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Ett varmt tack för alla goda insatser 
under årets fasteaktion! 

Resultatet blev 24,5 miljoner kronor, ett bra resultat med tanke 
på de utmaningar som coronapandemin fört med sig under 
kampanjperioden.

Årets fasteaktion handlade om att vi har alla rätten att leva i trygg-
het och säkerhet, i frihet från våld. Kampanjen pågick från Fast-
lagssöndagen till Palmsöndagen. 

Rödeby församling bidrog med 12 961 kronor som samlades in 
genom kyrkkaffen, kroppkakefesten, lotterier, ostförsäljning på ICA 
och Coop, barnens bössinsamling och kollekter.

Internationella gruppen för
Act Svenska kyrkan

i Rödeby församling

Foto: Privat.
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Richard Pettersson
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Hitta din inre balans!
I förra numret av Församlingsnytt be-
rättade jag om pilgrimsvandring. I detta 
nummer får vi läsa om Gustavs erfaren-
heter av trosvandring i olika samman-
hang. Ofta kan det vara en introvert er-
farenhet, alltså att vi vänder oss inåt oss 
själva, när vi utforskar Gud, oss själva 
och vår omvärld. Att man överhuvudta-
get ger sig in på detta kan ha sin grund 
i nyfikenhet på det heliga. Det kan vara 
att man ställts inför svåra val, psykiska 
påfrestningar som leder till existentiella 
frågor som vänder upp och ner på tillva-
ron. Frågor formuleras efterhand som, 
vad är viktigt i mitt liv? Är det så här jag 
vill ha det resten av mitt liv? Upplever 
jag mitt liv som meningsfullt? Detta är 
frågor som kan göra att vi sätter våra liv 
på paus för att ge utrymme till utforsk-
ning av alternativ. Då är pilgrimsvand-
ring ett bra sätt att gå till väga. Man kan 
göra det regelbundet under året eller 
mer sällan. Böcker finns som vägled-
ning både som reseguide men även som 
andlig vägledning. Andlig fördjupning 
och sökande efter Gud leder ofta till en 
frivillig isolering, åtminstone för en tid.

Den isolering många av oss idag får 
utstå är oftast inte självvald. Corona-
pandemin har försatt vårt samhälle i 
ständigt beredskapsläge där vi vaktar på 
varandra och oss själva. Vi matas med: 
-håll avstånd, -tvätta och sprita hän-
derna och framför allt -håll dig hemma! 
Vi kan nog alla se ett före och ett under 
pandemin hur vårt sätt att leva har för-
ändrats. Och vi längtar så tillbaka till ett 
före pandemin, likt vi längtar tillbaka 
till det förlorade paradiset. Vad står det 
för? Jo den förlorade relationen till Gud. 
Den förlorade tillvaron av balans i vår 
tillvaro, vårt kosmos. Mångas strävan i 
livet handlar om att återställa balansen 

i livet. En del gör karriär på olika sätt 
för att där hitta en balans. Andra söker 
den i relationer eller försöker hitta nå-
got ursprungligt gott i vackra naturupp-
levelser. 

När vi mister en relation i denna värl-
den, som att någon dör, har jag fått be-
skrivet för mig att det kan kännas som 
ett hål i ens hjärta. Detta hål behöver fyl-
las för att vi skall känna oss hela igen. 
Det kan fyllas med ny mänsklig relation 
men även av substitut på relation. Jag 
tänker då närmast på olika slags miss-
bruk av alkohol, droger, mat, sociala 
medier, sin kropp, självförverkligande 
genom prestationer av olika slag. Allt 
för att i någon mån fylla hålet med nå-
got av det som jag innerst inne inte är 
det jag egentligen längtar efter.

I bilden av det förlorade paradiset 
finns det en motpart som även han har 
ett hål i sitt hjärta. Jesus Kristus. Därför 
söker även han sig tillbaka till den rela-
tion som vi har tappat bort. Han söker 
oss. Tilltalar oss. Vill göra oss medvet-
na om hans närvaro i våra liv, hur det 
än ter sig.

Osökt kommer jag att tänka på boken 
Farmor och vår herre av Hjalmar Berg-
man. Farmor ligger i sängen och Gud 
sitter på sängkanten och de pratar med 
varandra om hennes liv. Så enkelt och 
anspråkslöst kan vi själva tänka att vi 
pratar med Gud i våra liv. Då är vi inte 
ensamma, då upplever vi gemenskap, 
då bryts den tärande isolering som vi 
måste underkasta oss i denna tid. Då 
finner vi stunder av frid och balans.

Mats Svensson
Kyrkoherde

akut samtals- och krisstöd

 Jourhavande 

 PRÄST
telefon 112

chatt

digitalt brev

www.svenskakyrkan.se/ 
jourhavandeprast

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon



�

Med anledning av samhällsläget 
kring Coronaviruset försöker vi hitta 
nya vägar att finnas till hands för er 
församlingsbor.

Vi vill att alla ska känna sig trygga 
att gå till församlingens gudstjänster. 
Vi har sett till att det finns tvål och 
handsprit i alla våra lokaler och följer 
folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer med ett maxantal på 50 per-
soner. I kyrkan har varannan bänkrad 
spärrats av för att du som besökare ska 
känna dig trygg med att vi håller av-
stånd till varandra. I sommar kommer 
vi även hålla några av våra gudstjäns-
ter utomhus bakom kyrkan. Kyrkan 
håller öppet måndag till fredag klock-
an 8-�6 för bön och ljuständning. Väl-
kommen att titta in!

Under våren har barnverksamheten 
hållit öppet men vi har till stor del vis-
tats utomhus. Ungdomarna har också 
kunnat mötas och i mitten av maj ge-
nomfördes konfirmationerna om än i 
mindre skala.

Av förklarliga skäl har vi fått göra 
uppehåll i mycket av den verksamhet 
som våra seniorer deltar i och vi för-
söker finna nya vägar och aktiviteter 
för denna målgrupp. I skrivande stund 
har vi inlett ett samarbete med Träff-
punkten Elineberg där vi just nu er-
bjuder tipsrundor i centrala Rödeby.

Den kommande tiden kommer ni 
kanske även att stöta på vår kantor 
Lena med sitt dragspel lite varstans 

på byn. Ett uppiggande inslag i som-
marsolen.

I juli månad kommer vi också att 
fylla söndagens gudstjänster med ex-
tra sång och musik. 

Tack vare att vi går en varmare års-
tid till mötes har vi kunnat fira upp-
skattade utomhusgudstjänster för de 
boende på Elineberg, som ju annars är 
stängt för besök.

Kyrkliga handlingar som dop, vig-
sel och begravning genomförs som 
vanligt men med ett begränsat antal 
på max 50 personer.

För dig som tillhör en riskgrupp 
och inte vill bli exponerad i onödan 
erbjuder vi även hjälp med inköp av 
livsmedel och medicin. Hör av dig till 
någon av våra präster eller ta kontakt 

med kommunens samordnare.
Vi finns också här om du vill ha nå-

gon att prata med. Tveka inte att ringa 
oss!

I dagsläget vet vi inte hur hösten 
och dess verksamheter kommer att 
se ut men vi hoppas att vi snart ska 
kunna träffas igen.

Håll utkik på anslagstavlorna, på 
hemsidan och på FB som kommer 
uppdateras med ny information efter 
hand.

Var rädda om varandra och gå ut 
och njut av vår vackra natur och so-
lens värmande strålar!

Vi ses, men på avstånd!

För dig som vill komma ut!

Träffpunkten Elineberg och Rödeby församling erbjuder nu möjlighet 
för alla glada seniorer att gå på tipspromenad.

Du kan välja på ”blå runda” med start och mål vid 
prästgårdens ramp, där du också finner tipslapparna, 

eller ”gul runda” runt torget med start 
vid blomsteraffären, där du hämtar tipslappen.

OBS! Ta med egen penna och tänk på att hålla avstånd.

Tipsrundan uppdateras med nya frågor med jämna mellanrum.

Välkommen att motionera både kropp och knopp!

Vi ställer om vår verksamhet!
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Pilgrimsvandring på hemmaplan

Pilgrimsvandra
utifrån Frälsarkransen

Söndag 28 juni efter 
Gudstjänsten cirka 11.30. 

Vi utgår från kyrkan och vandrar 
i Rödebys friluftsområde.
Vi kommer ta små pauser 

längs vägen.

Medtag: vattenflaska och fika.

Vi beräknar att vara tillbaka
senast klockan 16.30.

Välkommen att vandra med oss!

Mats och Göran

Söndagen den 3 maj var vi fjorton stycken pilgrimer som 
vandrade från Rödeby kyrka till altarstenen vid Skärva-
boda. 

Vägen gick över Silletorpsån, över åsen och in i den 
vackra ljust gröna lövskogen. Vi stannade ibland på vägen 
då vi höll små andakter och sjöng psalmer tillsammans. 

Framme vid altarstenen fikade vi och sedan återvände 
vi samma väg till kyrkan där vi hade en avslutande stund 
tillsammans. 

Den �8 juni ger vi oss ut igen och går då i Rödebys östra 
områden. 

Mats Svensson
Kyrkoherde

Längs vår vandring fick vi uppleva både djur och natur.



Gustav Nilsson som konfirmerades 
i församlingen 2014 och sedan fort-
satte i vår ungdomsgrupp Apost-
larna och som kyrkvärd. I sommar 
hjälper han till som vaktmästare 
på vår kyrkogård och i höst väntar 
universitetsstudier.
Här berättar han om sin påbörjade 
trosvandring till spännande platser 
i Europa.

Rom: Jag åkte till Rom tillsammans 
med de andra från Apostlagruppen, 
vilket var ungefär ett år efter min egen 
konfirmation.  Vi skulle dels se staden 
men också Peterskyrkan. Vi bodde 
på ett kloster en bit utanför centrala 
Rom. Det var lite speciellt då vi fick 
lite inblick i det livet nunnorna har. 
Att se Rom var en riktig häftig upp-
levelse då man ser hur hela samhället 
är genomsyrat av tro på ett annat sätt 
än i Sverige.

Taize: Första gången jag åkte till 
Taize så åkte jag med kyrkans ung-

domsgrupp gemensamt med en ung-
domsgrupp från Kristianstad. Efter en 
lång bussresa kom vi fram och slog 
upp våra tält på en stor gräsyta i när-
heten av kyrkan. Hela upplevelsen av 
att vara i Taize är väldigt speciell, det 
är en viss gemenskap som är svår att 
hitta någon annanstans i världen. Det 
var oerhört roligt att träffa folk från 
hela världen både i studiegrupperna 
och vid arbete. Det var även en värde-
full känsla att delta i gudstjänsten med 
så många andra människor. Det rådde 
ett särskilt lugn där och speciellt om 
man satt kvar och lyssnade på musi-
ken långt in på natten. 

Taize: Min andra resa till Taize gjor-
de endast jag och en kompis från min 
förra resa, då vi saknade den känslan 
som man har när man deltar i något så 
stort, en känsla som inte är helt olik 
den man kan uppleva på en festival 
eller annat event. Vi saknade även 
gemenskapen man skapade med de 
människor man träffar där. Väl fram-

me så hade jag en upplevelse som var 
väldigt lik den förra men ändå bättre, 
då det var något visst med att redan ha 
varit där som gjorde att jag kunde fo-
kusera mer på de saker jag tyckte var 
viktigt. I mitt fall var det möte med 
människor och det blev i många fall 
personer jag har kunnat hålla kontak-
ten med och även träffat efteråt.

Camino de Santiago: Min vandring 
till Camino de Santiago tog sin början 
långt innan jag tog de första stegen 
på själva leden. Jag hade hört väldigt 
mycket om denna led från många olika 
människor med olika bakgrunder. Ge-
mensamt för dem alla var att de dock 
talade om den med en passion som är 
ovanlig att se hos svenskar. Det var 
flera som pratade om hur det var att gå 
den som kristen, hur det var en upple-
velse som ingen annan. Andra pratade 
om den utan att ha det minsta intresse 
i den kristna delen av den utan bara 
genomförde den för sportens skull. 
Hursomhelst blev jag väldigt inspi-
rerad av alla historier jag hörde om 
denna vandring och bestämde mig för 
att gå den under hösten �0�9. 

Jag hade hört så var det en bra idé 
att komma in i vanan av att vandra re-
dan innan, så jag bestämde mig för att 
vandra Skåneleden och Kungsleden 
i Norrland innan jag gav mig av till 
Spanien. 

När jag väl kom fram till Spanien 
upptäckte jag snabbt hur annorlunda 
Caminon var från mina andra vand-
ringsleder. De första tjugo minuterna 
på leden mötte jag fler människor än 
vad jag hade mött under två veckor i 
fjällen.  Det var en välkommen över-
raskning då jag träffade personer som 
jag sedan träffade flera gånger under 
vandringen. Ett par jag träffade un-
der min första dag såg jag sedan fem 
gånger till innan jag blev klar med 
leden och det var alltid en glad över-
raskning att träffa dem. 

Det dagliga livet på leden var också 
väldigt trevligt i kombination med att 
röra på sig hela tiden.  Man börjar gå 
tidigt på morgonen och ser ofta so-
len gå upp, stannar och tar en snabb 

Foto: Privat
Gustav gör ett stop i närheten av Cruz de Ferro.

Följ med på



frukost bestående av kaffe och någon 
slags bakelse för att sedan gå fram 
till sen eftermiddag och då ta in på 
något vandrarhem där man kan få en 
pilgrimsmåltid. Ibland lagade jag mat 
själv, med andra eller gick ut och åt.  
Det var helt enkelt en väldigt trevlig 
tillvaro. 

Det var även mycket roligt att se så 
mycket av Spanien, uppleva kulturen 
och lära sig om historien. Efter unge-
fär �5 dagar kom jag fram till Santi-
ago de Compostela och med förvänt-
ningarna som hade byggts upp under 
flera år var jag väldigt spänd på att 
faktiskt få se staden och den stora kyr-
kan. Men när jag kom fram en regnig 
morgon i oktober och såg kyrkan som 
då genomgick en enorm renovering 
så blev jag lite besviken och kände 
att målet inte riktigt var vad jag hade 
förväntat mig. Så efter en vilodag i 
Santiago de Compostela bestämde jag 
mig för att gå ut till Finisterra, ytterli-
gare 9 mil ut mot kusten för att tänka 
över min vandring. Under de följande 
fyra dagarna tänkte jag mycket på den 
gångna månaden och insåg att det 
fortfarande var värt det trots att jag 
blev besviken på målet.  Det var fak-
tiskt som klyschan som säger: Resan 
är viktigare än målet. Jag fick dock 
omvärdera även detta när jag kom 

fram till Finisterra vid havet och såg 
det som har kallats världens ände se-
dan medeltiden.

Det var en mäktig upplevelse och 
därmed ett värdefullt minne för livet!

Gustav Nilsson

Foto: Privat
Santiago de Compostela en regnig morgon i oktober.

Foto: Privat
Längs vandringen fick jag se mycket av Spanien, uppleva kulturen och lära mig om 
historien. Bilden är tagen i Galicien som är en region i Spanien.

Gustavs vandring i Europa Det gemensamma för den samling 
gamla pilgrimsleder som går ge-
nom Europa, är att de alla leder till 
Santiago de Compostela i nordvästra 
Spanien. I mer än tusen år har pilgri-
mer vandrat här för att hedra minnet 
av en av Jesus tolv apostlar, Jakob.

Jakobs grav upptäcktes på åttahund-
ratalet. Allt sedan dess har pilgrimer 
vandrat till staden. På tolvhundratalet 
byggdes en katedral över platsen där 
man fann graven. Denna katedral är 
det stora slutmålet för “El Camino”.

Kvarlevorna efter Jakob finns i ett 
silverskrin i den gamla katedralen. 
Staden är helig för katoliker, men 
många går den långa vandringen hit 
av andra skäl. Kulturella, spirituella 
eller för att man helt enkelt bara är en 
oförbindlig vagabond.

El camino francés, den franska 
vägen, är den mest kända vandrings-
leden, den som vandras av nästan 
nittio procent av alla pilgrimer. Den 
cirka åttio mil långa leden startar i 
St Jean Pied de Port i Frankrike. 
För den som vill fortsätta vandra ut 
till kusten från Santiago, finns en 
led som slutar i Finisterre, en plats 
vars namn betyder “världens ände”. 
Något man trodde att detta var under 
medeltiden.

Andra leder är bland andra den som 
går genom Portugal och kallas “El 
Camino portugués”. En annan kallas 
silvervägen, “Via de la Plata” och går 
från Sevilla. Längs med Spaniens 
norra kust går “El Camino del norte”.

Idag är leden en av världens mest 
populära vandringsleder med över 
300 000 människor som går den 
varje år.
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Pilgrimsvandring kan handla om så mycket har vi berört in-
nan. Vandring handlar mycket om förändring och att förhålla 
sig till de förändringar och skiften som livet är.

Min egen vandring verkar nu till att utmynna i att jag un-
der �� månader skall tjänstgöra på Cypern som kyrkoherde 
i Svenska kyrkan i utlandet, SKUT. Det är ett uppdrag som 
jag och min fru Lena har längtat efter under många år. Jag 
har sedan innan varit sommarvikarie både i Paris och på den 
spanska solkusten i Fuengirola. Vi har båda fått tjänstledigt 
från våra ordinarie tjänster under denna tid och avser att åter-
komma efter vår vistelse på Afrodites ö. Vår bas blir i Ayia 
Napa en känd turistort i sydöstra delen av ön. Arbetet blir att 
hålla gudstjänst, besöka sjukhus och fängelser och andra dia-
konala uppgifter. Det är en samarbetskyrka, Skandinaviska 
kyrkan Cypern, där vi delar lokaler med norska kyrkans ut-
sända. Det är dock med blandade känslor jag nu lämnar Rö-
deby församling för en tid. Jag börjar i SKUT den �� augusti 
och återkommer nästa sommar �0��. Min sista gudstjänst 
innan jag åker blir den �� augusti.

Under min frånvaro kommer vår komminister Wictor Wal-
lin att tjänstgöra som vikarierande kyrkoherde i församling-
en.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Foto: Linda Mickelsson/Ikon
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT.

Kyrkoherden tjänstgör på Cypern

Vår kantor Lena Johansson går i pension till hösten.
Många är vi som uppskattar Lenas arbete, hur hon trak-

terat sina instrument från orgel, piano och dragspel. Vi 
har fått njuta av hennes Blekingemässa, de härliga för-
samlingsaftnarna med olika teman och allt det goda ar-
bete hon har gjort tillsammans med körerna. Men nu är 
det som det är och vi kommer att sakna en god kollega i 
arbetslaget och församlingen en god musiker. Lena kom-
mer snart att få rå om sin egen tid och det är henne väl 
förunnat. 

Lenas sista arbetsdag blir den �� augusti och vi avtackar 
henne i gudstjänst i augusti.

Vi börjar nu vårt rekryteringsarbete och förhoppnings-
vis ser vi en ny kantor här under hösten.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Musikaliska förändringar

Vår kantor Lena går i pension till hösten.



9

Senapskornets tillbyggnad har påbörjats.

Årets resultat för 2019 är ett plus på 
� 898 tkr.

Försäljningen av Prästgården är 
budgeterad som en intäkt för �0�0, 
men försäljningen avslutades redan 
�0�9-��-�0 därav ett stort överskott 
på årsresultatet i jämförelse med bud-
geten för �0�9 på ��8 tkr.

Händelser under räkenskapsåret 
är att vi har gjort en inre renovering 
av gravkapellet, nytt innertak, en ny 
ljusring i mässing har placerats över 
kistplatsen för att få in mer ljus. Ett 
enkelt skåp i furu har tillverkats av 
Nättleryds snickeri för att genomföra 
konfessionslösa begravningar och då 

dölja det enkla kors som är placerat 
över altaret.

Det som kommer att hända under 
�0�0 är en tillbyggnad av Senapskor-
net där vår nya expedition ska vara för 
både begravningsärenden och kyrkli-
ga ärenden samt kontor.

Gravkapellets yttertak ska renove-
ras och putsen utvändigt lagas.

Årsredovisningen för år �0�9 finns 
att hämta på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby 
eller på expeditionen i mitten 
av juni �0�0.
  Marie Skyllberg
 Kyrkokamrer

Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
I skrivande stund är vi i mitten 
av maj och vi är många som 
blivit påverkade av Covid 19. 
Verksamheter har fått ställas 
in på grund av smittorisk. 70+ 
löper större risk än andra att 
bli allvarligt sjuka. Vi ska heller 
inte bidra till ökad smittsprid-
ning och därför följer vi själv-
klart myndighetens rekom-
mendationer. De görs ju av 
omsorg om oss och alla andra 
som utgör riskgrupper för det 
nya Coronaviruset.

I den här situationen är det 
viktigt att vi följer rekommen-
dationerna och gör så gott vi 
kan. Det är en svår tid för alla 
de som måste hålla sig inne. 
Det är då extra viktigt att vi 
tänker på de som vi har i vår 
närhet och kontakter dem till 
exempel per telefon. Inte bara 
en gång utan återkommande.

Hur länge detta kommer att 
pågå vet vi inte. Men jag tror 
att om vi håller ut så kommer 
det en tid, då vi kommer att 
kunna umgås med nära och 
kära och att församlingsverk-
samheten kommer tillbaka i 
normal omfattning.

Håll ut!
Göran Karlsson

Ordförande i kyrkorådet

Under 2019 har kapellet genomgått en inre renovering.

Bokslut 2019

Tillbyggnaden har påbörjats
Nu är vår tillbyggnad av Senap-
skornet igång. 

Det är NCC Sverige AB som fått 
uppdraget att färdigställa de nya 
personallokalerna och den nya ex-
peditionen då vi lämnar prästgår-
den vid årsskiftet. 

Man har kommit så långt att man 
grävt grunden och förberett gjut-

ning av bottenplattan vilket be-
räknas vara gjort innan semestern 
börjar.

Mats Svensson
Kyrkoherde
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Anslagstavlan
Pilgrimsvandra

utifrån Frälsarkransen 
i Rödebys friluftsområde.

Söndag 28 juni.
Samling vid kyrkan klockan 11.15.

Åter senast klockan 16.30.

Medtag fika och vattenflaska.

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 

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 21 juni kl 16.00.

Sång och musik med Lena och Dan.

Medtag fikakorg. Grillen är tänd.

I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening

Välkommen!

Barn- och
Musikverksamheten

Vi börjar igen vecka 36.

För mer information håll utkik 
på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook: Rodebyforsamlig 

Välkommen till Senapskornet.
Ewa, Bodil och Sofia

Telefon 0455-33 77 41,
mobil/sms 0703-37 75 21

Facebook
Gå in och gilla oss på: 

”Rodebyforsamling” och se 
vad som är på gång!

Följ med på en tur i sommar!

Bräkne-Hoby
OBS! Nytt datum. Fredag 17 juli klockan 13- ca kl 17.

Pris 150 kr. Bokas senast den 15 juli.

Östra och Västra Vram, Maltesholms gods m m.
Tisdag 21 juli klockan 8- ca kl 17.
Pris: 300 kr. Bokas senast 16 juli.

Torhamn och Östra Hästholmen
Onsdag 12 augusti klockan 13- ca kl 17.

Pris: 150 kr. Bokas senast 6 augusti.

Samtliga resor utgår från kyrkans parkering.

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!

På grund av rådande läge kan resorna komma 
att ställas in med kort varsel.

Konfirmand 2020/2021

Välj mellan: Måndags- och Onsdagsgrupp
eller Alfa och Omega.

Måndag 24/8 klockan 18.00-19.00 har vi informationsmöte 
för ungdomar och föräldrar i församlingshemmet.

Anmäl er till Moa på telefon/sms 0709-11 77 37 senast 20/8.

Tisdag 25/8 klockan 16.00-18.00 bjuder vi in dig som funderar på 
att konfirmeras till en Tacokväll i församlingshemmet.

Anmäl dig till Moa 0709-11 77 37 senast kl 12 samma dag.

Mer information på: www.svenskakyrkan.se/rodeby

Med reservation för ändringar.

Ny hemsida!

Du har väl inte missat
att församlingen har 
fått en ny hemsida.

Kika in på:
svenskakyrkan.se/rodeby
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Gudstjänst söndag 14 juni kl 10.00
� e. tref. Arvid och Lova Kronmar, piano och flöjt.

Veckoandakt onsdag 17 juni kl 18.00

Gudstjänst lördag 20 juni kl 16.00
Midsommardagen. Folkmusik med Andy och 
Britt-Marie Davey.

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 21 juni kl 16.00
Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson. 
Lena och Dan dragspel, gitarr och sång. 
Medtag fikakorg. Grillen är tänd. 
I samverkan med Stubbelycke hembygdsförening.

Gudstjänst söndag 28 juni kl 10.00
� e. tref.

Gudstjänst söndag 5 juli kl 10.00
4 e. tref. ”Musik i folkton”. Amelie Åkesson, Olof och 
Sara Lundbäck flöjt, sång och gitarr.

Gudstjänst söndag 12 juli kl 10.00
Apostladagen. ”Från gospel till visa”. Johan Harding och 
Martina Karlsson piano och sång.

Gudstjänst söndag 19 juli kl 10.00
6 e. tref. ”Sånger för kärleken och livet” med 
Dan Almqvist och Lena Johansson.

Gudstjänst söndag 26 juli kl 10.00
Kristi förklarings dag. Flöjter och visor med G-klaven 
med bl a Gun Olsson och Jörgen Axelsson.

Gudstjänst söndag 2 augusti kl 10.00
8 e. tref.

Gudstjänst söndag 9 augusti kl 10.00
9 e. tref.

Gudstjänst söndag 16 augusti kl 10.00
10 e. tref.

Gudstjänst söndag 23 augusti kl 10.00
11 e. tref.

Veckoandakt tisdag 25 augusti kl 18.00

Gudstjänst söndag 30 augusti kl 10.00
12 e. tref.

Morgonandakt torsdag 3 september kl 09.00

Gudstjänst söndag 6 september kl 10.00
13 e. tref.

Gudstjänst söndag 13 september kl 10.00
14 e. tref. Konfirmandupptakt.

Morgonandakt torsdag 17 september kl 09.00

Gudstjänst söndag 20 september kl 10.00
15 e. tref. 

Veckoandakt onsdag 23 september kl 18.00

Gudstjänst söndag 27 september kl 10.00
16 e. tref.

Morgonandakt torsdag 1 oktober kl 09.00

Änglagudstjänst söndag 4 oktober kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Barngrupperna medverkar.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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 följer folkhälsomyndighetens råd och 

släpper max in 50 personer.
Bänkrader har spärrats av för att öka 

avståndet mellan besökarna.
Det finns tillgång till tvål och handsprit.

Tillsvidare sker alla dop enskilt.

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, torsdag �0.00-��.00 (juni-augusti)
 Lindvägen ��    Tel 0�55-�� 77 ��
 Box ��     rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
 �7� 0� Rödeby   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 ��
 Lena Johansson    lena.margareta.johansson@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 ��, �� 77 ��
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg, Gustav Nilsson
 magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se 
 Tel tid må - fre 09.00-09.�0

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   07��-7� �8 0� 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing    07��-56 �6 �9

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


