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Tillåt dig att ryckas med!
”Till havs, till havs,
till storms, du djärva jakt,
Till havs, till storms,
var man på vakt, Till havs”

Ja Till havs dundrar Jussi Björlings
röst, en sång om det farofyllda havet
men där frihetskänslan är stor.
Jag var inte så gammal när jag hörde
Till havs första gången. Jag lyssnade på
ett sagoband med Pettson och Finduspannkakstårtan. Pettson och Findus
behövde nämligen Jussis sångröst för
att väcka och lura iväg tjuren som sov
med huvudet på stegen. Stegen som var
ett steg i ledet för att lyckas med pannkakstårtan.
Nu när våren tar vid så kommer åter
Jussi Björlings Till havs i mina tankar.
Inte därför att båtsäsongen närmar sig
utan för att bilden som förmedlas om
havets frihet och prakt, dess fara och utmaning, också kan vara en bild av livet.
Varför inte församlingslivet?
För Rödeby församling lämnar nu en
händelserik vinterperiod och går nu in i
en händelserik vår med renoveringen av
kyrktornet, personal som ska lämna och
tillsättas och mycket mer.
Man skulle kunna säga att Vi som faktiskt utgöt Kristi församling i Rödeby,
anställda, besökare, förtroendevalda,
stora och små, befinner oss på det utmanande havet.
Men vi gör det med solens varma strålar riktade mot oss och med friska vindar
som blåser oss i ansiktet. Vi befinner oss
på det utmanande havet, men med våren
kommer frihetskänslan som gör både arbetet och humöret en tjänst. För vi bär

med oss ett gott humör, vi skojar och
hyser omtanke om varandra, vi träffas i
veckans verksamheter, vi firar gudstjänst
och prisar Gud.
Så Tillåt dig att ryckas med i vårens
glädjerus. Ta tillfället i akt att se och reflektera över livets ljusa sidor mitt i det
dagliga arbetet.
Det finns en framtid och ett hopp i allt
vi gör i kyrkans verksamhet och i våra
egna liv. För påskens mysterium, när Jesus Kristus dör och uppstår, lär oss att
vi inte möter havet ensamma. Han som
mötte och besegrade det mörka vill också bringa ljus till oss. I påskpsalmen 155
i psalmboken står det i andra versen:
”Herren lever, hindren sprängda,
hoppet får kraft igen.
Kärleken segrar,
fyller dagen och nattens sömn.”
I Kristi närhet kan vi få växa och både
se och upptäcka vilka vi är, hur behövda
vi är. För vi är Guds folk och i hans famn
får vi finna glädje och vila.
Personligen är jag är så oerhört tacksam för de män och kvinnor, stora och
små, som hjälper och bär vår församling. Det ger mig tillfredsställelse i mitt
arbete.
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Till havs Till havs dundrar Jussi Björlings röst. Vart blåser vinden? Vart vill
Anden leda oss och vår församling?
Precis som Pettson och Findus fick
kämpa med pannkakstårtan så får också
vi, med varandra och med Kristus i våra
hjärtan, kämpa med frågorna. Fast nu har
vi vårens sköna vindar och solens varma
strålar riktade mot oss. Äntligen!
Amen!

Wictor Wallin
Vikarierande kyrkoherde


Kyrkoherde på väg
Vi står nu i slutet av fastan, en tid för
reflektion över vad som är viktigt i våra
liv. Likt Jesu 40 dagar i öknen, som han
gjorde efter sitt dop, ges vi möjlighet att
utforska vad som är vår kallelse, hur vi
gör Guds kärlek synlig. Vi har ju alla har
ett uppdrag utifrån de gåvor Gud har gett
oss var och en. Vi som kyrka lever i de
döptas gemenskap, då vi har en uttalad
tillhörighet och gemenskap med Gud och
Jesus Kristus. Vad vill du göra med den?
Det finns många möjligheter både som
anställd och församlingsmedlem. Det är
inte alltid att det känns självklart vad som
är just min sak att ta mig an. Och det är
inte konstigt, det är helt i vår natur. För
saker behöver ofta tid att mogna fram,
särskilt de viktiga besluten. Då är det ju
bra att fastetiden är återkommande år efter
år. Fastans arbete kröns med påskveckan.
Den mest dramatisk tid vi har under kyrkoåret. Palmsöndagens hyllande palmviftande skaror av glada människor som såg
och hoppades att det var den utvalde som
nu var här. Vi förs vidare genom förtvivlans och sorgens mörker till påskdagens
triumf av uppståndelse och ett löfte om
Kristusnärvaro i alla människors liv. Påskens löften lever även i den uppvaknande
naturen av spirande grönska och solens
ökande värmande närvaro. Ett löfte om
att döden inte kan ta över då vår tillvaro
ständigt förnyas.
Jag själv lever högst påtagligt i denna förnyelse eller skall jag kalla den dynamiska
verkligheten just nu. Född och uppvuxen i
Malmö trodde jag att det var där jag skulle vara. Men livets dynamik har lett mig
först till Karlshamn-Trensum som kom-

minister och nu kommer
jag till Rödeby församling
som kyrkoherde. Den sista
meningen var mig totalt
främmande för bara 5 år
sen. Men när det nu blivit
som det blev så ser jag att
det öppnats nya fönster och
dörrar som jag inte haft en
aning om förut. Som att hur
underbart vackert det är
här i Blekinge och vilken
tillgång det är med närheten till både hav och skog,
vilket jag älskar. Och så
nyttigt sen, det är att se mitt
Malmö med lite distans,
det som jag en gång tog för
så självklart. Det är kanske
det som jag uppskattar just
med fastetiden att få kliva
ur min bekvämlighetszon.
Ge mig möjlighet att se på
mig själv och mitt liv med
Församlingens nye kyrkoherde Mats Svensson.
ett annat perspektiv än det
vanliga. Det är inget farligt även om det ibland kan upplevas som
obekvämt. Men det uppvägs med råge på
Mässa med mottagande
påskdagen då allt faller på plats.
10 april kl 10.00 i Rödeby kyrka.
Giv mig ditt liv, att även jag må efter
bitter långfredag min påskdagsmorgon
bida.
Psalm 304:4

Kh Mats Svensson mottages.
Joy sjunger. Kontraktsprost Pamela
Garpefors m fl medverkar.

Mats Svensson
Er nye kyrkoherde efter påsk

Samkväm i församlingshemmet.
Anmälan till expeditionen på
telefon 33 77 33 eller via e-post

rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

senast måndag 4 april.

Nya vägval för kantorn
Kantor Sonny Gustafsson har valt att gå vidare i sin tjänst som kyrkomusiker. Han
har fått en tjänst i Degeberga församling, som ligger närmare hans hem i Skåne. Tack
Sonny för den här tiden och all lycka i framtiden.
Sonny avtackas i Gudstjänsten den 17 april kl 16.00 då barnkörerna framför musikalen ”Fia med knuff”. Efteråt blir det kyrkkaffe med tårta i församlingshemmet.
Ny kantor blir Lena Sturevik, som börjar hos oss den 1 augusti. En närmare presentation kommer i nästa nummer av Församlingsnytt. Fram till att Lena är på plats kommer
bl a Lars Anglert att vikariera som kantor.

Wictor Wallin
Vikarierande kyrkoherde
Kantor Sonny Gustafsson.



Fåraherde med uppdrag
Lennart Andersson är en av församlingens förtroendevalda.
Han är ledamot i Kyrkofullmäktige och ersättare i Kyrkorådet. I Kyrkofullmäktiges uppgifter ingår bl a att fördela ekonomiska resurser för personalkostnader, lokaler och andra ekonomiska bidrag så att församlingen kan uppfylla sina
grundläggande uppgifter i enlighet med beslutade mål och riktlinjer. Kyrkorådet ansvarar för mål och inriktning av verksamheten och ser tillsammans med
församlingspersonalen till att de grundläggande uppgifterna – att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission blir utförda.

Men vem är då Lennart och vad sysslar han med när han inte
är aktiv i kyrkan?
Lennarth Andersson är sjunde generationen på Spjutsbygds Gård
och bor där tillsammans med hustrun Ulla. Gården är belägen i den
vackra skogsbygden två mil norr om Karlskrona och har varit i släktens ägo sedan mitten av 1600-talet.
Lennarth jobbar heltid på gården och älskar att pyssla om lammen.
Är det inte lammen, hunden eller katterna som tar upp hans tid är det
skogen, åkrarna, betena och allt som hör bondelivet till.
Gården har genom åren varit ett genuint lantbruk med flera djurslag.
Den har nu sedan många år tillbaka en inriktning på att föda upp lamm
enligt KRAVs regler.
Vi fokuserar på egenproducerat foder utan kemiska medel och lägger stor vikt vid grovfodret. Ett bra och näringsrikt grovfoder gör att vi
inte behöver använda kraftfoder i så stor utsträckning.
Vi har ungefär 85 tackor. Tackorna lammar dec-feb och under april.
Tackan får ett till fem lamm. Den tidiga lamningen är fokuserad på
köttproduktion och den senare på pälsproduktion. Tackorna kommer
ut på ängarna tillsammans med sina lekfulla lamm så snart gräset växt
till sig. När sommaren lider mot sitt slut delas tackorna in i betäckningsgrupper, där baggarna friar och dansar med tackorna. Blir dansen
lyckad ses resultatet i nästkommande års lamning. Detta är kretsloppet
i gårdens verksamhet.
Naturen, matkultur och småskalighet är tre saker som ligger oss
varmt om hjärtat. Det är därför det känns så bra att kunna erbjuda
produkter från vår egen gård så som fårskinn och lammkött som säljs
i gårdsbutiken eller ute på lokala marknader. Vi slaktar och styckar
på ett närliggande slakteri och sköter all transport själva, detta för att
lammen ska må så bra som möjligt hela vägen. Vi tar fram två sorters
skinn, fårskinn från Pälsfår/Gotlandsfår och fårskinn från finullskorsningar. De bereds på Donnia skinn. I gårdsbutiken finns många härliga
saker som t ex fårskinnsulor, olika accessoarer, kuddar och (g)ulliga
babyskor.

Lennarth Andersson

Vallhunden Elise vaktar fåren på betet.

Lammen är lekfulla och tycker om att gosa.

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Spjutsbygds Gård tar ofta emot besökare. I gårdsmiljön kan de uppleva historiens vingslag och höra berättelsen om gården som tar dem
sju generationer bakåt i tiden. På våren görs besök i lagården och är
turen framme kan man få vara med om en lamning. Lagården fylls med
lekfulla lamm som gärna visar upp sig och vill bli gosade.
Det finns ett året-runt-öppet Bed & Breakfast på ovanvåningen i
mangårdsbyggnaden. Här kan man övernatta på lantligt vis med bl a
eget kök. Många är de gäster som väljer att koppla av från vardagens
stress och uppleva lugnet på landet med närheten till naturen.

Lennarth Andersson

Foto: Privat

Spjutsbygds Gård har funnits i släkten i sju generationer.



Översteprästerna och de skriftlärda söker efter
det bästa sättet att röja Jesus ur vägen. Judas,
en av Jesu lärjungar går till prästerna och berättar hur han kan överlämna Jesus åt dem.

PALMSÖNDAGEN
Jesus rider in i Jerusalem
på en åsna. Folket tar
emot honom som en
kung. Många breder ut
sina kläder för honom
och viftar med palmkvistar. I sin glädje börjar de
högt och ljudligt prisa
Gud för de under de sett
“Hosianna! Välsignad är
han som kommer i
Herrens namn”. Några
Fariséer i folkmassan
säger då till honom:
“Mästare säg åt dina
lärjungar att sluta”. Jesus
svarar dem: “Jag säger er
att om de tiger kommer
stenarna att ropa!”

SKÄRTORSDAGEN
Måltiden
Jesus sänder iväg lärjungarna för att förbereda påskmåltiden
och när det är dags samlar han hela skaran av lärjungar.
Under måltiden berättar Jesus för sina vänner att han kommer
att dödas och att en av dem kommer att förråda honom.
Medan de äter tar Jesus ett bröd, bryter det och ger åt lärjungarna och säger: “Ta detta, det är min kropp”, och han tar en
bägare, tackar Gud, ger åt dem och säger: “Detta är mitt blod”.

Getsemane
När de ätit färdigt går de till Getsemane, en trädgård i
utkanten av Jerusalem. Jesus ber lärjungarna att vara vakna
med honom och be, men de är trötta och somnar. Jesus ber
till Gud, han vet att han kommer att fängslas och dödas. När
han kommer tillbaka till lärjungarna sover de, han väcker dem
och när han talar till dem kommer vakter med Judas i täten.
Judas kommer fram till Jesus och ger honom en kyss. Det är
med denna kyss Judas pekar ut honom för vakterna, som tar
honom med sig.

Vakterna för Jesus till översteprästen
Kajafas. Prästerna anklagar Jesus för att
påstå att han är Guds son. De spottar på
honom och hånar honom. De anser att
han förtjänar döden.



TEXT: SARA MAGNÉR | GRAFIK: DÉZ MAGNÉR

Man plockar ner Jesus och lägger
honom i en klippgrav. En stor sten rullas
för öppningen och vakter sätts ut för
att skydda Jesus kropp.

LÅNGFREDAGEN
På morgonen beslutar alla översteprästerna att försöka få Jesus dödad.
De för honom till Pilatus, romarnas
ståthållare. Pilatus frågar Jesus: “ ÄR du
judarnas kung?” Jesus svarar: “Du själv
säger det”. Pilatus frågar folket vad de
vill göra med honom. Folket som bara
några dagar tidigare hyllade honom
ropar nu: “Korsfäst, korsfäst!”
Jesus blir dömd till döden genom
korstfästning. Han blir upphängd på ett
kors på den plats som kallades Golgota,
“skallen”.
När han dör faller ett mörker över hela
jorden och Jesus utropar: Fader i dina
händer överlämnar jag min ande. Folket
som står runt omkring tittar på
varandra och säger: “Den mannen
måste ha varit Guds son!”

PÅSKDAGEN
Dagen efter sabbaten kommer
några kvinnor till graven för att
göra i ordning Jesus kropp.
Men när de kommer fram
finner de att stenen är bortvält
och graven är tom. I klippgraven finns en man i skinande
kläder som säger: “Varför söker
ni den levande här bland de
döda? Han är inte här han har
uppstått”. Kvinnorna vänder
om och springer för att tala om
vad som har hänt för lärjungarna. De tror inte på kvinnorna,
men Petrus skyndar till graven
och ser att bara linnesvepningen är kvar där inne. Han går
ifrån graven, full av undran
över det som hänt.



Möt församlingens nya kyrkvärdar

Jag heter Ronja Olsson och jag går just nu första året
på gymnasiet inne i Karlskrona.
På min fritid tränar jag mest fotboll med mitt lag
Rödeby AIF. När jag inte tränar ritar jag gärna eller
läser en bra bok. Självklart går jag också i kyrkan då
och då och hjälper till med konfirmanderna och gudstjänsterna.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka blev jag Apostel i
Rödeby församling, efter att jag konfirmerat mig. Just
nu är jag kyrkvärd, men jag kommer fortsätta att vara
Apostel och hjälpa konfirmanderna genom konfirmationstiden.

Hejsan jag heter Gustav Nilsson. Jag kommer ursprungligen från Borås, men har bott här i Rödeby ett
bra tag nu.
Jag är 17 år gammal och går på Ehrensvärdska gymnasiet, på den tekniska linjen. Jag tycker om film och
fotografi.
Jag har varit aktiv i Rödeby församling sedan jag
konfirmerade mig. Jag hade ursprungligen inget intresse av kyrkan men det förändrades under min konfirmationstid, och det motiverade mig till att bli Apostel och kyrkvärd.

Ronja Olsson

Gustav Nilsson

Vad gör en kyrkvärd?

Kyrkvärdens uppgifter i gudstjänstfirandet är; textläsningar, delaktighet i förbön, ljuständning, kollektupptagning och medhjälp vid nattvardsutdelandet och dop etcetera.
Utanför gudstjänsten har kyrkvärden viktiga uppgifter med att bland annat hjälpa prästen med de liturgiska
kläderna, räkna och sammanställa kollekt och i en del församlingar även ta hand om nattvardskärlen.
Förutom medverkan i själva gudstjänsten ansvarar kyrkvärdarna för redovisningen av den upptagna kollekten.
En av församlingens utsedda kyrkvärdar utses även att, jämte kyrkoherden ansvara för förteckningen över
kyrkans inventarier.
Enligt kyrkoordningen ska en kyrkvärd vara boende i församlingen och hon eller han skall utses av kyrkorådet. För att skapa möjlighet även för engagerade personer som inte bor inom församlingens gränser, att
kunna utföra den uppgift som kyrkvärdsskapet innebär, har möjlighet skapats att utse gudstjänstvärdar.



Ordföranden har ordet

Foto: Ingegerd Holm

Sommarens första utflykt går till det kulturella området Bergslagen i Ronneby.

Sommarens utflykter
Nu har det åter blivit dags att planera
församlingens populära utflykter med
Ingegerd Holm.
Torsdag 30 juni - Heliga kors med
det kulturella området Bergslagen.
Kaffe i Silverforsens kaffestuga.
Avresa från Rödeby kl 13.00.
Åter i Rödeby ca kl 17.00.
Pris: 150 kr. Bokas senast 22 juni.
Tisdag 26 juli - Växjö.
Älmeboda kyrkoruin, Växjö domkyrka, Linnéparken, Växjösjön m m.
Medtag fikakorg. Lunch i Växjö
och eftermiddagskaffe på Korrö.
Avresa från Rödeby kl 09.00.

Åter i Rödeby ca kl 17.00.
Pris: 300 kr. Bokas senast 18 juli.
Tisdag 16 augusti - Aspö med
Drottningskär.
Kaffe på Café Lustan.
Avresa från Rödeby kl 11.45.
Åter i Rödeby ca kl 17.15.
Pris: 150 kr. Max 30 personer.
Bokas senast 8 augusti.
Bokning sker till expeditionen på
tel 0455-33 77 33 eller via e-mail till:
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen att resa med oss!

Kyrkogårdsvandring del 2
Lördagen den 7 maj är det åter dags för kyrkogårdsvandring i Rödeby.
Inga Bergström från
Rödeby hembygdsförening tar oss runt
och gör nedslag vid
intressanta stenar.
Vi avslutar med kaffe
och kaka vid kapellet.
Samling vid kyrkporten kl 10.00.

Hej alla församlingsbor!
Nu kan våren komma när den vill.
I skrivande stund är det den 15 februari och enligt metrologen är det
den första dagen som kan räknas
som vår. Förutsättningen för vår är
sju frostfria dygn. Jag kan minnas
sången ”Blåsippan ute i backarna
står, niger och säger att nu är det
vår”, dit har vi inte kommit ännu.
Tänker vi oss framåt så ställer vi
om klockan till sommartid sista söndagen i mars. Nu får jag hejda mig.
Får man vara något så när frisk är
det mycket man kan göra.
Vi har en besöksgrupp i församlingen där vi besöker dem som är lite
ensamma. Att få sitta och prata en
stund är uppskattat av många och
själv känner man tillfredsställelse
med livet när man kan ställa upp för
någon. Det kostar inget, lite tid har
man alltid råd med. Den traditionen som var förr att man gick in till
varandra och drack en kopp kaffe,
har ersatts av att var och en sitter
själva och tittar på tv.
Jag vet att det är många som ställer
upp på olika vis för varandra. Hur
många far- och morföräldrar får inte
rycka in när barnen skall skjutsas
på olika aktiviteter, är sjuka och
behöver hämtas från skolan och
så vidare. Att vara vuxen mitt i livet
är ett livspussel som är svårt att få
ihop, tiden har så bråttom.
Är du en som har lite tid över och
känner för att hjälpa till med någon
av församlingens verksamheter så
är du hjärtligt välkommen man eller
kvinna att höra av dig.
Till sist vill jag nämna söndagsgudstjänsterna. Det är sådan
glädje att se alla dessa ungdomar
som medverkar. Vi avslutar alltid
med kyrkkaffe, en stunds gemytlig
samvaro.
Vi ses i kyrkan!
Man kan höra vad någon ser.
Man kan känna vad någon hör.
Man kan räcka sin vän en hand
och komma närmare varann.
Kerstin Lindgren

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande

Kyrkogårdsvandring med Inga Bergström.



Anslagstavlan
Rödebydagen

Lördag 4 juni
Konsert med Senorenteamet
kl 14.30 i Rödeby kyrka.
Fri entré.

Gökotta

Välkommen!
Vid regn i kyrkan.

Rödeby
Församlingskår

söndag 10 april
kl 10.00 i Rödeby kyrka.

Kyrkoherde Mats Svensson mottages.
Kören Joy sjunger.
Kontraktsprost
Pamela Garpefors medverkar.
Samkväm i församlingshemmet.
Anmälan till expeditionen
tel 33 77 33 eller via e-post
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
senast måndag 4 april.

Närmaste träffar
i församlingshemmet
kl 18.30.

20 april
Prel. Kh Mats Svensson.
18 maj
Program ej fastställt.
Välkommen!

Jeanssons
Donationsfond

Samling vid kyrkporten.

Påskdagen
27 mars
från kl 8.30
i församlingshemmet.

Mässa med mottagande

Kristi himmelsfärds dag
5 maj kl 08.00 i
prästgårdens trädgård.

Medtag fikakorg.

Påskfrukost

Del 2 med Inga Bergström
från Rödeby hembygdsförening.
Lördag 7 maj
kl 10.00-11.30

Välkommen!

Bluegrass bandet Jessamine
sjunger och spelar.

Kyrkogårdsvandring

Välkommen!

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i
församlingshemmet
onsdag 15 juni
kl 19.00.

Martin Thunells
stiftelse

Sök medel från
Martin Thunells stiftelse.

Flickor födda i Rödeby församling
under åren 1996, 1997 och 1998
kan söka premier ur ovanstående fond.

Till behövande barn och
ungdomar upp till 16 år som
bor i Rödeby församling.

Blanketter för ansökan
finns på församlingsexpeditionen
i Rödeby tel 0455-33 77 33.
Ansökan lämnas
senast 15 maj.

Till föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet
inom församlingen.

Ytterliggare upplysningar genom
Ingegerd Holm tel 0455-485 04.
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Ansökan senast 30 mars till:
Martin Thunells stiftelse
Lena Persson
Tibbamåla 206, 370 30 Rödeby

Välkommen på
frukost innan
mässan i kyrkan.

Musik i pingsttid
med kören Joy.
Annandag pingst
16 maj kl 19.00.
Välkommen!

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 19 juni kl 16.00.
Rose-Marie och
Pelle Gullbing, musik.
Medtag fikakorg.
Grillen är tänd.
Välkommen!

Terminsavslutning
Söndag 22 maj kl 10.00
Gudstjänst i kyrkan där
Barngrupperna och
Barnkörerna medverkar.
Tema: Astrid Lindgren.
Efteråt blir det picknick
i gröngräset. Medtag fikakorg.
Välkommen!

Sopplunch
med andakt

30 mars
13, 27 april
11 maj
Kl 12.00
i församlingshemmet.
Pris 40kr.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Palmsöndagsmässa 20 mars kl 10.00
Palmsöndagen. Anders Johansson, sång.
Dubbning av riddare från Riddarskolan.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan.
Veckomässa onsdag 23 mars kl 18.00
Skärtorsdagsmässa 24 mars kl 18.00
Altarets avklädande. Sonny Gustafsson, sång.
Långfredagsgudstjänst 25 mars kl 10.00
Stilla orgelmusik med Sonny Gustafsson.

Konfirmation med mässa 15 maj kl 10.00
Pingstdagen. Veckogruppen.
Musik i pingsttid måndag 16 maj kl 19.00
Annandag pingst. Kören Joy medverkar.
Gudstjänst med små och stora 22 maj kl 10.00
Heliga trefaldighets dag. Terminsavslutning för barngrupperna
och barnkörerna. Tema Astrd Lindgren. Efter gudstjänsten blir
det picknick i det gröna. Medtag fikakorg.
Veckomässa onsdag 25 maj kl 18.00

Påsknattsmässa lördag 26 mars kl 23.30
Lucas Gullbing sång och gitarr.

Gudstjänst med små och stora 29 maj kl 10.00
1 e. tref. Kyrkkaffe.

Påskdagsmässa 27 mars kl 10.00
Barngrupperna, Barnkörerna och Joy medverkar.
Påskliljor och påskgodis.
Påskfrukost i församlingshemmet från kl 8.30.

Morgonmässa torsdag 2 juni kl 08.00

Annandag påsk 28 mars kl 10.00
Emmausmässa. Sonny Gustafsson, sång. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 5 juni kl 10.00
2 e. tref. Kyrkkaffe.

Påskauktion i Kopparemåla lördag 2 april kl 14.00

Bygudstjänst i Kopparemåla söndag 5 juni kl 14.00

Mässa med små och stora 3 april kl 10.00
2 i påsktiden. Sonny Gustafsson, sång. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 12 juni kl 10.00
3 e. tref. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 7 april kl 08.00

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 19 juni kl 16.00
Hos Ingemar Johansson. Rose-Marie Gullbing, gitarr och
Pelle Gullbing, saxofon. Medtag fikakorg. Grillen är tänd.

Mässa med mottagande 10 april kl 10.00
3 i påsktiden. Kyrkoherde Mats Svensson mottages.
Kören Joy sjunger. Kontraktsprost Pamela Garpefors
medverkar. Samkväm i församlingshemmet. Anmälan.
Gudstjänst med musikal 17 april kl 16.00
4 i påsktiden. Barnkörerna framför ”Fia med knuff”.
Avtackning av kantor Sonny Gustafsson. Kyrkkaffe med tårta.
Morgonmässa torsdag 21 april kl 08.00

Rödebydagen lördag 4 juni kl 14.30
Konsert med Senorenteamet. Fri entré.

Veckomässa onsdag 22 juni kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 25 juni kl 10.00
Midsommardagen. Gamla Vis- och Spelmansklubben
medverkar. Kyrkkaffe.
Konfirmation med mässa 26 juni kl 10.00
Johannes Döparens dag. Sommargruppen.

Mässa med små och stora 24 april kl 10.00
5 i påsktiden. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 27 april kl 18.00
Mässa med små och stora 1 maj kl 10.00
Bönsöndagen. Födelsedagsfest för församlingens
80-, 85-, 90- och 95-åringar födda jan-juni.
Gökotta torsdag 5 maj kl 08.00 i Prästgårdens trädgård
Kristi himmelsfärds dag. Bluegrass bandet Jessamine sjunger
och spelar. Medtag fikakorg. Vid regn i kyrkan.
Mässa med små och stora 8 maj kl 10.00
Söndagen före pingst. Kyrkkaffe.

Välkommen att fira påsk i Rödeby kyrka.

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

Församlingsexpedition		
Lindvägen 14				
Box 43					
370 30 Rödeby			

måndag, onsdag-fredag 10.00-12.00
Tel 0455-33 77 33
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/rodeby

Kyrkoherde 				33 77 30, mobil 0703-37 73 39
Mats Svensson fr o m 160329		
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
					
Komminister				33 77 31, mobil 0703-37 79 93
Wictor Wallin				
wictor.wallin@svenskakyrkan.se
Vikarierande kyrkoherde t o m 160328. Föräldraledig fr o m 160329
Assistent 				33 77 33
Diana Pettersson			
diana.pettersson@svenskakyrkan.se
Kantor 				33 77 36, 0703-37 78 42
Sonny Gustafsson t o m 160417
sonny.gustafsson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer				33 77 35
Marie Skyllberg 			
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se
Tjänstledig fr o m 160501					
Kyrkvaktmästare			33 77 40, 33 77 42			
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se
Tel tid må - fre 09.00-09.30
Barnledare 				33 77 41	
Ihren Karlsson, Sofia Palmgren
mobil/sms 0703-37 75 21
ihren.karlsson@svenskakyrkan.se, sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
Fritidsledare				33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Sara Magnér 				
sara.magner@svenskakyrkan.se
Församlingskårens ordförande
Ingemar Johansson, bostad		36 10 16
Kyrkorådets ordförande 			
Ingemar Johansson, bostad		36 10 16
Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad			482 41
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