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För allas rätt till ett värdigt liv. 
Din gåva gör skillnad.

I en tid av krig, coronapandemi och 
klimatförändringar är behoven av gåvor 

större än någonsin. 

SWISHA TILL

900 1223
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Framtidshopp
Nu känns det som att vi långt om 
länge är fria från alla restriktioner som 
pandemin la som en våt filt på allas 
våra liv. Vi har fått utstå begränsning-
ar i alla former där vi kunde komma 
i kontakt med andra människor. En 
påtvingad social isolering som har tärt 
på oss alla. Sammanhangen är ju fak-
tiskt många när man tänker efter som 
att handla mat, läkarbesök, åka buss, 
ja till och med när vi fikade med en 
vän inleddes mötet av reningsritualer 
med handsprit. ”Vi har tuggat oss ige-
nom denna tid blott en dag ett ögon-
blick i sänder” med hopp om ett snart 
slut på eländet.

Sen förra numret av Församlings-
nytt har kriget i Ukraina fortsatt med 
allt det lidande det medför. Det har 
dessutom även medfört att prisnivån 
för våra levnadsomkostnader har ökat 
dramatiskt på olika sätt som följd av 
kriget och dessa förväntas öka. Vi får 
fortsätta tugga oss igenom även denna 
prövning som samtidigt är en västan-
fläkt när vi ser vad våra systrar och 
bröder får utstå i Ukraina under kri-
gets terror.

Särskilt i tider som dessa är det så 
viktigt att vi människor har möjlighet 
att balansera upp det tuffa, det svåra i 
tillvaron, se de bra sakerna som sker 
oavsett händelser i övriga världen. Li-
vets skeden pågår hela tiden, det går 
inte att undvika att vi blir förälskade 
med allt vad det medför av rosa moln. 

Det går inte att undvika att barn föds 
med de förväntningar på framtiden 
som vi har med barnets utveckling 
och potentiella möjligheter. Drömmar 
föds och förverkligas, hopp som infri-
as. Martin Luther har tillskrivets föl-
jande ord, ”även om jag visste att jor-
den skulle gå under i morgon, skulle 
jag plantera ett äppelträd idag”. Kan 
det uttryckas mer optimistiskt än så? 
Att oupphörligt sträva framåt oavsett 
hindren som ligger på vår väg.

Livet är i delar en prövning som vi 
bara måste ta oss igenom. Vissa blir 
mer prövade än andra, så är det också. 
Men det betyder inte att de skall bära 
dessa extra bördor själva. Som kristna 
är det en del av vår kallelse att dela 
varandras bördor, för så undervisade 
Jesus oss. Paulus skriver i brevet till 
Galaterna, bär varandras bördor så 
uppfyller ni Kristi lag. Lag låter kan-
ske lite hårt i våra öron idag men inne-
bär ju, i det kristna sammanhanget, en 
kärlekshandling till vår medmänniska. 
Så fortsätt det goda arbetet, att göra 
Guds tjänst i vardagen.

Orden i psalm 646 återkommer 
ofta till mig och bär mig, ”Jag har en 
uppgift att fylla, Kristus har bruk för 
mig” Hoppas du finner samma styrka 
i dessa ord som jag. Önskar er alla en 
välsignad sommar.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
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Vi brukar kalla Svenska kyrkan för 
en öppen folkkyrka där du och jag har 
möjlighet att påverka de beslut som 
tas både lokalt och nationellt. Genom 
din och min röst i kyrkovalet så väljer 
vi vilka nomineringsgrupper som får 
inflytande här i Rödeby församling. 
Lokalt röstar vi till kyrkofullmäktige 
som har till uppgift att fördela de eko-
nomiska resurserna i vår församling 
så att vi kan genomföra våra grun-
dläggande uppgifter. Ett mycket vik-
tigt uppdrag. Kyrkofullmäktige väljer 
också vilka som får sitta i kyrkorådet. 
De väljer 8 ordinarie ledamöter samt 
8 ersättare. I vår församling har vi 
nyligen, i söndagens gudstjänst, tagit 
emot vårt nya kyrkoråd. 

Det kan vara bra att inför en ny man-
datperiod påminnas om det viktiga 
arbete som kyrkorådet har till uppgift 
att göra i vår församling? 

Om vi nu allra först läser ur Svenska 
kyrkans regelverk, kyrkoordningen, 
och tittar närmare på 4 kapitel � § så 
står det skrivet: 

Kyrkorådet ska ha omsorg om för-
samlingslivet och har gemensamt med 

kyrkoherden ansvar för att försam-
lingens grundläggande uppgift blir 
utförd.

Vi skulle kunna säga att kyrkorå-
det är församlingens styrelse där de 
förtroendevalda tillsammans med 
kyrkoherden ansvara och ser till att 
församlingen löser sina uppgifter att 
fira gudstjänst, bedriva mission och 
diakoni samt undervisa. De är alltså 
med och ger anställda och ideella bra 
förutsättningar att bedriva försam-
lingsverksamhet som kommer våra 
medlemmar till dels, både barn och 
vuxna, så att de i sin tur kan växa i tro 
och gemenskap med oss. 

Kyrkorådet beslutar också i frågor 
som berör våra fastigheter och be-
gravningsverksamheten. Med hjälp 
av begravnings- och fastighetsutskot-
tet bereds beslut som sedan kyrkorå-
det tar ställning till. Ni har kanske lagt 
märke till hur vi, under förra man-
datperioden, målat om församlings-
hemmet, renoverat kapellet eller sålt 
prästgården och byggt på det gamla 
Senapskornet. Inom begravningsverk-
samheten har det bland annat tillkom-

mit kistsänkare, ett nytt kylaggregat 
till kylrummet och självbevattnande 
krukor på kyrkogården.  

Ett annat viktigt arbete som kyrkorå-
det ansvarar för är att se till att kyrko-
herden får hjälp och resurser att driva 
ett bra arbetsmiljöarbete i församling-
en. För att församlingsverksamheten 
och begravningsverksamheten ska få 
bästa ”resultat” så behöver förtroen-
devalda ständigt se över arbetsmiljön, 
både säkerheten och hälsan. 

Att bli vald till kyrkorådet är ett vik-
tigt och fint förtroende. Jag med flera 
är tacksamma för att det finns män 
och kvinnor som väljer att ge av sin 
tid för att vår församling ska kunna nå 
ut med evangelium, det glada budska-
pet om Jesus Kristus. I synnerhet i en 
tid där kriser och krig avlöser varan-
dra. Tack alla förtroendevalde för det 
ni gör i Rödeby församling.

Wictor Wallin
Komminister

Vad har kyrkorådet för uppgifter?
Kyrkorådet i Rödeby församling
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Orgelinvigning

Orgelkonserterna fortsätter i sommar
28/6 Joakim Olsson Kruse, orgel och Daniel Svensson sång.

5/7 Erik Karlinius

Klockan 18.00 i Rödeby kyrka.

Varmt välkommen!

Den 12 juni hade vi äntligen invig-
ning av kyrkans nya orgel! 
På förmiddagen firade vi högmässa 
där församlingen fick möta och höra 
det nya instrumentet för första gång-
en. Kyrkokören sjöng och vi fick alla 
ta emot den nya orgeln i sånger, psal-
mer och böner. 

På kvällen spelade Anders Johns-
son från Malmö en fantastisk konsert 
som på olika sätt visade upp orgelns 
olika stämmor, klanger och möjlig-
heter. Anders har under hela renove-
ringsprojektet gjort ett gediget arbete 
i att hitta och sammanställa pipor till 
de olika stämmorna som behövdes. 
T.ex. är Gambastämman hämtad från 
Trefaldighetskyrkan i Karlskrona 
och Oboestämman från USA, för att 
nämna några. Man skulle, med all rätt, 
kunna tro att alla dessa pipor från oli-

ka kyrkor och länder skulle leda till ett 
klangligt och stilistiskt spretigt slutre-
sultat. Inte alls; både Anders och jag 
är helt överens om att slutresultatet är 
över förväntan! Det visar med vilken 
noggrannhet och bred expertis Anders 
besitter och som han tillämpat under 
hela projektet.  

Men, en stor förtjänst i att alla 
stämmorna fungerar så bra tillsam-
mans måste också tillskrivas Tomaž 
Močnik. Han har, tillsammans med 
sin orgelbyggarfirma, gjort ett ena-
stående arbete i att intonera orgeln så 
att alla stämmor tillsammans bildar en 
helhet, men ändå behåller sina egna 
unika personligheter och klangfärger. 

 
Ännu återstår vissa finjusteringar av 

instrumentet och orgelns kortsidor ska 
kompletteras och målas. Staketet upp 

till läktaren ska också förlängas. Detta 
slutarbete påbörjas i slutet av juni.

Som organist är jag glad över att 
församlingen äntligen fått en välfung-
erande och välklingande orgel. Ett 
instrument så fint som detta är något 
som man som församlingsbo kan vara 
riktigt stolt över!

Jag vill rikta ett varmt tack till alla 
de som på olika sätt bidragit med stort 
och smått för att förverkliga den nya 
orgeln i Rödeby kyrka. Må den ge-
stalta och förgylla våra gudstjänster 
och konserter och inspirera nya män-
niskor att glänta in i kyrkomusikens 
spännande värld.

Erik Karlinius
Organist



Rödeby församlings samt Sölves-
borgs församlings unga ledare har 
under några dagar varit på studieresa 
i Aten i Grekland. Resan började på 
onsdagen och vi var hemma igen på 
söndagen samma vecka. Under un-
gefär ett år har vi på olika sätt jobbat 
ihop pengar för att göra resan möjlig. 
Vi har sålt kakor, jobbat på julmark-
nad, sökt olika bidrag och på olika sätt 
hjälpt till i församlingen. Det genom-
gående temat under vår resa har varit 
att gå i Paulus fotspår.

Under vår första dag i Grekland 
besökte vi Svenska kyrkan i Aten. 
Där träffade vi anställda som berät-
tade hur de jobbar. Vi började i för-
samlingshemmet i stadsdelen Plaka 
i Aten där en av de anställda visade 
oss runt. De som var där berättade 
om vad de gjorde, hur det var att vara 
präst utomlands, varför det var viktigt 
med Svenska kyrkan i Grekland och 
så vidare. De bjöd på fika och däref-
ter begav vi oss till St Pauls kyrka. I 
denna jättefina kyrka firade vi en my-

sig gudstjänst tillsammans där alla var 
delaktiga och läste.

Andra dagen begav vi oss direkt ef-
ter frukost för att utforska Korintkana-
len samt följa Paulus spår till Antika 
Korint. Paulus var i Korint två gånger 
�� eller �� e.Kr. och �8 e.Kr. Man 
tror att det var under hans andra be-

sök som Romarbrevet skrevs. I Antika 
Korint fick vi se rester av den antika 
staden. Vi såg rester av såväl tempel 
som marknadsplatser och blev mycket 
imponerade över hur fint det en gång 
måste sett ut. 

Under tredje dagen i Aten besökte 
vi bland annat Akropolis. Det sägs 

Unga ledare i Paulus fotspår
Gruppen pustar ut i skuggan i Antika Korint.

Besök vid Parlamentet i Aten.



att Poseidon skapade Akropolis med 
hjälp av sin treudd när han tävlade 
mot Athena om att bli Atens skydds-
gud. Vi vandrade upp så högt det gick 
på den stora klippan för att ta oss 
till det mycket imponerande templet 
Parthenon. På vägen upp såg vi bland 
annat även guden Nikes tempel. Även 
denna dag följde vi Paulus fotspår upp 
på Areopagen som låg i närheten. Där 
talade Paulus till folket om kristendo-
men. När vi var färdiga med Akropo-
lis och Areopagen åt vi välbehövlig 
lunch och sedan hade vi några timmar 
att göra vad vi ville i centrala Aten. En 
del shoppade, andra åt glass. Somliga 
blev avmålade och några kollade på 
sköldpaddor och vaktombyte vid par-
lamentsbyggnaden. 

Mellan alla äventyr badade vi i ha-
vet och poolen, åt mycket glass och 
skrattade tillsammans. Vi har upplevt 
både solsting, grekiska myggor och 
flygplansstrul. Men på denna resa har 
vi samtidigt gjort allt med ett stort le-
ende. Vi har hjälpt varandra och haft 
väldigt roligt på vägen. Vi har verkli-
gen skrattat så vi har gråtit och när vi 
i framtiden ser tillbaka på denna resa 
kommer vi alla att göra det med ett 
leende på läpparna. Det har varit en 
makalös resa som vi aldrig kommer 
glömma. 

Vi skulle vilja avsluta med att rikta 
ett stort tack till Svenska kyrkan i Rö-
deby och medlemmar i församlingen 
som har hjälpt oss att göra denna resa 
möjlig. Vi är mycket tacksamma och 
uppskattar all hjälp vi har fått. Både 
ni som bidragit med att köpa kakor 
eller korv på julmarknaden men även 
ni som bidragit till vår resa på andra 
sätt.

Vi vill även rikta ett stort tack till 
KFUM (Kristliga föreningen av unga 
människor) och brödraskapet Soda-

litium Majus Lundense som bidragit 
med ekonomiska medel till resan.

Tack för det! 

Nora och Linnea
Unga ledare i Rödeby församling

Besök vid Akropolis.

Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan i utlandet erbjuder gemenskap i både glädje 
och sorg. 

Här firas gudstjänst och genomförs vigslar och dop. Här finns 
barn-, ungdoms- och musikverksamhet.

Svenska kyrkan utomlands stöttar också vid dödsfall, olyckor 
och vid fängelsevistelse.

Webb: svenskakyrkan.se/iutlandet
Facebook: svenskakyrkaniutlandet
Instagram: @utlandskyrkan
Bg: 901-60 31
Swish: 901 60 31

Stöd oss gärna genom
en valfri gåva!
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Ukrainahjälpen

Terminsavslutning för barnverksamheten
I slutet av maj hade vi terminsavslutning för våra barn- och körgrupper. 
Vi började i kyrkan där barnen bjöd på sång och fortsatte sedan med 
korv och bröd, kaffe, saft och hembakade bullar utanför Senapskornet.

Till alla barns förtjusning fanns det även två hoppborgar på plats. 
Vi avrundade kvällen med lite magi av Trollgubben.

Tack alla för en fantastisk avslutning och välkomna tillbaka i höst.
Vi önskar er alla en skön sommar!

Bodil, Erik, Ewa och Sofia

Rödeby församlingen ingår i ett 
Ekumeniskt samarbete med Lyckå, 
Fridlevstad och Jämjö samt Pingst, 
Equmenia och EFS där vi finns på 
plats vid färjeterminalen på Verkö vid 
varje ankomst för att möta flykting-
arna, dela ut förnödenheter och bistå 
med det de kan behöva i samarbete 
med Röda korset. 

Vill du bidra till detta arbete behövs 
följande: stilla vatten i småflaskor, 
styckförpackat godis/choklad, bars, 
små påsar med snacks/chips, kex, 
klämmisar, festis och hygienartiklar 
så som schampo, deo, bindor, lypsyl 
och handkräm. Du kan lämna dina gå-
vor i tunnan utanför församlingshem-
met i Rödeby dygnet runt och på Ma-
riagården i Lyckeby vardagar klockan 
�0-��.

Det går också bra att Swisha valfri 
summa till Ukraina-hjälpen ��� ��8 
�96�, gemensamt nummer för alla 
samfund och församlingar som är med 
i projektet. Pengarna går oavkortat till 
de flyktingar som anländer på Verkö 
eller blir placerade inom kommunen. 

Vallby Equmeniakyrka vid Jämjö tar 

emot kläder (ej vinterkläder), handdu-
kar, lakan, filtar, gosedjur/leksaker, 
nya dam- och barntrosor, pennor och 
block. Just nu finns det stort behov av: 
sommarkläder till alla åldrar, kepsar/
solhattar, sandaler, badkläder, tunna 
jackor och kläder till tonårskillar xs-
m. Det går även bra att lämna husge-
råd.

Vallby har öppet för inlämning 
måndag-onsdag klockan �6-�8. 
Härifrån skickas löpande transpor-
ter till människor 
på flykt i Rumä-
nien och Litauen. 
Även Ukrainska 
flyktingar som är 
i behov av kläder 
etcetera. får gär-
na komma ovan 
klockslag och 
hämta det de be-
höver. 
OBS! Tänk på att 
allt måste vara helt, 
rent och sorterat 
vid inlämning.

Behovet av frivil-

liga i samhället är stort. Anmäl dig 
gärna till Röda korset, Lions, Rädda 
Barnen eller någon av kyrkorna. Vill 
du hjälpa till som frivillig i Rödeby 
församling kontakta expeditionen på 
telefon 04��-�� 77 �� eller via e-post 
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.

Tack för ditt bidrag!

På färjeterminalen möter vi flyktingar och delar bland annat ut 
förnödenheter som vatten och hygienartiklar.
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Årets resultat för år �0�� är ett plus på � 690 tkr. I jämförelse med budgeten 
�0�� är skillnaden � 6�7 tkr. mer än budgeterat. Avvikelsen grundar sig i att 
våra verksamheter har legat nere på grund av pandemin och inte haft så stora 
omkostnader som vi tänkt. Sedan har vår kyrkoherde varit tjänstledig under 
cirka 8 månader, därav lägre lönekostnader.

Händelser under räkenskapsåret är att vi har påbörjat renoveringen på materi-
alboden utvändigt och det kommer att fortsätta även under �0��. 

Orgelrenoveringen i kyrkan är i full gång och fortsätter under �0��.

Årsredovisningen för år �0�� finns att hämta på vår hemsida www.svenska-
kyrkan.se/rodeby eller på expeditionen i mitten av juni �0��.

  Marie Skyllberg
 Kyrkokamrer

Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!

Nu har vi äntligen haft ”nor-
mal” verksamhet, genomfört 
konfirmationer, körverksamhet, 
barngrupper med allt vad det 
innebär, tisdagsluncher med 
mera. Så skönt för många att 
kunna träffas. Det tror jag är 
bra för oss alla.

Renovering av kyrkans ut-
vändiga puts och målning av 
fönster och dörrar var planerat 
att genomföras under 2022. 
Omtag kommer att göras. Kyr-
korådet beslöt att flytta fram 
renoveringen till 2024.

Nu väntar semester för perso-
nalen. Ta vara på den tiden, 
koppla av och njut.

Avslutningsvis några rader ur 
en välkänd sommarpsalm 201

”En vänlig grönskas rika dräkt 
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma 
fläkt de fagra örtesängar, 
och solens ljus och lundens 
sus och vågens sorl bland 
viden förkunna sommartiden”.

Glad sommar till er alla!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Under 2021 har en yttre renovering av materialboden på kyrkogården inletts.

Bokslut 2021

Blomsteräng för fjärilar och bin
Under sommaren kommer du kanske att lägga märke till de 
små ängarna på kyrkogården.

Vi kommer endast att klippa gångar runt områdena för att bi-
draga till den biologiska mångfalden och då främst alla bin, 
humlor och fjärilar. Ängarna kommer sedan slås med lie av 
våra vaktmästare.

Välkommen till kyrkogården!

Magnus, Kristian, Bosse och Joel
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Anslagstavlan
Musik i sommarkväll

12/7 Under ekars djupa grönska
Lena och Dan

19/7 Våra blandade favoriter
Arvid och Lova Kronmar 

26/7 Micke och Ida Strömqvist

2/8 I gospel och jazzton
Ebba Bengtsson, 

Anna Söderholm och Isa Smith 

Klockan 18.00 i Rödeby kyrka.
I samverkan med Sensus.

Varmt välkommen!

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 

Barn- och
Musikverksamheten

Terminsstart vecka 35.

Mer information kommer 
på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook: Rodebyforsamlig 

Välkommen till Senapskornet.
Erik, 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!

Följ med på en tur i sommar!

Småländska landskapet i sommarskrud
Måndag 18 juli klockan  08– ca kl 18.

Vi passerar många trevliga små byar som Lönashult, Skateryd, 
Vislanda, Södra Ljunga och Pjätteryd, Gustavsfors och Delary. 

Förmiddagsfika med fralla, lunch och middag ingår. 
Pris 300 kr. Bokas senast 13 juli.

Karlshamn och Tararps jättegrytor
Måndag 22 augusti klockan 13– ca 17.

Karlshamn med besök i Carl Gustafs kyrka och Tararp 
med de välkända jättegrytorna samt eftermiddagskaffe

på någon trevlig plats.
Pris 150 kr. Bokas senast 17 augusti.

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!

Med reservation för ändringar.

Konfirmand 2022/2023

Välj mellan: Måndags-, Onsdags- eller Mekagrupp.

Måndag 29/8 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 30/8 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

Middagsbön
med lunch

Varannan tisdag,
jämna veckor, fr o m 20 september.

 
Vi inleder med andakt 

klockan 12.00 i församlingshemmet.
Pris 50 kr.

Välkommen till en god gemenskap!

Rödebydagen
Lördag 17 september
från klockan 10.00.

Du träffar oss på torget.
Aktiviteter för alla barn, 

kaffeservering och 
information om våra 

verksamheter.

Välkommen!



��

Gudstjänst lördag 25 juni klockan 16.00
Midsommardagen. Folkmusik med Mats Olsson på violin 
och Patrik Olsson på gitarr.

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 26 juni kl 16.00
Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson. 
Medtag fikakorg. Grillen är tänd. Vid regn i kyrkan.
I samverkan med Stubbelycke hembygdsförening.

Orgelkonsert tisdag 28 juni klockan 18.00
Joakim Olsson Kruse, orgel och Daniel Svensson, sång.

Mässa söndag 3 juli klockan 10.00
3 e. tref. 

Orgelkonsert tisdag 5 juli klockan 18.00
Med Erik Karlinius.

Mässa söndag 10 juli klockan 10.00
4 e. tref.

Musik i sommarkväll tisdag 12 juli klockan 18.00
”Under ekars djupa grönska” med Lena och Dan.

Mässa söndag 17 juli klockan 10.00
Apostladagen.

Musik i sommarkväll tisdag 19 juli klockan 18.00
”Våra blandade favoriter” med Arvid och Lova Kromar.

Gudstjänst söndag 24 juli klockan 10.00
6 e. tref.

Musik i sommarkväll tisdag 26 juli klockan 18.00
Med Micke och Ida Strömqvist.

Mässa söndag 31 juli klockan 10.00
Kristi förklarings dag.

Musik i sommarkväll tisdag 2 augusti klockan 18.00
Sommarmusik i gospel och jazzton med Ebba Bengtson 
piano och körsång, Anna Söderholm klarinett och kör-
sång samt Isa Smith sång. 

Mässa söndag 7 augusti klockan 10.00
8 e. tref.

Gudstjänst söndag 14 augusti klockan 10.00
9 e. tref. Kyrkkaffe

Gudstjänst söndag 21 augusti klockan 10.00
10 e. tref. Kyrkkaffe

Veckomässa onsdag 24 augusti klockan 18.00

Spaghettigudstjänst söndag 28 augusti klockan 10.00
11 e. tref. Terminsstart för barn- och ungdomsverksam-
heten med efterföljande lunch i församlingshemmet.

Morgonmässa torsdag 1 september klockan 09.00

Mässa söndag 4 september klockan 10.00
12 e. tref. Konfirmandupptakt. Kyrkkaffe

Mässa söndag 11 september klockan 10.00
13 e. tref. Kyrkkaffe

Morgonmässa torsdag 15 september klockan 09.00

Mässa söndag 18 september klockan 10.00
14 e. tref. Kyrkkaffe. Födelsedagsfest för de som fyller 80, 
8�, 90 och däröver juli-december.

Gudstjänst söndag 25 september klockan 10.00
15 e. tref. Kyrkkaffe

Veckomässa onsdag 28 september klockan 18.00

Gudstjänst med dopfest söndag 2 oktober kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Korv med bröd vid kapellet.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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

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, torsdag �0.00-��.00 (juni-augusti)
 Stationsvägen �8   Tel 04��-�� 77 ��
 �7� 4� Rödeby   rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
      www.svenskakyrkan.se/rodeby
      Facebook: Rodebyforsamling     

 Kyrkoherde    �� 77 �0, mobil 070�-�7 7� �9
 Mats Svensson   mats.svensson4@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

 Organist    �� 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, 
 ewaastacarina.hansson@svenskayrkan.se

 Kyrkvaktmästare   �� 77 40, �� 77 4�
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, Bo Jonsson, Joel Melkersson
 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


