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Foto: Camilla Lindskog

Då och då får jag frågan om det spelar 
någon roll om vi röstar i kyrkovalet. 
Mitt svar är alltid att det är självklart 
att det spelar roll! Primärt är det vik-
tigt att rösta för att visa att vi faktiskt 
är många som tycker att kyrkan är be-
tydelsefull. Oavsett vad du röstar på så 
är din röst ett svar på frågan om det är 
viktigt att ta ansvar för det arv kyrkan 
förvaltar. Det gäller såväl för den tro 
vi tagit emot och räcker vidare som de 
kyrkobyggnader som är länken till vår 
historia. Det handlar om att visa att 
musikverksamhet och verksamhet för 
unga är viktigt och att ett internatio-
nellt sammanhang är av betydelse. Att 
diakoni, gudstjänst, mission och un-
dervisning är angeläget. När vi röstar 
säger vi att ”kyrkan är viktig” och till 

dem som beslutar om hur resurserna 
förvaltas att ”vi följer ert arbete”. 

Så länge jag varit präst har det fun-
nits grupper som använt kyrkan för 
egna syften. Vilka grupper det är har 
varierat men gemensamt har varit att 
man inte visat något egentligt intresse 
för kyrkan utan främst för en specifik 
agenda. Tycker du att det är bra ska du 
rösta för det. Och om du tycker att det 
är viktigt att slå vakt om kyrkan i stort 
så ska du använda din röst till det. 

Jag ska rösta i kyrkovalet i höst – 
och jag hoppas att du också gör det!

/Biskop Johan Tyrberg

Det är dags för kyrkoval!

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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Våra val i livet
I detta nummer av Församlingsnytt 
är den röda tråden kyrkovalet. Det val 
som vi har vart fjärde år för att välja 
församlingens styrelse som heter kyr-
kofullmäktige vilken utser ett kyrko-
råd som tillsammans med kyrkoher-
den styr den löpande verksamheten. 
De som väljs in där bor alltid i vår för-
samling så chansen är stor att du stö-
ter på dem på byn. Vi väljer även ett 
stiftsfullmäktige som har tillsyn över 
församlingarna i vårt stift och vi väl-
jer representanter till kyrkomötet som 
tar övergripande beslut på nationell 
nivå. Av drygt �000 röstberättigade i 
Rödeby vid förra valet �0�7 var det 
64� personer som gjorde sina val, det 
är över ��% deltagande. Kan det bli 
än fler i år tro?

Att ta sig till församlingarnas valur-
nor vart fjärde år är en sak men det är 
inte de enda val vi gör. Vi ställs dagli-
gen inför att välja mellan olika saker. 
Vissa saker väljer vi utan att medvetet 
tänka på det, vi gör det med automa-
tik. Andra val kräver att vi gör nog-
granna överväganden under kortare 
eller längre tid. Sen ett och ett halvt år 
tillbaka så har i princip alla i vårt sam-
hälle fått göra val, i många fall livsav-
görande val. Jag syftar naturligtvis på 
den pandemi som har drabbat världen 
och brutalt skakat om oss i vår villfa-
relse att vi är osårbara för dylika saker 

i vår välutvecklade västeuropeiska del 
av världen. Detta är nu inte så själv-
klart längre som vi till mans kanske 
har inbillat oss, då vi är allt för många 
nu som har drabbats eller hört andra 
drabbas av Covid-�9 med både lyck-
lig och olycklig utgång. Spritning av 
händer, användande av munskydd, 
hålla avstånd och vaccinering är saker 
som vi fått ta ställning till.

En som gjort ett val vilket påverkar 
oss som församling är vår musiker 
Björn som nu lämnat sin tjänst hos 
oss för en vidareutbildning i sång. Jag 
själv och min fru Lena valde för att 
under ett år, tack kyrkorådet för den 
möjligheten ni gav, arbeta för Svens-
ka kyrkan i utlandet, SKUT. Alla våra 
val påverkar vår omgivning även om 
vi inte tror det. Väljer du att vara tyst 
på ett möte påverkar din tysthet lika 
mycket som den som är vältalig. Bara 
blotta närvaron i ett rum påverkar de 
övriga i rummet oavsett hur osynlig 
du försöker göra dig.

Söndagen före valdagen �9 septem-
ber är rubriken ”Ett är nödvändigt”, 
vilket kan ses som en lämplig rubrik 
att reflektera över när vi ställs inför 
kyrkovalets möjligheter att påverka 
med våra aktivt tagna val. Vilka val är 
nödvändiga för att göra Kristus synlig 
i Rödeby församling? I arbete med att 

möta människor i livets alla skeden, i 
glädje, tacksamhet och sorg. Din röst 
kan göra skillnad på hur församling-
ens resurser används och hur vi möter 
framtiden oavsett om det är pandemin 
eller andra utmaningar vår församling 
ställs inför. Rödeby församling räk-
nar med att du använder din röst i det 
godas namn, för den goda framtiden 
tillsammans! Självklart skall jag göra 
min röst hörd vid valurnorna, hoppas 
jag får höra din. 

Mats Svensson
Kyrkoherde

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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Så röstar du i kyrkovalet
Du kan rösta på flera sätt i kyrko-
valet: i vallokalen, med bud, med 
brev eller förtidsröstning i lokal.

Valdagen är den �9 september �0��. 
Då röstar du i den vallokal som står på 
ditt röstkort. Röstkortet får du hem i 
brevlådan några veckor före valet. Du 
tar med dig röstkortet och din legiti-
mation. I vallokalen finns det valsed-
lar på alla de nomineringsgrupper som 
ställer upp i valet inom det område där 
du bor.

Valsedlarna har olika färg
Man röstar genom att välja de valsed-
lar med den eller de nomineringsgrup-
per som man vill rösta på. Valsedlarna 
har tre olika färger för att skilja de oli-
ka valen åt. För val till kyrkofullmäk-
tige, som rör församlingar och pasto-
rat lokalt, är det vita valsedlar. Val till 
stiftsfullmäktige, som rör stiften på re-
gional nivå, är det rosa valsedlar. För 

kyrkomötet, som är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ på nationell 
nivå, är det gula valsedlar.

I vallokalen
Valsedlarna finns i lokalen där du 
röstar. När du kommer dit möter du 
en valarbetare som kontrollerar att 
du har kommit till rätt vallokal. När 
det är din tur visar en valarbetare dig 
till ett ledigt ”valbås”, ett avskilt ut-
rymme där du kan rösta utan att nå-
gon ser vad du röstar på. Du lägger en 
valsedel per val i vart och ett av de tre 
kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska 
innehålla en vit valsedel, ett kuvert en 
rosa valsedel och ett kuvert ska inne-
hålla en gul valsedel. Kuverten ska 
vara stängda.

När du har stoppat ned valsedlarna 
och stängt kuverten går du fram till 
bordet för att lämna över kuverten. 
Först får du visa ditt röstkort och din 

legitimation och du prickas av i röst-
längden. Det är en kontroll som görs 
för att försäkra sig om att ingen ska 
kunna fuska och utge sig för att vara 
någon annan, eller försöka rösta mer 
än en gång. Därefter får du lämna över 
kuverten och personen som tar emot 
dem stoppar ner kuverten i tre olika 
låsta lådor medan du ser på. Då ser du 
att dina röster har tagits om hand på 
rätt sätt.

Du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på flera sätt. Det 
finns förtidsröstningslokaler öppna 
från måndagen den 6 september till 
och med valdagen den �9 september. 
På röstkortet finns en lista över lokaler 
där du kan förtidsrösta på valdagen, i 
närheten av där du bor, och deras öp-
pettider, men du kan förtidsrösta över 
hela landet. Ta med dig ditt röstkort 
och din legitimation. Alla ställen där 
du kan förtidsrösta finns på svenska-

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Söndagen den 19 september är det kyrkoval. Välkommen att rösta!
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Här kan du rösta
Förtidsrösta på expeditionen, 
Stationsvägen 38.

Måndag 6/9  kl 10.00-12.00
Tisdag   7/9  kl 10.00-12.00
Onsdag 8/9  kl 10.00-12.00 
      och kl 17.00-20.00
Torsdag 9/9 kl 13.00-15.00
Fredag 10/9 kl 10.00-12.00
Lördag 11/9 kl 11.00-13.00

Måndag 13/9 kl 10.00-12.00
Tisdag  14/9  kl 10.00-12.00
Onsdag 15/9  kl 10.00-12.00 
              och  kl 17.00-20.00
Torsdag 16/9 kl 13.00-15.00
Fredag   17/9 kl 10.00-12.00
Lördag   18/9 kl 11.00-13.00

På valdagen den 19 september

Vallokal:
Rödeby församlingshem
kl 08.00-10.00 och
kl 11.00-20.00

Röstningslokaler:

Stengöl skola
kl 08.00-10.00 och 
kl 13.00-18.00

Församlingsexpeditionen
kl 11.00-20.00

Kom ihåg röstkort och legitimation.

Vi firar familjegudstjänst i kyrkan klockan 10.00. 

Efter gudstjänsten klockan 11.00 bjuder försam-
lingen på korv, kaffe och kaka samt aktiviteter 
för barnen.

Välkommen att rösta!

kyrkan.se/kyrkoval

Rösta med bud 
Har du inte möjlighet att gå och rösta 
kan du rösta med bud. Du behöver 
ditt röstkort och ett brevröstningspa-
ket. Budet lämnar din röst i din val-
lokal eller i en förtidsröstningslokal 
där du bor. Det går att skicka efter 
från kyrkoval@svenskakyrkan.se el-
ler hämta från en församlings- eller 
pastorsexpedition. I paketet finns det 
instruktioner om hur du ska göra. Läs 
informationen noga.

Förtidsrösta via brev
Slipp trängsel och rösta via brev istäl-
let. Du behöver ditt röstkort och ett 
brevröstningspaket. Det går att skicka 

efter från kyrkoval@svenskakyrkan.
se eller hämta från en församlings- el-
ler pastorsexpedition. I paketet finns 
det instruktioner om hur du ska göra. 
Läs informationen noga.

Att rösta i vallokal och förtidsrösta 
är inte samma sak
Vallokalen är bara öppen på valdagen. 
På röstkortet, som du får hem i brev-
lådan några veckor före valet, står det 
vilken som är din vallokal. Glöm inte 
legitimation! I vallokalen prickas du 
av i röstlängden och dina röster läggs 
ner i valurnorna.

Förtidsröstning innebär att du rös-
tar någon annanstans än i din val-
lokal. Förtidsröstningen startar den 
6 september och pågår fram till och 

med valdagen den �9:e september. 
Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. 
Du måste ha med dig ditt röstkort och 
legitimation. Information om var du 
kan förtidsrösta och öppettider finns 
på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Om du inte hittar ditt röstkort
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. 
dubblettröstkort, på svenskakyrkan.
se/kyrkoval. Du kan också få ett nytt 
röstkort utskrivet på församlings- och 
pastorsexpeditioner och på en del lo-
kaler för förtidsröstning.

Text: Jiang Millington

Till kyrkofullmäktige i Rödeby församling 
finns det fyra nomineringsgrupper att rösta på. 

På kommande sidor finner du en närmare 
presentation av dessa.



Hållbar Församlingsgemenskap
Vi tycker att det i det kyrkliga valet 
skall finnas ett partipolitiskt obundet 
alternativ och att alltså kyrkan skall 
stå över partipolitiken.

Bland oss som står på listan finns 
sådana som i andra val stöder något 
politiskt parti, men just för det kyrk-
liga valet vill vi uppträda som parti-
politiskt obundna.

Kyrkans uppgift är att föra ut eveng-
eliet om Jesus Kristus i ord och hand-
ling. Det sker i gudstjänsten, i för-
samlingens undervisning och diakoni. 
Kyrkofullmäktige och kyrkoråd är till 
för att skapa bra yttre förutsättningar 
för detta. 

Församlingens angelägenheter bör 
anförtros åt dem som har ett varmt 
intresse för kristen tro och själva le-
ver med i kyrkans gudstjänstliv och 
arbete.

Vad vi vill verka för: Många försam-
lingar i Lunds stift har slagits samman 
till större enheter varav en del har gått 
tillbaka till att bli egen församling 
igen. Vi vill att Rödeby skall förbli en 

egen församling. Vi tror att de ideella 
insatserna och gemenskapen gemene 
man emellan är större och det enskila 
ansvaret utvidgas hela tiden.

En utmaning som kyrkan står inför 
hela tiden är att nå ut till människor 
i alla åldrar med kyrkans egentliga 
ärende i en tid då så mycket pockar på 
människors uppmärksamhet.

-Vi vill vårda och utveckla det kristna 
arvet vad gäller såväl andliga som 
kulturella värden.

-Vi vill att kyrkan ska vara den cen-
trala samlingsplatsen för gudstjänst, 
bön och andakt men även för profan 
verksamhet som inte strider mot kris-
ten etik.

-Vi vill att musiken får sin berättigade 
plats.

-Vi vill särskilt slå vakt om den fri-
tidsverksamhet som bedrivs anpassad 
för barn, unga och äldre.

-Vi vill att kyrkan ska vara välkom-
nande, stödjande i motgång och sorg 
samt skänka glädje i vardagen.

-Vi vill att kyrkan ska möta människor 
med förnuft, tolerans och förlåtande 
inställning.

-Vi vill i samverkan med kyrkans 
präster,övrig personal, förtroendeval-
da och församlingsborna verka för att 
kyrkan blir en naturlig plats att söka 
sig till.

För att nå allt detta behöver vi er röst 
och ert stöd.

Bakre raden från vänster: Ronny Nilsson, Kerstin Folkesson, Thomas Petersson.
Främre raden från vänster: Kerstin Swanson, Agneta Albinsson, Evy Andreasson, 
Små bilder: Torsten Antonsson, Lena Antonsson, Anna Karin Hagdahl, Ingrid Agnér, Anders Johansson, Richard Luthander och 
Agneta Schertell. Saknas: Birgitta Möllheden.



Socialdemokraterna
- För en nära och öppen folkkyrka.

Bertil Lund, Siv Majing, Laila Karlsson, Birgit Johansson Ingegerd Holm, Erland Olsson, Göran Karlsson, Bengt Karls-
son, Ingvar Kiläng samt Lisbeth Bengtsson på bild till höger.

Vi socialdemokrater vill främja 
Svenska kyrkans roll i samhället.

Svenska kyrkan ska finnas med i ti-
der av oro, sorg och rädsla, men också 
i tider av glädje och gemenskap. I alla 
tider behövs det hoppfulla budskap 
som kyrkan kan ge.

Vi socialdemokrater vill stärka det 
frivilliga arbetet bland ideella och 
förtroendevalda och slå vakt om en-
gagemang för kyrkan och dess roll i 
samhället.

Socialdemokraterna vill att svenska 
kyrkan utvecklas som öppen och de-
mokratisk folkkyrka. Som landets 
största ideella organisation med �,8 
miljoner medlemmar och över �� 000 
anställda , är svenska kyrkan en viktig 
resurs både i enskilda människors liv 
och för samhället runt om i Sverige. 
Som en del av den världsvida kyr-

kan bidrar Svenska kyrkan till inter-
nationell solidaritet med demokrati, 
mänskliga rättigheter och fred som 
självklara mål.

Ett tillgängligt kulturliv
Vi socialdemokrater vill att den väl-
komnande folkkyrkan ska erbjuda 
en varierande verksamhet där arbetet 
med barn- och unga sätts i fokus. En 
öppen folkkyrka ska rikta sig till alla 
delar av samhället, över generationer 
och genom olika skeenden i livet så-
som dop, konfirmation, vigsel och be-
gravning.
Vi vill därför:

-Att liturgi och musik tillgänglig-
görs i olika gudstjänster och andakter

Att konsert- och körverksamheten 
utvecklas.

-Att den ideella kultur- och musik-
verksamheten utvecklas

-Att kulturarvet i byggnader, kyrko-

gårdar, textilier, inventarier med mera 
värnas för kommande generationer.

Svenska kyrkan ska bidra till 
gemenskap och utveckling.

-Att ta vara på församlingshemmen 
som öppna mötesplatser i lokalsam-
hället.

-Att skapa en god arbetsmiljö och 
utvecklingsmöjligheter för alla an-
ställda.

-Att bedriva diakonal verksamhet 
som bryter ensamhet och utanför-
skap!
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Sverigedemokraternas syn på Svenska kyrkan är att den 
skall vara en folkkyrka, från vaggan till graven. En kyrka 
för hela familjen, där skolavslutningar i kyrkan är en själv-
klarhet om skolan så önskar. Staten och kyrkan har under 
århundraden varit tätt sammanflätade och gemensamt ut-
vecklat vårt lands värdegrunder, av vilka demokrati är en. 
Det är självklart för oss att värna demokratin, med respekt 
för fattade beslut, även om dessa är obekväma.

Svenska Kyrkan skall stå för kristna värderingar med 
svenska särdrag. Dessa skall vi slå vakt om och utveckla 
mot framtiden genom att reformera för att bevara. Kyrkan 
har betydande kulturvärden i byggnader, inventarier och 
mark och dessa värden skall vårdas väl och bevaras, kom-
mande generationer till gagn.

Personalen i församlingen är dess viktigaste resurs för 
att kunna följa beslutade inriktningar och förverkliga 
mål. Därför är det viktigt med tydlighet i roll- och an-
svarsfördelning samt utbildningar som stärker personalen 
i sitt arbete. I kyrkans sociala arbete är andlig vägledning, 
stöd, trygghet och mänsklig gemenskap viktigt och i detta 

arbete skall socialt isolerade äldre, brottsoffer och unga 
med psykisk ohälsa prioriteras. Vi anser att missionsbe-
fallningen skall tas på allvar liksom hjälp i konflikters 
närområde och hjälp till utsatta kristna världen över. Etik 
och moral är ledord för vår kyrkopolitik.

En röst på Sverigedemokraterna kommer att stärka 
Svenska kyrkan i tro, trygghet, tradition och kontinuitet. 
En röst på oss kommer att stärka Rödeby församling. Vi 
verkar opolitiskt för församlingens och kyrkans bästa med 
blåsippan på kavajslaget för trygghet och tradition.

På bilden från vänster till höger har vi Benny Berglund, Lisbeth Elmlund, Anette Ivekull och Magnus 
Johansson.

Sverigedemokraterna
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Sommaren vi haft var varm med 
många soliga dagar, ibland för 
varm tyckte jag. Då tog jag siesta 
och bara satt i skuggan och njöt.

OS i Tokyo följde jag, vilka duk-
tiga idrottare vi har, spännande 
finaler.

Pandemin har sakta ebbat ut, vi 
är många som ”hållit ut”. Vi kan 
förhoppningsvis snart återgå till 
normal verksamhet och fler får 
möjlighet att besöka gudstjänst, 
dop, begravning samt bröllop och 
övrig verksamhet.

Församlingen har ett stort projekt 
på gång, renovering av läktaror-
geln. Orgeln i Rödeby kyrka är 
byggd 1878 av Andreas Jöns-
son Åberg med 16 stämmor, två 
manualer och pedal. Som en av 
endast två bevarade Jönsson 
Åberg orglar från 1800-talet i 
Lunds stift bör den bli ett värde-
fullt inslag i stiftets orgelbestånd 
och samtidigt ett mycket stort kul-
turhistoriskt värde. Orgelfasaden 
i Rödeby församling är samtida 
med orgeln vilket gör kulturmiljön 
helgjuten och värdefull inför fram-
tiden. Renoveringen beräknas 
vara klar efter påsk 2022.

Söndagen den 19 september är 
det kyrkoval. Gå och rösta!

Välkomna tillbaka. Vi syns!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Musiker sökes!
Vår kantor Björn Alexandersson har från och med augusti gått vi-
dare på sin yrkesbana och kommer framöver ägna sig åt att studera 
sång i Vadstena.

Vi söker därför en ny kantor till församlingen. Under tiden kommer 
vi att mötas av kända ansikten när Erik Karlinius kommer jobba hos 
oss med viss uppbackning av Lars Anglert och Lena Johansson.

Mats Svensson
Kyrkoherde Vår kantor Björn Alexandersson sjunger nu vidare 

på utbildning i Vadstena.

Borgerlig samverkan
-Moderata samlingspartiet, 
Centerpartiet, Liberalerna

Vi arbetar för:
-Att var en egen församling där alla 

kan delta och påverka.

-Att kyrkan med personal och för-
troendevalda ska finnas för alla vid 
olika skeden i livet.

-Det ska bedrivas verksamhet riktad 

till alla åldrar från små barn till män-
niskor mitt i livet och till de äldre i 
församlingen.

-Att värna kyrkogården och kyrkans 
byggnader samt miljö.

-Ett levande musikliv.

Från vänster: Cecilia Runesson, Maria Johansson, Gertrud Frostegren, Lennarth 
Andersson, Ulf Danielsson, Ingbritt Pettersson, Bernt Runesson, Lena Persson, 
Ingemar Johansson, Katarina Widebrandt. 
Saknas på bilden: Stefan Lundin, Paul Wihlborg och Nasir Khaja.
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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.
Vi kommer även sända en förinspelad ljuständning med 

namnläsning i kyrkan.

Fredag 5 november klockan 10-18 och
klockan 15-18 bjuder vi även på korv vid kapellet.

Vi tänder upp kyrkogården när det skymmer.

Lördag 6 november klockan 11-16.

Söndag 7 november klockan 10-16.

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

 
Varmt välkommen till kyrkogården i allhelgonatid.

Med reservation för ändringar.

Rödeby lyser

1:a advent
är du välkommen

att tända ljus
i kyrkan

klockan 16-20.

Önskar du någon
att tala med?

Vi finns här för dig!
Hör av dig till Mats på telefon

0455-33 77 30 eller till Wictor på 
telefon 0455-33 77 31.

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

Tacksägelsedagen
söndag 10 oktober

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

erbjuda under hösten.

Vi firar mässa klockan 10.00.

Om restriktionerna tillåter 
medverkar barnkörerna.

Vi håller öppet hus och bjuder
på fika i Senapskornet

Tisdagscafé
Från och med 

tisdagen den 14 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.

Några tisdagar bjuder vi även på 
sång och musik.

Barn- Ungdoms- och
Musikverksamheten

Vi börjar igen v. 37.
Ungdomsgruppen startar v. 39.

Telefon 0455-33 77 41,
mobil/sms 0703-37 75 21

Håll utkik på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby

eller på Facebook 
för mer information.

Välkommen till Senapskornet.

Kyrkoval
söndag 19 september

Vi firar gudstjänst
klockan 10.00 i kyrkan.

Därefter bjuder
församlingen på korv, 
kaffe och kaka utanför 
församlingshemmet.

Vi kommer även att ha 
aktiviteter för barnen.

Varmt välkommen!
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Gudstjänst söndag 5 september klockan 10.00
14 e. tref.

Mässa söndag 12 september klockan 10.00 
15 e. tref.

Gudstjänst söndag 19 september klockan 10.00
16 e. tref. Kyrkoval. Församlingen bjuder på korv, kaffe 
och kaka vid församlingshemmet efter gudstjänsten. Akti-
viteter för barnen. Passa på att rösta!

Veckomässa onsdag 22 september klockan 18.00

Morgonmässa torsdag 23 september klockan 09.00

Mässa söndag 26 september klockan 10.00
17 e. tref.

Gudstjänst söndag 3 oktober klockan 10.00
Den helige Mikaels dag. Dopfest.

Morgonmässa torsdag 7 oktober klockan 09.00

Mässa söndag 10 oktober klockan 10.00
Tacksägelsedagen. Kyrkan är smyckad med det naturen 
har att erbjuda för årstiden. Barnkörerna medverkar.
Efteråt bjuder vi in till öppet hus och fika i Senapskornet.

Gudstjänst söndag 17 oktober klockan 10.00
20 e. tref. 

Morgonmässa torsdag 21 oktober klockan 09.00

Mässa söndag 24 oktober klockan 10.00
21 e.tref. 

Veckomässa onsdag 27 oktober klockan 18.00

Gudstjänst söndag 31 oktober klockan 10.00
22 e. tref.

Gudstjänst lördag 6 november klockan 10.00
Alla helgons dag.

Minnesgudstjänst söndag 7 november klockan 16.00
”Alla själars dag”.

Mässa söndag 14 november klockan 10.00
Söndagen f. domssöndagen.

Morgonmässa torsdag 18 november klockan 09.00

Gudstjänst söndag 21 november klockan 10.00
Domssöndagen.

Veckomässa onsdag 24 november klockan 18.00

Adventsgudstjänst 28 november klockan 10.00
1 i advent. Kyrkokören medverkar.

Morgonmässa torsdag 2 december klockan 09.00

Gudstjänst söndag 5 december klockan 10.00
2 i advent.

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 75 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
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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, fredag �0.00-��.00
 Stationsvägen �8   torsdag ��.00-��.00
 Box 4�     Tel 04��-�� 77 ��
 �7� 0� Rödeby   rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
      www.svenskakyrkan.se/rodeby
      Facebook: Rodebyforsamling    

 Kyrkoherde    �� 77 �0, mobil 070�-�7 7� �9
 Mats Svensson   mats.a.svensson@svenskakyrkan.se 
     
 Komminister    �� 77 ��, mobil 070�-�7 79 9�
 Wictor Wallin    wictor.wallin@svenskakyrkan.se    
 
 Assistent    �� 77 ��
 Diana Pettersson   diana.pettersson@svenskakyrkan.se

 Kyrkokamrer    �� 77 ��
 Marie Skyllberg   marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kantor      �� 77 �6, mobil 070�-�7 78 4�
 Erik Karlinius    erik.karlinius@svenskakyrkan.se
 
 Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

 Barnledare    �� 77 4�, mobil/sms 070�-�7 7� ��
   Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg, Ewa Hansson
 sofia.palmgren@svenskakyrkan.se, bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se

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

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   07��-74 �8 0� 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing,     07��-�6 �6 49

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


