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Foto: Träffpunkt Elineberg

Hej alla!
Nu har vi efter två inställda 
flyg äntligen landat i Ayia 
Napa på Cypern där vi nu 
tjänstgör i Skandinaviska kyr-
kan.
Här är lite varmare än i Rö-
deby, 35-40 grader ute. Lite 
folktomt pga. Coronan då det 
är få turister som rest hit.
Just nu är det lugnt i försam-
lingen också för att säsongen 
börjar i oktober. Men det är 
mycket som är nytt för oss 
båda, så vi har att göra.
Vi har fått ett trevligt (förut-
om en och annan kackerlacka) 
boende inte allt för långt från 
havet där vi tillbringar vår le-
diga tid när vi inte utforskar 
omgivningarna.

Allt gott till er alla!
Mats och Lena
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”Kramen får vänta, 
men omsorgen består” 

Sommaren är inte för evig. Sakta 
men säkert lämnar vi värmen och vilan 
bakom oss och går tillbaka till skolan, 
arbetet eller andra aktiviteter. Nu är det 
naturens tur att få vila efter en aktiv 
sommar. Sakta kommer löven bli röda 
och gula och falla till marken. 

Jag har alltid uppskattat hösten med 
sitt varierande väder och sina vackra 
färger. Alltid uppskattat höstterminen 
som andas en nystart för församlingens 
arbete. 

Ja hösten omfamnar oss, men vi män-
niskor måste fortsätta tänka på hur vi 
omfamnar liksom vår församling måste 
fortsätta fundera över vilka verksamhe-
ter som går att genomföra. 

Covid-�9 har fortfarande ett starkt 
grepp om världen och den nystart som 
jag och många andra längtat efter tycks 
få vänta ytterligare. När ska vi kunna 
starta upp kören, lunchen, bibelstudie-
grupperna eller syföreningen igen? När 
kan vi fylla kyrkan med våra fina barn-
körer? När får vi ge varandra ett om-
sorgsfullt handslag eller famntag? Jag 
hoppas att vi inte i processen glömmer 
bort hur man gör. 

”Det ljuset som är kärlek, den kärlek 
som är Gud. Det ljuset ber jag stilla om, 
mitt hjärta ropar: Herre, kom
kom in i fruset landskap här där 
markerna känns tomma, låt hoppet som 
bär längst in, den längtan som är stän-
digt min få vittna om vems hand det är 
som öppnar själens blomma” .

Atle Burmans dikt blir en stilla bön 
inför hösten, bönen som är hjärtats sam-
tal med Gud. Ett möte på distans som 
låter Gud bli närvarande i livet, i gläd-
jen, i oron, i ensamheten. 

Gudstron ger många sinnesro i tillva-
ron. Det är som den svenske kardinalen 
Anders Arborelius sa i sitt sommarprat 
för några år sedan: ”Är man rotad av 
Guds närvaro blir man inte så berörd av 
alla problem, stress och jäkt. Man får en 
sund distans till det som annars kan få 
oss att förlora jämvikten och den inre 
harmonin som vi behöver för att inte gå 
sönder”.

Det gläder mig därför mycket att sön-
dagens gudstjänster får fortsätta vara 
ett centrum där vi tillsammans får mö-
tas under säkrare former. Där får vi se 
varandra och dela längtan, liv och hopp. 
Där får vi vila i Gud som vill fylla sjä-
len med förtröstan och tålamod. 

Hösten �0�0 må bli fortsatt annor-
lunda, men vår gemensamma strävan 
att låta tron få uttryck i kärleken har 
inte minskat. Du och jag får hjälpas åt 
att lysa upp i höstmörkret. Låta knäpp-
ta händer bli till bön. Låta bön bli till 
handling. Kramen får vänta, men kon-
takten och omsorgen om varandra be-
höver otröttligt fortgå. 

Var rädda om er i höst och visa var-
andra hänsyn och respekt. Tack för att 
ni finns. 

Wictor Wallin
Vikarierande kyrkoherde

akut samtals- och krisstöd

 Jourhavande 

 PRÄST
telefon 112

chatt

digitalt brev

www.svenskakyrkan.se/ 
jourhavandeprast
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I fyra år har jag fått förmånen att jobba 
i Rödeby församling. Jag gick från en 
församling med tretton kyrkor och 80 
personer i arbetslaget till en kyrka och 
�� personer. Här kommer vi närmare 
varandra och vi har en fin gemenskap. 

Att jobba som kantor är som att ha ett 
eget litet företag. Man planerar, sköter 
ekonomi, kontakter med körsångare, 
föräldrar, andra musiker, skola och äld-
reboenden. Varje gudstjänst är unik.

Möten med människor i både glädje 
och sorg. Från bröllop, dop, begrav-
ningar till att sjunga med barnen, sätta 
upp musikaler, luciatåg, mässor och 
musikgudstjänster. Ja det är många bol-
lar i luften samtidigt. Ingen dag är den 
andra lik. Att öva in nya stycken, hitta 
ny musik, plocka ut låtar på bl a Spotify. 
Nu väntar en upprustning av den stora 
kyrkorgeln, där turerna har varit många 
om vad som ska göras.

Det som har varit roligast är nog mö-
ten med alla fina människor. I kyrkokö-
ren har man fått vänner för livet, och 
alla barn som man bara älskar för att de 
är bara som dom är. Trogna kyrkobe-
sökare som man ser varje söndag. Det 
finns nog inget jobb där man får sådan 
uppskattning, men det gäller att ge jär-
net varje gång och i längden känns det 
med ålderns rätt att snart väntar andra 
sidor i livet.

Under de här åren har jag skilt mig 
men också träffat en ny man Dan. Li-
vet är inte för evigt så vi kanske kan 
få några år tillsammans. Jag har också 
precis fått mitt sjunde barnbarn och 
dem vill jag förstås träffa lite mer. Tid 
till att ”greja”. Snickra, måla, sy kläder, 
cykla, trädgård, mat och bakning. Men 
också läsa, jag älskar vetenskap, medi-
cin, sjukvård och skulle vilja göra nå-
got för de minsta och fattiga i vår värld. 
Tid till mina hästar, min hund Bell, vår 
lilla husvagn samt musiken som jag nu 
också delar med Dan som sjunger och 
spelar gitarr.  

Allt har sin tid, det finns en tid för allt 
som sker under himlen. En tid för födelse 
och död, plantera och rycka upp, dräpa 
och läka, riva ner och bygga upp, gråta 
och le, sörja och dansa, kasta stenar och 
samla stenar, ta i famn avstå från famn-
tag, skaffa och mista, spara och kasta, 
riva sönder och sy ihop, älska och hata, 
krig och fred. Ord från predikaren som 
är en av mina favoriter i bibeln.

 Till sist vill jag tacka alla försam-
lingsbor samt personalen och förtroen-
devalda för alla goda stunder tillsam-
mans. Må Guds välsignelse vila över 
Rödeby.

Lena Johansson

Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Nu har skolorna börjat och 
många har återkommit hem efter 
semestern.
I skrivandes stund upplever vi 
fortsatt fint sommarväder, hoppas 
att det håller i sig.
Vi är många 70 plus som har 
fått ändra på sina vanor. Håll 
dig hemma, tänk på att hålla 
avstånd. Vi har gjort så, men 
det har varit ensamt och trist att 
inte få träffa nära och kära. Det 
har väl gått att träffas ute med 
avstånd, men vi börjar närma oss 
hösten med svalare väder. 
Församlingsverksamheten för 
oss äldre har ju blivit lidande. In-
ställda möten mm men vi gör det 
för allas bästa. Vi är många som 
saknar gemenskapen.
Vad kan man själv göra? Att gå 
ut och promenera med avstånd 
går ju. I sommar och även nu är 
det möjligt att gå tipspromenad 
vid torget, samt Prästgården. Det 
är bra att komma ut och gå och 
trevligt att svara på kluriga frågor. 
Stort tack till arrangörerna!
Man får hitta boken som står och 
samlar damm i bokhyllan och 
läsa om eller låna nya med lite 
hjälp, som jag har gjort. Jag har 
läst mycket i sommar. Via datorn 
har jag Skypat med Maj-Britt, 
som är på Elineberg sedan ett år 
tillbaka. Vi har även ringt och fått 
en pratstund men inga besök. 
Du som har tillgång till dator kan 
installera program, det är inte så 
krångligt, och kanske prata med 
en vän som har dator. Man kan 
se varandra, kanske avnjuta en 
måltid var och en på sitt håll och 
vinka till varandra. Det är också 
ett sätt att umgås. Vi får hoppas 
att det blir bättre längre fram.

I kyrkan finns plats. 
Välkomna, kom och se!

”Nu i sensommartider är jorden 
så skön. Mitt hjärta fylls av glädje, 
när ängen lyser grön. Ett under 
varje blomma och varje litet blad.
En mästares är snart höstens 
färgkaskad”.
Okänd författare

Göran Karlsson

Egentid för Lena
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Nu har vi klartecken att vi får 
träffa er en och en ute med av-
stånd emellan oss. Vi kan kan-
ske ta en gemensam promenad, 
fika eller bara prata en stund. 
Fika till självkostnadspris �0 
kronor. Detta gäller tills vi får 
andra direktiv.

  
Ni kan nå oss på telefon. Kan 
vi inte svara så prata gärna in så 
ringer vi upp så snart vi kan.
Ros-Marie/Carina 
0455-30 45 99,
Susanne 0455-30 4� 84 
och Petra 0455-30 50 59. 

Nu byter vi frågesports 
rundorna var �4:e dag. 

Det  finns en på torget 
(tipslappar finns inne på piz-
zerian) och det finns en som 
startar borta vid prästgården 
(tipslappar finns i en plastficka) 
vid prästgården. Det finns lådor 
vid starterna där vi samlar in 
tipslapparna. Vi rättar och drar 
en vinnare var �4:e dag.

Med vänliga hälsningar 
Ros-Marie, Carina,
Susanne och Petra 

Träffpunkt Elineberg

Träffpunkt Elineberg

Foto: Träffpunkt Elineberg
Petra, Susanne, Carina och Ros-Marie från träffpunkt 
Elineberg.

Träffpunkterna Karlskrona kommun
Vi har fortsatt stängt på våra Träffpunkter.
Men i all försiktighet och under rådande restrik-
tioner erbjuder vi från och med nu uppsökande 
verksamhet.

Vi finns också tillgängliga för Er på telefon och för 
enskilda möten. Hör gärna av Er om ni har frå-
gor, funderingar eller vill ha någon att prata med. 
Lämna gärna meddelande så ringer vi upp om vi 
inte kan svara direkt.

Vi erbjuder: telefonkontakt, individuella samtal, 
promenader och enskilda möten.

Vi har också tipspromenader som finns tillgängliga 
i våra geografiska områden. Saknar du tipspro-
menad eller något annat, hör gärna av dig vi tar 
tacksamt emot tips.

Vi erbjuder att ta med fika om så önskas till en 
kostnad av 20 kr.

Digital träffpunkt kommer att starta inom kort som 
du är välkommen att ta del av via kommunens 
hemsida www.karlskrona.se.

Telefonlista till träffpunkterna

Digitala Träffpunkten   304403, 303253

Trossö   Bryggan  304820, 304403
  Af Klint  304484

Lyckeby  Björkbacken  305134
  Handelsträdgården 303253,321041

Pantarholmen  Ankaret  304508, 321232

Rödeby  Elineberg 304599, 304013
Fridlevstad  Serviceboendet 305059
Holmsjö  Skogsgläntan  305059

Jämjö   Hammarbyv.8  304585, 321040,  
    304758

Hundförare Terapihundar  304184
Bosnisk träffpunkt   304117
Trygghetsvärdinna   321536

Seniorrådgivare   303064
Anhörigkonsulent   305086



Hallå där
Bosse Knutsson, 73år
1. Hur har din sommar varit?
På grund av sjukdom så har det inte varit så trevligt, men jag har hållit uppe humöret. Tar en dag 
i sänder. Har träffar mina vänner och familj, men med tanke på Corona-epidemin får man vara 
försiktig.

2. Hur är känslan inför höstterminen?
Hoppas att kunna komma igång med bibelstudier i Kopparemåla och lunchen i församlingshem-
met. Jag ser fram emot när Corona-epidemin försvinner eller att vi får ett bra vaccin. Hoppas bara 
att den sociala biten kommer tillbaka i större omfattning snart.

3. Vad gör du för att hålla uppe glädjen och hoppet i tillvaron?
Jag har mycket att plocka med där hemma. Har alltid nya projekt. Just nu gör jag i ordning en husbil 
och en husvagn. Hunden har jag ju också och dessutom har jag fått en katt, det är bra sällskap när 
man sitter ensam. Familjen och vänner är naturligtvis viktiga.

4. Har du något konkret tips på vad vi som församling kan göra i dessa coronatider? 
Jättesvårt att svara på. Kanske kunnat ordna träffar med färre personer, gärna utomhus. Det finns 
många som är ensamma och är av behov av sociala möten.

5. Vad tycker du är angeläget just nu att be för?
Det är viktigt att be för de äldre som drabbats i smittans spår. Vi får be för ett vaccin som håller vad 
den lovar utan biverkningar.

Hampus, 15 år
1. Hur har din sommar varit? Helt okej.

2. Hur är känslan inför höstterminen? 
Ser fram emot �� oktober då jag skriver upp för moppekortet.

3. Vad gör du för att hålla uppe glädjen och hoppet i tillvaron? Sover och äter glass.

4. Har du något konkret tips på vad vi som församling kan göra i dessa coronatider? 
Ordna musik- och fikaträffar.

5. Vad tycker du är angeläget just nu att be för? Bra välmående för alla.

Herman, 15 år
1. Hur har din sommar varit? Tråkig eftersom jag inte fick komma till Norge och sommar-
jobba. Men det har varit roligt att köra till Öland med moped.

2. Hur är känslan inför höstterminen? En nassa plugg, nationella prov i skolan.

3. Vad gör du för att hålla uppe glädjen och hoppet i tillvaron? 
Tittar på olika spännande dokumentärer och sover.

4. Har du något konkret tips på vad vi som församling kan göra i dessa coronatider? 
Ordna en fikaträff.

5. Vad tycker du är angeläget just nu att be för? Be för Unga ledare och konfirmander.



Kerstin Swanson, 84 år
1. Hur har din sommar varit? 
Den har varit till och från. Skadade tyvärr handleden under en ”fotbollsmatch” så nog har 
den varit annorlunda. Sedan har det varit begräsningar pga Corona-epidemin och det har 
naturligtvis varit tråkigt. Annars så händer det ju inte så mycket när man blir gammal och jag 
är nöjd med det.

2. Hur är känslan inför höstterminen?
Det känns lite andefattigt. Syföreningen och lunchen kommer förmodligen inte igång. Det 
är så tråkigt att hela världen har drabbats av smittan och det känns svårt att se ett slut på den. 
Men jag tänker inte på det varje dag tack och lov.

3. Vad gör du för att hålla uppe glädjen och hoppet i tillvaron? 
Jag gör inget speciellt. Jag deppar inte ner mig utan livet går vidare. Jag är tacksam för varje 
dag som jag vaknar upp. Jag är nog positiv i grunden.

4. Har du något konkret tips på vad vi som församling kan göra i dessa coronatider? 
Försöka ordna träffar och möten i en utomhusmiljö precis som ni gjort tidigare.

5. Vad tycker du är angeläget just nu att be för? 
Det är mycket. All ondska som finns i världen. Allt för många kan inte skilja på rätt och fel.

församlingsbo!

Ossian, 15 år 
1. Hur har din sommar varit? Trevlig och bra. Kört moppe, och hittat på roliga saker.

2. Hur är känslan inför höstterminen? Väldigt bra.

3. Vad gör du för att hålla uppe glädjen och hoppet i tillvaron? 
Äter mycket så jag blir mätt. Har kul.

4. Har du något konkret tips på vad vi som församling kan göra i dessa coronatider? 
Ordna fika där man kan prata med varandra.

5. Vad tycker du är angeläget just nu att be för? God mat.

Laila Karlsson, 57 år
1. Hur har din sommar varit? 
Min sommar har varit annorlunda. Lite semester och mycket jobb.

2. Hur är känslan inför höstterminen? 
Jag ser fram emot hösten.Jag tänker att det kan bara bli bättre. ”Sitt lugnt i båten”.

3. Vad gör du för att hålla uppe glädjen och hoppet i tillvaron?
Är mycket med familjen. Vi är ute med hundarna och plockar bär m m. Telefonen har fått en 
större betydelse (man träffas via telefonen).

4. Har du något konkret tips på vad vi som församling kan göra i dessa coronatider? 
Vi kan skicka en extra hälsning till de som ofrivilligt sitter hemma. En ”gladis” från försam-
lingen.

5. Vad tycker du är angeläget just nu att be för? 
Jag vill be för alla människor som flyr för sina liv. Inte minst de som flyr från lägret i Lesbos. 
Kan inte tänka mig någon större utsatthet. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite. Att be för 
dessa stackars människor är ingen större uppoffring.
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Vill du vara med och göra skillnad? 
Då kan uppdraget som förtroende-
vald i Svenska kyrkan vara något 
för dig! Här får du veta hur du gör 
för att ställa upp i kyrkovalet.

Söndagen den 19 september 2021 är 
det val i Svenska kyrkan. Förra gång-
en, �0�7, ställde nästan 30 000 perso-
ner upp som kandidater och �3 000 
valdes till minst ett uppdrag. Här får 
du veta hur du gör för att ställa upp i 
kyrkovalet �0��. Kyrkovalet är viktigt 
eftersom Svenska kyrkan är en demo-
kratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är 
beroende av människors engagemang 
och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

Det här krävs för att bli kandidat 
Du som vill ställa upp som kandidat i 
kyrkovalet måste:
-tillhöra Svenska kyrkan. 
-vara döpt i Svenska kyrkan eller an-
nat kristet samfund, eller tidigare ha 
varit förtroendevald i Svenska kyr-
kan. 
-fylla �8 år senast på valdagen. 
-vara kyrkobokförd i det område va-
let gäller (för kyrkomötet är du bara 
valbar i det stift där du är kyrkobok-
förd).

Om du blir invald
Som förtroendevald inom Svenska 
kyrkan är du med och bestämmer vad 
kyrkan ska göra de kommande fyra 

åren. Det handlar framför allt om tre 
olika områden: 

-Vad kyrkan ska göra – den strategiska 
inriktningen. 

-Vad det får kosta – budgeten och för-
delningen av resurser. 

-Hur det går under tiden – du är med 
och följer upp och utvärderar försam-
lingens grundläggande uppgift: att 
fira gudstjänst, undervisa i och berätta 
om kristen tro, och att möta och hjälpa 
utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel 
mandatperiod, alltså fyra år. Det är ti-
den fram till nästa val. Om du inte blir 
invald på valdagen kan det hända att 
du utses till ledamot eller ersättare vid 
ett senare tillfälle till exempel för att 
ersätta någon som flyttat. 

Gå med i en nomineringsgrupp 
De grupper som ställer upp i kyrkova-
let kallas för nomineringsgrupper. De 
motsvarar ungefär partier i de allmän-
na valen. Du kan ansluta dig till en 
nomineringsgrupp som redan är aktiv 
eller skapa en ny nomineringsgrupp 
tillsammans med människor som vill 
arbeta med samma saker som du. 

Ditt stift kan hjälpa dig att få veta 
vilka nomineringsgrupper som finns 
representerade i kyrkofullmäktige där 
du bor eller om du istället vill engage-
ra dig på stiftsnivå eller i kyrkomötet.

Om du vill ställa upp i en nomine-
ringsgrupp kontaktar du dem direkt. 
De berättar mer om hur du gör för att 
ställa upp tillsammans med dem. En 
nomineringsgrupp måste registrera 
sina kandidater senast den �5 april 
�0��. 

Bilda en ny nomineringsgrupp 
För att bilda en ny nomineringsgrupp 
krävs det ett antal stödpersoner som 
vill stödja er registrering. Ni behöver 
också kandidater som vill ställa upp 
och som är valbara. 

Stödpersonerna måste vara röstbe-
rättigade i det val som ansökan gäller. 

Så här många stödpersoner behövs 
för att kunna bilda en ny nominerings-
grupp:
-Kyrkomötet – minst 300 stödperso-
ner.
-Stiftsfullmäktige – minst �00 stöd-
personer.
-Lokala val – minst �0 stödpersoner. 

Ansök om att bilda en nominerings-
grupp, registrera gruppbeteckning 
(namn) stödpersoner, ombud, före-
trädare och kandidater senast �5 april 
�0��. 

Mycket mer information om hur det 
går till att ställa upp i kyrkovalet hit-
tar du på: svenskakyrkan.se/kyrkoval/
stall-upp.

Ställ upp i kyrkovalet
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Renovering av 
gravkapellet
Gravkapellet står på begravnings-
platsens äldsta del. Byggnaden upp-
fördes med murad lättbetong �957 
efter ritningar av Sigge Ullén och an-
vänds idag till bland annat borgerliga 
begravningar, till att ta avsked av den 
avlidne och till förvaring av kistor in-
för begravningsakt/jordfästning.

Gravkapellet genomgår nu en större 
utvändig renovering.

Koppartaket på kapellet är nere och 
vi har fått ett nytt blänkande tak där vi 
fått ändra på vår konstruktion. Anled-
ningen till ändringen är att den befint-
liga takkonstruktionen var bristfällig. 
Omfattande läckage har förekommit 
vilket lett till skador på putsen. 

Grundningsbruket är starkare än 
ytputsen vilket också lett till skador i 
fasadputsen. 

Avsikten med åtgärderna är att få 

en välfungerande avvattning och fa-
sadputs som håller bättre än dagens. 
Sprickorna ska armeras med rostfritt 
armeringsjärn och fasaden ska avfär-
gas med silikatfärg. 

Nu håller putsen på att tvättas av 
och den ska lagas, sen kommer vi att 
avfärga hela kapellet.

Trästolparna vid entrén som bär 

upp takutsprånget är fuktskadade och 
kommer att bytas ut.

Vår förhoppning är att allt ska vara 
klart någon gång i oktober månad.

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Utbyggnaden av Senapskornet
Till årsskiftet ska tillbyggnaden av 
Senapskornet vara klar för personalen 
att flytta in i, vi har slutbesiktning den 
�5 december �0�0.

Vi kommer att ha en gemensam ex-
pedition med både begravningsären-
den och kyrkliga ärenden.

Nu har vi fått upp tak och ytterväg-
gar samt fönster. De ska snart börja 
måla och lägga in golvvärme.

Vi kommer att installera solpanel på 
det nya taket och även på det befint-
liga, för att få ner våra energikostna-
der.

Det kommer bli ny utemiljö på 
framsidan med mer belysning och 
nya asfalterade gångar.

Vi ser fram emot att all personal ska 
vara samlade på samma arbetsställe 
och en fin ny byggnad.

/Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Gravkapellet på Rödeby kyrkogård genomgår just nu en yttre renove-
ring.

Den nya delen av Senapskornet börjar nu ta form.
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Anslagstavlan

Svårt att läsa?
Vi skickar gärna hem en cd-skiva 
med det inlästa församlingsbladet.

Hör av dig till expeditionen på
telefon 0455-33 77 33 eller via

e-post: rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se 

Facebook
Gå in och gilla oss på: 

”Rodebyforsamling” 
för att se vad som är på gång!

Här uppdaterar vi även om det sker 
förändringar i verksamheten.

Gravsmyckning
Välkommen in i kyrkan för ljuständning och en kopp kaffe

måndag 26 till fredag 30 oktober klockan 10.00-15.00.

Personal från församlingen kommer finnas på kyrkogården
för att svara på dina frågor.

 
Varmt välkommen till kyrkogården i allhelgonatid.

Kyrkofullmäktige
Sammanträder i 
kyrkan onsdag

4 november 
klockan 18.00.

Välkommen!

Önskar du någon
att tala med?

Vi finns här för dig!
Hör av dig till Wictor Wallin på 

telefon 0455-33 77 31.

Du når även Jourhavande präst 
via 112 från klockan 21-06.

Tacksägelsedagen
söndag 11 oktober

kommer vi att smycka kyrkan 
med lite av det naturen har att

erbjuda under hösten.
Vi firar Gudstjänst klockan 10.00.

Via våra sociala kanaler kommer
barnkörerna att bjuda på sång.

Välkommen att kika in i kyrkan
och ta del av utsmyckningen

även i veckan efter.

Kungörelse
Vid besiktning av gravar på Rödeby kyrkogård den

25 augusti 2020 befanns ett antal gravar i ovårdat skick. 
 

Om gravarna ej åtgärdas inom ett år från 1 oktober 2020, 
kommer gravrätten att anses förverkad och gravarna 

återlämnas till förvaltningen.

Förteckning över vilka gravar som avses finns här nedan och
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/rodeby.

Ovårdade gravar:
  Gamla Sö 162  Gamla Sv 29 
  Gamla Sv 190  Gamla Nv 69
  Nya Nö 6  Nya Sö 14 
  Urn 99   Urn 116
   

Vid frågor kontakta kyrkvaktmästare:
Kristian Melkersson på telefon 

0455-33 77 40 eller e-post
kristian.melkersson@svenskakyrkan.se

Magnus Fredriksson på telefon
0455-33 77 42 eller e-post

magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se

Tisdagscafé
Från och med 

tisdagen den 29 september
klockan 14.00-15.00 är

du välkommen till kyrkan 
för att under ordnade förhållanden 

dricka en kopp kaffe och 
avnjuta en hembakad kaka.

Församlingens personal 
finns på plats för dig!
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Gudstjänst söndag 27 september klockan 10.00
16 e. tref. Robert Lindström, gitarr och sång.

Morgonandakt torsdag 1 oktober klockan 08.00

Gudstjänst söndag 4 oktober klockan 10.00
Den helige Mikaels dag. Barngruppernas änglar visas 
i kyrkan

Gudstjänst söndag 11 oktober klockan 10.00
Tacksägelsedagen. Kyrkan är smyckad med det naturen 
har att erbjuda för årstiden.

Morgonandakt torsdag 15 oktober klockan 08.00

Gudstjänst söndag 18 oktober klockan 10.00
19 e. tref. Rose-Marie och Pelle Gullbing, 
piano, saxofon och sång.

Veckoandakt onsdag 21 oktober klockan 18.00

Gudstjänst söndag 25 oktober klockan 10.00
20 e.tref. Katarina Andreasson, violin.

Morgonandakt torsdag 29 oktober klockan 08.00

Gudstjänst lördag 31 oktober klockan 10.00
Alla helgons dag. Anders Johansson, sång.

Gudstjänst söndag 1 november klockan 16.00
”Alla själars dag”. Erik Karlinius, sång.

Gudstjänst söndag 8 november klockan 10.00
22 e. tref. Robert Lindström, gitarr och sång.

Morgonandakt torsdag 12 november klockan 08.00

Gudstjänst söndag 15 november klockan 10.00
Söndagen f. domssöndagen.

Gudstjänst söndag 22 november klockan 10.00
Domssöndagen. Arvid och Lova Kronmar, piano
och flöjt.

Veckoandakt onsdag 25 november klockan 18.00

Morgonandakt torsdag 26 november klockan 08.00

Adventsgudstjänst 29 november klockan 10.00
1 i advent.

Gudstjänst söndag 6 december klockan 10.00
2 i advent. Maria Andreasson, fiol.

Morgonandakt torsdag 10 december klockan 08.00

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Med reservation för ändringar. Se våra predikoturer
eller www.svenskakyrkan.se/rodeby

Under rådande omständigheter vill vi att du ska 
känna dig trygg med att besöka kyrkan.
Vi följer folkhälsomyndighetens råd och 

släpper max in 50 personer.

Bänkrader har spärrats av för att öka 
avståndet mellan besökarna.

Det finns tillgång till tvål och handsprit.
Tillsvidare sker alla dop enskilt.

Vill du döpa ditt barn?
Kontakta expeditionen så hjälper 
vi dig att hitta en passande tid.

Telefon: 0455-33 77 33
E-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Minnesgudstjänst fast på annat vis!

I år kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att fira
Minnesgudstjänst tillsammans i kyrkan med lju-

ständning och namnläsning. Vi kommer sända en 
förinspelad minnesgudstjänst på Internet och kyr-
kan kommer hållas öppen för ljuständning lördag 

och söndag 31/10-1/11 klockan 10.00-16.00. 

Varmt välkommen!
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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, fredag �0.00-��.00
 Lindvägen �4    torsdag �3.00-�5.00
 Box 43     Tel 0455-33 77 33
 373 03 Rödeby   rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
      www.svenskakyrkan.se/rodeby
      Facebook: Rodebyforsamling    

 Kyrkoherde - Tjänstledig  33 77 30, mobil 0703-37 73 39
 Mats Svensson   mats.a.svensson@svenskakyrkan.se 
     
 Vikarierande Kyrkoherde  33 77 3�, mobil 0703-37 79 93
 Wictor Wallin    wictor.wallin@svenskakyrkan.se    
 
 Vikarierande komminister  0760-�9 5� 03
 Göran Eckerdal   goran.eckerdal@gmail.com
 
 Assistent    33 77 33
 Diana Pettersson   diana.pettersson@svenskakyrkan.se

 Kyrkokamrer    33 77 35
 Marie Skyllberg   marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kantor      33 77 36, mobil 0703-37 78 4�
 Vakant     
 
 Församlingspedagog   33 77 37, mobil 0709-�� 77 37
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

 Barnledare    33 77 4�, mobil/sms 0703-37 75 ��
   Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg, Ewa Hansson
 sofia.palmgren@svenskakyrkan.se, bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kyrkvaktmästare   33 77 40, 33 77 4�, 33 77 3�
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg, Bo Jonsson
 magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se 

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   0733-74 38 03 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing,     0733-56 �6 49

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


