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Nu är vi på plats!
Sedan slutet av december är vi på plats i våra gemensamma lokaler
i Senapskornet.

Här samsas all personal med kör- och barnverksamheten.
Vi har fått gemensam expedition för församlings- och 
begravningsfrågor.

Vi håller nu på 
att bo in oss och 
skapa nya rutiner 
tillsammans.

Framöver, när 
samhället öppnas 
upp, kommer vi 
ha öppet hus och 
visa runt i våra nya 
lokaler.
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Coronspel. Vi spelar match både med herrar och damer.
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Våren är här
Till barnens glädje så har vi tagit ut 
cyklarna ur förrådet. I början går det lite 
långsamt och försiktigt, hur var det man 
gjorde nu igen? För de två minsta bar-
nen, som har stödhjul, är det ingen risk 
att ramla omkull, men för 5-åringen blir 
det ett par dunsar i asfalten. Efter ett tag 
är de dock på samma nivå som på sen-
hösten när vi låste in cyklarna. På gatan 
där vi bor cyklas det fram och tillbaka, 
det går fort och det skrattas och tjoas. 
I skrivande stund är det fortfarande lite 
snöhögar kvar och mellanbarnet kan 
inte låta bli att stanna till och smaka på 
snön, blicken hon ger är talande; INTE 
GOTT! 

Det känns skönt att våren är här med 
värme och ljus. För naturälskaren inbju-
der snödropparna och kastanjeknoppar-
na till smyckade promenader. Hemma 
börjar kanske en del av oss att plantera, 
fröna ska i jorden, och något nytt ska 
få möjligheten att få växa, gro och så 
småningom smycka våra hem och vår 
vardag. 
Jag tänker på andra versen i psalm �98: 
”Likt vårdagssol i morgonglöd”:
”Som fåglar kör i lund och mark 
besjunga vårens, blid och stark, 
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder” 

Vårsolen välkomnar oss att fira påsk. 
Visserligen känns det inte länge sedan 
vi firade jul, att Guds son föddes i ett 
stall, men likt ett frö har Jesus Kristus 
vuxit och nu till påsk utmanar han med 
stor dramatik mörkret, ondskan och dö-
den. För kvinnorna som tittade in i Jesu 
grav är det inte mörker de bevittnar utan 
en man i lång vit dräkt som säger: 
”Han går före er till Galileen. Där ska ni 
få se honom, som han sagt er.” 
(Mark �6:7)

Uppståndelsen är Gud som fortsät-
ter att röra sig bland oss människor, i 
den vanliga vardagen, i ansvar, oro och 
glädje. Fast nu ger Gud, genom Jesus, 
inte bara färg och hopp åt livet som vi 
lever just nu utan uppståndelsen ger 
också färg och hopp bortom livets slut. 

Påsken kommer med stor sannolikhet 
att firas, i likhet med julen, lågmält och 
enklare än vad vi är vanna vid. Fast i 
likhet som jag sa i julnumret sist, så blir 
det likväl påsk i år. Det blir Palmsön-
dag - glädje och förväntan, Skärtorsdag 
– nya förbundets instiftande, Långfre-
dag – död och lidande, Påskafton – vän-
tan, Påskdagen – förlösande glädje över 
livet som vann, Annandag påsk - trons 
frö får växa. Precis som vinter inte kan 
stoppa våren, så kan inte mörka mak-
ter eller coronavirus stoppa påskens 

Foto: Pixabay

budskap. Gud kommer tålmodigt att så 
sitt ord i oss människor och vi får svara 
genom att fira och växa i tro och tillit, i 
vardag och helg. 

Så njut av tillvaron. Cykla, promenera 
eller bara drick en kopp kaffe i vårsolen 
om du kan. Gör det gärna med din vän 
eller granne på smittsäkert sätt. Gör det 
gärna med Gud, be för dig och de dina, 
be för de sjuka, be för de ensamma. 

Ja våren är här, påsken är här – livet 
vann, hans namn är Jesus, han går före 
oss - Det är GOTT att förtrösta på.

Wictor Wallin
Arbetsledande komminister
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Aldrig har så många människor i världen 
varit beroende av humanitär nödhjälp. 
Och aldrig har siffrorna ökat så dramatiskt 
under bara ett år som under �0�0. ”Busi-
ness as usual” kommer inte att räcka efter 
ett år där ingenting längre är som vanligt.

Vissa siffror får en att stanna upp och 
vackla till. Som att var tionde minut dör 
ett barn under 5 år i Jemen av orsaker 
som är helt och hållet möjliga att förhin-
dra, som till exempel svält. Det betyder 
ett barn precis när du började läsa den här 
texten, och ett barn till precis när du slu-
tat.

�0�0 var året då extrem fattigdom som 
en konsekvens av coronapandemin ökade 
igen, efter att ha minskat stadigt i �� år i 
rad. Nu kan uppemot �70 miljoner män-
niskor komma att hamna i akut hungers-
nöd. Det var året då motsvarande en halv 
miljard heltidsjobb förlorades och då 9� 
% av världens samtliga elever drabbades 
av skolstängningar. Det var också året då 
antalet som drabbades av naturkatastrofer 
fortsatte öka efter det varmaste decenniet 
någonsin uppmätt, samtidigt som värl-
dens väpnade konflikter fortsätter med 
oförändrad intensitet. Det högsta priset 
för händelserna under det senaste året 
bärs av barnen.  

Är det något som �0�0 har visat oss 
är det dels hur olika globala utmaningar 

samverkar och förstärker varandra under 
en global krissituation, dels hur svaret på 
utmaningarna måste hittas i lokalt arbete 
uppbackat av global solidaritet. För att nå 
dit måste vi flytta både makt och resurser 
till de människor som lever i de mest ut-
satta miljöerna.

Vi måste stärka det förebyggande ar-
betet, rusta individer och samhällen för 
att kunna stå mot katastrofer bättre och 
samordna långsiktiga, fredsbyggande och 
humanitära insatser. Och de som ska pla-
nera, prioritera och genomföra insatserna 
bör så långt som möjligt vara lokalbefolk-
ningarna och de lokala organisationerna 
själva. Det är de som finns på plats före, 
under och efter en kris, som oftast har 
både närvaron och tilliten i samhället, och 
det är deras insatser och arbete som är av-
görande både för att hantera varje särskild 
krissituation, och för att försöka förhindra 
återkommande kriser.

Hopp finns, inte minst i hur unga män-
niskor världen över trots skolstängningar, 
ökad arbetslöshet och ökad utsatthet för 
våld gått samman och lett både sociala och 
humanitära insatser under pandemin. De 
har varit volontärer på hälsokliniker och 
soppkök, de har startat digitala kampanjer 
och samarbeten och de har höjt sina röster 
för rättvis maktfördelning, demokrati och 
arbete för klimatet. Det visar också hur 
lokala initiativ kunnat ta mer plats under 

ett år när många internationella organisa-
tioner tvingats hem under lockdowns, och 
hur central lokal aktivism är för att sam-
hällen ska fungera under en kris. 

Med stor uppfinningsrikedom har 
många av våra partner hittat nya vägar 
att hjälpa. I Sydafrika, där antalet dödade 
kvinnor per år är bland de högsta i värl-
den, har både hunger och våld i hemmet 
ökat under pandemin. När vår partner från 
ACT-alliansen delar ut matpaket läggs i 
paketen även information om var våldsut-
satta kan vända sig för att få hjälp. Genom 
att hembesök för att lämna matpaket görs, 
får man även en inblick i hur situation i 
hemmet ser ut, utan att peka ut någon som 
utsatt för våld.

Vi har fått lära oss att vi inte kan ta för 
givet att utvecklingen går åt rätt håll. Men 
vi vet att vi kan vända utvecklingen. Det 
ger hopp! Men det är inte självklart att vi 
kommer lyckas, för det har aldrig varit 
svårare. Det som krävs är gemensamma 
insatser, medvetna och tuffa beslut och 
att vi uppfyller löftena om mer resurser 
i händerna på de människor som drabbas 
av katastrofer. Genom din gåva kan vi 
komma längre.

Henrik Fröjmark
Act Svenska kyrkan

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

Världen står inför vår tids största humanitära kris – 
just därför är det dags att tänka om.
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Under fjolåret samlade Rödeby församling in �� 979 kronor 
till Act Svenska kyrkan.

På grund av Coronapandemin blev resultatet lägre än tidi-
gare år. Vi hann dock med att ha kyrkkaffe med goda semlor 
och en uppskattad Kroppkakefest samt brödförsäljning innan 
vi tyvärr fick ställa in det planerade Musikquizet och den år-
liga påsklunchen. 

I summan ingår även kollekter till Act under året.

 Stort tack till alla som bidragit - ni gör stor skillnad i kam-
pen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Internationella ombuden

Insamlade medel under 2020

Rapport från en varmare del av världen

Inför Lucia blev det coronastopp för allt 
vad gudstjänster och caféverksamhet he-
ter på Cypern. Vilket innebar att vi snabbt 
fick ställa om till att göra andaktsvideos 
med hjälp av Tony och Birgitta som bott 
här i 5 år med ursprung i Värmland. Stop-
pet sträckte sig över julens helgdagar 
och då passade Lena och jag på att ta en 
tur hem till familjen vilket blev ett kärt 
återseende. Även återföreningen med 
godsaker som man inte hittar på Cypern 
blev himmelskt! Haloumi i all ära men 
bruna bönor med fläsk och falukorv slår 
det mesta. Mums. Hann tyvärr inte med 
kroppkakorna denna gången men något 
får man väl fortsätta längta till… 

När vi återvände i januari efter julhel-
gen så möttes vi av ett nytt lockdown med 
utegångsförbud ��:00-06.00 som stängde 
ner allt i princip. En restriktion som varit 
sen i höst är att alltid bära munskydd när 
man är ute och i affärer annars riskerar 
man �000:- i böter. Vilket gör att de flesta 
av oss är mycket motiverade till att bära 
detta skydd vid de två tillfällen på dygnet 
man får lämna hemmet. 

När jag skriver detta i början av mars så 
har vi fått ha gudstjänster sen fastlagssön-
dagen med upp till 50 gudstjänstdeltagare, 
dock utan kyrkkaffe för folksamlingar är 

inte tillåtet utanför gudstjänst även om vi 
bara är �5 besökare den söndagen. Vår för-
samling har minskat ytterligare eftersom 
flera åkte hem till jul och inte återvänt ner. 
Så vad gör vi av våra arbetsdagar då. Jag 
nämnde i förra kyrkbladet att vi ägnar oss 
åt administrativa saker som varit eftersatt, 
så nu har vi en ny församlingsinstruktion 
och något man någorlunda kan kalla ett 
färdigsorterat kategoriserat arkiv. 

Annars har vi särskilt i januari fått upp-
leva nackdelen med frånvaron av cen-
tralvärme i huset. Även om solen varit 
framme en del så har fukten särskilt på 
morgonen inte varit roligt. Elelementen 
har verkligen fått jobba för att hålla rå-
heten ute vilket inte är helt lätt då husets 
fönster och dörrar läcker in vatten om vin-
den ligger på vid regn. Men det är ju bara 
charmigt pittoreskt, eller hur? Och vattnet 
har ju även gjort att omgivningen är så 
mycket grönare nu.

På våra utflykter som vi fortfarande kan 
göra så får vi upptäcka det ena vårtecknet 
efter det andra. Vilda, för en svensk, exo-
tiska blommor som orkidén broknyckeln, 
cyklamen som är nationalblomman på 
Cypern, anemoner, vildsparris, dödslilja, 
iris och blommande mandelträd växer 
runt knuten. Och när vi lyfter blicken så 
ser vi flera sorters svalor som seglar runt 
här. Kungsfiskare, flamingos, hornuggla, 
härfågel, olika slags sångare talar om att 
våren är här. De cypriotiska berghönsen 
som jagas här motsvarar jakten på fasaner 
i Skåne. 

Tiden går fort, halva tiden har nu gått 
för oss här i vårt SKUT-uppdrag på Cy-
pern. Så snart är vi tillbaka i det som är 
våra vanliga vardagliga liv. Men innan 
dess har Cypern mer att bjuda på.

Allt gott till er alla från 
Mats och Lena! Foto: Lena Andersson

En av alla vilda orkidéer på Cypern.
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Från påsk till pingst      på bara tretton steg
Fettisdagen 
är sista dagen 
innan den 
fyrtio dagar 
långa faste-
tiden.

Askonsdagen inleder fastan. 
Enligt gammal tradition gör 
prästen korstecken i pannan 
med aska på dem som deltar 
i mässan denna dag. Det görs 
som en påminnelse om vår 
dödlighet. Människan är
skapad av stoft och ska
återvända till jord.

Fastetiden betyder inte nödvändigtvis att man inte äter. I 
äldre tid avstod man först och främst från kött, men även från 
mjölkmat som exempelvis smör.
Senare har det mildrats så att många väljer att inte äta kött.
Några inskränker sig till ett mål mat om dagen. Det hindrade, 
i alla fall förr, inte alla från att ta en bägare öl på förmiddagen 
här i Norden och bodde man längre söderut i Europa avstod 
man inte heller vin.
Söndagar fastar man inte alls.
Att fasta kan också innebära att man avstår från någonting 
annat. Kanske att gå på bio, eller att sitta vid datorn. Att tänka 
lite extra på sina medmänniskor kan vara en del i fastetiden.
För katoliker finns i alla fall två obligatoriska fastedagar: 
askonsdagen och långfredagen.
Inom Svenska kyrkan finns 
inga särskilda påbud från 
till exempel biskopen, det 
är mer frivilligt.
Fastetidens sista dag är 
påskafton.

Midfastosöndagen är den fjärde 
söndagen i fastetiden. Symbolen 
för denna dag är oblaten – livets 
bröd som befriar från skuld. Jesus 
är brödet som kommit för att köpa 
mänskligheten fri.

•
Den femte söndagen i fastetiden markerar start för 
andra stadiet i fastan och är inledningen på passions-
tiden.
”Passio” är latin och betyder lidande, man ska tänka 
på Jesu kval. På 1600-talet fanns det något som 
hette ”passionskompass”. Den visade olika aspekter 
av Jesu lidande och användes för att meditera just i 
passionstiden.

•

Palmsöndagen inleder Stilla veckan, dagarna precis före 
påskdagarna. På ett lugnt och stillsamt sätt förbereder man 
sig för påsken. Palmbladet är en symbol för seger och
hyllning. När Jesus red in i Jerusalem hyllade folket honom 
med palmgrenar.

2
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Från påsk till pingst      på bara tretton steg

Onsdagen i Stilla veckan kallas 
dymmelonsdag efter den
medeltida seden att vira tyg kring 
kyrkklockornas kläppar för att de 
skulle ljuda dovt. Ibland byttes 
kläppen ut mot en träkläpp, alltså 
en dymmel. 

På skärtorsdagen instiftade Jesus det nya förbundets 
måltid, alltså nattvarden. Han bad oss att fira den till hans 
åminnelse. En gammal tradition som hör till denna dag är 
fottvagningen. Jesus tvättade lärjungarnas fötter innan de 
gick till bords, för att visa att han var deras tjänare. Detta 
görs symboliskt i en del svenska församlingar. Förr bjöd 
klostren ofta in fattiga på skärtorsdagen, de fick fottvätt 
och mat. Skärtorsdagen är en glädjens dag.

På långfredagen går Jesus i 
döden för vår skull. Denna dag 
står korset i fokus. Dessutom 
bes särskilt utförliga förböner 
för hela världen denna dag. Förr 
fick inte barnen leka denna dag 
och väldigt långa predikningar 
hölls. På engelska heter dagen 
”Good Friday”, en dag för för-
soning. Korsfästelsen är sorglig 
men leder till något väldigt bra.

•
På påskafton låg
Jesus i graven. I 
kyrklig tradition 
är dagen stilla. På 
kvällen går man till 
kyrkan och firar 
påsknattsmässa, 
som symboliserar 
vakan vid Jesu grav. 
Denna mässa
kallas ”Vigiliemässa”. 
Förr döptes många
denna dag.

På påskdagen uppstod Jesus ur sin 
grav igen och gav människan tron på 
livet efter döden, det eviga livet.
Annandag påsk är dagen då lärjung-
arna såg Jesus ta en bit bröd, läsa 
tackbönen och bryta brödet. Då 
öppnades deras ögon och de kände 
igen honom.
Annandagen är en så kallad efterfir-
ningsdag, precis som annandag jul, 
som markerar ledighet och att det är 
en stor högtid.

•
• •

Enligt legenden blev Kristi
fotavtryck kvar på stenen när han 
lyftes upp i höjden i lärjungarnas 
åsyn, på Kristi himmelfärdsdag. Då 
hade han varit återuppstånden i 
fyrtio dagar.

Tio dagar efter Kristi himmelsfärd är 
det pingst. Då firar vi att Guds ande, 
hjälparen, är hos oss. När den helige 
Ande kom till lärjungarna dånade det 
som en stormvind! Lärjungarna blev 
upprymda och pingsten kallas för 
hänryckningens tid.

Hurra, hurra, hurra!
Pingsten är kyrkans födelsedag!
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Skapad av Anna Söderquist
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
I skrivande stund har vi strå-
lande sol och +14 grader. 
Snön som låg så fint smälte
bort fort, men jag hann med 
några skidturer i spåret vid 
Dackestugan. Det var skönt 
och härligt.

Ett nytt år, vad som kom-
mer vet vi inte. Förra året var 
jobbigt för oss alla såväl små 
som stora med inställda verk-
samheter, vi kunde ej träffas, 
håll avstånd håll ut intalade 
vi oss. Alla försökte vi följa 
råden.
En eloge till personalen som 
med hjälp av digitala verktyg 
kunde nå ut med verksamhe-
ten, även gudstjänster filma-
des. Tack alla! 
Jag hoppas och tror att när 
vi alla blivit vaccinerade samt 
tänker oss förr kan vi träffas 
mera normalt i verksamhet 
och i andra möten.

Den gemensamma expedi-
tionen och kontorslokalerna 
är klara och personalen är på 
plats.

Får jag avsluta med några 
rader ur 1 Kor 13: 4
”Kärleken är tålmodig och god. 
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte upp-
blåst. Den är inte utmanande,
inte självisk, den brusar inte 
upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten 
men gläds med sanningen. Allt 
bär den, allt tror den, allt hop-
pas den, allt uthärdar den”.

Vi syns!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

PROMENADVÄN

Nu kan seniorer i Rödeby kostnadsfritt
få en egen promenadvän. 

Som senior får du sällskap på en promenad i veckan. 

Vi följer riktlinjerna gällande avstånd och hygien. Du ska kunna 
promenera självständigt så att riktlinjerna kan följas.

Ring Heleen så matchar hon dig med en promenadvän!

0768 - 55 83 00
Vi söker även volontärer som vill vara promenadvänner

Promenadvän arrangeras av föreningen Hej Blekinge med syftet att minska 
ensamheten. Region Blekinge är samverkanspart. 

HEJ
B L E K I N G E

Välkommen på Gudstjänst i 
Rödeby kyrka varje söndag 
klockan 10.00.

Vi vill att du ska känna dig trygg 
med att besöka kyrkan.

Vi släpper under rådande restrik-
tioner in max 8 besökare exklusive 
personal. Undantag begravnings-
gudstjänster där gränsen är 20 
personer exklusive personal.

Bänkrader har spärrats av för att 
öka avståndet mellan besökarna. 
Det finns tillgång till tvål och hand-
sprit.

Tillsvidare sker alla dop enskilt.

Kyrkan håller öppet för enskild bön 
och ljuständning måndag-fredag 
klockan 8-15.

Via vår hemsida och Facebooksida 
kan du ta del av förinspelade and-
akter.

Vi håller just nu på att planera inför 
påskens gudstjänster. 
Restriktionerna kommer att avgöra 
huruvida vi kommer sända digitala 
gudstjänster eller om vi kan träffas 
och fira gudstjänst tillsammans.

Håll dig uppdaterad via våra 
predikoturer, anslagstavlor, 
Facebook och hemsidan.

Ring oss gärna om du har frågor 
0455-337733.

Med reservation för ändringar 
från Folkhälsomyndigheten och 
Regeringen.
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Träffpunkt Elineberg
Under vintern har vi från Träffpunkt 
Elineberg fortsatt att träffat många av 
er för samtal, fika, it-hjälp, träning och 
promenader med eller utan terapihun-
darna.

Vill du också boka ett möte för trä-
ning på Elinebergs gym eller socialt 
umgänge hör av dig till oss. Vi träffas 
en och en under säkra förhållanden.

Vi fortsätter med tipsrundorna, som 

byts var ��:e dag då vi också rättar och 
drar en ny vinnare.

Du når oss på telefon. Kan vi inte 
svara  prata gärna in så ringer vi upp 
så snart vi kan.

Ros-Marie/Carina 0�55-�0 �5 99
Susanne 0�55-�0 �� 8�
Petra 0�55-�0 50 59. Foto: Träffpunkt Elineberg

En av våra gäster som kommit på 
bokad tid för att få lite sällskap under 
sin stickning.

Bli en promenadvän!
När Heleen Podsedkowska i höstas 
läste om Karlshamnsbaserade projek-
tet Promenadvän i sociala medier och 
tidningar blev hon nyfiken och funde-
rade på hur det skulle kunna skapas ett 
liknande projekt i Rödeby, samhället 
där hon har bott sedan 8 år.

Heleen tog kontakt med Cissi Dahl, 
ordförande i föreningen Hej Blekinge, 
som driver projektet helt ideellt och i 
början med finansiering från Soci-
alstyrelsen. Projektet vänder sig till 
äldre som söker lite extra sällskap ge-
nom att promenera med en volontär 
som hon/han har matchats ihop med. 
Föreningen Hej Blekinge har funnits 
sedan �0�7 och har som mål att skapa 
ett mer hållbart, jämlikt och inklude-
rande samhälle.

– Det är många äldre som sitter iso-
lerade särskilt nu under coronapande-
min. Jag förstår hur dåligt de mår och 
vill hjälpa till, säger Heleen Podsed-
kowska.

Promenadvänsprojektet går ut på att 
seniorer i Rödeby med omnejd paras 
ihop med volontärer som sedan träffas 
utanför seniorens bostad för en pro-
menad och eventuell fika utomhus. 
Självklart följs riktlinjerna gällande 
avstånd och hygien. 

Promenad och 
fika ska öka väl-
måendet bland 
äldre i Rödeby.

I Karlshamn har Prome-
nadvän blivit riktigt po-
pulärt och flera par träffas 
varje vecka. En del har 
hittat vänner för livet i och 
med projektet och nu öns-
kar Heleen att seniorer i 
Rödeby ska få samma möj-
lighet till både rörelse och 
vänskap.

–Jag vet att det ibland känns läskigt 
att träffa nya människor men jag hop-
pas många tar chansen, säger Heleen. 
Om man inte tycker att man passar 
med den man blir matchad med kan 
man byta!

Hittills har Heleen fått två volontä-
rer men ännu ej några seniorer som 
önskar få en promenadvän. Hon hop-
pas att de första promenaderna ska 
komma i gång under våren. Ring till 
Heleen på 0768-558�00 om du också 
är intresserad.

Hej Blekinges ändamål är att bidra 
till och genomföra hållbarhets-
initiativ. Den ideella föreningen 
genomför olika projekt med olika 
målgrupper, allt från asylsökande 
till ungdomar till äldre. 

Hej Blekinge är också en plattform 
för andra hållbarhetsentreprenö-
rer som vill starta ett projekt och 
fungerar som ett bollplank och en 
rådgivare i allt från ansökan till 
genomförande.

Foto: Privat

Heleen Podsedkowska   
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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.

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 17-06.

Konfa 2021/2022
Är du född 2007?

Då är det snart din tur!

I början av juni kommer
du att få hem information
om konfirmandåret 21/22.

Du kommer även att finna
informationen på vår hemsida

och i våra sociala kanaler.

Elektroniska 
andakter i 

Coronatider

Har du tillgång till en telefon, 
platta eller dator kan du följa 
oss via vår hemsida och FB.

Varje söndag publicerar vi en
ny andakt med veckans tema.

Med anledning av Covid-19
I skrivande stund är våra fysiska verksamheter pausade 
och vi har en gräns på max 8 personer i sammankomster 

så som gudstjänst, dop och vigsel.
Utifrån detta och vad som sker framöver kan

verksamheter och evenemang förändras med kort varsel.

Håll dig uppdaterad via våra anslagstavlor, 
vår hemsida: svenskakyrkan.se/rodeby eller

på vår Facebooksida: Rodebyforsamling.

Vi hoppas att vi snart ses igen!

Önskar du hjälp med inköp
För dig som tillhör en riskgrupp och inte vill bli exponerad

i onödan erbjuder församlingen hjälp med inköp och
hemleverans av livsmedel och apoteksvaror.

Hör av dig till Wictor på telefon 0455-33 77 31.

Vill du hjälpa till
som valförrättare

på valdagen 
den 19 september 2021?

Hör av dig till 
Thomas Pettersson 

på telefon 0708-78 33 54.

Martin Thunells stiftelse
Till behövande barn och 

ungdomar upp till 16 år som
bor i  Rödeby församling.

Till föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet 

inom församlingen.

Ansökan senast 6 april till:
Martin Thunells stiftelse

C/O Lena Persson
Tibbamåla 206, 373 44 Rödeby

Ytterliggare upplysningar 
ring Lena 0708-980522.

Jeanssons Donationsfond
Flickor födda i Rödeby församling 
under åren �00�, �00� och �00�

 kan söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan 
finns på församlingsexpeditionen
i Rödeby telefon 0�55-�� 77 ��

eller på www.svenskakyrkan.se/rodeby.
Ansökan lämnas senast �� maj 

till expeditionen eller Ingegerd Holm.

Ytterliggare upplysningar genom 
Ingegerd Holm tel 0768-8� �8 0�.
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Jourhavande präst 65 år 
men långtifrån pensionär

När jourhavande präst fyller 65 år 
2021 firas en samhällsviktig funk-
tion som inte minst under det senas-
te årets pandemisituation ökat allt 
mer i betydelse. Antalet telefonsam-
tal via nödnumret 112 har mer än 
fördubblats sedan 2008, då tjänsten 
började organiseras nationellt. Den 
digitala tjänsten chatt får också en 
allt större efterfrågan.

Kimmo Kling, en av Svenska kyr-
kans två nationella samordnare för 
Jourhavande präst, ser att tjänsten 
fortsätter att fylla en oerhört viktig 
funktion som akut krisstöd, inte minst 
för personer som funderar på eller står 
i begrepp att ta sitt eget liv.

– Ett enda samtal kan innebära skill-
naden mellan död och liv, säger han.

Det var just för att förhindra själv-
mord som prästen Erik Bernspång pu-
blicerade en liten annons i Öresunds-
Posten den 7 februari �956, med 
orden ”Innan ni begår självmord, ring 
90 000 till prästen”. Det blev upptak-
ten till Jourhavande präst, som bör-
jade som lokala verksamheter. Idag 
samverkar alla Svenska kyrkans �� 
stift i den sedan �008 nationellt orga-
niserade tjänsten, ett akut samtalsstöd 
som kompletterar den själavård som 
erbjuds i församlingarna. 

– Nu har Jourhavande präst i 65 år 
erbjudit ett skyddat rum där det är 
tillåtet att tala om det som är viktigt 
i livet. Vi vill fortsätta bidra till att 
minska skuld- och skamkänslor för 
människor som kämpar med allvar-
liga och svåra tankar. När man vågar 
sätta ord på sina känslor och tankar 
kan nya möjligheter öppnas, säger 
Kimmo Kling.

Sedan �008 (då statistiken började 
föras gemensamt) har antalet besva-
rade samtal ökat med ��� procent. 

Under �0�0 besvarades �0� 767 tele-
fonsamtal, vilket innebär �79 samtal 
per dygn, plus 57 kontakter per kväll 
via chattfunktionen. Dessutom kom-
mer i genomsnitt fyra digitala brev 
varje dygn. 

FAKTA OM JOURHAVANDE PRÄST
Jourhavande präst är en tjänst i samarbete med SOS 
Alarm via 112. Svenska kyrkan gör detta som en sam-
hällsinsats. Detta samarbete har funnits sedan 1956. 
Tjänsten är öppen för alla – både troende och icke 
troende, medlem och icke medlem.

Prästerna i jouren hör hemma i Svenska kyrkans 
församlingar runt om i Sverige. Prästerna har absolut 
tystnadsplikt. Både den som kontaktar tjänsten och 
prästerna är helt anonyma.

Telefonjouren nås via nödnumret 112. Under pandemin 
har öppettiderna utökats: alla dagar klockan 17:00-
06:00 (ordinarie öppettider 21:00-06:00). Samtalet är

gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetid före-
kommer. Både du och prästen är anonym, och samtalet 
bandas inte.

Chatten är öppen alla dagar klockan 20:00-24:00. Det är 
enbart du och prästen som chattar med varandra. Ing-
enting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvin-
ner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.

Brevlådan för digitalt brev är alltid öppen och du får svar 
inom 24 timmar. Det är enbart du och prästen som skri-
ver till varandra. Innehållet krypteras och försvinner när 
du tar bort det eller efter 15 dagar. Ingenting sparas.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, fredag �0.00-��.00
 Stationsvägen �8   torsdag ��.00-�5.00
 Box ��     Tel 0�55-�� 77 ��
 �7� 0� Rödeby   rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
      www.svenskakyrkan.se/rodeby
      Facebook: Rodebyforsamling    

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

 Kyrkokamrer    �� 77 �5
 Marie Skyllberg   marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kantor      �� 77 �6, mobil 070�-�7 78 ��
 Björn Alexandersson   bjorn.alexandersson@svenskakyrkan.se 
 
 Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

 Barnledare    �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 75 ��
   Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg, Ewa Hansson
 sofia.palmgren@svenskakyrkan.se, bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kyrkvaktmästare   �� 77 �0, �� 77 ��, �� 77 ��
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg
 magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se 

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   07��-7� �8 0� 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing     07��-56 �6 �9

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


