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Gustaf Hellsing/Ikon

Skördetid!

Skördetid
Hösten, skördens tid efter allt arbete
som man lagt ner. Trädgårdens skörd
ger oss kanske än mer arbete med att
ta hand om den som att vi kokar sylt
och kompotter, gör marmelader. Hösten är även jaktens skördetid. Efter ett
år av viltvård med stödutfodring och
inventering av viltbeståndet så får vi
skörda. Nutidsmänniskans skördetid
är kanske mer under semestertid och
långhelger, en slags vilans skörd efter
ett års arbete. Skördar vi goda relationer då? Och var hittar vi dom? Ja
oavsett var vi är i livet så finns där
en relation vi alltid kan arbeta på och
som vi har svårt att misslyckas med,
bara vi försöker och söker relation.
Jag syftar så klart på vår relation med
Gud.
Att ha ett aktivt böneliv, det vill säga
att regelbundet ha stora som små samtal med Gud under dagen, ger oss förutsättning att bygga en relation med
den som ytterst betyder allt för oss.
Samtal som allt mer kan övergå till att
lyssna, inte till ord utan till Ordet. Vi
kommer närmare vår grund och vårt
ursprung när vi låter oss vila i närvaron av Gud. Det är här som vi slår rot i
Gud samtidigt som vi finner våra egna
rötter, vår sanna identitet. Guds avbild. När vi har byggt om denna slags
relation handlar det inte längre om
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att ta sig i kragen och få bönestunden
gjord. Nej nu är vårt kärleksförhållande etablerat och nu handlar det om
vad vårt hjärta begär och längtar efter,
den andre. Här finns nu en längtan efter fullständig samvaro med Gud och
i hans närvaro fattas du intet. Skörden
är nu bärgad.
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Prästgården såld!!
Efter ett långt förberedelsearbete
med många diskussioner om för- och
nackdelar med att behålla vår prästgård eller sälja den, har vi nu nått vägs
ände. Karlskrona kommun har lagt ett
bud som Kyrkorådet nu har accepterat
och sen skall det tas slutgiltigt beslut
i Kommunfullmäktige också. Det är
en glädje vi känner över att vår anrika
prästgård nu får fortsätta i allmännyt-

tans tjänst till Rödebybornas fromma.
Vi kan nu gå vidare med tillbyggnaden
av Senapskornet där vi får gemensamma personallokaler. Vi räknar med att
kunna flytta in någon gång efter sommaren 2020.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Ett pampigt välkomnande i kyrkan!
Vid kyrktornets renovering 2016
fann man en nedplockad ljuskrona

och arbetet började med att ta reda
på om den var komplett, varifrån den
kom och om den skulle gå att restaurera och använda igen.
Efter lite efterforskning visade det
sig att kronan skänktes till församlingen av syskonen Johan och Louise Rubin från Bubbetorps gård 1877. Alltså
till nuvarande kyrkas invigning.
I början av september i år kom den
tillbaka från Dahlströms metallgjuteri på Gotland, som restaurerat och
kompletterat den med de delar som
saknats.

Ljuskronan hängs upp i vapenhuset.



Nu pryder denna magnifika krona
återigen kyrkan, närmare bestämt vapenhuset.

Hej alla församlingsbor!
I skrivandes stund är det
sommarvärme ännu i slutet
av augusti.
På vårt Kyrkorådssammanträde den 28 augusti beslutade
rådet att anta Karlskrona kommuns bud på prästgården. Nu
börjar processen med allt vad
det innebär. Handlingar ska
skrivas på, avtal fastställas
mm. Bygglov ska lämnas in
för kontor och administrationsbyggnad, som blir en tillbyggnad vid Senapskornet. Den
beräknas vara klar september
2020.
Vi närmar oss Alla helgons
dag som är en kristen högtid,
som firas till martyrer och helgons ära. Den har utan avbrott
ingått i det svenska kyrkoåret
sedan medeltiden. I Finland
och Sverige är Alla helgons
dag en allmän helgdag. Den
inföll tidigare alltid 1 november
men flyttades 1772 till första
söndagen i november. Vid den
svenska helgdagsreformen
1953 flyttades den till lördagen
som inföll mellan den 31 oktober och 6 november.
Seden att tända ljus på gravarna i Allhelgonatid växte
fram mot slutet av 1800-talet.
När vi kommer fram i slutet
av oktober är det stor skillnad
när dagarna börjar skymma
tidigare. Då smyckar vi våra
gravar och tänder ljus. En tid
att tänka på de som stått oss
nära, som inte lever längre.
Tid att tänka på våra egna liv,
på hur korta de är och vad vi
gör av dem. Vi kanske i nuet
ska skänka en tanke till de
som lämnat oss men jag tror
också att vi behöver vara närvarande för våra kära!
Välkomna och se!
Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Allhelgonahelgen

Foto: Albin Hillert/Ikon

Inför allhelgonahelgen besöker många kyrkogården för att smycka gravar och tända ljus.

Tid för eftertanke
Inför denna helg går ofta våra tankar
till de som nu inte längre finns med
oss i detta livet. Många av oss vill gärna besöka en kyrkogård vid denna tid.
Företrädesvis där vi har anhöriga begravda annars kanske vi söker oss till
närmsta kyrkogård där vi finner vila
och plats för eftertanke. Det är vanligt
att vi vill tända ett ljus på graven eller
i en gemensam gravljushållare. Detta
kan vara ett sätt för oss att formulera
en känsla av tacksamhet, saknad eller
något annat. På kvällen är det ett fantastiskt ljusspel på våra kyrkogårdar
som motar undan novembermörkret.
Många är det som promenerar runt
med sina tankar om det som varit och
det som väntar oss alla.
Om vädret tillåter kommer vi att
tända marschaller och en del kommer
vi att sätta i spannar längs med kyrkomuren som skydd mot vinden. Detta
ger ett färgrikt inslag och vi hoppas
att man runt om i Rödeby gärna tänder marschaller och ställer på trappan
eller vid tomtgränsen. Så får vi allhel-

gonahelgen till att lysa upp hela Rödeby, likt de ljus vi tänt på våra käras
gravar.
Inför allhelgonahelgen gör våra
vaktmästare extra fint på vår kyrkogård. Det finns även ett begränsat antal kransar och gravljus att köpa. Vi
kommer att bjuda på kaffe och korv
både på torsdagen från klockan 15.00
och på fredagen från klockan 11.00
inför helgen, präst kommer att vara på
plats båda dagarna.
Verner von Heidenstams dikt:
”Gravskrift”
Sätt dig vid min grav en stund.
Där är så tyst och ensamt.
Tala till mig vänligt och stilla
som till en, som ej kan svara.
Mig förunnades det ofattbara
att som människa
få leva några år på jorden.
Gläd dig du, som än ser solen.

Gudstjänster
vid alla helgon
Alla helgons dag
lördag 2 november
klockan 10.00.
Mässa. Kyrkkaffe.
Söndagen efter
alla helgons dag
söndag 3 november
klockan 16.00.
Minnesgudstjänst.
Ljuständning för de som
lämnat oss under året.
Kyrkokören sjunger.
Kyrkkaffe.
Varmt välkommen!

Mats Svensson
Kyrkoherde


Askgravlunden på Rödeby kyrkogård.

Kyrkogården - en oas i församlingen
Mitt i vårt samhälle ligger kyrkan
och runtomkring vår vackra välskötta
kyrkogård, som en lugn välkomnande
oas. Kyrkogården är inte endast en
begravningsplats, utan också en plats
för eftertanke, vila, minnen och som
används av många varje dag.
Söder om kyrkan ligger den äldsta
delen, som man troligen begravde på
redan innan den första kyrkan byggdes. Den norra delen, närmast skolan,
skapades under 1940-talet. Öster om,
bakom kyrkan, ligger de delar som
är yngst och togs i bruk på 80-talet.
Där finns både kistgravplatser och
urngravplatser, men även minneslunden och askgravlunden som invigdes
2007.

Många gravskick

På Rödeby kyrkogård finns de flesta
gravskick representerade. Rödeby
församling vill möjliggöra en stor valfrihet för den som vill ha sin gravplats

här. Det som gäller för samtliga gravskick är att gravrätten är 25 år.

Kistgravplats

Det mest traditionella gravskicket
är kistgravplats. Det betyder att kistan sänks ned i graven under begravningsakten. På Rödeby kyrkogård går
det att få kistgravplats på det nyaste
området bakom kyrkan. Men det finns
också möjlighet att få en plats på de
två äldre delarna närmast kyrkan. Där
finns många vackra gravplatser som
blivit återlämnade av tidigare gravrättsinnehavare och som åter kan upplåtas. Vid kistbegravning får anhöriga
vara med vid gravsättningen, resa en
gravsten, som blivit godkänd av församlingen samt plantera växter och
placera blommor i vas.

Urngravplats

Förutsättningen för urngravplast är att
stoftet kremerats. Till en urngravplast

går det åt mindre yta. Därför går det
bra att sätta ned en urna i en tidigare
kistgrav som anhöriga äger gravrätten
till, om det finns utrymme. Det finns
även en sektion på kyrkogården som
speciellt har utformats för urngravplatser. Vid urnsättning får anhöriga
närvara vid nedsättningen, resa gravsten, eller komplettera den som finns,
samt plantera växter och placera
blommor i vas.

Minneslunden

Minneslunden ligger längst bort i
skogsbrynet på kyrkogården. Härligt
skuggad av vackra tallar som sträcker
sig mot himmelen. Där finns en fontän med porlande vatten och bänkar
att sitta på. Huvudtanken med minneslunden är att gravplatsen är helt
anonym det betyder att anhöriga inte
får närvara när askan sätts ned på den
allmänna gravplatsen. Här används
heller inte urna och askan grävs ned

utan hölje. Det finns heller ingen
gravkarta över var askorna ligger. Vid
minneslunden finns det en gemensam
plats att sätta blommor på under sommartid och ljus under vintertiden. Att
lägga blommor på gräsytan där askorna finns är däremot inte tillåtet.
Här behöver den anhörige inte tänka
på skötsel eftersom församlingen ansvarar för vården av platsen. Det som
gör att vissa väljer detta gravskick är
just att de inte har något skötselansvar,
men att det är en plats att komma till
och minnas. Men tanken är även att
de anhöriga ska kunna besöka vilken
minneslund som helst och där kunna
minnas den avlidne. Nackdelen är att
det inte går att ångra sig när askan är
satt, om behovet av en speciell plats
med den avlidens namn uppstår.

Askgravlunden

Askgravlunden är det gravskick som
senast möjliggjorts på Rödeby kyrkogård. Den skapades och invigdes år
2007. Anledningen till detta var just
att församlingen ville erbjuda ett mellanting mellan konventionell gravplast
och minneslund. Ett gravskick som
enligt många innehåller fördelarna
från de andra båda gravskicken. Gravsättningen av askorna äger rum på en
gräsyta där platsen markeras med en
sten med ett nummer. Den avlidnes
namns graveras sedan på en platta

med samma nummer som sätts upp
på den vackra stenskulpturen i form
av en delad trädstam. På så sätt finns
namnet på de gravsatta där, samtidigt
som de anhöriga inte har något ansvar
för vård av en gravplats. Naturligtvis
finns där en gemensam smyckningsplats att sätta blommor och ljus vid
besök. En annan fördel är att det går
att placera två askor tillsammans om
anhöriga önskar och självklart får de
närvara vid sättningen av askan. I anslutning till askgravplatsen finns det
även en vattenkälla och bänkar för
stillhet och meditation.

Skötselansvar

Församlingen ansvarar för kyrkogårdens skötsel och omvårdnad. Medel
för detta tas upp genom begravningsavgiften som alla som bor i Rödeby
församling betalar. I denna avgift ingår även gravöppning, gravrätt 25 år
samt möjlighet till lokal för begravningsakten.
Det ansvar som åligger gravrättsinnehavarna är god skötsel och tillsyn
av gravarna och gravstenarna. Nya
direktiv har getts när det gäller säkerheten på gravstenar. En gravsten ska
tåla 35 kilos tryck, om den inte gör
det så är gravrättsinnehavaren skyldig
att åtgärda detta. En gravsten som inte
klarar av detta tryck läggs ned av säkerhetsskäl av församlingen samtidigt

som gravrättsinnehavaren meddelas.
För den som inte önskar eller har
möjlighet att sköta sin gravrätt kan
denna tjänst köpas av församlingen.
Priset varierar beroende på gravens
storlek m m. Summan räknas årligen
upp och därför går det endast att lösa
ett år i taget. I avtalet ingår skötsel
samt en sommarplantering av blommor och en vinterkrans.

Återlämning av gravar
och gravstenar

Gravrätten för samtliga gravrätter är
25 år, samma begränsning gäller den
graverade namnplattan i askgravlunden. Om en ny gravsättning sker i en
gammal grav, så räknas gravrätten
fram ytterligare 25 år. Det är också
viktigt att se till att det finns en aktuell
gravrättsinnehavare för varje gravrätt,
något att vara observant på när någon
avlider som själv är gravrättsinnehavare.
När gravrätten går ut så meddelas
gravrättsinnehavaren detta och erbjuds möjlighet att förlänga gravrätten mot ersättning. Om inte gravrättsinnehavaren vill det, tas stenen ned
och får tas om hand av innehavaren
om denne inte avstår sitt ägaranspråk.
Då tar församlingen hand om stenen
och har rätt att destruera den.

Kyrklig begravning

För den som tillhör Svenska kyrkan
och betalar kyrkoavgift ingår vid
dödsfall begravningsgudstjänst i kyrkan, med präst, musiker och vaktmästare. Vid jordbegravning ingår
processionsbärning till gravplatsen.
Efter akten erbjuds möjlighet att utan
kostnad använda församlingshemmet till minnesstund. I samband med
dödsfallet äger själaringning rum samt
tacksägelseringning och vid alla helgonahelgen ringning i samband med
minnesgudstjänst. Ytterligare tar församlingen pastoralt ansvar före, under
och efter dödsfallet i form av möjlighet till samtal, enskild själavård och
stöd.

Mats Svensson
Kyrkoherde
Det finns många olika gravskick på Rödeby kyrkogård.

Första hjälpen
vid sorg

Konkreta tips som gör det lite lättare
att finnas där för någon som sörjer.
Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig.
Tipsen på den här affischen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet
av att möta och stötta människor i sorg och är bara några av de många saker
vi som medmänniskor kan göra för den som sörjer. Underskatta inte det lilla,
även en liten insats kan få stor betydelse. Vill du ha mer stöd eller någon att
prata med är du välkommen till din församling. Du hittar kontaktuppgifter och
fler konkreta tips på svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg

Ta ansvar för kontakten

Bryt tystnaden

Ge utrymme

Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi kan
undvika att säga ”Ring mig om det är något,
jag finns här” eftersom risken är stor att den
sörjande inte orkar vara den som hör av sig.
Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig på
tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får vi
inget svar och det är helt okej, den sörjande
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa tillbaka, igen och igen.

Många känner att det är svårt att höra av
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om
personen börjar gråta? Men det viktiga är
inte vad vi säger utan att vi bryter tystnaden.
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare att
både skicka och svara på.

Ofta är det många som sörjer en människa
samtidigt, där alla har haft sin egen relation
och historia med den som dött. Det är viktigt
att vi låter den närmast sörjande vara i fokus
och undviker att ta över med våra egna minnen
och känslor. Vi måste komma ihåg att låta den
sörjandes känslor, oavsett vilka de är, vara
de som gäller. Våra tankar och berättelser är
såklart också viktiga – men inte viktigast.

Ta initiativ

Visa närvaro

Ha tålamod

Det är bra om vi som stöttar kan vara den som
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på fika,
kolla på en film eller ta en promenad i all sin
enkelhet. Många som sörjer längtar efter en
paus i sorgen och lite vanligt liv. Tänk på att
den vi bjuder in kanske tackar nej och att det är
helt okej, det viktiga är att vi frågar – och att
vi vågar fråga igen.

Många av oss är rädda för att tränga sig på och
det slutar ofta med att vi inte hör av oss alls.
Kanske tänker vi att den sörjande behöver vara
ifred eller att man ska vänta lite med att höra
av sig tills ”det värsta gått över”. Det är viktigt
att vi tydligt visar att vi finns där så att den
sörjande inte känner sig isolerad, utanför eller
ignorerad.

Varje sörjande har sin egen sorgeprocess, vilket
vi behöver ha förståelse för och tålamod med.
Det kan finnas en risk att vi försöker trösta bort
sorgen eller visar frustration över att den håller
i sig. Sorg har inget bäst-före-datum och det
finns ingen normal eller onormalt lång tid som
det tar att sörja. Vissa saker behöver helt enkelt
berättas om och om igen, så låt din medmänniska
älta det som har hänt, det kan vara en viktig del
i att förstå och bearbeta sorgen.

illustration: stina löfgren. sk17757



Kyrkogårdens lönnallé
Under 2018 påbörjade vi, i samarbete med Länsstyrelsen, arbetet med att ta ner och hamla tillbaka vår lönnallé
på kyrkogården. De befintliga träden hade dålig vitalitet,
svampangrepp och djup röta i stammen.
Vid hamlingen upptäcktes dock att träden var i sämre
skick än väntat vilket utgjorde fara för besökare, personal
samt gravplatser. I sluet av sommaren togs därför resterande träd ned och återplanetering kommer ske med svensklönn-skogslönn senare i höst.
På Länsstyrelsens inrådan har stammarna som tagits ned
placerats i utkanten av kyrkogården Här kommer de att
”leva vidare” som död ved till gagn för alla de trädlevande
insekter som behöver träd i just detta skicket för sin fortlevnad. De har helt enkelt blivit en biodepå eller faunadepå.

Kyrkvaktmästarna

Några av träden i allén, med djup röta i stammen, som togs ned
i slutet av sommaren.

Sommaräng för fjärilar och bin
Under sommaren har du kanske lagt märke till de små
ängarna på kyrkogården. Vi har endast klippt gångar runt
områdena för att även här bidraga till den biologiska mångfalden och då främst alla bin, humlor och fjärilar. Ängarna
har sedan slagits med lie av vår vaktmästare John Viberg.
Framöver fortsätter vi arbetet genom att bland annat
plantera lökar och så frön som kommer bilda fina blomsterängar till sommaren.

Kyrkvaktmästarna

I somras möttes man som besökare på kyrkogården av små
ängar här och var.

Häckar i dåligt skick
Under sommaren har vi arbetat med att ta bort buxbomshäckarna på östra delen av kyrkogården. Detta har gjorts
både på grund av ålder men också eftersom de var i så
dåligt skick. Områdena har såtts igen med gräs.

Kyrkvaktmästarna

De buxbomshäckar, på östra kyrkogården, som varit i dåligt
skick har tagits bort under sommaren.



Anslagstavlan
Är du intresserad av
att handarbeta?
Rödeby kyrkliga syförening
träffas sista tisdagen i
månaden klockan
15.00 i församlingshemmet.
Kaffe och andakt.
Välkommen!

Gravsmyckning

I samband med gravsmyckningen erbjuder vi
i år lite olika alternativ för en stunds social samvaro.
Välkommen in i kyrkan för ljuständning och en kopp kaffe
hos Lena och Kerstin fredag 1 november kl 11.00-15.00.
På kyrkogården bjuder vaktmästarna på korv och svarar på
frågor torsdag 31 oktober och fredag 1 november
klockan 15.00-18.00. Dessa dagar har vi även försäljning av ett
begränsat antal kransar och ljus.
Varmt välkommen till kyrkogården i allhelgonatid.

Önskar du besök
av församlingen

Hör av dig till expeditionen
tel 0455-33 77 33.

Tacksägelsedagen

Söndag 13 oktober
Spaghettigudstjänst
med barnkörerna, barngrupperna
och konfirmanderna.
Utsmyckning och utställning i
församlingshemmet med
barngruppernas alster.
Lunch i församlingshemmet.
Anmälan senast onsdag 9/10
på telefon 337733 eller
via e-post rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se.

Middagsbön
med lunch
Varannan tisdag,
ojämna veckor.
Vi inleder med andakt
klockan 12.00
i församlingshemmet.
Pris 50 kr.
Välkommen till en
god gemenskap!

Facebook

Gå in och gilla oss på:
”Rodebyforsamling”
och se vad som
är på gång!

Kyrkskjuts

Ring expeditionen 33 77 33,
senast torsdag mellan
10-12 för samordning
av kyrkskjuts till
huvudgudstjänst.

Kyrkofullmäktige

Sammanträde i församlingshemmet
onsdag 6 november kl 19.00.
Välkommen!
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Allsångskväll

tisdag 3 december
i församlingshemmet.
Vi sjunger julsånger
tillsammans med
Kyrkokören.
Gröt och skinksmörgås
40 kronor.
Till förmån för Julinsamlingen.

Musikal

Varmisar och Kalla Kårar
med barnkörerna och Lol.
Barntimmar och Miniorer
bjuder på kyrkkaffe.
Söndag 24 november
klockan 16.00 i Rödeby kyrka.
Välkommen!

Tycker du om att
lösa Korsord?
Kom till vår trevliga
gemenskap.

Varannan måndag,
jämna veckor,
kl 09.30-11.00 i
församlingshemmet.
Varmt välkommen!

Svårt att läsa?

Vi skickar gärna hem en cd-skiva
med det inlästa församlingsbladet.
Hör av dig till expeditionen på
telefon 0455-33 77 33 eller via
e-post: rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Gudstjänst med små och stora 29 september kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 3 oktober kl 09.00
Mässa med små och stora 6 oktober kl 10.00
16 e. tref. Kyrkokören medverkar.
Kyrkkaffe med äppelkaka serveras av Rödeby Centern
och Centerkvinnorna i församlingshemmet.
Spaghettigudstjänst 13 oktober klockan 10.00
Tacksägelsedagen. Barngrupperna, barnkörerna,
och Konfirmanderna medverkar.
Efteråt serveras lunch i församlingshemmet.
Anmälan till lunchen senast 9/10 på tel 33 77 33.
Morgonmässa torsdag 17 oktober kl 09.00
Mässa med små och stora 20 oktober kl 10.00
18 e. tref. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 23 oktober kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 27 oktober kl 10.00
19 e.tref. Födelsedagsfest för församlingens
80-, 85-, 90- och uppåt åringar födda juli-december.
SPF-kören, sång. Kyrkkaffe.
Mässa med små och stora 2 november kl 10.00
Alla helgons dag. Kyrkkaffe.

Minnesgudstjänst 3 november kl 16.00
”Alla själars dag”. Minnesgudstjänst för de som
avlidit under året. Kyrkokören sjunger. Kyrkkaffe.
Gudstjänst med små och stora 10 november kl 10.00
21 e. tref. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 14 november kl 09.00
Ungdomsmässa söndag 17 november kl 10.00
Söndagen f. domssöndagen. Konfirmanderna medverkar.
Kyrkkaffe serveras av Unga ledare.
Gudstjänst med små och stora 24 november kl 10.00
Domssöndagen. Kyrkkaffe.
Musikal söndag 24 november kl 16.00
Varmisar och Kalla Kårar framförs av barnkörerna och
Lol. Barntimmarna och Miniorerna bjuder på kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 27 november kl 18.00
Morgonmässa torsdag 28 november kl 09.00
Adventsmässa 1 december kl 10.00
1 i advent. Kyrkokören sjunger. Konfirmanderna
medverkar. Kyrkkaffe.
Gudstjänst med små och stora 8 december kl 10.00
2 i advent. Kyrkkaffe.
Med reservation för ändringar. Se våra predikoturer
eller www.svenskakyrkan.se/rodeby

Välkommen till en god gemenskap när vi äter lunch
tillsammans i församlingshemmet.
Lunchen serveras varannan tisdag, ojämn vecka,
t o m vecka 51. Pris 50 kronor.
Vi inleder med middagsbön klockan 12.00.

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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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Lindvägen 14				
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 			33 77 30, mobil 0703-37 73 39
Mats Svensson			
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
					
Komminister		
		33 77 31, mobil 0703-37 79 93
Wictor Wallin				
wictor.wallin@svenskakyrkan.se				
Assistent				33 77 33
Diana Pettersson			
diana.pettersson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer			33 77 35
Marie Skyllberg			
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se
Kantor 				33 77 36, mobil 0703-37 78 42
Lena Johansson 			
lena.margareta.johansson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog 		33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Moa Arnberg-Håkansson		
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, John Viberg
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se
Tel tid må - fre 09.00-09.30
Kyrkorådets ordförande 			
Göran Karlsson			
0733-74 38 03	
Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad			482 41
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