvist, Moderaternas kyrksöndag, kyrkkaffe.

Söndag 26/5  Bönsöndagen

18.00  Ysane kyrka, musikgudstjänst på Mors dag, Patrik 
Carlsson, Yganokören.

Torsdag 30/5  Kristi himmelsfärds dag

10.00  Mjällby kyrka, koraler från kyrktornet.

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst, Gunilla Aquilon 
Elmqvist, körsångare från Mjällby och Sölvesborg, 
gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling.

Söndag 2/6  Söndagen före pingst

10.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla Aquilon 
Elmqvist.

Kalendarium

Våren 2019

OBS!  Ändringar kan förekomma. Se alltid tidningar-

nas predikoturer.


