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Vinterfåglar
Jag har lärt mig lite om 
våra vanligaste fåglar. 
För några veckor se-

dan anmälde jag mig till ett föredrag 
med bildvisning. En fågelskådare be-
rättade med stor inlevelse och en na-
turfotograf illustrerade med fina bil-
der. Någon undrade varför jag skulle 
gå på ett sådant föredrag. Jag har ju 
aldrig varit särskilt intresserad av 
fåglar och jag har mycket bristfälliga 
kunskaper om dem. Men det var just 
så jag tänkte. Om mina förkunskaper 
är små borde mina framsteg snabbt 
bli märkbara. Dessutom brukar jag 
tänka att de flesta ämnen blir mer in-
tressanta ju mer man lär sig. Efter en 
liten stund kunde jag exempelvis se 
skillnad mellan en koltrasthane och 
en koltrasthona. Jag kan känna igen 
en havsörn och numera vet jag att 
det inte finns många fiskmåsar om 
vintern på våra breddgrader. Kanske 
är det inte så imponerande men ändå 
klara framsteg jämfört med vad jag 
visste tidigare. Med lite egen kun-
skap blir det även mer intressant att 
samtala med någon som vet mera. 

Flera av mina vänner vet mycket om 
fåglar. De hänger upp fågelholkar och 
matar småfåglar om vintern. Många 
får särskilda känslor för fåglarna i 
vår närhet när marken blir frusen och 
ibland täckt av snö. Alla fåglar vill 
inte vara kvar här när det blir vinter. 
De flyttar söderut och när de åter-
vänder utgör de ett säkert vårtecken. 
Men de fåglar som övervintrar ger 
oss känslor av sympati. De tycks 
välja att stanna kvar hos oss trots 
att vingarna kunde ha fört dem till 
behagligare klimat. De har inga hus, 
arbeten eller relationer som binder 
dem till en särskild plats. Ändå står 
de ut med vinterns mörker och kyla i 
väntan på en ny vår, nästan som om 
de ville hålla oss sällskap. Det är nog 
därför som många vill uppmuntra 
dem med lite frön och näring som de 
så väl behöver. Hur fåglarna tänker 
vet jag inte men jag vet att jag gärna 
skulle vilja lära mig lite mer om olika 
arter och deras kännetecken. Det får 
kanske vänta tills våren kommer. Nu 
när vintern är här tänker jag gärna på 
hur de små varelserna, både fåglar 

och andra djur, kan locka fram den 
medkänsla och generositet som bor 
inom oss. 

När någon behöver vår kärlek och 
omtanke kan våra bästa egenskaper 
komma till uttryck. Det är därför 
som Gud väljer att komma till oss 
i ett litet barn, helt beroende av 
människors omsorg. Det är också 
därför som julen är en av de viktigaste 
insamlingsperioderna för Svenska 
kyrkans internationella arbete. Då 
tänker vi på de människor, både nära 
och långt borta, som behöver stöd och 
hjälp av oss och det känns bra att du 
och jag kan hjälpa en medmänniska 
till en lite bättre tillvaro. En god 
advent och jultid önskar jag alla 
läsare av Kyrknytt och kanske möts 
vi vid någon av våra gudstjänster och 
andra verksamheter.
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– Jag tror att Grace kommer att få 
ett bättre liv än vad jag har haft. Vi 
har ingen lyx att erbjuda, men vi 
kan ge henne allt hon behöver. Och 
vi kommer att kunna satsa på hen-
nes utbildning. I den globaliserade 
värld vi lever i blir utbildning bara 
viktigare och viktigare. Om Grace 
utbildar sig kommer det att hjälpa 
henne i livet, men utbildning gör 
också att hon kan hjälpa hela famil-
jen, konstaterar mamma Beatrice.

Grace med sin mamma Beatrice

En flicka är född
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Grace föddes på Selian Lutheran Hospi-
tal i Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice 
känner sig privilegierad. Hon är tacksam 
för att hon och maken har möjlighet att 
ge Grace den omvårdnad hon behöver. 
Grace fick födas på sjukhus och har en 
födelseattest. Födelseattesten betyder att 
hon senare i livet kan skaffa sig iden-
titetshandlingar och kan rösta, öppna 
bankkonto, ta lån, kräva sin arvsrätt el-
ler resa till ett annat land. I länder där 
registreringen av ett barn är krånglig är 
det många flickor som aldrig registreras, 
som aldrig får egna identitetshandlingar. 
Redan vid födelsen avgörs flickors möj-
lighet att själva få bestämma över sina liv. 

I den del av Tanzania där Grace är 
född finns stora utmaningar för flick-
or. Många tonårsflickor gifts bort och 
många blir gravida. I Tanzania tillåts 
skolflickor som blir gravida inte gå i sko-
lan varken under eller efter sin graviditet. 
De blir nekade den utbildning och kun-
skap de behöver för att göra sina röster 
hörda i samhället. En ung flickas kropp 
är dessutom inte mogen för en gravidi-
tet. Det finns ett tydligt samband mellan 
tonårsgraviditet och barnadödlighet och 
mödradödlighet. 

Ytterligare en stor utmaning i om-
rådet är att över 60 procent av flick-
orna könsstympas – trots att kvinnlig 
könsstympning är förbjudet enligt lag. 
Könsstympning är en sedvänja som 
kan innebära livshotande skador och ge 
men för livet. Lutherska kyrkan i Tan-
zania driver ett omfattande arbete för 
att stoppa könsstympningen. De religi-
ösa ledarna i samhället, som har ansvar 
för att upprätthålla kulturella traditio-
ner, har stort inflytande över männis-
kors liv. Förändring kan ske när dessa 
ledare tar avstånd från könsstympning 
och annat könsbaserat våld.

När en flicka växer upp kommer hon 
se sina möjligheter att expandera – eller 
minska. En flicka som blir självstän-
dig och utforskar nya intressen – eller 
tvingas in i hushållsarbete eller blir 
en vara som kan bytas bort. Nyfödda 
Grace har möjlighet att leva ett bra liv 
tack vare kärleksfulla föräldrar och ett 
samhälle i utveckling. Genom Svenska 
kyrkans internationella arbete kan vi 
stärka flickors rätt till en god hälsa, 
värdighet och makt över sitt eget liv. 

Dessa fem rättigheter är grunden i vårt arbete:

1. RÄTTEN TILL MAT  
Allt fler människor i världen kan äta 
sig mätta. Men stora grupper får inte 
del av framstegen och fortfarande 
är var åttonde människa undernärd. 
Oftast är denna människa en flicka 
eller kvinna. I vissa kulturer är det 
tradition att mammor och systrar 
äter sist efter det att män och bröder 
har ätit. Vi arbetar för allas rätt till 
mat. 

2. RÄTTEN TILL TRYGGHET 
OCH FÖRSÖRJNING  
Flickor och kvinnors möjlighet att 
ärva och äga mark och annan egen-
dom påverkar deras möjlighet att 
försörja sig och ha inflytande på 
familjens ekonomi. De är ofta an-
svariga för att ta hand om barn och 
utföra oavlönat hushållsarbete vilket 
ytterligare begränsar deras möjlig-
heter att utbilda sig eller arbeta utan-

för hemmet. Vi arbetar för att stärka 
kvinnors tillgång till ekonomisk och 
social trygghet.  

3. RÄTTEN TILL SIN KROPP  
Tvångsgifte, könsstympning, sexu-
ellt våld och våld inom familjen är 
exempel på övergrepp som flickor 
utsätts för. Flickors och kvinnors 
kroppar ses i många fall som mäns 
egendom och deras främsta värde 
kopplas till reproduktion. Tidiga 
graviditeter kan leda till svåra ska-
dor eller till att flickor inte kan eller 
får gå i skolan. Vi arbetar för flick-
ors och kvinnors rätt att bestämma 
över sina egna kroppar.  

4. RÄTTEN TILL HÄLSA OCH 
SJUKVÅRD  
Flickor får sämre vård och omsorg 
än pojkar, trots att de löper högre 
risk att utsättas för sjukdomar på 
grund av undernäring, diskrimine-

ring och könsrelaterat våld. I många 
delar av världen får flickor inte till-
gång till sexualupplysning och pre-
ventivmedel och kan inte skydda sig 
mot könssjukdomar och oönskade 
graviditeter. Mens är ofta tabubelagt 
och skamligt. Genom uppsökande 
hälsoarbete i utsatta områden kan 
fler flickor ges den hälsokunskap 
och vård de har rätt till.  

5. RÄTTEN TILL UTBILDNING  
Fattigdom och traditionella, kultu-
rella och religiösa normer bidrar till 
att många familjer inte prioriterar 
skolgång för sina döttrar. Utbild-
ning kan ge kunskap om rättigheter 
och ökar möjligheterna att kunna 
navigera i och påverka samhället. Vi 
arbetar för flickors rätt till utbild-
ning för att de ska ha möjlighet till 
egen inkomst och ökad makt över 
sitt liv.    

Text: Anna Wahlgren  
Foto: Helen Goldon/IKON
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Året går mot sitt slut och 
det första året av en ny 
mandatperiod för våra 
förtroendevalda likaså. I år 
blev det åtta nya personer 
som axlade rollen som 
folkvalda i vårt kyrkoråd. 
Jag bestämde mig för att 
intervjua tre medlemmar 
i vårt råd, Ebbe Larsson 
som suttit längst, Uno 
Hellgren och Mona Wadin 
Nilsson som är nya i detta 
sammanhang. 

Först ut är Mona Wadin Nilsson. 
Mona berättar att hon kommer från 
Avesta i Dalarna, men att hon flyttade 
till Sölvesborg 1977 i samband med 
att hon träffade sin man. Sedan 21 
år bor hon med man och hund på 
Hällevik. Familjen består vidare av 
två vuxna barn och barnbarn. Numera 
njuter Mona av pensionärstillvaron 

men har tidigare arbetat med lite av 
varje. Efter flytt till Sölvesborg fick 
hon anställning på varvet i Sölvesborg 
tills de lade ner sin verksamhet. Mona 
har också arbetat inom vården både 
som vårdbiträde och undersköterska 
men efter en omorganisation lämnade 
hon vården och de sista åren fram till 
pensionen arbetade hon i tobaksaffär i 
Sölvesborg.

2014 engagerade sig Mona politiskt 
i SD och när partiet frågade om hon 
var intresserad av att stå på listan till 
kyrkan så tackade hon ja. ”Jag tvekade 
inte alls utan tyckte att det skulle bli 
roligt och spännande”, berättar Mona. 

Frågor kring ungdomar och missbruk 
är något som Mona verkligen brinner 
för. Hon tycker det är viktigt att 
alla goda krafter samlas kring våra 
unga för att förhindra att ungdomar 
dras in i missbruk. En annan sak 
som Mona gärna vill lyfta fram är 
det kollektändamål som Mjällby 
församling har i operation SMILE. 
Denna kampanj hjälper barn med 
läpp- och gomspalt ute i världen att 
opereras och därmed att slippa ett liv i 
utanförskap. 

Mona berättar att det första året som 
kyrkopolitiker har varit intressant och 
lärorikt. ”Jag hade nog förväntat mig 
att det skulle vara lite stelare”, säger 
Mona med glimten i ögat. ”Men alla 
är så snälla och trevliga.” Mona valdes 
in i egenskap av Sverigedemokrat 
men då hon valde att lämna partiet i 
våras är hon nu "politisk vilde”. ”Jag 
ser inte detta som ett problem”, menar 
Mona, ”vi sitter i kyrkorådet för att 
vi är intresserade av kyrkan och det 
politiska märks inte så mycket.”

Uno Hellgren berättar att han är 
uppvuxen på Hällevik och att det är 
här på Lister som han har sitt hjärta. 
Han tillhör den unika skara som 
varit både elev, lärare och rektor 
på Havelidens skola. Han bor på 
Hällevik tillsammans med hustrun 
Ann, paret har två utflugna barn. 
Musiken är Unos liv och vi är många 
som fått förmånen att lyssna till hans 
trumpetspel i olika sammanhang. 
Uno citerar Luther när han beskriver 
sin kärlek till musiken: ”Musik är 
en gåva från Gud och jag giver den 
näst teologin den högsta platsen”. 
Från tretton års ålder har trumpeten 
alltid funnits med i Unos liv. Han är 
också engagerad i Listerkyrkans EFS-
förening men är noga med att betona 
att ”EFS är en del av Svenska kyrkan 
och att vi är grenar på samma träd, 
Kristi kyrka.”

Några röster ur kyrkorådet 
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Uno såg det därför som självklart 
att tacka ja till att kandidera till 
kyrkorådet i Mjällby församling. ”Jag 
tycker om att arbeta för människans 
bästa och jag tycker att kyrkan gör 
ett fantastiskt och viktigt arbete som 
jag gärna vill bidra till”, säger Uno. 
”Under hela mitt yrkesverksamma liv 
har jag arbetat med värdegrundsfrågor 
och att se den lilla människan. Kan 
några av mina erfarenheter vara 
behjälpliga i detta sammanhang så 
ställer jag gärna upp”, säger Uno 
ödmjukt.

Han tycker att det första året har 
varit spännande och lärorikt och 
vill särskilt lyfta fram den goda 
och tillåtande stämning som finns i 
kyrkorådet. Uno har alltid brunnit för 
våra barn och ungdomar och hoppas 
kunna driva dessa frågor i kyrkorådet. 
Kyrkan har en så oerhört viktig roll i 
vår bygd för människor i alla åldrar. 
Kyrkan ska vara som en öppen famn 
både i nöd och lust. Uno hoppas också 
kunna vidareutveckla samarbetet än 
mer med Listerkyrkan. ”Alla goda 
krafter behövs, inte minst när det 
gäller våra barn och ungdomar”, säger 
Uno avslutningsvis.

Ebbe Larsson är den som suttit längst 
i kyrkorådet i vår församling.

Ebbe är uppvuxen i Stiby där 
föräldrarna hade gård. 1968 tog han 

dock över svärföräldrarnas gård i 
Mörby. Där har han drivit lantbruk 
tillsammans med hustrun Birgit 
alltsedan dess. Sonen Glenn tog över 
gården 1989 men både Ebbe och 
Birgit är fortfarande involverade i 
arbetet. Även dottern Ingela hjälper 
till med grönsaksförsäljningen under 
somrarna. Förutom grönsaksodling 
har man köttdjur på gården, både nöt 
och lamm. ”Att vara lantbrukare är en 
livsstil”, berättar Ebbe ”och så mycket 
annat hinns inte med”. Engagemanget 
för kyrkan har dock alltid funnits där. 
Som barn minns Ebbe hur man åkte 
häst och vagn till gudstjänsten.

1982 valdes han in i kyrkofullmäktige 
och kom med i kyrkorådet den 
påföljande mandatperioden. ”Det var 
genom att kyrkvärden Hanna- Lisa 
Thomasson nominerade mig som jag 
kom med”, berättar han och säger att 
han inte ångrat sig en sekund.

Det har varit lärorika och spännande 
år. ”Jag har framförallt intresserat mig 
för kyrkogård och fastighetsfrågor”, 
fortsätter Ebbe, ”mycket har hänt 
inom detta område. Nya seder och 
nya gravskick har kommit till.” 
Både minneslund, askgravlund och 
minnesplats för de till havs omkomna 
har tillkommit under Ebbes tid. Han 
var också med vid renoveringen av 
kyrktornet och fick åka lift upp till 
tornet: ”det var en fantastisk utsikt och 
man såg ända hem”, berättar Ebbe. 
Ebbe är också sammankallande i 
kyrkans bärarlag och han har därmed 
följt många av våra församlingsbor till 
den sista vilan.

Det senaste året beskrivs som roligt 
och spännande. Många nya ledamöter 
har kommit till. ”Trevliga och rejäla 
människor”, säger Ebbe. ”Vi har en 
mycket god stämning, alla pratar med 
alla och det politiska märks inte så 
mycket utan alla jobbar för kyrkans 
bästa”, avslutar Ebbe med att säga.

Text & foto: Gunilla Aquilon Elmqvist
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att invigas och blir med all säkerhet 
en vallfartsort för västra Blekinge. I 
runt tal en miljon kronor kommer hela 
anläggningen att kosta och pengarna 
kommer helt och hållet från kommu-
nen och då får vi en 50 meters bas-
säng, en övningsbassäng och en plask-
damm.

2 jan. Mjällbys äldsta försam-
lingsmedlemmar: fröken Ingri Mattis-
son född 1866, 103 år och Blekinges 
äldsta. Johan August Nordqvist född 
1870. Äldsta i Ysane församling: än-
kefru Selma Jeppsson född 1878 och 
förre hemmansägaren Viktor Alfred 
Månsson född 1878.

- Folkmängden var vid årsskiftet i 
Mjällby församling 5.534 personer 
och i Ysane församling 1.170 perso-
ner.

- 2 st. fastlagsbullar 1.30 kronor. 
Shoppingkaffe: mazarin, en kransbit 
och kaffe 1.95 kronor. Familjemid-
dag: oxrullader med gräddsås och 
gurka samt valfri dessert 5.95 kronor.

- Teaterresa till Malmö stadsteater, 
”Spelman på taket”. Pris inklusive 
teaterbiljett 27 kronor.

15 jan. Nu fångar man ädelfisk i 
sill- och torskgarn, rapporterar fiska-
re som fått foreller under sina fångs-
träder ända upp i Kalmar sund. Tro-
ligen är det foreller som ”rymde”när 
fabrikör Karl-Axel Rubins väldiga od-
lingar i Ivösjön, som omfattar ungefär 
en miljon fiskar, sprängdes i en svår 
storm och torde ha gått ut i Hanöbuk-
ten via Skräbeån. En forell av denna 
art kan uppnå en vikt på 7-8 kg.

- Vid Kristianstad vårdskola har sjuk-
sköterskeexamen avlagts av Inger Ing-
esson, Mjällby.

- Vid Kristianstads sjuksköterskesko-
la har Gull-Britt Nilsson, Nogersund, 
utexaminerats.

2 feb. En rekordtidig fotbollspre-
miär på Strandvallen mellan Mjällby 
A.I.F. och nyblivna division III-laget 
Jämshög. Med tanke på årstiden var 
spelet förvånansvärt bra, högt tempo 
matchen igenom. Mjällby vann upp-
görelsen med 2-1. Det fanns en hel del 
publik, men de flesta föredrog dock 
att följa spelet från sina bilar.

- 22-åriga fröken Gunilla Simonsson, 
född och uppvuxen i Hällevik, har bli-
vit vald till ”Blekingeflickan -69”. Nu 
väntar mängder av uppdrag som årets 
turistvärdinna. Hon är just nu inne på 
sitt femte år vid universitetet i Lund, 
där hon innan hösten skall ha plöjt 
igenom 8.000 sidor litteratur. Proble-
met är att hinna med allt. Studierna 
får inte komma i kläm, säger hon.

17 feb. Den hårda blåsten under 
veckoslutet vållade vägförvaltningen 
en del problem. Vissa vägar höll på 
att bli igenkorkade under söndagen 
då stormen nådde sin kulmen. Vin-
den piskade upp drivor som gick över 
stengärdesgårdarna. På Listerlandet 
blev hela vägnätet lamslaget, på vissa 
sträckor helt igenkorkat, innan väg-
förvaltningens plogbilar hade hunnit 
återvända från sina rundor. Man har 
arbetat i skift hela veckoslutet och 
mera snö och vind väntas.

- Vid Kristianstad landsting vård skola 
i Simrishamn har Anna-Stina Hurtig, 
Mjällby, utexaminerats.

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

30 nov. Till Sölvesborgs lucia val-
des Elisabeth Mattsson, Sölvesborg.

10 dec. Lutherhjälpens tisdags-
klubb hade under helgen julmässa i 
Mjällby församlingshem. Man sålde 
matvaror, handarbeten och skänkta 
saker och där fanns ett tjugodollars 
guldmynt från 1905, som såldes för 
305 kronor. Barn- och ungdomskö-
ren medverkade med sång och elever 
från Lörby skola gav en uppskattad 
folkdansuppvisning under ledning av 
folkskollärarparet Inga-Lill och Egon 
Nilsson. Kommersen i sin helhet in-
bringade ca 7.500 kronor, till att bistå 
de katastrofdrabbade i Indien och Bia-
fra, där Lutherhjälpen för närvarande 
arbetar.

17 dec. Widéens Juloratorium drog 
fullsatt tempel i Mjällby. Söndags-
kvällen blev de smekande stråkarna, 
de majestätiska trumpettonernas och 
de ljuvliga rösternas afton i Mjällby 
kyrka. Då gav nämligen församling-
ens sång- och musiksällskap Ivar 
Widéens mäktiga Juloratorium och 
därmed upprätthölls en gammal fin 
tradition, den tredje söndagen i ad-
vent.

28 dec. Simbadet i Hällevik har nu 
kommit långt på vägen mot fullbor-
dan. Bassängerna är färdigbyggda, 
nu återstår omklädnings- och cafe-
teriabyggnad. I oktober började man 
bygga det tempererade utomhusbadet 
och i början av maj kommer badet 
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Mamma Elly kramar om dottern och 
gratulerar till utmärkelsen
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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 .”

Vinterkryss

Lösning till Höstkryss 2018

 Vinnare av "Höstkryss"
1:a pris: Ingela Persson
2:a pris: Maj-Britt Olsson
3:e pris: Göran Thomasson

Vinnarna har meddelats, vinster 
av hämtas på pastorsexpeditionen 
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PPSSAALLMMEENN
”Vila i din väntan.
Stilla mötet sker.
All din stora längtan
aaaaaa aaa och ser.”

…………………………………………
Namn

…………………………………………
Adress

…………………………………………
Postnr och ort

Skicka in din lösning senast den 21 
januari till ”KyrkNytt,  
Mjällby församling, Kyrkvägen 4,  
294 71 SÖLVESBORG”  
eller lämna den på pastorsexp.  
Märk kuvertet ”Vinterkryss 2018/19”
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

26 feb. Det är mycket arbete med 
att få fram blommor, som skall vara av 
hög kvalité. Det kan trädgårdsmästare 
Helge Johansson, Mjällby, intyga som 
i 40 år sysslat med blomsterdrivning. 
Blomsterförsäljningen har genomgått 
en klar förändring till det bättre. ”Förr 
i världen var det sällan folk köpte 
blommor till vardags”, säger herr Jo-
hansson, ”det var faktiskt bara vid 
familjehögtider och uppvaktning vid 
någon 50-årsdag eller så. Och då var 
det mest fråga om stora pampiga kruk-
växter och planterade korgar. Tulpa-
ner, nejlikor och rosor var det inte tal 
om. Det var inte alls ovanligt förr att 
man köpte pappersblommor. Nuförti-
den köper folk en bukett blommor när 
som helst. Den äkta mannen kan upp-

vakta sin fru bara därför han uppskattar 
hennes sätt att sköta hemmet. Priset på 
blommor har inte stigit nämnvärt under 
mina 40 år som trädgårdsmästare”, om-
talar Helge Johansson.

Helge Johansson driver sin blomster-
handel som ett familjeföretag. Här ses 
han omgiven av hustrun Margareta t.v. 
och dottern Birgit.
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Årskavalkad 2018

Rolf Nilsson och Maria Knutsson underhåller vid 
laxmiddagen 11 mars. Foto: Patrik Carlsson

Åse Balkestam 
Berglund  och 
Bo Knutsson 
serverar vid 
laxmiddagen 11 
mars. Foto: 
Patrik Carlsson

Nationaldagskonsert 6 juni med Karlshamns Kammarkör, dirigent Justin Hazelgrove. Foto: Anette Olofsson.

Nya förtroendevalda välkomnas vid högmässan den 21 januari. Foto: Anette Olofsson.

Solveig Wollin avtackas vid högmässan den 21 januari.
Gunilla Aquilon Elmqvist välkomnas vid gudstjänsten den 8 
april. Foto: Anette Olofsson.

Kyrkkaffet på Palmsöndagen den 23 mars 
smakade bra för både små och stora. 

Avgående förtroendevalda avtackas vid högmässan den 21 januari.
Foto: Anette Olofsson.
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Årskavalkad 2018

BG och JB bjöd Torsdagsträffens besökare på ”Musikaliska 
pärlor från förr” den 12 april. Foto: Birgit Larsson.

Listergänget underhöll på Torsdagsträffen den 18 januari.
Foto: Anette Olofsson.

Julbön med familjen Knutsson julafton 2017. Foto: Birgit 
Larsson.

Tomten besökte Torsdagsträffens julfest den 14 december! 
Foto:Birgit Larsson.

Torsdagsträffens besökare bjöds den 8 februari på ”En resa 
i musikens värld” med Rolf Nilsson och Bo Knutsson. Marie 
Nilsson och kyrkoherde Patrik Carlsson tackade med blom-
mor. Foto: Birgit Larsson.

”Vi tre” Leif Axelsson, Britt-Inger Jönsson och Zärny Färm 
gästade Torsdagsträffen den 11 oktober. Foto: Anette 
Olofsson.

Marie Nilsson överlämnade blommor till Torsdagsträffens 
värdinnor Karin Nilsson, Birgit Larsson och Siv Edvardsson 
vid julfesten den 14 december.

”3 på G” – Goa Gláa Gräbbor underhöll Torsdagsträffens 
besökare den 13 september. Foto: Birgit Larsson.
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Årskavalkad 2018

Församlingens barnkörer och barngrupper medverkade vid bönsöndagens 
familjegudstjänst med konsert  ”Tutti Frutti” den 6 maj, där även ”Bibel för barn” 
delades ut till församlingens 6-åringar. Foto: Anette Olofsson.

Lunchdags i Hanö Missionshus efter 
gudstjänsten på Hanödagen den 21 
juli. Foto: Karin Sax Granlöf.

”Du lindar av olvon”, musik i sommarkvällen 19 augusti 
med Karin Sax Granlöf, Jerker Lindström, Kerstin Ripa 
och Mattias Nilsson. Foto: Anette Olofsson.

Karin Sax Granlöf 
bjöd på ”Musiken 
i mitt liv” den 10 
juni. Foto: Anette 
Olofsson.

”Från Duvemåla till Waterloo – en som-
markväll i Björns och Bennys sällskap” 
med Maria, Anna, Ida och Bo Knutsson 
den 22 juli. Foto: Anette Olofsson.

Yganokören medverkade vid mässan annandag påsk i Ysane den 2 april. Foto: Anette Olofsson.

Musikgudstjänst med Py Bäckman 23 september 2018. Foto: Patrik Carlsson
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Årskavalkad 2018

Hösten 2018 byttes fasaden och fönstren på Mjällby för-
samlingshem. Foto: Anette Olofsson.

Barnkörernas luciatåg 16 december 2017. Foto: Patrik Carlsson.

Julkonsert 17 december. Foto: Patrik Carlsson

Mjällby församling uppvaktar vid Listerkyrkans 40-årsjubi-
leum den 11 december 2017. .Foto: Birgit Larsson.

Listerkyrkan firar 40-årsjubileum den 11 december 2017.
Foto: Birgit Larsson.

Midsommardagen 23 juni bjöd på musik och lyrik i som-
markvällen med Rolf Nilsson, Uno Hellgren, Ida Knutsson, 
Maria och Bo Knutsson, Kyrkokören och Patrik Carlsson. 
Foto: Birgit Larsson.
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Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig. 
Tipsen på den här affischen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet 
av att möta och stötta människor i sorg och är bara några av de många saker 
vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla, 
även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att 
prata med är du välkommen till din församling. Du hittar kontaktuppgifter och 
fler konkreta tips på svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg

Konkreta tips som gör det lite lättare 
att finnas där för någon som sörjer.

Första hjälpen
vid sorg

Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger 
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan 
undvika att säga ”Ring mig om det är något, 
jag finns här” eftersom risken är stor att den 
 sörjande inte orkar vara den som hör av sig. 
Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på 
 tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi 
inget svar och det är helt okej, den sörjande  
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa till-
baka, igen och igen.

Ge utrymme
Ofta är det många som sörjer en människa 
samtidigt, där alla har haft sin egen relation 
och historia med den som dött. Det är viktigt 
att vi låter den närmast sörjande vara i fokus 
och undviker att ta över med våra egna  minnen 
och känslor. Vi måste komma ihåg att låta den 
 sörjandes känslor, oavsett vilka de är, vara 
de som gäller. Våra tankar och berättelser är 
 såklart också viktiga – men inte viktigast.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar kan vara den som 
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika, 
kolla på en film eller ta en promenad i all sin 
enkel het. Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv. Tänk på att 
den vi bjuder in  kanske tackar nej och att det är 
helt okej, det  viktiga är att vi frågar – och att 
vi vågar fråga igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att tränga sig på och 
det slutar ofta med att vi inte hör av oss alls. 
 Kanske tänker vi att den sörjande behöver vara 
ifred eller att man ska vänta lite med att höra 
av sig tills ”det värsta gått över”. Det är viktigt 
att vi tydligt visar att vi finns där så att den 
sörjande inte känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Ha tålamod

Många känner att det är svårt att höra av 
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska 
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om 
personen börjar  gråta? Men det viktiga är 
inte vad vi  säger utan att vi bryter tystnaden. 
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare att 
både skicka och svara på.
 

Varje sörjande har sin egen sorgeprocess, vilket 
vi behöver ha förståelse för och tålamod med. 
Det kan finnas en risk att vi försöker trösta bort 
sorgen eller visar frustration över att den håller 
i sig. Sorg har inget bäst-före-datum och det 
finns ingen normal eller onormalt lång tid som 
det tar att sörja. Vissa saker behöver helt enkelt 
berättas om och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara en viktig del 
i att förstå och bearbeta sorgen.

illustration: stina löfgren. sk17757

Operakonsert med kör från Asarum, Musica Belissima, Noora Karhuluoma och Katalin Hajas 19 oktober.  
Foto: Patrik Carlsson.

Konsert med barnkörerna på FN-dagen 24 oktober.  Foto: Patrik Carlsson.

Årskavalkad 2018

Kersti Södergren, Christina Ivarsson och Marie 
Nilsson bjuder på allhelgonkaffe 2 november 
2017. Foto: Anette Olofsson.

Spaghettigudstjänst med barnkörerna i Listerkyrkan den 11 februari. 
Foto: Birgit Larsson.



13

Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig. 
Tipsen på den här affischen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet 
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vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla, 
även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att 
prata med är du välkommen till din församling. Du hittar kontaktuppgifter och 
fler konkreta tips på svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg

Konkreta tips som gör det lite lättare 
att finnas där för någon som sörjer.

Första hjälpen
vid sorg

Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger 
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan 
undvika att säga ”Ring mig om det är något, 
jag finns här” eftersom risken är stor att den 
 sörjande inte orkar vara den som hör av sig. 
Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på 
 tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi 
inget svar och det är helt okej, den sörjande  
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa till-
baka, igen och igen.

Ge utrymme
Ofta är det många som sörjer en människa 
samtidigt, där alla har haft sin egen relation 
och historia med den som dött. Det är viktigt 
att vi låter den närmast sörjande vara i fokus 
och undviker att ta över med våra egna  minnen 
och känslor. Vi måste komma ihåg att låta den 
 sörjandes känslor, oavsett vilka de är, vara 
de som gäller. Våra tankar och berättelser är 
 såklart också viktiga – men inte viktigast.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar kan vara den som 
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika, 
kolla på en film eller ta en promenad i all sin 
enkel het. Många som sörjer längtar efter en 
paus i sorgen och lite vanligt liv. Tänk på att 
den vi bjuder in  kanske tackar nej och att det är 
helt okej, det  viktiga är att vi frågar – och att 
vi vågar fråga igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att tränga sig på och 
det slutar ofta med att vi inte hör av oss alls. 
 Kanske tänker vi att den sörjande behöver vara 
ifred eller att man ska vänta lite med att höra 
av sig tills ”det värsta gått över”. Det är viktigt 
att vi tydligt visar att vi finns där så att den 
sörjande inte känner sig isolerad, utanför eller 
ignorerad.

Bryt tystnaden

Ha tålamod

Många känner att det är svårt att höra av 
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska 
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om 
personen börjar  gråta? Men det viktiga är 
inte vad vi  säger utan att vi bryter tystnaden. 
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare att 
både skicka och svara på.
 

Varje sörjande har sin egen sorgeprocess, vilket 
vi behöver ha förståelse för och tålamod med. 
Det kan finnas en risk att vi försöker trösta bort 
sorgen eller visar frustration över att den håller 
i sig. Sorg har inget bäst-före-datum och det 
finns ingen normal eller onormalt lång tid som 
det tar att sörja. Vissa saker behöver helt enkelt 
berättas om och om igen, så låt din medmänniska 
älta det som har hänt, det kan vara en viktig del 
i att förstå och bearbeta sorgen.

illustration: stina löfgren. sk17757
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Anslagstavla

14

Aktiviteter under kommande faste-
kampanj till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbete

Fastlagssöndagen 3 mars
Kl. 14.00 i Mjällby kyrka: Gudstjänst med 
efterföljande kyrkkaffe och fastlagsbulle.

Lördagen 16 mars. OBS! Dagen
Kl. 15.00 i Ysane församlingshem: ”Hela 

församlingen sjunger Mellolåtar”, musikalisk 
frågesport med fina priser. 

Midfastosöndagen 31 mars
Kl. 14.00 i Mjällby kyrka: Gudstjänst, därefter 

inbjuds till ”Hela församlingen bakar”, 
bakverkstävling i församlingshemmet med fina 
priser. Konditor Robin Falk från Rockos café i 

Karlshamn berättar om sötebröd, han ingår 
dessutom i juryn. Därefter kyrkkaffe. 

Palmsöndagen 14 april
Kl. 10.30 i Mjällby kyrka: Gudstjänst, därefter 
inbjuds till laxmiddag i församlingshemmet.

Mer information kommer i nästa nummer av 
KyrkNytt.

Sponsring av olika pris mottages tacksamt! Torsdagsträffen
 i Mjällby församlingshem

Torsdag 17/1 kl. 14.00
Allsång med Karin Sax Granlöf och Bo Knutsson

Torsdag 14/2 kl. 14.00
Sång och musik med Barbro och Lars Svensson

Välkommen!

Barn körerna startar v 3Välkommen att vara med!Karin Sax Granlöf
Julkonserter!

Söndag 9 december  
kl. 16.00, Ysane kyrka

Yganokören medverkar. 

Andakt: Gunilla Aquilon Elmqvist

Söndag 16 december 
kl. 16.00, Mjällby kyrka

Kyrkokören, Yganokören,  
Rolf Nilsson och Uno Hellgren 

medverkar.  

Andakt: Patrik Carlsson

Fri entré!
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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

Elwin Henry Tim Thyrén, Mjällby 7/7
Frank Henry Wendt, Nyköping 15/7
Marco Vincent Lindeqvist, Lörby 22/7
Isak Erik Carl Wilhelm Lindeqvist, Lörby 22/7
Carl Erik Gustav Hallengren, Djupekås 4/8
Neo Emilio Magnusson, Sölve 11/8
Loke Per Lennart Olofsson, Norje 18/8
Hans Ulf Nils Olsson, Mjällby 26/8
Lucas Gösta Björn Andersen, Norje 1/9
Edvin Enar Kalle Boking, Sölvesborg 1/9
Ellinore Svea Ellen Tuveneld, Markasträtet 15/9
Neah Novalie Nilsson, Norremark 16/9
Truls Henning Ansgar Seger, Hällevik 22/9

Dop

Begravning

Kyrknytt för Mjällby Församling vintern 2018/19
Redaktionen: Birgit Larsson, Marie Nilsson, Bo Knutsson, 

Karin Sax Granlöf, Gunilla Aquilon Elmqvist och Anette 
Olofsson 

Ansvarig utgivare: Patrik Carlsson
Red. förbehåller sig möjligheten att förkorta insända artiklar.

Tryckt på miljövänligt papper.

Vigsel

Emelie Andersson och Rasmus Thyrén, Mjällby 7/7
Natalia Sielicka och Alin-Gelu Diaconu, Mjällby 4/8
Jenny Winqvist och Oskar Andersson, Lörby 11/8
Sabina van der Levin och Björn Bergstrand, Norje 18/8
Johanna Edlund och André Lilliehöök, Mjällby 30/8
Jane Ernstsson och Arne Ringagård, Nogersund 1/9

Harry Böckman, Lörby 5/7
Christer Rönneholm, Nogersund 6/7
Ulla Östergren, Mjällby 12/7
Ove Svensson, Norje 20/7
Irene Nilsson, Tocken/Mjällby Ljunga 20/7
Per-Anders Nilsson, Ekliden/Norje 26/7
Claes Eliasson, Hosaby 27/7
Elsa Haapasaari, Norje 2/8
Dagny Mattisson, Nogersund 3/8
Tage Östergren, Mjällby 3/8
Ally Meyer, Mjällby 10/8
Martha Larsson, Lörby 17/8
Bo Sigurdsson, Norremark 23/8
Anna Svensson, Krokås 24/8
Sten-Åke Södergren, Hörvik 24/8
Rune Säll, Hörvik 29/8
Kerstin Nilsson, Hörvik 30/8
Tyra Persson, Västra Näs 31/8
Bengt-Eric Svensson, Norje 31/8
Inga-Lisa Persson, Hällevik 6/9
Kerstin Thorell, Lörby 7/9
Lisbet Falk, Mjällby 12/9
Sonja Block, Sölvesborg 14/9
Asta Knutsson, Sölvesborg 19/9
Kerstin Ebbeke, Hörvik 21/9
Börje Vestesson, Ysane 26/9

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

Fredag 30/11

13.45  Hanö missionshus, adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, 
Rolf Nilsson – sång, kaffe.

Söndag 2/12  Första söndagen i advent

10.30  Mjällby kyrka, adventsgudstjänst, Patrik Carlsson, 
Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Onsdag 5/12

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa. 

Söndag 9/12  Andra söndagen i advent

16.00  Ysane kyrka, julkonsert, Yganokören, andakt: Gunilla 
Aquilon Elmqvist.

Torsdag 13/12

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffens julfest, 
luciatåg, medtag julklapp värd 40 kr. 

Lördag 15/12

15.00  Mjällby kyrka, barnkörernas luciatåg, Karin Sax 
Granlöf.

Söndag 16/12  Tredje söndagen i advent

16.00  Mjällby kyrka, julkonsert, Kyrkokören, Yganokören, 
Rolf Nilsson, Uno Hellgren, andakt: Patrik Carlsson. 

Torsdag 20/12 

13.30  Svalan i Mjällby, julbön.

14.30  Tärnan i Mjällby, julbön.

Söndag 23/12  Fjärde söndagen i advent

16.00  Mjällby kyrka, ”Stilla jul”, meditationsgudstjänst med 
julmusik för orgel, Gunilla Aquilon Elmqvist, Karin Sax 
Granlöf, Bo Knutsson.

Måndag 24/12  Julafton

14.00  Ysane kyrka, julbön, Patrik Carlsson, Yganokören.

16.00  Mjällby kyrka, julbön, Patrik Carlsson.

Tisdag 25/12  Juldagen

6.30  Mjällby kyrka, julotta, Gunilla Aquilon Elmqvist, 
Kyrkokören, Rolf Nilsson.

Onsdag 26/12  Annandag jul

16.00  Sölvesborgs kyrka, musikgudstjänst, Michael Ivarsson, 
gemensam gudstjänst med Sölvesborgs församling. 

Söndag 30/12  Söndagen efter jul

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

Måndag 31/12  Nyårsafton

16.00  Mjällby kyrka, nyårsbön, Gunilla Aquilon Elmqvist, 
gemensam gudstjänst med Listers EFS.

Tisdag 1/1  Nyårsdagen

14.00  Ysane kyrka, mässa, Gunilla Aquilon Elmqvist.

Söndag 6/1  Trettondedag jul

16.00  Mjällby kyrka, musikgudstjänst, ”Vi sjunger ut 
julen”, Patrik Carlsson, kör och solister, gemensam 
gudstjänst med Sölvesborgs församling. 

Söndag 13/1  Första söndagen efter trettondedagen

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Torsdag 17/1

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, allsång 
med Karin Sax Granlöf och Bo Knutsson.

Söndag 20/1  Andra söndagen efter trettondedagen

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

Söndag 27/1  Tredje söndagen efter trettondedagen

10.30  Mjällby kyrka, gudstjänst med dop, Patrik Carlsson.

Söndag 3/2  Kyndelsmässodagen

18.00  Ysane kyrka, ljusmässa, Gunilla Aquilon Elmqvist, 
Yganokören.

Onsdag 6/2

8.00  Mjällby kyrka, morgonmässa.

Söndag 10/2  Femte söndagen efter trettondedagen

17.00  Listerkyrkan i Hällevik, ”Spagettigudstjänst” med 
församlingens barnkörer, Patrik Carlsson, Karin Sax 
Granlöf, spagetti med köttfärssås efter gudstjänsten.

Torsdag 14/2

14.00  Mjällby församlingshem, Torsdagsträffen, sång och 
musik med Barbro och Lars Svensson.

Söndag 17/2  Septuagesima

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

Söndag 24/2  Sexagesima

11.00  Ysane kyrka, gudstjänst/mässa, Patrik Carlsson.

Söndag 3/3  Fastlagssöndagen

14.00  Mjällby kyrka, gudstjänst/mässa, Gunilla 
Aquilon Elmqvist, kyrkkaffe med fastlagsbulle i 
församlingshemmet.
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