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Livet vinner över döden
Vi har nu äntligen tagit oss ur den två 
år långa pandemin av Covid-�9 viru-
set. Det har för många varit en tuff 
resa, en del har dessutom inte överlevt 
denna tid. Och nu när vi då tänker, åhh 
vad skönt, nu är det över efter att vi 
har haft två års kris bakom oss så tor-
nar nya mörka moln upp, just bortom 
vår horisont på andra sidan Polen. 
Ryssland invaderar Ukraina den �4 
februari. Ett datum som blir en början 
på mycket umbäranden och lidanden.

Under första veckan såg vi rapporter 
från konfliktområdet där det visades 
på en stark ukrainsk motståndsvilja 
trots mycket stora ryska stridskrafter. 
Vi såg ganska snabbt att flyktingar 
från Ukraina flydde västerut mot bl.a. 
Polen i hundratusental. Enligt UN-
HCR uppskattas att �� miljoner män-
niskor i Ukraina och 4 miljoner är på 
flykt från Ukraina som kommer att 
behöva skydd och nödhjälp de kom-
mande månaderna. 

Några hittade tidigt till oss i Sve-
rige och fler är att vänta därför vär-
mer det mitt hjärta att se svenskarna 
både myndigheter, organisationer och 
privatpersoner snabbt ställer in sig på 
att ta emot och hjälpa våra bröder och 
systrar.

Enskilda personer ställer sina hem 
till förfogande och än fler skänker för-
nödenheter som skickas ner till flyk-
tinglägren. Kriget är en Davids strid 
mot Goliat. 

Tredje söndagen i fastan handlar den 
gammaltestamentliga texten just om 
Davids kamp mot Goliat. Där den till-
synes underlägsne David ställs mot en 
mycket större och mer erfaren fiende, 
Goliat. Utgången kan synas självklar 
till stormaktens fördel men så är det 
inte alltid. Rustningen har sina sprick-
or av arrogans och övertro på sin egna 
förträfflighet… 

Jag ser en film från Ukraina av döda 
människor i en sjukhuskorridor och 
kameran byter över till en förlossning 
av en skadad kvinna och ljudet av en 
nyfödd röst letar sig ut till korridoren 
med döda människor. Livet bryter ige-
nom dödens kompakta mörker. Rakt 
igenom det tunga svarta, skär en stråle 
av sprudlande liv och ljust framtids-
hopp. Likt en maskros tränger igenom 
asfalt, ett maskrosbarn med tunn sår-
bar hud. Bär barnet med sig ett hopp 
till världen med så många möjligheter 
av glädje, tillit och kärlek. 

Många är de människor i historien 

Foto: Torsten Bundsen/Ikon
Livet bryter igenom.

som tagit sig igenom hårda umbäran-
den och svårigheter för att slutligen 
blicka på den uppåtgående morgon-
solen med nya löften om en morgon-
dag. Så står vi plötsligt inför påskens 
budskap med skärtorsdag till påskdag, 
inte som en berättelse i en bok utan 
hämtat från vår egen tid och våra egna 
liv. Livet vinner över döden.

Mats Svensson
Kyrkoherde
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Sommarens resor
Nu har det åter blivit dags för församlingens populära 
resor med Ingegerd Holm.

Tjurkö den gamla stenhuggareön
Tisdag 28 juni klockan 13- ca kl 17.
Vi åker i den vackra östra skärgården över Möcklösunds-
bron där man ser staden Karlskrona i fjärran. Snart kom-
mer vi till Tjurköbron som invigdes av Gustaf VI Adolf 
och där gör vi ett fotostopp vid minnesstenen. På ön Tjurkö 
åker vi först till Finskan där vi tittar över sundet och ser 
Kungsholms fort en befästning som man byggde för att 
skydda Karlskrona från fienden på �600-talet.
Vi gör ett litet besök vid kyrkan, som håller på att restau-
reras. Kyrkan stod tidigare vid stenbrottet vid Herrgården 
men flyttades då stenbrottet upphörde. Vi fortsätter till 
Herrgården och kanske handlar något i den gamla handels-
boden och tar en promenad och ser många av byggnaderna 
som ännu finns kvar efter stenhuggeriepoken. Det gamla 
stenbrottet Vrålebo, där mycket sten har sprängs ut, är im-
ponerande att se.
Eftermiddagskaffe med någon god kaka intar vi på Sturkö 
Kvarn och njuter av den fina utsikten.
Ca. klockan �7.00 är vi åter i Rödeby efter en upplevel-
serik eftermiddag. 
Pris �50 kr. Bokas senast den 20 juni.

Småländska landskapet i sommarskrud
Måndag 18 juli klockan 8- ca kl 18.
Vi samlas på kyrkans parkering kl 08.00 för färd mot Små-
land. I Tingsryds Resort stannar vi för förmiddagskaffe 
med goda frallor. Vi fortsätter genom det småländska land-
skapet och i Lönashult passerar vi kyrkan och stannar vid 
en minnessten över Sven i Håldala. Han var med och stred 
mot Gustaf Vasa en gång på �500-talet. 
Efter många trevliga små byar kommer vi till Skateryd och 
där besöker vi en gammal kyrkogård där Bengt Berg, som 
ägde Eriksbergs viltgård, ligger begravd. I Vislanda by lig-
ger den vackra kyrkan och utanför står nykterhetskämpen 
Peter Wiselgren som staty.

Lunchen består idag av korv med bröd som vi äter på 
någon trevlig plats. Resan går sedan vidare till Södra Ljun-
ga där gymnastikens fader Pehr Henrik Ling en gång föd-
des. Efter en stund ser vi Pjätteryds kyrka som är dagens 
kyrkobesök. 
Vi följer Helge å till Gustavsfors som är en vacker plats 
där det en gång var pappersbruk. Man ser ruinerna som är 
kvar efter att bruket lagts ner. 
Snart kommer vi till Delary och vid sjön Möckeln på Sjös-
tugans camping står dagens middag framdukad.
Resan går vidare genom Älmhult och Olofström och cirka 
kl �8 är vi åter i Rödeby efter en dag med många fina in-
tryck och upplevelser.
Pris �00 kr. Bokas senast den 13 juli.

Karlshamn och Taraps jättegrytor
Måndag 22 augusti klockan 13- ca kl 17.
I dag går resan västerut genom Blekinge. I Karlshamn 
besöker vi Carl Gustafs kyrka som är en �600-tals kyrka 
mitt i stadens centrum. Vi åker sedan genom Asarum och 
i Granefors ser vi det gamla bruket där det fanns spinneri, 
väveri och man gjorde kopparrör.
I Tararp åker vi över Mieån och in i den lilla byn innan vi 
tar en promenad för att se de välkända jättegrytorna som 
har bildats av regn och sten som urholkat berget.
Eftermiddagskaffe intar vi på någon trevlig plats innan det 
bär hemåt.
Ca. klockan �7.00 är vi åter i Rödeby efter en trevlig 
eftermiddag.
Pris �50 kr. Bokas senast den 17 augusti.

Samtliga resor utgår från kyrkans parkering.
Bokning sker till expeditionen på tel 0455-�� 77 ��
eller via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att resa med oss!

Med reservation för ändringar.

Foto: Ingegerd Holm
Sturkö Kvarn, Pjätteryds kyrka och Tararps jättegrytor är några av de platser vi besöker i sommmar.
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Erik ny kyrkomusiker
Hej! Jag heter Erik och är sedan ja-
nuari ny kyrkomusiker i Rödeby för-
samling. Senast kommer jag från en 
vikarietjänst i Ronneby pastorat, men 
har under studietiden i Göteborg och 
Uppsala haft olika sommarvikariat 
runtom i länet, inte minst i Rödeby! 
Ursprungligen kommer jag från Karls-
krona och därför känns det extra roligt 
och skönt att efter några år på andra 
orter få återkomma till hemtrakterna!

Min avslutande termin under utbild-
ningen slutade i pandemisk försiktig-
het, och efter två år av ovisshet och 
omställningar känns det fantastiskt att 
få börja här i Rödeby med att öppna 
upp igen. Tyvärr avlöstes pandemin 
av en annan världsomspännande kris 
och i skrivande stund vet vi ännu inte 
vart detta kommer leda till. En fasci-
nerande sak med musik är dess förmå-

ga att tala till människor över tid och 
rum, över generationsgränserna och 
mellan kulturer. Tonsättaren till bl.a. 
West Side Story, Leonard Bernstein, 
skall ha sagt: ”Musiken ska uttrycka 
det som inte går att uttrycka med ord, 
men som ändå det är omöjligt att tiga 
om.” Som kyrkomusiker vill jag tro 
att sång och musik i olika former kan 
vara en källa till både uttryck och ge-
menskap, och inte minst öppna våra 
sinnen för det som är större än oss 
själva.

På musiksidan är vårens största ny-
het troligen den omfattande orgelre-
noveringen – ett mycket spännande 
projekt! Den nyrenoverade orgeln 
kommer återställas nära sitt ursprung, 
men på ett sätt som samtidigt gör den 
mer aktuell i vår tid! Vi tror att den 
kommer förgylla våra gudstjänster, 

vigslar, begravningar samt alla andra 
tillfällen då orgel används. Den �� 
juni kommer orgeln invigas i en fest-
högmässa kl �0 där bl.a. Kyrkokören 
medverkar. På kvällen kl �8 samma 
dag spelar Anders Johnsson, som är 
sakkunnig i orgelprojektet samt lek-
tor i orgelspel på Musikhögskolan i 
Malmö, en invigningskonsert. Däref-
ter följer en serie med kvällskonserter 
med orgeln i fokus, fyra tisdagar i rad 
med start �4 juni. Den �� juli tar den 
ordinarie sommarmusiken vid. Håll 
utkik efter allt spännande som sker på 
hemsidan och i sommarprogrammet! 

Vi ses!
Erik Karlinius
Kyrkomusiker

Vi välkomnar Erik i Mässan på
påskdagen klockan 10.00.

Orgelinvigning och konserter i sommar
Söndagen den 12 juni blir det högmässa med orgelinvigning i Rödeby kyrka klockan 10.00 och 
senare på kvällen klockan 18.00 bjuds det på orgelkonsert med Anders Johansson från Malmö.

För att fira lite extra följer därefter några veckor med orgelkonserter med olika musiker:
14/6 Annika Nilsson
21/6 Staffan Sundås

28/6 Joakim Olsson Kruse, orgel och Daniel Svensson sång.
5/7 Erik Karlinius

klockan 18.00 i Rödeby kyrka.
Varmt välkommen!



Så kan du hjälpa de drabbade
Vi är alla väl medvetna om den situa-
tion som råder i Ukraina och alla män-
niskor som flyr för sina liv.

Viljan är stor att hjälpa till och be-
hovet av frivilliga i samhället är stort 
på många håll.

Rödeby församling stöttar ”Karls-
krona hjälper” med insamling som 
skickas direkt till gränsen i Polen. Hit 
kan du skänka hygienartiklar, recept-
fri medicin, förbandsartiklar, barn-
mat, blöjor, konservburkar, frystorkat, 
liggunderlag, sovsäckar, ficklampor, 
pannlampor, batteri med mera.

Vi finns också vid färjeterminalen på 
Verkö där församlingarna runt Karls-
krona turas om att dela ut matpaket till 
de som kommer med båten. Till dessa 
matpaket kan man bidra med olika 
saker som till exempel stilla vatten 
på småflaskor, styckförpackat godis, 
klämmisar och festis till barnen.

Behovet till de olika insamlingarna 
varierar men om du kontaktar försam-
lingen eller följer oss på hemsidan och 
FB så uppdateras listan kontinuerligt.

Vi har placerat en tunna utanför för-
samlingshemmet där du kan skänka 
saker dygnet runt.

Rödeby församling behöver också 
fler volontärer som kan bidra med sin 
tid. Är du intresserad går det bra att 
höra av sig till rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se. Ange namn och  te-
lefonnummer. Det kan handla om allt 
från att bre mackor och bemanna tider 
vid färjan på Verkö till att sortera det 
vi samlar in.

Du som har möjlighet att upplåta 
ditt hem för flyktingar eller bistå med 
transport eller tolkning kan anmäla 
detta till Frivilliga resursgruppen via 
Karlskrona kommuns hemsida. I skri-
vande stund har behovet av övernatt-
ning gällt en natt eller två.

Röda Korset tar också emot frivilliga 
för olika uppgifter och det är de som 
har samordningsansvar på Verkö.

Just nu finns det inget behov av 
kläder hos oss men vill man skänka 
detta hänvisar vi till Kupan/Röda kor-
set i Lyckeby, Pingstkyrkans Second 
Hand eller Vallby Equmeniakyrka vid 
Jämjö, månd-fred klockan �6-�8. De 
arrangerar transporter  med förnöden-
heter till flytkingar i Moldavien och 
Litauen. Tänk på att allt måste vara 
helt, rent och sorterat.

Församlingen tar tacksamt emot: 
tältsängar, luftmadrasser och mad-
rasser som kan användas för tillfällig 
övernattning i församlingshemmet. 
Hör av dig till rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se.

Tillsammans hjälps vi åt!

Diana Pettersson



DE SOM DRABBATS
AV KRIGET I UKRAINA
BEHÖVER DITT STÖD.

SWISHA TILL

900 1223
SKRIV: AKUT

Tillsammans kan vi vara
en tillflykt i oro, nöd och krig.

Foto: Antti Yrjönen / FCA

svenskak yrkan.se/act

Människor på flykt är i stort behov av mat, vatten och hygien-
artiklar. Med lokala partner på plats ger Act Svenska kyrkan stöd

till människor som flyr kriget i Ukraina.

DIN GÅVA BEHÖVS NU!
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Ordföranden har ordet

Nu kan vi återgå till efterläng-
tad verksamhet och aktiviteter 
kan starta igång. Men vi måste 
självklart vara fortsatt försik-
tiga och stanna hemma om vi 
känner oss sjuka. Vaccinera 
oss och uppmana de som inte 
vaccinerat sig att göra det.

Det har under en längre tid, 
har jag förstått, varit drygt 
(jobbigt) att vara hemma och 
inte kunnat vara med i våra 
verksamheter. Särskilt om 
jag lever ensam så här har 
vi alla en uppgift. Ta kontakt, 
ring, stanna upp och prata 
med grannen eller den du 
träffar på. Jag har inte tid. 
Hur många gånger har vi inte 
sagt detta? Ta dig tid, vi har 
all tid i världen! Ta vara på 
den, var med och bry dig, du 
duger som du är. Vi behöver 
gemenskap. Det gör gott för 
själen. Men ibland känner jag 
att det behövs tid för att samla 
tankarna och bara sitta ner. En 
sådan plats har kyrkorummet 
varit för mig att tända ett ljus 
för nära och kära och känna 
friden och lugnet komma.

Några versrader av
Dan Andersson:
”Det är något bortom
bergen, bortom blommorna 
och sången.
Det är något bakom stjärnor, 
bakom heta hjärtat mitt”

Välkomna att se!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Palmsöndagen
Är ägnad till minnet av Jesus intåg i

Jerusalem, då folket hälsade honom med 
Hosiannarop och palmkvistar.

Dymmelonsdagen
Är dagen då Judas kom överens med 

översteprästerna att förråda Jesus,
därav namnet den dova onsdagen.

Denna dag kläddes nämligen kläppen
i kyrkklockorna med halm eller ersattes

med en träkläpp för att påminna om
Judas svek. Det är även denna dag

som barnen sätter lappar på varandras
ryggar för att utse en Judas.

Skärtorsdagen
Är dagen då Jesus instiftade nattvarden.

Vid denna måltid tvättade Jesus även
sina lärjungars fötter för att ge dem ett

exempel på hur de skulle tjäna varandra.
Ordet skära är ett gammalt ord för att rena.

Långfredagen
Är den dagen då Jesus dömdes, torterades,

korsfästes och dog på Golgata. 
Dagen blev en lång, hemsk, svart dag för Jesus 
och är kyrkans stora sorgedag. Gudstjänsterna
denna dag uttrycker det genom att vara mycket

avskalade.

Påskafton
Är i kristen tradition en ”tom” dag, då Jesus
ligger i graven och kyrkan förbereder sig för

uppståndelsens stora glädje.

Påskdagen
Är dagen då kyrkan firar Jesus seger över
döden genom sin uppståndelse. Ofta görs

detta genom en påsknattsmässa som inleds
i mörker och sorg, men avslutas i ljus och
glädje. Påskdagen infaller alltid den 1.a

söndagen efter 1.a (Metonska) fullmånen efter
vårdagjämningen. Eftersom de västliga kyrkorna

och de östliga, det vill säga de ortodoxa, kyrkorna
använder olika kalendrar infaller påsken vid olika

tillfällen.

Annandag påsk
Är dagen då Emmausvandrarna mötte, vandrade
tillsammans med, åt med och då kände igen den 

uppståndne Jesus. 
Dagens tema är ”Möte med den uppståndne” och

handlar om ditt och mitt möte med honom som
är dödens överman. 

Denna dag firas ofta olika former av Emmausmässor,
vandringsmässor i våra kyrkor.

Stilla veckan
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Kyrkogården ska vara 
en trygg plats för alla!

Några har redan konstaterat att vi 
har satt för ett av fönstren i kyrkan 
närmast tornet på södersidan. Detta 
är inte på grund av vandalisering utan 
det handlar om att hantverkare tagit 
ner fönstret inför att renovera alla 
fönstren i kyrkan framöver. Dörrar 
och portar skall få en uppfräschning 
samt putsen skall förbättras. Renove-
ring är planerad till april-augusti. 

Vår materialbod på östsidan av kyr-
kan är redan i gång med renovering 
sedan i höstas.

Under renoveringen av kyrkan kom-
mer arbetsbodar att ställas upp på kyr-
kogårdens östra sida.

Tyvärr är det så att vi liksom Karls-
krona har drabbats av almsjuka. Det 
är 56 träd som står i allén i Östra 
kvarteret. Vi har fått tillstånd av Läns-
styrelsen att under en femårsperiod ta 
ned alla almarna  och ersätta dem med 
inhemska ädellövträd.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Renovering på 
gång!Vår fina kyrkogård har många besö-

kare i alla åldrar och sinnesstämningar 
alla tider på dygnet. Anhöriga besöker 
och håller sina gravar fina, andra är 
på kyrkogården i samband med guds-
tjänst, några är där för att få en stunds 
lugn och ro och vila en stund på en 
bänk. Några genar dagligen över kyr-
kogården till och från skola och för-
skola. 

Församlingens livliga verksamheter 
som barnkörer, vuxenkörer, barntim-
mar, vuxen-barn café, konfirmand och 
ungdomsverksamhet samt alla vuxen-
aktiviteter gör att det är väldigt många 
människor som under hela veckan rör 
sig på vår kyrkogård. Dessutom befin-
ner sig vi som arbetar i församlingen 
där också, inte minst våra vaktmästare 
som håller kyrkogården fin. 

Församlingens kyrkogård inbjuder 
verkligen alla att vara där med öm-
sesidig respekt för varandra, oavsett 
ärende. Jag vill att den skall vara en 
trygg och säker plats att besöka samt 
för oss som arbetar här.

Jag har noterat att biltrafiken på kyr-
kogården har ökat det senaste året vil-

ket inte är så bra med hänsyn till ovan-
stående. Jag förstår att de asfalterade 
gångarna inbjuder till att köra med bi-
len på. Dock är gångarna avsedda att 
underlätta förflyttning med rullatorer 
och barnvagnar samt nödvändiga ar-
betsredskap för kyrkogårdsvaktmäs-
tarna, men inte för bilar. Jag vet att det 
finns de som har funktionshinder och 
därför behöver fordonshjälp för att 
kunna komma till sin anhöriges grav-
plats. I de fallen ber jag dig ta kontakt 
med våra vaktmästare. 

Jag vet att vi kanske varit otydliga 
med vad som gäller på kyrkogården 
så vi sätter nu upp skyltning för tyd-
lighetens skull. 

Att grindarna ofta står öppna har 
varit för att underlätta vaktmästarnas 
arbete eller för att det skall levereras 
jord och singel till depån. 

Jag hoppas alla har förståelse och 
respekt för mina synpunkter så hjälps 
vi åt att skapa en trygg plats för oss 
alla.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Framöver kommer kyrkans fönster att 
renoveras.
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Anslagstavlan

Middagsbön
med lunch

Varannan tisdag,
jämna veckor, t o m 17 maj.

 
Vi inleder med andakt 

klockan 12.00
i församlingshemmet.

Pris 50 kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

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 4 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 �004

 kan söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan 
finns på församlingsexpeditionen
i Rödeby telefon 0455-�� 77 ��

eller på www.svenskakyrkan.se/rodeby.
Ansökan lämnas senast �5 maj 

till expeditionen eller Ingegerd Holm.

Ytterliggare upplysningar genom 
Ingegerd Holm tel 0768-8� �8 0�.

Konfa 2022/2023
Är du född 2008?

Då är det snart din tur!

I början av juni kommer
du att få hem information
om konfirmandåret 22/23.

Du kommer även att finna
informationen på vår hemsida

och i våra sociala kanaler.

Påsklunch
Palmsöndagen 10 april

i församlingshemmet
 efter Gudstjänsten 
som börjar kl 10.00.

Vuxen 100 kronor, barn 50 kr.
Behållningen går till
Act Svenska kyrkan.

Anmälan till expeditionen
 33 77 33 senast
måndag 4 april.

Välkommen!
 

Gökotta
Kristi himmelsfärds dag

26 maj vid 
Vikasjön i Buggamåla.

08.00 Gökotta.
08.30 Fisketävling.

09.30 Grillning och prisutdelning.

Medtag fikakorg 
och något att grilla.

I samverkan med Ledja Byalag.

Välkommen!

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 26 juni kl 16.00.

Medtag fikakorg.
Grillen är tänd.

I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening

Välkommen!

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i

församlingshemmet
onsdag 1 juni

kl 18.00.

Terminsavslutning
tisdag 24 maj kl 17.30.

Vi avslutar terminen för alla 
barngrupper och barnkörer

i kyrkan.

Efteråt bjuder vi på grillad korv.

Välkomna!

Rödebydagen
Lördag 4 juni

klockan 10-15.
Du träffar oss på torget.

Välkommen!

Påskfest
Lördag 23 april klockan 15.00

i EFS Missionshus, Kopparemåla.

Auktion, lotteri och kaffeservering.
Kjell Ogenblad, Gudrun och 

Lennart Karlsson, sång och musik,
Andakt: Wictor Wallin.

Välkommen!

Orgelinvigning
söndag 12 juni

Mässa klockan 10.00
Kyrkokören sjunger och vi inviger 

den nyrenoverade orgeln.
18.00 Orgelkonsert.

Dessutom 14, 21, 28/6 samt 5/7
bjuder vi på orgelkonserter

klockan 18.00.
Läs mer på sidan 5.
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Gudstjänst söndag 27 mars klockan 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag. Kvartetten Note 4 Note sjunger.
Kyrkkaffe.

Veckomässa tisdag 29 mars klockan 18.00

Morgonmässa torsdag 31 mars klockan 09.00

Mässa söndag 3 april klockan 10.00
5 i fastan. Kyrkkaffe.

Familjegudstjänst söndag 10 april klockan 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna och barnkörerna medverkar 
med drama och påskens sånger. Utställning av barnens påsk-
landskap. Påsklunch i församlingshemmet. 
Anmälan senast 4 april, se anslagstavlan.

Stilla veckan 11-13 april Passionsandakt klockan 16.00

Skärtorsdagsmässa 14 april klockan 18.00
Altarets avklädande. Kyrkokören sjunger.

Långfredagsgudstjänst 15 april klockan 10.00
Kerstin Forsberg, sång.

Påsknattsmässa lördag 16 april klockan 23.30

Påskdagsmässa söndag 17 april klockan 10.00
Kyrkokören sjunger. Peter Meijer, trumpet. Mottagande av 
kyrkomusiker Erik Karlinius. Kyrkkaffe.

Annandag påsk 18 april klockan 14.00 Gudstjänst

Påskfest i Kopparemåla lördag 23 april klockan 15.00
Auktion, lotterier och kaffeservering. Kjell Ogenbald, 
Gudrun och Lennart Karlsson sång och musik.

Gudstjänst söndag 24 april klockanl 10.00
2 i påsktiden. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 27 april klockan 18.00

Morgonmässa torsdag 28 april klockan 09.00

Mässa söndag 1 maj klockan 10.00
3 i påsktiden. Kyrkkaffe.

Mässa söndag 8 maj klockan 10.00
4 i påsktiden. Kyrkkaffe. Födelsedagsfest för de som fyller 80, 
85, 90 och däröver januari-juni.

Morgonmässa torsdag 12 maj klockan 09.00

Mässa söndag 15 maj klockan 10.00
5 i påsktiden. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 18 maj klockan 18.00

Konfirmation med mässa 21 maj kl 10.00, 13.00 och 15.00

Gudstjänst söndag 22 maj klockan 10.00
Bönsöndagen. Kyrkkaffe.

Gökotta torsdag 26 maj kl 08.00 vid Vikasjön i Buggamåla
Kristi himmelsfärds dag.
08.�0 Fisketävling. 09.�0 Grillning och prisutdelning. Medtag 
fikakorg och något att grilla. I samverkan med Ledja Byalag.

Mässa söndag 29 maj klockan 10.00
Söndagen före pingst. Kvartetten Note 4 Note sjunger. 
Kyrkkaffe.

Rödebydagen lördag 4 juni klockan 10.00-15.00
Vi finns på torget. Kaffeservering m m.

Mässa söndag 5 juni klockan 10.00
Pingstdagen Utdelning av premier ur Jeanssons Donationsfond. 
Kyrkkaffe.

Musikgudstjänst måndag 6 juni klockan 10.00
Annandag pingst. Anders Johansson, sång. Kyrkkaffe. 

Morgonmässa torsdag 9 juni klockan 09.00

Mässa med orgelinvigning söndag 12 juni klockan 10.00
Heliga trefaldighets dag. Kyrkokören sjunger. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 15 juni klockan 18.00

Gudstjänst söndag 19 juni klockan 10.00
1 e. tref. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 23 juni klockan 09.00

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, fredag �0.00-��.00
 Stationsvägen �8   torsdag ��.00-�5.00
 �7� 4� Rödeby   Tel 0455-�� 77 ��
      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 �5
 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 75 ��
   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 (fr o m �/4)
 magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se 

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

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing   07��-56 �6 49

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


