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Ekonomi - Bokslut 2018

Åretsresultat för år 2018 är ett plus på 169 671 kr.

Omslagsbild: Allsångskväll med
terminsavslutning.

Överskottet hänför sig till stor del på att vi fått in mer i kyrkoavgift
än vad vi budgeterat samt att den ekonomiska utjämningen inte
blev lika stor. Budgeterade kostnader för lägerverksamhet har blivit
lägre på grund utav att barngrupperna och barnkörerna har haft sitt
läger i Senapskornet, så därför inga övernattningskostnader.

Nr 2 2019.
Församlingsnytt utkommer 4 ggr/år.
Nästa nummer kommer i
september.

Årsredovisningen för år 2018 finns att hämta på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/rodeby eller på expeditionen i mitten av
juni 2019.

Bilder: Rödeby församling
om inget annat anges.

Vill du ha Församlingsnytt som taltidning.Kontakta exp 0455-33 77 33.
Tryck: Tryckcentrum, Karlskrona.
Församlingsnytt delas ut som
samhällsinformation av Svensk
Direktreklam.



Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Döpta

Det har varit en fantastisk vår med många möten bl a Vägens söndag.

En tid full av möten
Sommaren är här och vi får till mans
växla ner efter en ganska intensiv vår
i vår församling. Många har mötena
blivit runt musik, barn, ungdomar,
gudstjänst, skolavslutningar och det
är en välsignelse att få vara en del av
denna gemenskap.
Våren och den nu utslagna sommarprakten viskar skvallrande till
oss om att skaparen lever och vi med
den. Det har varit en fantastisk vår
med ”Vägens söndag” då vi hade biloch mc-utställning och efterföljande
musikgudstjänst. Rödebydagen med
samtal på torget och violin och pianokonsert i kyrkan. Vi har haft musikmässan ”I välsignan och fröjd” och
vi har haft skolavslutningar i kyrkan.
Våra andakter med lunch två gånger
i månaden. Allt detta och andra sammanhang har genererat många möten
med människor. Detta är diakoni i sitt
inledande skede.
Diakoni ses ofta som enbart att man
hjälper människor som lider ekonomisk nöd, missbruk, de som har hamnat snett i livet av olika anledningar.
Men den största mest utbredda nöden
i vårt samhälle idag skulle jag vilja
säga är den sociala nöden. Isolering,
ensamhet, oseddheten, brist på bekräftelse som människa. Saker som
kan leda till ovanstående situationer.
De saker som inte uppvägs av de so-

ciala medierna. Den verkliga ensamheten försvinner inte under täcket av
konstlade sociala kontaktnät utan det
är möten mellan människor som bygger broarna för ett varaktigt förhållande.
Vi som Rödeby församling vill
öppna upp för alla som söker sig ut
från det ensamma tysta rummet, till en
gemenskap, till möjlighet att engagera
sig så att andra också får må bra. Närvaron av Kristus blir så markant när
möten sker mellan oss här på jorden,
särskilt när de sker förbehållslöst och
låter mötet få vara ett verkligt möte.
Det är i varandras mylla vi får växa
och blomma, det är där vår längtan
lever.
Tack för dofter och smaker,
för färger och ljus,
för skapelsens skönhet,
för vindarnas sus.
Tack för möten och samtal,
för konst och musik,
för skrattet och gråten,
som gör livet rikt.
Morgon och afton, början och slut,
yta och kärna, höjder och djup,
allt tillhör dig, Gud, allt tillhör dig.

Vincent Lindström
Penny Dahlquist
Ellen Falkerup
Liv NIlsson
Tuva Friberg
Adrian Karlsson
Harry Hansson
Cassandra Fredriksson
Mino Fredriksson
Nelly Flintzberg
Johnny Strand
Lias Hultman

Vigda

Alexandra Skrapegård och
Erik Skrapegård

Avlidna

Stig Åkesson
Marina Persson
Gull-Britt Hallberg
Ingegerd Karlsson
Lennart Pettersson
Lennart Mattsson
Rune Andersson
Rune Olsson
Tage Gustafsson
Ally Persson
Stig Thörn
Ulla Petersson
Roy Persson
Carina Svensson
Roland Johansson
Ewy Ekelund
Samuel Olsson

Psalm 776 vers 2

Jag önskar er Guds rika välsignelse
i sommar!

Mats, er kyrkoherde


Vägens söndag
En underbar dag med många fina möten med
Rödebybor och utställare från flera delar av vårt
samhälle.
Det blir så tydligt vid dessa tillfällen att vi alla
är delar av en och samma kropp med våra olika
gåvor som är till gagn för andra.
Musikgudstjänsten med efterföljande grillning
blev pricken över i.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Rödebydagen
På torget kunde vi glatt konstatera att det är väldigt många som engagerar sig i Rödeby. Som vill att Rödeby skall leva och inte somna in i dvala.
Mötena blev många i det härliga vädret och flera valde att smycka sig med
en vacker ansiktsmålning av våra ungdomskonstnärer. Församlingen bidrog
även med en konsert i kyrkan med Katarina Andreasson och Hans Pålsson
som avslutning på en fin dag.



Allsångskväll med sommartema
En solig tisdagskväll i maj hade vi vår avslutning
för barngrupper och körer.
Härlig allsång i kyrkan med korvgrillning och
hoppborg efteråt.
Vi som får låna era fantastiska barn vill tacka för en
härlig termin och önska en Glad Sommar!

Vi ses till hösten.
Ewa, Bodil, Lena och Sofia

Egna favoriter tisdag 2 juli
Miranda Mikler, Ella och Sofia Palmgren,
piano och stämsång.
Så skön som solen i sin glans tisdag 9 juli
Gunillas Kvartett i en härlig kavalkad med
svängig 40-talsmusik som vi alla kommer ihåg
och har minnen till.
Musik som berör tisdag 16 juli
Pia Karlsson och Christel Gunnarsson, sång.
André Knutsson, piano.

Musik i sommarkväll

Dragspelsmagi tisdag 23 juli
Kallis Bengtsson bjuder på klassisk dragspelsmusik
som du aldrig har hört den förut.
Rödeby kyrka klockan 18.00.
Varmt välkommen i sommarkvällen!



Församlingens Unga ledare på äventyr i Rom.

En spännande helg i Rom
Vi unga ledare har under året varit i
full gång med att samla ihop pengar,
och måldestinationen var ju fantastiska Rom! Vi nådde vårt mål, och
hade väldigt roligt längs vägen. Romresan var ju början på sista kapitlet av
vår ledarutbildning som har inneburit
mycket känslor och lärorika möten på
olika sätt.
Nu tänkte vi berätta lite grann om
våra upplevelser i det fantastiska Rom,
en stad för såväl historiefantaster som
glassälskare!
Efter att vi hade slutat skolan den
femte juni möttes vi alla upp på Karlskronas centralstation för att ta tåget
ner till Köpenhamn tillsammans med
ledarna från Fridlevstads församling.
Vårt flyg till Rom avgick tidigt nästa
morgon den sjätte juni, därför åt vi
frukost på Kastrup där vi mötte ledarna från de andra församlingarna.


Från flygplatsen till hotellet åkte vi
buss med en svensk guide som berättade att det hade varit kyligt i landet
ett tag, men vi kom i samband med
att sommaren knackade på. Hon berättade också om olika platser längs
det fina landskapet vi åkte förbi på
vägen.
Vi lämnade av våra saker på hotellet och gav oss ut för att äta lunch på
en trevlig restaurang med riktigt god
pasta och pizza i stora portioner.
Efter det var det dags att påbörja vår
första guidade tur med vår trevliga
guide Solveig. Vi märkte snabbt att
Rom kryllar av turister från hela världen som guidas runt på olika språk.
Turen började runt Forum Romanum,
som var ett torg där politiska möten,
handel och ceremonier ägde rum.
Platsen är utgrävd och här hittar du
bland annat Saturnustemplet, Titusbå-

gen och Vestalernas hus. Vi fick lära
oss att anledningen till att många av
Roms historiska byggnader finns kvar
är att de blev kyrkor, fastän inte många
används som det idag, utan mer som
turistattraktion.
Efter en glasspaus vandrade vi mot
Colosseum, som på nära håll var helt
kolossalt! Vi tog oss uppför de branta
trappstegen och fick se en utställning
med modeller av hur livet runt Colosseum var och hur allt fungerade. Man
kunde också se gamla saker som mynt
från arenan och djur som gladiatorer
slogs mot. Sedan gick vi ut i själva
amfiteatern, och fick en ännu mer fantastisk bild av platsen. Det var riktigt
häftigt att se, man blev riktigt imponerad! Vår guide berättade mycket intressant om stället, som hur man satt
på läktarna efter samhällsklass.
Vid det här laget var i alla trötta och

varma, men styrde våra steg mot Hard
Rock Café där vi åt middag. Maten
var väldigt god och det var ett trevligt
ställe. (Pluspoäng för det glutenfria!)
Efter det promenerade vi mot hotellet
där vi alla somnade gott.

min personliga favorit-sevärdhet från
Rom - Fontana Di Trevi! Ett oerhört
mysigt litet torg med små butiker och
en vacker, stor (!) fontän utsmyckad
med bland annat väldetaljerade statyer.

Efter en härlig första dag i Rom full
av nya intryck var det dags att stiga
upp tidigt för ännu en intressant guidad tur av Solveig, fast runt nya delar
av staden. Men först var det dags att
testa på hotellets goda frukost. Därefter gav vi oss ut på dagens promenad
varav första stopp var Viktor Emanuel-monumentet, då det var riktigt
varmt fick vi redan där fylla på vattenflaskorna.

Efter en kort paus vid fontänen för
att ta lite bilder bar det av mot Spanska trappan som låg endast en knapp
kilometer därifrån. Där samlades vi
ihop och gick upp för den välkända
Spanska trappan som ironiskt nog
finns i Italien, för att ta oss till ännu
en mysig Italiensk restaurang för en
pastalunch! Mätta och belåtna fick vi
alla 4 timmars fritid att spendera på
valfritt sätt: några valde att shoppa,
vissa tog en gelato eller två och en del
ville tillbaka till hotellet för att ladda
upp med ny energi inför kvällen.

Vi fick bland annat reda på att häststatyn uppe i mitten på monumentet
var lika lång som en 12-meters buss!
Det kunde man inte tro när man stod
där nere. På väg mot Pantheon, en
häftig kyrka full av historia, passerade
vi genom en vacker park tillhörande
Palazzo Venezia. Där satte vi oss en
stund för en liten vilopaus med lurarna i öronen så att guiden fortfarande
kunde berätta om platsen.
Väl framme vid Pantheon fick vi se
till att täcka både axlar och knän då
det finns klädkoder att följa om man
vill komma in i de Italienska kyrkorna! Det var en riktigt häftig upplevelse att se Pantheon både invändigt
och utvändigt. Sedan var det dags för

Kvällens sista aktivitet var ett besök
på museet om cappuccinomunkarna, intressant och lite skrämmande.
Självklart avslutades kvällen med en
god Italiensk middag, denna dagen på
en mysig restaurang mest inriktad på
pizza, där vi fick en buffé av många
goda nya sorters pizza att dela på! De
fortsatte komma in med fler och fler
tills alla var proppmätta :)
Sista heldagen i Rom innan hemfärd spenderades mestadels i världens
minsta land, Vatikanstaten! Att gå upp
tidigt hade blivit rutin vid det här laget,
denna dagen tog vi tunnelbanan för att

komma fram snabbare. Där mötte vi
upp vår nya guide för dagen och gick
igenom en säkerhetskontroll för att
komma in i den lilla staten. Vi fick en
lång genomgående rundtur i vatikanmuseérna och Peterskyrkan “Basilica
di San Pietro”. Allt var mycket vackert och häftigt att se men efteråt var vi
alla helt slut på grund av värmen!
Efter denna upplevelse åt vi en god
lunch, självklart italienskt (ingen är
chockad). Även idag fick vi ett par
timmars fritid där iallafall vi från Rödeby valde att äta lite gelato, köpa
souvenirer och posta hem några vykort till familjen i Sverige.
Kvällsaktiviteten blev ett besök
hos Birgittasystrarna där de berättade
mycket historia och visade oss runt,
häftigt ställe att se! Där hade vi även
en mindre andakt tillsammans. Sista
middagstillfället för denna resan tillbringade vi i en källare på en mysig
restaurang i centrum. Bruschetta till
förrätt och fantastiskt god Lasagne till
varmrätt, mums!
Eftersom detta var den sista kvällen så försökte vi få ut så mycket som
möjligt ur den, jag och ett par andra
gick tillbaka till Fontana di Trevi,
denna gången när det var mörkt ute.
Där fick vi även se ett frieri framför
fontänen, allt kan hända i Rom! :) Vi
passade även på att köpa med oss lite
pasta till resväskan så vi inte skulle
sakna det allt för mycket hemma i
Sverige. Väl tillbaka på hotellet var
det dags att packa väskorna och få lite
sömn inför morgondagens hemresa.
Söndag den nionde juni (Pingstdagen!) gav vi oss av hemåt. Först en
bussresa till flygplatsen där vi åt frukost och handlade lite i affärerna. Sen
flög vi tillbaka till Kastrup där vi fick
tag i lite mat med andan i halsen för
att sen ta tåget hem till Sverige, och
Karlskronas centralstation, där allt
började.
Vi skulle vilja ta den här möjligheten och tacka alla er som hjälpt till
med att göra den här resan möjlig på
olika sätt. Ha en bra dag!

Det blev många gelato för att svalka sig i värmen.

Klara och Alva


Konfirmation - En upplevelse för livet!
Under läsåret 2019/2020 erbjuder
Rödeby församling två olika grupper.

Veckogruppen måndag

Gruppen träffas på måndagar klockan 14.15-16.30. Vi
börjar med fika. Konfirmation i maj 2019.

Veckogruppen onsdag

Gruppen träffas på onsdagar klockan 16.00-18.15. Vi
börjar med fika. Konfirmation i maj 2019.
Under året kommer vi att göra olika äventyr till
spännande mål, samt åka på två läger.
Du deltar också i ett antal Gudstjänster under året.
Om grupperna blir stora kommer de delas och man träffas
varannan vecka. Max 18 ungdomar per grupp.



Båda grupperna startar med upptakt söndag 15 september kl 10.00 i Rödeby kyrka.
Anmälan: Skicka ett brev eller e-postmeddelande till
Rödeby församling, Box 43, 373 03 Rödeby eller
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se. Ange vilken grupp
du önskar, ditt namn, personnummer, adress,
telefonnummer och vårdnadshavare. Vi vill ha din anmälan senast den 1 september 2019.
Vänd dig gärna till Moa om du har frågor telefon/sms
0709-11 77 37.

Moa Arnberg Håkansson
Församlingspedagog

Begravningsombud
Oavsett vilken religion man har eller
vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt
dem som bor i Karlskrona kommun.
För dem som inte tillhör Svenska kyrkan finns begravningsombud. Det är
Länsstyrelsen i Skåne som på förslag
från kommunen, förordnar begravningsombud.
Jag Ann-Charlotte Svensson, är utsedd att vara begravningsombud i
Karlskrona. Det är min andra period
som börjat i år. En period är fyra år.
Vad gör ett begravningsombud?
•Ombudets uppgift är att företräda dem
som inte tillhör Svenska kyrkan.
•Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten
kontrollera hur församlingen fullgör sitt
ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

•Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden,
ställa frågor, lämna förslag till åtgärder
och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
•Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och
ta reda på önskemål som de som inte
tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.
•Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller
avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
•Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående
kalenderåret.
Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för
i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om
man tillhör Svenska kyrkan eller inte.
Jag nås på telefon 0709 94 31 81 eller
ann_charlotte.svensson@comhem.se

Ann-Charlotte Svensson
Begravningsombud i Karlskrona

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

VI LEVER ALLA UNDER
SAMMA HIMMEL

Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor!
I skrivandes stund har vi soligt
och varmt. Vi minns alla förra
årets sommar, ”phu så varmt”,
som har satt sina spår i naturen. Hoppas att vi får en vanlig
”svensk sommar” med lagom
sol och regn i år.
Naturen behöver vila för att
komma med nya krafter. Det
behöver vi också, livet är
omväxlande ibland, som en
berg och dalbana. Vi behöver
också hämta krafter kanske på
olika sätt. Tillsammans med
nära ock kära i den gemenskapen kan vi hämta kraft.
I kyrkorummet för stilla meditation. I mötet med församlingsbor. I diakonin vill vi
öppna upp för gemenskap.
Diakonin vänder sig till
alla åldersgrupper och livssituationer.
Alla människors lika värde,
varje människa är unik.
Vi känner igen orden, som vi
får höra i olika sammanhang.
För mig är detta självklart alla
har vi samma värde liten som
stor. Vem kan döma?
För vår diakonala församlingsverksamhet har vi en församlingsinstruktion där diakonin
är en viktig gren. ”Den har
sin utgångpunkt i Jesu egna
tjänanden... Församlingen vill
möta människor där de befinner sej i livet”. Kan vi hjälpa
till? Vill vi? Klart att vi kan och
vill! Ingen kan göra allt men
många kan göra något.
Välkomna, kom och se!
Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån
svenskakyrkan.se/act



Anslagstavlan
Är du intresserad av
att handarbeta?
Rödeby kyrkliga syförening
träffas 1 gång/månad.
Start tisdag 27 augusti
kl 15.00 i församlingshemmet.
Kaffe och andakt.
Välkommen!

Middagsbön
med lunch
Tisdag 10 september.
Därefter ojämna veckor.
Vi inleder med andakt
kl 12.00
i församlingshemmet.
Pris 50 kr.

Konfirmand
2019/2020

Anmäl dig nu!
Mer information på:
sidan 8 eller på:
svenskakyrkan.se/rodeby

Välkommen till en
god gemenskap!

Facebook

Kyrkskjuts

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

Önskar du besök
av församlingen

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

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

Varannan måndag,
jämna veckor fr o m v.34,
kl 09.30-11.00 i
församlingshemmet.
Varmt välkommen!

Följ med på en tur i sommar!
Härlövs kyrka och Bergkvara gods
måndag 15 juli kl 8- ca kl 17.
Vi besöker Härlövs kyrka vid sjön Furen i Härlövsby.
Vi äter lunch på Öjaby Herrgård utanför Växjö innan vi tillbringar
eftermiddagen på Bergkvara gods.
Vi avrundar dagen med kaffe på Café Gammeldags.
Pris: 300 kr. Bokas senast 8 juli.
Saxemara kyrka och Nyströms brygga
måndag 12 augusti kl 13-ca kl 17.
Vi besöker Saxemara kyrka och Nyströms brygga.
På Wienercafeét i Brunnsparken njuter vi av kaffe och kaka.
Pris: 150 kr. Bokas senast 5 augusti.
Reseledare för samtliga resor: Ingegerd Holm.
Bokning sker till expeditionen på tel 0455-33 77 33 eller
via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen att resa med oss!
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Gå in och gilla oss på:
”Rodebyforsamling” och se
vad som är på gång!

Barn- och
Musikverksamheten
Vi börjar igen vecka 36.
Baby-Café och Vuxen-Barn
börjar vecka 35.
För mer information håll utkik
på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook: Rodebyforsamlig
Välkommen till Senapskornet.
Ewa, Bodil, Sofia och Lena
Telefon 0455-33 77 41,
mobil/sms 0703-37 75 21

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 7 juli kl 10.00
3 e. tref.

Mässa med små och stora 25 augusti kl 10.00
10 e. tref.

Musik i sommarkväll tisdag 9 juli kl 18.00
”Så skön som solen i sin glans”. Svängig
40-talsmusik med Gunillas Kvartett.

Veckomässa onsdag 28 augusti kl 18.00

Mässa med små och stora 14 juli kl 10.00
4 e. tref.
Musik i sommarkväll tisdag 16 juli kl 18.00
”Musik som berör”. Pia Karlsson och Christel
Gunnarsson, sång. André Knutsson, piano.
Gudstjänst med små och stora 21 juli kl 10.00
Apostladagen.
Musik i sommarkväll tisdag 23 juli kl 18.00
”Dragspelsmagi”. Kallis Bengtsson bjuder på
klassisk dragspelsmusik.
Mässa med små och stora 28 juli kl 10.00
6 e. tref. Kyrkkaffe.
Mässa med små och stora 4 augusti kl 10.00
Kristi förklarings dag.
Gudstjänst med små och stora 11 augusti kl 10.00
8 e. tref.
Mässa med små och stora 18 augusti kl 10.00
9 e. tref.

Välkommen till en god gemenskap när vi äter lunch
tillsammans i församlingshemmet.
Lunchen serveras varannan tisdag, ojämn vecka.
Vi inleder med middagsbön klockan 12.00.
Pris 50 kronor. Första lunchen för terminen 10/9.

Gudstjänst med små och stora 1 september kl 10.00
11 e. tref. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 5 september kl 09.00
Mässa med små och stora 8 september kl 10.00
12 e. tref. Kyrkkaffe.
Gudstjänst med små och stora 15 september kl 10.00
13 e. tref. Konfirmandupptakt. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 19 september kl 09.00
Mässa med små och stora 22 september kl 10.00
14 e. tref. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 25 september kl 18.00
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. Kyrkkaffe.
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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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Lindvägen 14				
Box 43					
	373 03 Rödeby			
						

måndag, onsdag, torsdag 10.00-12.00 (juni-augusti)
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					
Föräldraledig t o m 190901

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, Hugo Andersson
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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