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Vågar vi tro att det är nu det vänder?
Så har äntligen en sommarvind svept
in över vårt land. Det känns nästan
som ett ko-släpp i kroppen; det doftar
och jag njuter och inte minst längtar,
för med sommaren kommer semestern. Ja, jag ska inte ljuga, semestern
är efterlängtad och önskvärd. Vila och
återhämtning är nödvändigt för att vi
inte ska bli slutkörda och gå sönder.
Jag bara ber och hoppas att sjuk- och
omsorgspersonal ska få samma möjlighet efter ett kämpigt år i smittans
spår.
I skrivande stund har det nu gått två
veckor sedan vi firade pingst. Pingsthelgen som lär oss att den heliga Andes kraft är en förutsättning i Guds
skapande. Redan vid skapelsens början fanns Anden där och blåste liv på
jorden liksom när den tidiga kyrkan
tog sitt första staplande steg i Jerusalem den första Pingstdagen. Än idag
är Guds Ande verksam, någon ledighet är inte beviljad, utan står i ständig
beredskap för att göra Guds rike synligt i världen. Varhelst knäppta händer
söker den treenige Guden så skapar
det förutsättningar för att Andens livgivande kraft ska kunna blåsa ny eller
förnyad tro på Jesus Kristus eller ge

oss handlingskraft att verka i frälsarens namn.
I en av våra vackra psalmer
står det:
”Gud sänder Anden ut:
Jorden förnyas då.
Låt också genom mig i dag,
Herre, din livsström gå”
När nu sommarens ljumma vindar
smeker kinderna så påminns vi därför hur viktigt det är att ständigt vara
ihärdig i bönen och att bönen kan få
präglas allt mer av Andens skaparvind
över världen och över den kyrka som
saknar att träffa alla stora och små.
Det faller sig naturligt att tro och liv
behöver delas och spridas för att Guds
rike ska kunna växa, inte placeras i
”karantän”.
Fast nu känns det skönare i luften,
det andas förändring, förbättring, förhoppning. Vaccinationerna är verkligen igång, nya lättare restriktioner har
vi fått; 50 personer i kyrkan. Alltså
ingen anmälan längre, vad skönt!
Vågar vi tro att det är nu det vänder?

”Jag skall ge dem ett nytt hjärta
och fylla dem med en ny ande.” skriver profeten Hesekiel tröstrikt om hur
Gud ska upprätta sitt folk i den babyloniska fångenskapen.
Covid-19 har haft världen fången
länge nog. Låt oss tillsammans, trots
både semestrar och varma lata dagar,
att försöka hålla elden levande genom
att knäppa händerna och be. Be att
Guds hjälpare ska fortsätta leda sin
mänsklighet ut från fångenskapen,
be för att människor ska hitta tillbaka
till sin kyrka, här i Rödeby och i den
världsvida kyrkan, och att Anden ska
ge trons låga förnyad kraft. Be också
för ditt eget liv och andras.
Sist men inte minst vill jag önska er
alla en skön sommar och en förhoppning på fler goda (säkra) möten med
varandra där tro och liv kan få delas.
Guds frid och var rädda
om varandra.

Wictor Wallin
Arbetsledande komminister
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Det här är kyrkovalet
Svenska kyrkan har 5,8 miljoner
medlemmar, cirka 21 600 anställda
och tusentals och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det
val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021
är det 5 miljoner personer som har
rösträtt. Det är medlemmar som är
minst 16 år gamla på valdagen den
19 september.
För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna
kalla sig folkkyrka måste ju folket vara
med och styra. Det gör man på tre olika
nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.
Parallellt med de nivåerna finns också
ett religiöst, teologiskt, ledarskap i form
av kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

Kandidater och nomineringsgrupper

Personer som ställer upp i kyrkovalet
kallas för kandidater. De representerar
olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som
de tycker är viktiga för Svenska kyrkan
och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som
man tycker bäst representerar ens egna
åsikter.

Det lokala valet

På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige



utser sedan ett kyrkoråd, som är som
församlingens eller pastoratets styrelse.
Där sitter också kyrkoherden med, som
leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar
medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta
mer med, om det är nya inriktningar och
stora satsningar som ska göras, eller om
det är verksamheter som ska läggas ned
eller slås ihop. Ska församlingen samarbeta med det lokala flyktingboendet?
Ska det göras en stor satsning på barn
som lever i fattigdom? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för att
utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är sådana frågor som
beslutas om på lokal nivå.

ter. Det har möten två gånger om året
och kan jämföras med riksdagen. Här
tas principiella beslut som är viktiga.
Vilka psalmer ska finnas i psalmboken?
Hur ska gudstjänsterna genomföras?
Vilka riktlinjer ska finnas för Svenska
kyrkans arbete för klimatet? Det är exempel på frågor som kyrkomötet har
hand om.

Det regionala valet

Kyrkostyrelsen ansvarar för att kyrkovalet genomförs. De ser till att det finns
ett valkansli som arbetar med valet.
Valkansliet börjar arbeta flera år innan
valet ska genomföras. Det krävs mycket
arbete för att hålla ihop alla inblandade. Det är över fem miljoner personer
som har rätt att rösta. I förra kyrkovalet,
2017, ställde 33 000 kandidater upp. I
år har 761 nomineringsgrupper registrerat sig. Det finns 612 valnämnder, som
ansvarar för valen på lokal nivå, 13 stift
som ansvarar för valen på regional nivå
och tusentals frivilligarbetare.

På regional nivå väljer man ledamöter
till stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift
och deras uppgift är att stötta församlingarnas arbete och att se till att församlingarna följer lagar och regler som
finns om deras verksamhet. Ska en kyrka renoveras kan stiftet hjälpa till med
expertiskunskap. Finns stora behov som
till exempel många hemlösa, kan stiftet
samordna hjälpinsatser. Stiften utser
också församlingar som bedriver verksamhet på finska, samiska och teckenspråk till exempel.

Det nationella valet

Högsta beslutande organ inom Svenska
kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamö-

Kyrkostyrelsen ansvarar
för kyrkovalet

När kyrkomötet inte sammanträder är
det kyrkostyrelsen som leder det nationella arbetet. Det är kyrkomötet som utser de 14 ledamöterna och ärkebiskopen
är dess ordförande.

Jiang Millington
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Drop in-dop
Att döpas är att välkomnas in i den
kristna kyrkans gemenskap. Det är en
gemenskap som sträcker sig genom
alla tider och genom kyrkan över hela
världen. Om du döps i Svenska kyrkan blir du medlem i Svenska kyrkan
och du blir också en del av en lokal
församling.
Ett drop in-dop behöver du inte planera för eller boka i förväg. Det är ett
enklare alternativ men ändå högtidligt
och fint.
Varje sällskap får sin tid vid dopfunten och varje dop föregås av ett samtal
med prästen. Ni går tillsammans ige-

nom dopgudstjänsten och ni får möjlighet att välja psalmer. Det går bra att
döpa sig i vilka kläder som helst men
dopklänning finns att låna om så önskas. Dagen är helt kostnadsfri.

medgivande, och om inte alla vårdnadshavare är närvarande vid dopet
behövs skriftligt godkännande. Är du
vuxen som ska döpas, ta med giltig
legitimation.

En dopkandidat kan, om man vill,
ha en eller flera faddrar. Den eller de
måste vara döpta i något kristet samfund.

Wictor Wallin

Drop in-dopet är öppet för barn,
ungdomar och vuxna som vill döpa
sig.
Tänk på att om den som döps är
under 18 år krävs vårdnadshavares

Drop in-dop i Rödeby kyrka
Lördag 10/7 och 21/8 klockan 10.00-14.00.
Präst, musiker och vaktmästare finns på plats.
Varje person eller sällskap väljer själva om de vill komma
ensamma eller bjuda med några.
Ni behöver inte anmäla er i förväg men om det blir många
som vill döpas kan ni behöva vänta en stund.
Har du frågor är du välkommen att kontakta expeditionen
0455-33 77 33 eller rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Döpta

Jack Forsberg
Manfred Karlsson
Ines Vrenge
Sigge Sallander

Vigda

Emelie Zonnander och
Anders Johansson

Avlidna

Gösta Jansson
Sofia Olsson



Ett frö av hopp!
Veckan innan påsk fick alla hushåll
en påse med sommarfrön från Rödeby
församling. Vi kände att vi ville sprida
lite hopp mitt i pandemin.
Några veckor senare kom sedan den
första bilden med förgrodda frön, som
tittar fram ur jorden. Också slutligen
precis innan bladet skulle gå till tryck
kan vi se att hoppet spirar!
Vi hoppas att ni får glädje av som-

marblommorna och att vi snart kan få
ses under lite mer vanliga förhållanden. Redan 1 juni kude vi öppna upp
kyrkan för 50 besökare och det är vi
såklart tacksamma för. Kanske kan vi
även från 1 juli få öppna församlingshemmet för de som vill ha dopfest eller kanske en minnesstund.

Foto: Elisabet Svensson

och vi ska få möta konfirmander och
ungdomar på plats i församlingshemmet.
Från och med september kommer vi
starta upp tisdagscaféet i kyrkan och
de populära luncherna håller också på
att planeras in.

I höst tror och hoppas vi att barnverksamheten ska kunna öppna upp

Diana Pettersson

Åk på tur med Ingegerd!

I år hoppas vi åter kunna erbjuda de populära utflykterna
med Ingegerd Holm, om än med ett begränsat antal platser.

Östra och Västra Vram, Maltesholm slott m m.
Måndag 16 augusti klockan 8- ca kl 18.
Idag går färden genom Blekinge mot Skåne. En kaffepaus
med den medhavda kaffekorgen avnjuter vi på någon trevlig plats. Innan Tollarp blir det besök i Östra Vrams kyrka,
en medeltida kyrka i romansk stil. Vackra kalkmålningar
har bevarats inne i kyrkan där man också ser ett medeltida
altarskåp som visar Jesu födelse. Söder om Tollarp stannar
vi vid Västra Vrams kyrka, en fantastisk vacker kyrka i nygotisk stil som varit utsedd till Sveriges vackraste kyrka.
Kyrkan invigdes 1869 efter Helgo Zettwevalls ritningar
och ersatte en medeltida kyrka. Många av kyrkans inventarier har bevarats från den tidigare kyrkan.
Lunchen serveras på Elisefarms golfkrog med vacker omgivning. Det serveras dagens rätt med sallad, vatten och
kaffe. Annan dryck går att köpa för den som så önskar.
Maltesholm slott ligger vid Linderödsåsen och där promenerar vi runt i den vackra trädgården och njuter av alla fina
växter innan vi vänder hemåt. Eftermiddagskaffe med
sillsmörgås kopplar vi av med vid Helge å där Sill och
Glasspråmen tar emot oss.

Ca kl 18.00 är vi åter i Rödeby efter en minnesvärd dag
med många trevliga intryck.
Pris 300 kr. Bokas senast den 9 augusti.
Bräkne-Hoby
Tisdag 31 augusti klockan 13- ca kl 17.
Vi åker den vackra vägen genom bokskogar och vid sjöar
och kommer snart till Bräkne-Hoby. Där blir det besök i
kyrkan som är en tre skeppig kyrka som kallas basilika. Det
är en absidkyrka som ersatt den gamla kyrkan från1100talet. En promenad på kyrkogården är alltid trevligt och vi
kommer också att se klockstapeln.
I Gula Huset i Järnavik serveras kaffe med kaka och vid
fint väder kan man sitta i trädgården och titta ut över havet. Resan går vidare genom Bräkneåns dalgång som är
mycket sevärd. Ca kl 17.00 är vi åter i Rödeby efter en
trevlig eftermiddag.
Pris 150 kr. Bokas senast den 23 augusti.
Samtliga resor utgår från kyrkans parkering.
Bokning sker till expeditionen på tel 0455-33 77 33
eller via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
Med reservation för ändringar.

Tack alla härliga barn som bidrog till årets påsklandskap i kyrkan.

En annorlunda vår
2021 började lika annorlunda som
2020, inga fysiska möten med våra
barn, vi fick tänka om och tänka till. För
att kunna hålla kontakten fick vi öppna
en digital kanal, som man fick anmäla
intresse till. Fantasin fick flöda och
vi började spela in filmer varje vecka
där det bl.a. blev dockteater, sång och
dans.
Vi har packat pysselpåsar med material, som barnen fått hämta utanför Senapskornet, dessa har vi sedan pysslat
tillsammans på vår YouTube kanal.

Till alla hjärtans dag skickade vi hem
en överraskning till alla våra barn.
Så kom påsken och vi ställde oss frågan: Vad gör vi? Vi brukar ju ha påskspel och påsklandskap i kyrkan. Vi bestämde oss för att sätta upp påskbordet
och sedan byggde vi ett landskap. I pysselpåsarna fick barnen material till att
göra en figur av sig själva. Dessa lämnades sedan på påskbordet i kyrkan och
det kändes nästan som att vara tillsammans igen. Till påsk skickade vi även
hem en bok om påskevangeliet.

Vår sommaravslutning blev också digital, en liten film med dans och sång
och med posten en liten sommarhälsning.
Nu hoppas vi att kunna starta upp
som vanligt till hösten, så att vi får träffas fysiskt igen.

Bodil och Ewa
Ledare i barnverksamheten

Ett utmanande konfaår!
Den 15 maj konfirmerade 46 glada
konfirmander sig, det har varit ett annorlunda år på många sätt.
Konfirmanderna träffades under hösten men under slutet av november stängde vi ner all verksamhet vilket innebar
att vi inte kunde träffas som vanligt. I
stället fick konfirmanderna och våra
unga ledare och även vi i personalen
göra en massa spännande juluppdrag.
Vi skickade julkort till någon vi saknade, bakade muffins, pratade om julen
och vad den innebär. Våren kom och vi
fortsatte med uppgifterna och började
att träffas via zoom. Det var utmanande,
men roligt att få se alla igen, och sakta
men säkert fick vi börja träffas på riktigt
och börja planera den stora dagen konfirmationen.

Den 15 maj hade vi en massa små
konfirmationsgudstjänster, tyvärr utan
familj och vänner. Konfirmanderna
hade spännande och inspirerande redovisningar, som handlande om nattvarden, vem Gud är, kärlek och gemenskap. Det var en dag fylld av glädje och
skratt. I församlingshemmet bjöd Ewa
och Bodil konfirmanderna på festligt
mingel innan konfirmationen och ledarna hjälpte till med kåporna.
Nu laddar vi om för en ny spännande
höst med nya konfirmander och både
gamla och nya ledare.
Den 30 augusti kl.18.00 har vi ett informationsmöte och den 31 augusti kl.
16.00 har vi en tacokväll med de nya
blivande konfirmanderna.

Välkommen till ett nytt spännande
konfirmandår!

Moa
Församlingspedagog
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Lyckat samarbete!
Tillsammans med träffpunkten i
Rödeby har vi gemensamt arbetat
för att hitta säkra och trivsamma mötesplatser för seniorer i byn. Samtal,
korvgrillning, blomsterarrangemang
och inte minst fika är några av ingredienserna.
Träffpunkten anordnade dessutom
en uppskattad klädvisning i församlingshemmet i mitten på mars.
Nu hoppas vi kunna genomföra ytterligare ”seniordagar” med lättare
restriktioner och med nytt innehåll i
mitten av juni.
Tack träffpunkten för ett fint samarbete så här långt!”

Wictor Wallin
Foto: Träffpunkten och Rödeby församling

Vill du också komma med i gemenskapen?
Träffpunkten erbjuder bland annat samtal, fika, it-hjälp,
träning och promenader med eller utan terapihundarna.
Vi fortsätter med tipsrundorna, som byts ut var 14:e dag
då vi också rättar och drar en ny vinnare.
Hör av dig till oss om du vill boka ett möte för träning
på Elinebergs gym eller socialt umgänge.
Du når oss på telefon. Kan vi inte svara prata gärna in så
ringer vi upp så snart vi kan.
Ros-Marie/Carina 0455-30 45 99
Susanne 0455-30 41 84
Petra 0455-30 50 59.
Vi önskar alla en Glad Midsommar!


Foto: Träffpunkten

Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor!
Vardagen har varit och är
fortfarande präglad av Coronapandemin. Håll avstånd och
håll ut. Dock är vi nu många
som blivit vaccinerade vilket
gör att vi kan se ljuset i tunneln. Kan vi träffas? Ja, men
tänk efter före.

Under 2020 har kapellet genomgått en yttre renovering.

Bokslut 2020
Årets resultat för år 2020 är ett plus
på 1 725 tkr.
Under 2020 har vår verksamhet påverkats av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten infört. Möjligheten att delta i olika verksamheter har
kraftigt begränsats. Verksamheten har
ställts om och istället genomförts digitalt.
Händelser under räkenskapsåret är
att vi har renoverat gravkapellet utvändigt. Vi har fått nytt tak, putsen på
utsidan är lagad samt avfärgad och det
har monterats nya ekstolpar till skärmtaket vid entrén. En ny kylanläggning
är också installerad.
Prästgården är såld och all personal
har flyttat in i den nya tillbyggnaden
vid Senapskornet. Där hittar ni vår
nya expedition som är för både begravningsärenden och kyrkliga ärenden samt de anställdas kontor.
Det som kommer att ske till hösten
är renovering av materialboden som
ligger bredvid gravkapellet.

En stor renovering av kyrkorgeln i
Rödeby kyrka är inplanerad och påbörjas i oktober eller november.
En orgelinventering har gjords där
det framkom att Rödeby kyrka har
den enda bevarade orgeln (visserligen
i mycket ombyggt skick) av den lokala sällsynte orgelbyggaren Andreas
Jönsson Åberg (1815-1890) som under 1800-talets mitt försåg majoriteten
av regionens kyrkor med relativt stora
orglar. Orgeln har alltså mycket stort
kulturhistoriskt värde och kommer att
återskapas till sitt ursprung.
Vi har blivit beviljade kyrkoantikvariskt bidrag för renoveringen.
Kyrkovalet äger rum den 19 september 2021, gå gärna och rösta!
Årsredovisningen för år 2020
finns att hämta på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på expeditionen i mitten av
juni 2021.

		

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Det behövs en paus mellan
sillen och dansen. Coronavänliga lekar som kubb är roligt
för både små och stora. Sätt
kungen i fokus och samla de
du är tillsammans med runt
den. Krocket är en lugn men
ändå spännande lek eller tävla
i musikquiz med svenska klassiker, rockballader eller 70-tals
hits. Passa på och njut, allt
kan genomföras ute.
Vi har årets ljusaste tid framför
oss, midsommar, som alltid
firas i närhet av sommarsolståndet. ”Att fira midsommar
är en väldigt gammal tradition,
som från början går tillbaka till
firandet av vårens spirande
växtlighet och har sitt ursprung
i norra Europa”.
Den kristna kyrkan firar sedan
300-talet högtiden Johannes
Döparens dag, som infaller
den 24 juni, och som man på
många ställen i världen starkt
förknippar med midsommar.
Det var den ursprungliga midsommardagen i Sverige fram
till 1952. Året efter bestämde
man att dagen alltid skulle firas på en lördag, för att bättre
passa in i arbetsveckan, något
som nästan glömts bort i dag.
Vi ses!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet



Anslagstavlan
Följ med på en tur i sommar!
Östra och Västra Vram, Maltesholms gods m m.
Måndag 16 augusti klockan 8- ca kl 18.
Pris: 300 kr. Bokas senast 9 augusti.
Bräkne-Hoby
Tisdag 31 augusti klockan 13- ca kl 17.
Pris 150 kr. Bokas senast den 23 juli.
Läs mer om resornas innehåll på sidan 6.
Samtliga resor utgår från kyrkans parkering.
Reseledare är: Ingegerd Holm.
Bokning sker till expeditionen på tel 0455-33 77 33 eller
via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen att resa med oss!
OBS! På grund av rådande läge kan resorna komma
att ställas in med kort varsel.

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

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.

Konfirmand 2021/2022
Välj mellan: Måndags-, Onsdags- eller Mekagrupp.
Måndag 30/8 klockan 18.00-19.00 har vi informationsmöte
för ungdomar och föräldrar i församlingshemmet.
Anmäl er till Moa på telefon/sms 0709-11 77 37 senast 26/8.
Tisdag 31/8 klockan 16.00-18.00 bjuder vi in dig som funderar på
att konfirmeras till en Tacokväll i församlingshemmet.
Anmäl dig till Moa 0709-11 77 37 senast kl 12 samma dag.
Mer information på: www.svenskakyrkan.se/rodeby
Med reservation för ändringar.
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Musik i sommarkväll

utanför församlingshemmet.
Tisdag 29/6, 6/7 och 13/7.
Björn Alexandersson och
Wictor Wallin med gäster.
Det kommer finnas några bänkar
men tag gärna med något att sitta
på om du har möjlighet.
Varmt välkommen!

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 27 juni kl 16.00.
Björn spelar trumpet.
Medtag fikakorg. Grillen är tänd.
I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening
Välkommen!

Barn- och
Musikverksamheten
Vi hoppas kunna välkomna er
tillbaka igen i september.
Mer information kommer
på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook: Rodebyforsamlig
Välkommen till Senapskornet.
Ewa, Bodil och Sofia
Telefon 0455-33 77 41,
mobil/sms 0703-37 75 21

Facebook

Gå in och gilla oss på:
”Rodebyforsamling” och se
vad som är på gång!

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Gudstjänst söndag 20 juni kl 10.00
3 e. tref.

Gudstjänst söndag 18 juli kl 10.00
Kristi förklarings dag.

Gudstjänst lördag 26 juni kl 10.00
Midsommardagen.

Gudstjänst söndag 25 juli kl 10.00
8 e. tref.

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 27 juni kl 16.00
Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson.
Björn Alexandersson, trumpet.
Medtag fikakorg. Grillen är tänd.
I samverkan med Stubbelycke hembygdsförening.

Gudstjänst söndag 1 augusti kl 10.00
9 e. tref.

Musik i sommarkväll tisdag 29 juni kl 18.00
Utanför församlingshemmet. Tag gärna med något
att sitta på.

Gudstjänst söndag 15 augusti kl 10.00
11 e. tref.

Gudstjänst söndag 4 juli kl 10.00
Apostladagen.
Musik i sommarkväll tisdag 6 juli kl 18.00
Sommarmusik med familjen Alexandersson.
Utanför församlingshemmet. Tag gärna med
något att sitta på.
Drop-in dop lördag 10 juli kl 10-14
Mer information på sidan 5.
Gudstjänst söndag 11 juli kl 10.00
6 e. tref. Brasskvartett medverkar.
Musik i sommarkväll tisdag 13 juli kl 18.00
Allsångskväll med Lena och Dan. Utanför församlingshemmet. Tag gärna med något att sitta på.

Gudstjänst söndag 8 augusti kl 10.00
10 e. tref.

Drop-in dop lördag 21 juli kl 10-14
Mer information på sidan 5.
Gudstjänst söndag 22 augusti kl 10.00
12 e. tref.
Morgonandakt torsdag 26 augusti kl 09.00
Gudstjänst söndag 29 augusti kl 10.00
13 e. tref.
Gudstjänst söndag 5 september kl 10.00
14 e. tref.
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 in max 50 besökare.
Bänkrader har spärrats av och platser har markerats
ut 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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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Stationsvägen 38			
Box 43					
	373 03 Rödeby			
						

måndag, onsdag, torsdag 10.00-12.00 (juni-augusti)
Tel 0455-33 77 33
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/rodeby
Facebook: Rodebyforsamling				

Kyrkoherde 			33 77 30, mobil 0703-37 73 39
Mats Svensson			
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
Tjänstledig t o m 210731

					
Arbetsledande Komminister	33 77 31, mobil 0703-37 79 93
Wictor Wallin				
wictor.wallin@svenskakyrkan.se				
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 42
Björn Alexandersson			
bjorn.alexandersson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog 		33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Moa Arnberg-Håkansson		
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
Barnledare				
33 77 41, mobil/sms 0703-37 75 21
Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg, Ewa Hansson
sofia.palmgren@svenskakyrkan.se, bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare 		33 77 40, 33 77 42
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				
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0733-56 26 49

