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Budgeten 2022
Prognosen för de kommande tre åren visar på en mer positiv bild än förvän-
tat mycket på grund av det kyrkoantikvariska bidrag som kommer från stiftet.

De framtida kostnaderna för år 2022 är att vi kommer renovera kyrkan 
utvändigt med putsarbete, målning av fönster och dörrar. Renovering av 
läktarorgeln är redan igång och kommer förhoppningsvis vara klar till efter 
påsk. Materialboden bredvid gravkapellet kommer få nymålade fönster och 
dörrar samt putsen ska ses över.

2023 kommer vi att titta på tillgängligheten runt kyrkan, möjligtvis asfaltera. 
2024 kommer vi att satsa på ny belysning på kyrkan och se över taket på 
kor och sakristia. 

Våra budgeterade medel visar att vi sätter barnen i främsta rummet då vi 
avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att säkerställa 
en bra verksamhet för barn och ungdomar i församlingen. Alla är värdefulla 
och välkomna till Rödeby församlings 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
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Döpta
Alfred Wickell
Astrid Sträng
Alfred Thörn Harboe
Louie Mattisson
Tova Gustafsson
Kajla Ehan Persson
Olle Bergman
Love Cullefors Ringholm
Minelle Larsen
Adam Bogren
Alexandra Bogren
Estrid Andersson
Ellie Andersson
Ebba Leigod Sjöberg
Svante Sjökvist Fredriksen

Vigda
Isabelle Carlberg och
Elias Wärnefjord
Isabella Petersson och
Emil Andersson
Sandra Svensson och
Andreas Strand
Mina Palez och
Carl Lindström

Avlidna
Ingrid Appert
Torbjörn Dahlroth
Kristina Andersson
Elsa Sternefält
Ingrid Magnusson
Torsten Svensson
Aase Dahlqvist
Solveig Wallin
Holger Andersson
Kerstin Karlsson
Penny Wedzinga
Asta Elmberg
Lars-Erik Månsson
Marianne Blomgren
Uno Svensson

När får vi kramas?
När vi nu har rest genom pandemins 
landskap i mer än �,5 år och tagit emot 
två doser vaccin på väg mot en tredje, 
så borde vi väl nu kunna se ljuset i 
tunneln lagom till jul? 

Att stjärnan som leder oss till stallet 
skall visa på att det är en ny gryning 
som snart går upp över våra liv. Vi 
väntar oss en frälsning som möter oss 
i stallets strå när tusen juleljus tändas. 
Men det är kanske inte just den bibel-
berättelsen som är den vi närmast kan 
likna vid vår samtid just nu. Snarare 
är det så att vi kanske mer kan liknas 
som deltagare vid flykten från Egyp-
ten, den vandring som tar oss genom 
öknen där vi möter den ena prövning-
en efter den andra. Det enda som dri-
ver oss framåt är hoppet om att en dag 
skall vi komma fram till det förlovade 
landet, en värld utan pandemi. 

Frågan är om vi kommer dit? El-
ler vi kanske mer skall fråga vilka 
vägar ska vi fortsätta vandra på i en 
värld där pandemin tagit mänsklig-
heten som gisslan. Hur skall vi orka 
med fortsatta restriktioner där vi inte 
får träffas, ta i hand och ge varandra 
kramar? Många upplever pandemins 
följder av isolering som det värsta av 
allt. Att inte få umgås och krama sina 
barnbarn som man är van vid utan att 

känna oro.

Bara att hälsa på och hjälpa sina 
föräldrar och andra äldre anhöriga lå-
ter sig inte göras utan att det finns en 
känsla av att det kan bli en björntjänst 
med vådliga följder. Vi hamnar i en 
försiktighet och rädsla som driver oss 
in i isolering som kan bli förödande då 
vi är skapade till gemenskap. Psalm 
�89 beskriver detta så väl, ”och ändå 
är det murar oss emellan, och genom 
gallren ser vi på varandra. Vårt fäng-
else är byggt av rädslans stenar.”

Rädslan gör att vi lätt kan tappa 
fokus, bort från det som har gett oss 
trygghet i alla tider. Gud. Fader, son 
och Ande. De delar vår isolering, vi är 
inte ensamma de finns hos oss, bryter 
ner de murar som håller oss inne. Till-
sammans skall vi segra och bygga upp 
tilliten till varandra och börja krama 
varandra igen i en snar framtid. Då får 
vi stämma upp i, dagen är kommen, 
kärlek triumferar.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Många längtar efter att få ta i hand eller ge varandra en kram.



�

Drottningen får ett ansiktslyft!

Till vänster: Den ursprungliga ritningen på orgelfasaden från 1877/78. Såhär kommer orgeln att se ut igen! Endast fasaden är kvar. 
Orgelns innanmäte är just nu hos orgelbyggarna i Slovenien.
Till höger: Orgeln 1954–2021. Lägg märke till påbyggnaderna på sidorna som nu är borta.

Nu är orgelrenoveringen i Rödeby i 
full gång! I mitten av oktober var den 
slovenska orgelbyggarfirman Močnik 
på plats i Rödeby och monterade ner 
nästan hela orgeln. Kvar står endast 
fasaden – ett tomt skal.

Orgeln uppfördes �878, ett år efter 
kyrkans färdigställande, av orgelbyg-
garen Andreas Jönsson Åberg, verksam 
i Karlskrona. �909 renoverades orgeln 
av firman Åkerman & Lund från Stock-
holm. Då fick orgeln ett nytt spelbord, 
ny mekanik och ett par stämmor byttes 
ut mot nya. Olof Hammarberg, orgel-
byggare i Göteborg, gjorde en översyn 
av orgeln �9�6 och bytte ut två rörstäm-
mor, i detta fall trumpet- och basun-
stämman. Orgeln målades också om i 
en grön färgton, från att ursprungligen 
varit målad i ekimitation. �9�7 instal-
lerades en elektrisk fläkt. Den största 
ombyggnaden, som också är den se-
naste, utfördes �95� av den danska fir-
man Marcussen & Sön. Då utvidgades 
orgeln med åtta stämmor, en del stäm-
mor byttes ut, spelbordet byggdes om 
och pedalverket delades och flyttades 
till två nya utbyggnader på ömse sidor 
om fasaden. Sedan dess har orgeln inte 
förändrats nämnvärt.

Tyvärr blev den senaste ombyggna-
den inte helt lyckad och orgeln har dra-
gits med både klangliga och tekniska 

bekymmer under flera års tid. Ett av de 
stora problemen är orgelns mycket låga 
lufttryck. Vid tiden runt �95� byggde 
man orglar med mycket lägre lufttryck 
än vad som var brukligt �878. Detta gör 
att stora delar av pipverket inte får till-
räckligt med luft och därför inte kling-
ar ordentligt. Orgeln låter helt enkelt 
”trött”. Marcussen är vanligen ansedda 
som skickliga orgelbyggare och hade 
deras uppdrag varit att bygga en helt ny 
orgel hade slutresultatet säkerligen varit 
bättre. Tyvärr blev resultatet ett knappt 
fungerande hopplock – ett instrument 
som inte utstrålar någon helhetskänsla.

Renoveringen av läktarorgeln syftar 
därför till att skapa ett klangligt enhet-
ligt och tekniskt välfungerande instru-
ment. Åberg, som byggde den ursprung-
liga orgeln, tillverkade ett flertal orglar 
i Blekinge och i närliggande län under 
�800-talet, men mycket få instrument 
finns bevarade idag. Rödebyorgeln var 
troligen hans sista ”verk”. Därför är 
denna renovering särskilt viktig, inte 
bara av musikaliska och funktionella 
skäl, utan också av lokalt kulturhisto-
riska skäl. Den nyrenoverade orgeln 
kommer alltså i hög grad återspegla det 
ursprungliga instrumentet av Åberg, 
även om vissa detaljer kommer vara an-
norlunda för att instrumentet ska vara 
modernt funktionellt. T.ex. kommer 
mekaniken och spelbordet från Åker-

man & Lunds ombyggnad att behållas 
och antalet stämmor kommer utvidgas 
något, dock inom stilens ramar.

Upprinnelsen till projektet ligger i den 
fullständiga genomgång av orgeln som 
orgelkonsult Anders Johnsson gjorde 
förra året. Redan innan detta har för-
samlingens f.d. kantor Lena Johansson 
påtalat att vissa stämmor klingar svagt. 
I samråd med Anders Johnsson, som är 
kopplad till projektet, beslutade försam-
lingen att orgeln ska renoveras med ett 
helhetsgrepp. Tack vare generösa anti-
kvariska bidrag kan församlingen göra 
denna musikaliska och kulturhistoriska 
satsning. 

Vi i Rödeby församling ser mycket 
fram emot att få en ny, eller rättare sagt, 
en nygammal orgel på plats i kyrkan! 
Vi hoppas och tror att den kommer för-
gylla alla de tillfällen då orgel används; 
i gudstjänster, konserter, begravningar, 
vigslar etc. och kanske inspirera nya 
orgelspelare att ge instrumentet, som 
ju inte utan anledning kallas instrumen-
tens drottning, en chans.

Renoveringen beräknas vara fullbor-
dad efter påsken �0��. 

Erik Karlinius
Kantor



5

Vi har en ny kyrkomusiker i form av 
Erik Karlinius. Han kommer närmast 
från Ronneby pastorat där han vika-
rierat en tid nu. Han har även varit 
synlig i Karlskrona stadsförsamling 
som körledare. 

Under hösten har Erik vickat deltid 
här i Rödeby församling och går på 
den ordinarie tjänsten med början � 
januari �0��. 

Vi är väldigt glada med rekrytering-
en av Erik och ser fram mot att fortsatt 
arbeta med honom.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Hurra! Prisa Gud!

Söndagen den 10 oktober kunde vi  
äntligen bjuda in till dopfest.

De som döpts fick hämta sin ängel 
och en liten nalle.

I samband med dopfesten fick alla 5- 
och 6-åringar hämta Bibel för barn.

Sofia och Erik sjöng i kyrkan och 

efteråt bjöds alla på korv med bröd 
vid kapellet.

Nästa dopfest blir i oktober �0��.

Dopfest!

Julmarknad
I och utanför församlingshemmet i Rödeby

onsdag 1 december klockan 10-14 och 15-18.

Knallar med diverse försäljning.
Glögg, Kaffeservering, Korv med bröd.

Stort lotteristånd m m.

Varmt Välkommen!
Arrangörer:

 Rödeby församling och Träffpunkten Rödeby



Unga ledare med motorintresse
Vi heter Hampus och Ossian. Vi 
konfirmerade oss för två år sedan i 
Rödeby församling och blev därefter 
unga ledare. I år har vi hand om en 
konfirmandgrupp med motorintresse-
rade konfirmander, en så kallad me-
kargrupp. Mekargruppen går ut på att 
lära konfirmanderna mer om hur bilar 
och deras mekanik fungerar. Det är 
under fyra träffar på hösten och fyra 
träffar på våren som konfirmanderna 
får skruva med våra A-traktorer, som 
vi lånar ut. Hampus a-traktor är en 
9�0 kombi från �997, och Ossians är 
en Volvo Duett från �96�, alltså två 
fordon med äldre och mer lättmekade 
konstruktioner. 

Att ha och köra a-traktor har alltid 
varit en dröm för oss båda. Vi är inte 
bara ute efter ett fordon att ta oss runt 
med, utan även den klassiska epa-kul-
turen och det är därför vi båda har valt 
att köra lite äldre bilar. Det bästa med 
att ha en A-traktor är friheten man 
får när man kan ta sig runt överallt 
på egen hand. Det är även roligt att 
det finns en sådan trevlig gemenskap 
bland ungdomarna där alla har samma 
intresse. Man får på det sättet en möj-
lighet till ett mer socialt liv när man 
kan ta sig ut på egen hand och um-
gås med andra människor. Med en a-
traktor kan man också köra varmt och 
bekvämt samtidigt som man framför 
ett betydligt säkrare fordon än exem-
pelvis en moped. 

Många vuxna har fått en skev bild av 
a-traktorförare, då de tror att vi ung-

domar bara är ute efter att störa och 
förstöra, när vi i själva verket är ute 
efter att ha kul. Saker förvrängs också 
väldigt mycket på sociala medier som 
Facebook där man både nu och då kan 
läsa om a-traktorförare som uppfattats 
ha betett sig illa. Vuxna vill ofta att 
deras barn ska vara ute och ha roligt, 
men samtidigt får ungdomar ofta kla-
gomål. Många stör sig ofta på att vi 
exempelvis stoppar upp trafiken när 
vi kör på de större vägarna, men det är 
så klart inte vår avsikt att störa. Där-
för försöker vi allt som oftast svänga 
in vid bussfickor och liknande för att 
släppa förbi den bakomvarande tra-
fiken. Däremot är det inte alltid man 
kan det eftersom det finns tillfällen då 
även vi har bråttom. 

Mekargruppen är en konfirmand-
grupp startad i samband med att a-
traktorer har blivit allt mer populärt 
de senaste åren. Mekargruppen ger 
konfirmanderna en möjlighet att lära 
sig mer om bilar och andra fordon så 
att de själva kan lösa problem som 
uppkommer på sina egna fordon. 
Mekargruppen är även till för att vi i 
församlingen ska kunna möta konfir-
manderna i deras eget intresse. Detta 
är ett sätt för kyrkoverksamheten att 
nå ut till alla genom att hänga med i 
trenderna och på så sätt nå ut till fler 
människor. 

Hampus och Ossian
Unga ledare i Rödeby församling



Mekagruppen vid ett av sina tillfällen i verkstaden där de får lära sig mer om hur bilar och deras mekanik fungerar.

Foto: Josefin Casteryd / Ikon

svenskakyrkan.se/actgavoshop

En veckas lön till en mentormamma. Krafttag som
räddar liv och minskar barnadödlighet i utsatta områden.

EXEMPEL

MAMMAKRAFTER, 305 KR

GE MOD, HOPP OCH
MEDMÄNSKLIGHET
Gåvor som verkligen
betyder något. Vad vill du ge?
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Våra verksamheter har öpp-
nats upp och vi kan träffas mer 
normalt. Det är betydelsefullt att 
kunna mötas igen i barngrup-
perna, körerna, konfirmanderna, 
unga ledare m fl.

Jag tror att vi i möten finner ge-
menskap vilket gör att vi känner 
oss mer tillfreds i våra liv.
Ta en fika, träffas, umgås och 
prata med någon är bra.

Vi kan nu också fira gudstjänst, 
dop, bröllop och ta avsked på ett 
bättre sätt än under pandemins 
restriktioner.

Kyrkovalet är avklarat och för 
vår församling innebar det 
ingen förändring. Det är samma 
mandatfördelning som tidigare. 
Fullmäktige och kyrkoråd har en 
ny period framför sig att arbeta 
för församlingens grundläggande 
uppgift: att fira gudstjänst, be-
driva undervisning samt utöva 
diakoni och mission.
Tillsammans har vi, alla förtro-
endevalda och personal, detta 
ansvar.

Välkomna! 

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Resultat av kyrkovalet
Den 19 september var det Kyrkoval. 
Den slutgiltiga röstsammanräkningen visar på ett valdeltagande på �8,�9%, 
vilket är något lägre än �0�7 som var ett rekordår med �9,08 %. 

Resultat för kyrkofullmäktige i 
Rödeby församling:  
Socialdemokraterna ��,�% 
Borgerlig samverkan ��,6% 
Hållbar församlingsgemenskap �8,5% 
Sverigedemokraterna ��,�% 
Valdeltagandet i församlingen var �0,55%.
Mer information om valresultatet finns på: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

I nästa nummer av Församlingsnytt presenteras det nya Kyrkorådet.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

:  


/ 

BRYT EN 
TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act
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Säkerhetskontroll av gravstenar

Rödeby församling är ansvarig för att kontrollera att 
gravstenarna på kyrkogården är säkert monterade.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplat-
sen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att grav-
anordningen, det vill säga gravstenen inte utgör något 
hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen.

Centrala gravvårdskommittén, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuni-
versitet har tagit fram nationella riktlinjer. En sten som 
är högre än 30 cm ska klara ett drag/tryckbelastning 
på 35 kg. Det ska finnas godkända dubbar. En sten 
som inte klarar den belastningen riskerar att välta och 
skada personal, allmänhet och egendom. Gravstenen 
kan också gå sönder om den faller.

Vi kommer under hösten och vintern arbeta med att kontrollera stenar och de gravrättsinnehavare som har gravste-
nar som utgör fara kommer att bli kontaktade.

Kyrkvaktmästarna

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
Under hösten och vintern arbetar vi med att kontrollera stenarna 
på Rödeby kyrkogård.

123 107 90 37

med jultema
Musikkväll

Av/med: 
Barn- & ungdomsplanet Karlskrona

För att Swisha ett bidrag till gåvor till våra patienter:

Tisdag 14 december kl. 18.30
i Rödeby kyrka

(och som onlineevenemang)

Tack vare det gynsamma vädret kunde vi 
som planerat tända upp kyrkogården med 
�00 marschaller och eldkorgar vid grav-
smyckningen fredag 5 november. Det blev 
både vackert och stämningsfullt!

Det blev många trevliga samtal och mö-
ten både på kyrkogården, vid kaffet i kyr-
kan och vid korvserveringen i kapellet.

Alla helgon

Eldkorgar och marschaller lös upp kyrkogården
vid gravsmyckningen fredag 5 november.
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Anslagstavlan

Rödeby lyser
1:a advent

är du välkommen
att tända ljus i kyrkan

klockan 16-20.
Om vädret tillåter tänder vi 
även upp med marschaller 

utanför kyrkan.

Tillsammans lyser vi 
upp vinterkvällen!

Ekumenisk 
nyårsdagsmässa

med Filadelfia i Rödeby

1 januari kl 16.00
i Rödeby kyrka.

Senorenteamet medverkar.

Välkommen!

Musikgudstjänst 
Trettondedag jul

6 januari klockan16.00
i Rödeby kyrka.

Sandgrenska Manskören
medverkar.

Fastlagssöndagen
Gudstjänst 27 februari

klockan 10.00.
Kyrkokören medverkar. 

Kyrkkaffe med semla 
i församlingshemmet.

Till förmån för  
Act Svenska kyrkan

Välkommen!

Middagsbön
med lunch

Varannan tisdag,
jämna veckor, t o m 14/12.

 
Vi inleder med andakt 

klockan 12.00
i församlingshemmet.

Pris 50 kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

 Vi är tillbaka igen 25/1.

Församlingsaftnar
Onsdag 16 mars klockan 18.00 

i församlingshemmet.
Lena Johansson och 

Dan Almqvist sång och musik.

Onsdag 30 mars klockan 18.00
i församlingshemmet.

Program ej klart.

Fika och lotteri.
Till förmån för Fasteaktionen

Act Svenska kyrkan.

Välkommen!

Julgudstjänst
med julspel
Söndag 4:e advent

klockan 11.00 i Rödeby kyrka.

Barn och ungdomar från
församlingen medverkar.

Varmt välkommen!

Efterlyses!
Vi efterlyser brudklänningar och 

bröllopsbilder från olika 
årtionden att ställa ut i

Rödeby kyrka lördag 5 februari.

Eftermiddagen kommer gå i 
bröllopets tecken då 

Karlshamns Musiksällskap gästar 
oss och bjuder på 

”Världens Bröllopsmusik”
klockan 14.00.

Hör av dig till expeditionen om du 
har något att låna ut till 

utställningen 0455-33 77 33 eller 
rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se

Luciagudstjänst
Söndag 12 december
bjuder barnkörerna på

luciatåg i kyrkan 
klockan 16.00.

Välkommen!

Julmarknad
Onsdag 1 december

klockan 10-14 och 15-18.
Knallar med försäljning i

församlingshemmet. 
Korv, glögg, kaffeservering

och stort lotteristånd utanför 
församlingshemmet.

I samverkan med Träffpunkten 
skapar vi en ny tradition i Rödeby.

Varmt välkommen!

Musikkväll
tisdag 14 december

klockan 18.30 i Rödeby kyrka.

Barn- och Ungdomsplanet i
Karlskrona bjuder på sång och 

musik med Jultema.

Vi kommer samla in en frivillig 
gåva till deras patienter.

Varmt välkommen!
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Adventsmässa 28 november klockan 10.00
1 i advent. Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 2 december klockan 09.00

Gudstjänst söndag 5 december klockan 10.00
2 i advent. Kyrkkaffe.

Luciagudstjänst söndag 12 december klockan 16.00
3 i advent. Luciatåg med barnkörerna. Glögg och pepparkakor.

Musikkväll med jultema tisdag 14 december klockan 18.30
Se annons på sidan 9.

Veckomässa onsdag 15 december klockan 18.00

Morgonmässa torsdag 16 december klockan 09.00

Julfest i Kopparemåla lördag 18 december klockan 15.00

Julgudstjänst med julspel söndag 19 december kl 11.00
4 i advent. Barn och ungdomar från församlingen medverkar.

Julnattsgudstjänst fredag 24 december klockan 23.30
Julafton. Kyrkokören sjunger.

Julotta lördag 25 december klockan 08.00
Juldagen.

Gudstjänst söndag 26 december klockan 10.00
Annandag jul.

Ekumenisk nyårsdagsmässa 1 januari klockan 16.00
Nyårsdagen. Tillsammans med Filadelfia, Rödeby.
Senorenteamet sjunger och spelar.

Gudstjänst söndag 2 januari klockan 10.00
Söndagen efter nyår. Kyrkkaffe.

Musikgudstjänst torsdag 6 januari klockan 16.00
Trettondedag jul. Sandgrenska manskören medverkar.

Mässa söndag 9 januari klockan 10.00
1 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Mässa söndag 16 januari klockan 10.00
2 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 20 januari klockan 09.00

Mässa söndag 23 januari klockan 10.00
3 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 26 januari klockan 18.00

Gudstjänst söndag 30 januari klockan 10.00
4 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 3 februari klockan 09.00

Världens Bröllopsmusik lördag 5 februari klockan 14.00
Karlshamns Musiksällskap med gäster. Utställning av bröllops- 
foto, klänningar mm genom tiderna. 

Mässa söndag 6 februari klockan 10.00
Kyndelsmässodagen. Kyrkkaffe.

Mässa söndag 13 februari klockan 10.00
Septuagesima. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 17 februari klockan 09.00

Mässa söndag 20 februari klockan 10.00
Sexagesima. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 23 februari klockan 18.00

Gudstjänst söndag 27 februari klockan 10.00
Fastlagssöndagen. Kyrkokören medverkar. 
Kyrkkaffe med semla i församlingshemmet till förmån för 
Fasteinsamlingen, Act Svenska kyrkan.

Askonsdagsmässa onsdag 2 mars klockan 18.00

Morgonmässa torsdag 3 mars klockan 09.00

Mässa söndag 6 mars klockan 10.00
1 i fastan. Kyrkkaffe.

Mässa söndag 13 mars klockan 10.00
2 i fastan. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 17 mars klockan 09.00

Mässa söndag 20 mars klockan 10.00
3 i fastan. Kyrkkaffe.

Gudstjänst söndag 27 mars klockan 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag.  Kyrkkaffe.

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.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan senast � april.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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



��

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

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

 Kantor      �� 77 �6, mobil 070�-�7 78 ��
 Erik Karlinius    erik.karlinius@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 ��
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson
 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


