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Blekinge är sedan freden i Roskilde 1658 en del av det svenska riket. Redan
under dansk tid var området indelat i fyra härader: Listers, Västra (Bräkne)
Medelstads samt Östra härad. Lister hörde till en början till
Skåne. Blekinge län bildades 1683, och sammanfaller med landskapet.
Länet omfattar idag fem kommuner, Karlshamn, Karlskrona, Ronneby,
Sölvesborg och Olofström.
Kyrkligt sett har Blekinge alltid hört till Lunds stift. Redan under medeltiden fanns 27 sockenkyrkor, och de var ofta belägna längst kusten. Såväl församlings- som pastoratstrukturen har ändrats vid flera tillfällen. 1950 fanns
det 40 församlingar i Blekinge.1 januari 2021 finns det 20 församlingar i
Blekinge. Listers- och Bräkne kontrakt har funnits sedan 1700talet. Karlskrona – Ronneby kontrakt bildades genom en sammanslagning
av Medelstads och Karlskrona (tidigare Östra) kontrakt år 1999.
Nu läggs de båda kontrakten samman till ett, och bildar Blekinge
kontrakt.
Varmt välkommen till Blekinge kontrakt, en del av Lunds stift
och Svenska kyrkan.

Henrik Lindén, kontraktsprost
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Julen är inte inställd
Julefrid – nostalgisk julstämning
lyder huvudrubriken på framsidan av
den tidning jag sneglar på under tiden
jag väntar i matkön. Underrubrikerna
på framsidan handlar om de klassiska
bakverken med nya recept, om julpyssel och julkalendrarna vi minns. Visst
julen väcker en nostalgisk känsla. Jag
minns jularna jag upplevde som barn.
Framför allt julaftons morgon ligger
mig varmt om hjärtat: gemenskapen
kring matbordet, chokladmjölk och
kakor, pinglet från änglaspelet, strumpan med paket, pappa som alltid läste
julevangeliet eller psalmer likt juldagsmorgon glimmar som lite dämpat
hördes i bakgrunden på cd-spelaren.
I ett coronasmittat landskap blickar
vi kanske också tillbaka på nostalgiska ögonblick och undrar hur denna
vår jul kommer att kännas och bli med
alla avstånd och restriktioner. Antagligen lite mer lågmäld skulle jag tro,
men likväl en jul där ljusen kommer
att brinna i våra hem. Covid-19 har
inte makten att ställa in julen.
För trots att vi inte kan springa på
stan och göra alla våra julklappsinköp
som vi brukade göra, kunna samla
alla gamla och unga vid samma julbord eller kanske inte kunna besöka
julnattsmässan eller julottan som vi
alltid gjort så har inte julens huvud-

person och huvudpersonens budskap
förändrats. I ett enkelt och stillsamt
sammanhang i Betlehem blev Gud
människa i Jesus Kristus och till vårt
stillsamma julfirande i våra lägenheter och hus vill Guds son göra hembesök. Till dig. Påminna om att ditt ljus
brinner i mörkret och att mörkret inte
har övervunnit det.
Varje jul firar vi hur ett litet barn
föddes med budskapet om frid, fred
och en framtid för oss. Varje år gästar
barnet vårt hem. Kanske kan vår gäst i
år få en tydligare roll i vår gemensamma längtan efter ett friskare samhälle.
Där vid våra bord får Jesus sitta
med och kyrkorna ringer i klockorna
för hans ankomst. I våra hem och i
våra kyrkor får våra möten med Jesus
bli till en gemensam förbön som får
nå ut till alla som sitter ensamma, till
alla sjuka, arbetslösa och till alla barn
som saknar trygghet. Ja ljuset lyser
i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
Var rädda om er och varandra!

God jul och gott nytt år
Wictor Wallin
Arbetsledande komminister
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Träffpunkt
Elineberg
Under hösten har vi från Träffpunkt
Elineberg träffat många av er för samtal, fika, promenad m m.
Vill du också boka ett möte för träning på Elinebergs gym eller socialt
umgänge hör av dig till oss. Vi träffas
en och en under säkra förhållanden.
Trots att vintern närmar sig byter vi
frågesportsrundorna var 14: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 0455-30 45 99
Susanne 0455-30 41 84
Petra 0455-30 50 59.
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Här har vi bullat upp med en gofika. Vi väntar in vår gäst i prästgårdens trädgård.

Foto: Träffpunkt Elineberg

Möte på torget. Vi löser tipsrundans frågor, tränar med terapihunden Wilja och drar på lyckohjulet. Tillsammans försöker vi lösa gåtorna som Wilja dragit fram. Efteråt behöver vi fylla på med lite energi. Det gör vi med en gofika ute.
I denna brevlåda samlar
vi in era svarstalonger
när ni gått den blå längre rundan (kyrkan). Den
står vid församlingsexpeditionen.

Träffpunkt Elineberg



Denna burken väntar på
era svarstalonger från
den gula tipsrundan som
går runt torget. Burken
och talongerna till tipsrundan finns inne på
Rödeby pizzeri.

Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor!
Vi har tänt ljus för att minnas och
smyckat våra gravar inför Alla
helgons dag. Nu kommer advent
som innebär förberedelse inför
julen.
Samma ljusstake, samma stjärna
väntan och förväntan.
Ska det bli som det alltid varit eller kanske som det aldrig blev?
Kanske få till den adventstiden
som vi vill att den ska vara. Med
trevliga möten och gemenskap
med nära och kära. En önskan av
fred och frid i våra liv och blicka
framåt med förhoppning och förväntan mot det som ska komma?
Julen den största högtiden inom
kyrkoåret, Jesu födelse.

Välkommen Björn!
Hej! Jag heter Björn och är den nya
kyrkomusikern här i Rödeby församling.
Er nya musiker är en glad och framåt
person som gärna tar tid för att möta
och lära känna nya människor!
Musiken har alltid varit en stor del
av mitt liv och redan som 3-åring bestämde jag mig för att det var musiker
jag skulle bli, men då var det trumpet
jag hade i siktet. I den åldern började
jag också vara med i kyrkans körer och
barnverksamhet och det är något som
sedan följt mig genom livet.
När det skulle bli dags för gymnasium gick den första egna flytten ner till
Malmö för att börja studera vid Malmö
Latins spetsmusiklinje på trumpet, och
det var under mitt första år där som jag
fick min första orgellektion. Intresset
för orgeln tog fart och redan ett halvår
senare var det mina toner som spelades
från läktarorgeln under söndagsmässan
i Ramdala kyrka. Sedan dess har jag
varit runt mycket och vikarierat i olika
kyrkor.
Men när det började närma sig slutet
på gymnasiet fick jag veta att det fanns

en plats till mig på kyrkomusikerlinjen på Oskarshamns folkhögskola, och
strax efter flytt och skolstart fick jag
även ett deltidsjobb som musiker i Nybro församling. Under min sista termin
på folkhögskolan började jag jobba i
Döderhults församling där jag blev kvar
på heltid fram tills nu.
Nu undrar du kanske vad som hände
med trumpeten? Jo, trumpeten går fortfarande varm. Den spelas på både i
orkestrar runt om i södra Sverige men
även i jobbet. När tror du blir första
gången du får se den?
Det bästa med musiken är att man inte
måste spela ett instrument för att kunna
ta del av den. Vi kommer tillsammans
att kunna mötas i vår gudstjänst och genom musiken utrycka vår tro. Som vi
sjunger i psalm 721 vers 5: Glädje- det
är att du själv oss förenar, låter oss växa
med uppgiften här. Då kan vi mogna
som levande grenar, rika på druvor och
frukter och bär.

Tyvärr i skrivandets stund har vi
fått nya direktiv rörande Corona
pandemin. Det påverkar oss i vår
verksamhet vilket innebär att all
verksamhet fått stängas ner.
Men kyrkan är öppen på vardagar, du är välkommen, kom in,
tänd ett ljus, sitt ner, kom till ro. Vi
behöver de stunderna. För det är
inte alltid lätt att vara människa.
Håll ut och håll avstånd. Ring en
vän och var rädd om dig.
Vi får hoppas att det kommer en
tid när vi kan träffas mer normalt.
Jag vill passa på att hälsa vår
nya kantor Björn Alexandersson
varmt välkommen till vår församling. Björn har tillträtt sin tjänst
den 1 december.
Till vår personal, förtroendevalda,
frivilliga och församlingsbor
önskar jag er en fridfull Jul.

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Jag ser fram emot att börja jobba hos
er i Rödeby församling och att få lära
känna er alla!

Björn Alexandersson
Er nya kantor i Rödeby församling


Rapport från en varmare
När jag och Lena rekryterades för
tjänst här på Cypern i mars så var det
helt andra arbetsuppgifter vi hade
i tankarna än vad det blev. Vi såg
framför oss mycket kaféverksamhet,
många samtal och möten med turister
och fast boende. På sommaren skulle vi nattvandra och hjälpa festande
ungdomar på stan i projekt ”vatten i
natten.” Vi såg fram emot ett roligt
och omväxlande arbete med att vara
kyrka på ett lite annorlunda sätt än
hemma. Men Covid-19 ställde ju allt
på ända även här. I mars fick dåvarande prästen på plats i all hast åka
hem till Sverige tillsammans med
många andra istället för i juni. De
har beskrivet situationen här som en
evakuering av skandinaver. Många
fick ultimatumet av flygbolagen att
åk nu i mars annars är det inte säkert
att man kommer hem före midsommar.
Anledning var att man gjorde en
lock down i mars det vill säga att
man stängde allt i princip. Skolor,
arbetsplatser, restauranger och flygplatser. Så många släppte allt de
hade för händerna och åkte. Det var

Förberedelse inför Tacksägelsedagen i oktober.

utegångsförbud mars till maj då man
bara fick gå ut en timme om dagen
för att handla eller rasta hunden.
Dessa ärenden fick man då anmäla
till myndigheterna med sms. Denna
tid har många beskrivit som fruktansvärd då man verkligen blev isolerad i hemmen och detta vill
man naturligtvis inte uppleva
igen.
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har sjunkit till 20 grader med regn
och åska. Det har inte regnat sen i
mars vilket märks på den torra naturen här, så det behövs.

Sommarens Ayia Napa
har varit väldigt lugn då inte
många turister velat åka ner
och det har inte varit den sjudande kittel av människor och
aktiviteter vi såg för två år sen
när vi semestrade här under en
vecka.
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Kaféverksamheten är en av våra uppgifter här
på Cypern.

Vi landade på Larnaca flygplats 2 september och när jag
skriver detta har vi varit här i
två månader. Under denna tid
har det varit en ordentlig värmebölja med temperaturer upp
mot 40 grader och det är först
nu i veckan som temperaturen
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Träden dignar av alla slags frukter t ex
fikon som vi äter färska och nyplockade
till frukost varje dag.

Träden dignar av alla slags frukter
som oliver, citroner, grapefrukt, granatäpplen. Färska fikon äter vi nyplockade till vår frukost. Vi bor nere

del av världen
vid havet i en liten marklägenhet, en
trea med uteplats. Våra fridagar använder vi gärna till att utforska ön
med vandringar och avslutande bad
i medelhavet men vi har inte lyckats
se någon havssköldpadda än, men
de finns. Vilda djur finns det inte
så mycket av här, det inskränker sig
till ödlor, vildkanin och en form av
rapphöna. Men faktum är att en gång
i tiden fanns det flodhäst här på ön.
Vi håller gudstjänster, begravning
men dop och kyrklig välsignelse har
det inte blivit något av. Då vi just nu
inte har så stor församling på plats
blir det desto mer tid över till att ta
tag i administrativa saker som har
skjutits fram allt för länge här. Inte
minst skall vi få till en ny fräsch
församlingsinstruktion. Men det går
bra, vi har ju tiden för oss.

Familjefika med pysselstund är ett uppskattat inslag här på Cypern.

Allt gott till er alla från
Mats och Lena på SKUT uppdrag

GE RIKTIGT VIKTIGA JULKLAPPAR
Allt du köper i gåvoshoppen förändrar människors liv. Välj mellan flera riktigt viktiga
gåvor. Du får fina gåvobevis att ge bort som julklappar till vänner och bekanta.
Du kan välja mellan att skriva ut gåvobevisen själv eller få dem tryckta med en hälsning.
Du betalar bekvämt via betalkort, internetbank eller Swish.

Handla dina julklappar på:
svenskakyrkan.se/gavoshop
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BRYT EN TRADITION

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla ﬂickors rätt till ett värdigt liv.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Julinsamlingen 2020
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var
vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika
ut.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, en av våra största kristna högtider. Traditioner
är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs
vidare från generation till generation. Ofta skapar de en
trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.
Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor
bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka utsätts för
våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor
makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!


Som kyrka har vi särskilt ansvar

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det
avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp.
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga
delar av samhället.
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna
val. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt
liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/act

Gravkapellet har renoverats under hösten.

Den nya delen av Senapskornet är snart klar för inflytt.

Snart går flytten!
Nu börjar vår gemensamma
expedition och nya kontorslokaler ta form.
Målningen invändigt är klar
samt golvet inlagt. Det är installerat ett nytt brand och inbrottslarm över hela byggnaden. Solpanelerna är snart på plats och
kommer att kopplas in. Asfaltering är gjord fram till den nya
ingången för expeditionen och
samtlig personal har börjat rensa

och packar för fullt sina saker
från prästgården.
Flytten kommer att ske någon
gång i mitten av december och
den nya expeditionen beräknas
öppna den 21/12 i Senapskornet.

Renoveringen av
gravkapellet
Taket och putsen har slutbesiktigats av
besiktningsman Tommy Fogelberg och
målningen är klar utan större anmärkningar.
Det som är kvar är att byta ut de fyra
trästolparna vid entrén, som tyvärr har
blivit lite försenade på grund av Covid19, men vår förhoppning är att det blir
klart till årsskiftet.

Hjärtligt välkomna!

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Budgeten 2021

Prognosen för de kommande tre åren visar ett plusresultat 2021 samt 2022 & 2023.
De framtida kostnaderna för år 2021 är att se över våra drift och underhållskostnader.
Att arbeta med den vård och underhållsplan för kyrkan och kyrkogården som är upprättad och se över våra andra
fastigheter. Förrådsboden bredvid gravkapellet behöver underhållas med ny puts och färg.
Nu när alla kommer att sitta tillsammans i våra nya lokaler är vår förhoppning att vi kommer vara mer flexibla i vårt
arbete, kunna vara mer behjälpliga för varandra och möta alla de som finns i våra grupper och vara mer nära våra
församlingsbor.
Våra budgeterade medel visar att vi sätter barnen i främsta rummet då vi avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att säkerhetsställa en bra verksamhet för barn och ungdomar i församlingen. Alla är värdefulla
och välkomna till församlingens verksamheter, där alla oavsett ålder får möjlighet att växa, mogna och själva vara
en del av vår utveckling som kyrka.
Budgeten kan du hitta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/rodeby

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer


Anslagstavlan
Med anledning av Covid-19
Från och med tisdagen den 24 november införs det en
gräns på max 8 personer i sammankomster.
Utifrån detta beslut och vad som händer framöver kan
verksamheter och evenemang komma att ställas in
eller förändras med kort varsel.
Håll dig uppdaterad via våra anslagstavlor,
vår hemsida: svenskakyrkan.se/rodeby eller
på vår Facebooksida: Rodebyforsamling.

Barn- Ungdoms- och
Musikverksamheten
Barn och musik börjar vecka 3.
Konfirmander och ungdomar
börjar vecka 4.
Håll utkik på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook
för mer information.

Elektroniska
Gudstjänster i
Coronatider
Har du tillgång till en telefon,
platta eller dator kan du framöver
se söndagens gudstjänst när du vill.
Vi kommer filma och lägga ut
den via vår hemsida och FB
i veckan efter.

Tisdagscafé

Från och med
tisdagen den 12 januari
klockan 14.00-15.00 är
du välkommen till kyrkan
för att under ordnade förhållanden
dricka en kopp kaffe och
avnjuta en hembakad kaka.
Församlingens personal
finns på plats för dig!

Församlingsafton
Måndag 8 mars
klockan 18.00 i Rödeby kyrka.
Lena Johansson och
Dan Almqvist sång och musik.
Vi återkommer med tema!
Till förmån för Fasteaktionen
Act Svenska kyrkan.
Välkommen!

God Jul & Gott Nytt År!

Vill du hjälpa till
som valförrättare

på valdagen
den 19 september 2021?
Hör av dig till Thomas Pettersson
på telefon 0708-78 33 54

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.

Önskar du hjälp med inköp

Nu ökar smittspridningen igen och vi uppmanas att inte
trängas i affärer och träffas utanför den egna familjen.
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 Wallin på telefon 0455-33 77 31.
10

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.

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

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Gudstjänst söndag 6 december klockan 10.00
2 i advent.

Gudstjänst söndag 21 februari klockan 10.00
1 i fastan.

Gudstjänst söndag 13 december klockan 10.00
3 i advent.

Veckomässa onsdag 24 februari klockan 18.00

Gudstjänst söndag 20 december klockan 10.00
4 i advent.
Julnattsgudstjänst torsdag 24 december klockan 23.00
Julafton.
Julotta fredag 25 december klockan 08.00
Juldagen.
Gudstjänst lördag 26 december klockan 10.00
Annandag jul.
Gudstjänst söndag 27 december klockan 10.00
Söndagen efter jul.

Morgonmässa torsdag 25 februari klockan 08.00
Mässa söndag 28 februari klockan 10.00
2 i fastan.
Gudstjänst söndag 7 mars klockan 10.00
3 i fastan.
Morgonmässa torsdag 11 mars klockan 08.00
Gudstjänst söndag 14 mars klockan 10.00
Midfastosöndagen. Brödförsäljning till förmån för
Act Svenska kyrkan.
Veckomässa onsdag 17 mars klockan 18.00

Ekumenisk nyårsdagsgudstjänst 1 januari klockan 16.00
Nyårsdagen. Tillsammans med Filadelfia, Rödeby.

Mässa söndag 21 mars klockan 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag.

Gudstjänst söndag 3 januari klockan 10.00
Söndagen efter nyår.

Morgonmässa torsdag 25 mars klockan 08.00

Gudstjänst onsdag 6 januari klockan 16.00
Trettondedag jul.
Gudstjänst söndag 10 januari klockan 10.00
1 e. trett. d.
Morgonandakt torsdag 14 januari klockan 08.00
Gudstjänst söndag 17 januari klockan 10.00
2 e. trett. d.
Gudstjänst söndag 24 januari klockan 10.00
3 e. trett. d.
Veckoandakt onsdag 27 januari klockan 18.00
Morgonandakt torsdag 28 januari klockan 08.00
Gudstjänst söndag 31 januari klockan 10.00
Septuagesima.
Mässa söndag 7 februari klockan 10.00
Kyndelsmässodagen. Utställning av barnens alster i kyrkan.
Morgonmässa torsdag 11 februari klockan 08.00
Gudstjänst söndag 14 februari klockan 10.00
Fastlagssöndagen.
Askonsdagsmässa onsdag 17 februari klockan 18.00

Gudstjänst söndag 28 mars klockan 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna och barnkörerna medverkar.
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 släpper från och med den 24 november
in max 8 personer inklusive personal.
Undantag begravningsgudstjänster där gränsen
är 20 personer exklusive personal.
Bänkrader har spärrats av för att öka
avståndet mellan besökarna.
Det finns tillgång till tvål och handsprit.
Tillsvidare sker alla dop enskilt.
Kyrkan håller öppet för enskild bön och
ljuständning måndag-fredag klockan 8-15.
Via vår hemsida och Facebooksida kommer
du framöver kunna ta del av Gudstjänsterna i
efterhand och de kommer även visas på
en skärm i kyrkan i veckan efter.
Med reservation för ändringar från
Folkhälsomyndigheten och Regeringen.
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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Lindvägen 14, from 21/12		
finns vi på Stationsvägen 40		
Box 43					
373 03 Rödeby			
						

måndag, onsdag, fredag 10.00-12.00
torsdag 13.00-15.00
Tel 0455-33 77 33
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/rodeby
Facebook: Rodebyforsamling				

Kyrkoherde - Tjänstledig		
Mats Svensson			
					
Arbetsledande komminister		
Wictor Wallin				

33 77 30, mobil 0703-37 73 39
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
33 77 31, mobil 0703-37 79 93
wictor.wallin@svenskakyrkan.se				

Vikarierande komminister		
Göran Eckerdal			

0760-19 52 03
goran.eckerdal@gmail.com

Assistent				
Diana Pettersson			

33 77 33
diana.pettersson@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer			
Marie Skyllberg			

33 77 35
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

Kantor 				
Björn Alexandersson			

33 77 36, mobil 0703-37 78 42
bjorn.alexandersson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog 		
Moa Arnberg-Håkansson		

33 77 37, mobil 0709-11 77 37
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, 33 77 32
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson
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

