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Vägval
Trött och ensam
Trött så sinnet värker.
Nedför hälarna silar smältvattnet.
Fingrarna är stumma, knäna skälver,
Det är nu, nu du inte får släppa.
Andras väg har rastplatser
I solen där de mötas.
Men detta är din väg,
Och det är nu, nu du inte får svika.
Gråt, om du kan,
gråt, men klaga inte.
Vägen valde dig - och du ska tacka.
Orden är Dag Hammarskjölds, var
i sitt liv han formulerade sig på detta
vis, vet jag inte. Hammarskjöld verkade i flera konflikters centrum där
han arbetade för en fredens väg i ett
oförtröttligt arbete. Orden fångar upp
rädslan och samtidigt modet att utmana sin rädsla och gå vidare, fullfölja
sitt uppdrag. Ihärdigt rör han sig fram
mot målet där framme och uttrycker
sin tacksamhet över att vara utvald av
vägen.
Idag kan jag tolka vägen som att stå
till tjänst, att utföra Vägens uppdrag.
Kallar på mig, uppmanar mig att vandra ända fram till mötet med den andre.
Den andre som har skapat mig till sin
avbild, för att vi skall kunna spegla
oss i varandra. I fastetiden förbereder
vi oss för det mötet som sker i påskens
berättelse där i rummet ovanpå delar
vi brödet som en enda mänsklighet.
I Getsemane trädgård smakar vi den
bittra kalken av att bli sviken, förrådd.
Vi vandrar skuldens väg och tyngd

upp mot Golgata för att slutligen uppfylla kärlekens självklara offer. Guds
kärlek utgiven och utgjutet över hela
sin skapelse.
De som hör och lyssnar till den kallelse som har ropats ut från bergen,
även (Rödeby backen,) sen tidernas
begynnelse får själva välja den väg
som vi tror bäst för oss till målet. Någon tar kanske den snabbaste, den andre den vackraste vägen och den tredje
den klokaste vägen. Vägvalet är helt
beroende av de gåvor vi fått var och
en till våra systrar och bröders bästa.
Idag är det jag som går först på vägen
och leder andra, imorgon är det du som
får bli vår ledfyr. Varje människa är
älskad för sin egen skull av Gud, bara
i det att hon existerar. I den utgivande
kärleken är allt mycket lätt, men i den
inåtvända kärleken där egot står i centrum och behöver tillfredsställas blir
det allt för lätt med matematiska beräkningar om vilket som är den bästa
vägen. Högsta avkastningen.
Jesu ord om hur den djupa kärleken
arbetar får vara vår vägskylt i påsktiden.
”Kom till mig, alla ni som är tyngda
av bördor; jag skall skänka er vila. Ta
på er mitt ok och lär av mig, som har
ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni
finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

Alicia Bodin
Theodor Bern
Charlie Munoz
Olle Kullberg
Helge Andersson
Hedvig Lovén
Elyon Lindström
Ian Bornerheim
Lucas Hansson
Harry Adolfsson
Alfons Karlsson
Malva Frennesson
Hilma Svensson
Melker Folino
Efraim Helgesson
Vincent Linder

Avlidna

Alice Ramberg
Leif Falberger
Inger Sonesson
Helén Björkander
Birgit Persson
Vilhelm Nilsson
Inga-Lis Svensson
Sigvard Karlsson
Anna-Lisa Svensson
Siv Hansson
Inez Johansson
Rune Åberg
Monika Aldsten
Andréas Karlsson
Gunvor Svensson
Bertil Odermalm
Sigrid Andersson
Inga-Britt Persson

(Matt 30:28-30)

Mats Svensson
Kyrkoherde


Sommarens utflykter
Nu har det åter blivit dags att planera
församlingens populära utflykter med
Ingegerd Holm.
Måndag 3 juli - Eringsboda
Kaffe i Räntemåla.
Avresa från Rödeby kl 13.00.
Åter i Rödeby ca kl 17.00.
Pris: 150 kr. Bokas senast 28 juni.
Måndag 17 juli - Listerlandet
och Sölvesborg
Medtag fikakorg. Lunch och

eftermiddagskaffe ingår.
Avresa från Rödeby kl 08.00.
Åter i Rödeby ca kl 17.00.
Pris: 300 kr. Bokas senast 12 juli.

rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Måndag 31 juli - Hällaryd
Kaffe på Vildmarkscaféet.
Avresa från Rödeby kl 13.00.
Åter i Rödeby ca kl 17.00.
Pris: 150 kr. Bokas senast 26 juli.

Välkommen att resa med oss!

Ett utförligare program kommer när
det närmar sig.

Med reservation för ändringar.

Bokning sker till expeditionen på
tel 0455-33 77 33 eller via e-mail till:

Musik skapar spännande möten!
Nu har jag varit i Rödeby församling i drygt ett halvår.
Spännande möten med stora och små.
Kyrkokören är igång och vi har
gjort både en Irländsk mässa och en
dansbandsmässa. Barnkörerna Tonbyggarna och Änglakören är helt fantastiska. Vi har precis framfört musikalen ”Sound of Music” om än i en
liten tappning.
Jag har också fått ha förmånen att
ha Babycafé och Vuxenbarngruppen
under Sofias tjänstledighet. Nu är hon
tillbaka och vi är snart fulltaliga i arbetslaget igen. Kul med en liten församling där man får hjälpas åt med
det mesta.
Vi har en fantastisk kyrka med olika
slags gudstjänster och mycket musik och faktiskt en trogen skara som
kommer i stort sett varje söndag. Så
jag har lärt känna många nya trevliga
människor.
Musiken i kyrkan har förändrats
med åren. Det fanns en tid då kyrko

musikern visste vilken musik som var
”kyrkligt värdig” och bestämde allt,
men idag har man en helt annan öppenhet och i stort sett all musik framförs till Guds ära.

Så väl mött till våra gudstjänster
och körer.

Tonbyggarna och Barnkören i musikalen Sound of Music.

Lena Sturevik
Kantor

VÄGENS SÖNDAG
23 april kl 15 – 18
15.00

Utställning av veteranbilar, motorcyklar,
uppvisning av Rödeby
Crossklubb m.m.
Tipsrunda genom
utställningen och
Gudstjänsten med
fina priser!

16.00

Musikgudstjänst
On the Road spelar och sjunger.

17.00

Grillning och fika vid utställningen.

17.30

Prisutdelning.

Utställare: Blekinge Veteranbilsklubb, Rödeby Crossklubb m. fl.

Rödebydagen lördag 3 juni
Välkommen att besöka oss på torget klockan 10-15.
Kyrkkaffe, körsång m m.

Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor.
Vi har alla fått en liten försmak av
våren men det är bara mitten av
mars så än kan kung Bore rista
sin luva. Alla gläds vi åt de allt
ljusare dagarna och naturens
uppvaknande med blommor och
fågelsång.
Vi är väldigt glada för att diskutera
kommunikationer, snabba transporter och nya vägar.
Inte minst den nya sträckningen
av E22:an utanför Jämjö som har
funnits på agendan i 50 år.
Det går inte att komma ifrån att
trafiksäkerheten har blivit mycket
bättre. Men det säkraste sättet
att spara människoliv är att sänka
hastigheten på våra vägar. Är den
sparade tiden så värdefull?
Länstrafiken har sett till att Rödeby centrum har fått mycket bra
bussförbindelse med Karlskrona.
Byarna norr om samhället har
däremot blivit av med sina bussförbindelser eftersom det inte är
lönsamt.
Vad har kyrkan med det här att
göra? Någon kyrkbuss går inte.
Men jag minns i min ungdom,
någon gång i slutet av 50-talet, att
det gick en buss från Stubbelycke
till julottan i Rödeby. Nu bar det
sig inte bättre än att bussen gled
av vägen och hamnade i vägdiket. Det bör tilläggas att det var
blixterhalt på vägen. Det är nog
den julottan jag har mest minne
av.
Alla vägval har inte med transporter att göra. Hela livet ställs man
inför olika vägval medvetet eller
omedvetet alltid leder det till något. Vilken väg man än väljer rak
eller krokig, små steg eller stora
så är det en resa som kallas livet.
Har kyrkan något som kan underlätta vägvalen?
Du har din fria vilja i både sorg
och glädje, kyrkans budskap är
tro hopp och kärlek. Testa!

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande



Stigen med mystik och liv
I sagans skog där snurrar sagans slända. I sagans skog kan vad som helst hända….
Det är den 22:e februari, solen skiner och snön har tillfälligt töat bort,
men vinden påminner om att vintern
fortfarande inte är slut. Barbro har satt
på sig den svarta hatten och förbereder mig på en resa in i sagornas och
mystikens land. Jag kikar in i skogen
och betraktar träd, mossa, stenar och
trollstigen som ligger framför oss. På
avstånd verkar det vara lugnt och rofyllt, men en bit in på stigen så möter
vi snart liv och rörelse. ”Titta här”,
lykt-trollet har tittat ut. Han hjälper
trollen att hitta hem berättar Barbro.
Och mycket riktigt i handen håller
han en lykta.

Vi går vidare och Barbro förklarar
att det inte är säkert att alla troll har
hittat ut än, vintern är inte slut. Men
idag tycks vi ha tur, för inte bara lykttrollet är ute utan på en stubbe leker
tre trollungar. De tycks ha roligt och
jag får veta att trollen är uppfinningsrika. De använder det skogen har att
erbjuda till sina lekar. En gren kan få
vara ett skepp osv.
Vid en stor stenbumling skymtar vi
åter ett troll. Han är dock lite vresig


den där och vi bör nog inte störa berättar Barbro. Trollet delar dessutom
stenen med en drake och jag undrar i
mitt stilla sinne om kanske draken bidragit till trollets humör.

frågor jag ställde henne på fikat vid
elden, redan innan hon visade mig
stigen. För visst kan man undra vad
som fått henne att engagera sig kring
folksagor och troll, ja stigen.

På stigen får jag möta många spännande troll och berättelser. Men det
finns troll som är svåra att upptäcka.
De smälter in i sin omgivning, i naturen vill säga. För om vi tittar närmare
på en stubb så kan det i själva verket
vara ett troll. Vem vet.

Jag fick veta att fantasin, nyfikenheten, skogen och motpolen till stillasittandet fått henne att för fyra år
sedan börja engagera sig i trollstigen: ”Här ska man ha en trollstig”.
På frågan om varför just troll
så svarar hon: spänning och

Mot slutet av stigen möts jag av en
kittel. Tydligen så är det häxan Hiahia
som förbereder en dryck med djur
som ingredienser. Och då häxan inte
är närvarande så vågar vi väl smaka.

mystik, drama och folksagor.
I sina berättelser och sånger använder hon eget material och sådant
som redan är färdigt, men ”fantasin sätter inga gränser” säger hon.
Det är inte svårt att förstå att inspirationen flödar när Bauerskog,
stenrös och gölar finns i närheten.
När jag säger att trollen ofta betraktas som lite otäcka, farliga och fula så

När vi lämnar trollstigen har det
börjat regna och det känns kallt. Jag
funderar på det jag sett och det som
Barbro berättat, men också på de

säger hon: ”är du snäll mot dem är de
snälla mot dig”. Och till min förvåning så är de tydligen väldigt hjälpsamma. I Barbros vedbod finner jag
ett bevis på det. Där står ett troll och
hugger ved.
Jag lämnar Barbro, trollstigen, församlingens norra del och rör mig
tillbaka mot Rödeby. Träffen har fått
mig att reflektera. Barbro levandegör
berättelser om våra folkkära figurer
genom sin trollstig, något som hon
tycker alla, både barn och vuxna, kan
ta till sig. Jag fascineras av det och sätter det gärna i relation till den kristna
stig som många av oss dagligen vandrar. Hur kan jag och hur kan vi i vår
församling levandegöra bibelberättelser och gudstro? Hur kan vi förmedla
spänning, mystik och liv, så att män-

niskor som vandrar på den kristna stigen uppfylls av ro och längtan till den
Gud vi delar?
Eftersom jag härrör från Mönsteråstrakten så tänker jag på författaren
Carl Boberg som under ett åskoväder
skrev O store Gud. Det finns mycket
inspiration att hämta från Guds skapelse; dess väder och natur.
”Följ med och se” står det i bibeln.
Ja följ med och se vad du tar med dig
från trollstigen. Kanske en stilla tur i
skogen, goda berättelser om våra sagofigurer eller något annat. ”Fantasin
sätter inga gränser”.

Wictor Wallin
Komminister

Fakta
Namn: Barbro Abrahamsson
Bor: Holmes torp i Långemåla
Arbetar: som pedagog i Emmaboda pastorat.
Barbro erbjuder guidade troll- och sagovandringar och guidade
cykelturer i de gamla gränstrakterna mellan Sverige och Danmark,
”De levde en gång lika verkligt som vi”.
Ring gärna för att boka tid.
www.holmestorp.se

Skogstokigdagen på Sveriges nationaldag 6 juni
Välkommen på morgonandakt klockan 10.00.
Wictor Wallin och Lena Sturevik från Rödeby församling medverkar.
Vi träffas, när naturen är som vackrast, på Holmes Torp i Långemåla.
Medtag fikakorg.
Vi är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Vi vill att landsbygden
ska utvecklas mer i norra delarna av Karlskrona och Ronneby kommuner.
Ditt företag, din förening eller din hobbyverksamhet kan alla dra nytta av
varumärket Skogstokig. Tillsammans blir vi starkare.



John fick en ny familj i barnbyn
hade de sannolikt inte överlevt eftersom de saknade en vuxens tillsyn, var
utsatta och undernärda. Inget av barnen hade gått i skolan och de hade inte
fått uppleva kärlek och omsorg.

Ingen biologisk familj

Nu kan de utvecklas både intellektuellt och känslomässigt och skaffa
sig färdigheter som de har nytta av
längre fram i livet. John och hans
syskon har ingen fungerande biologisk familj att hälsa på eller få besök
av och det innebär att han kommer att
stanna i barnbyn en längre tid, kanske
ända tills den dagen han är vuxen och
kan klara sig på egen hand.
Som de flesta av barnen i barnbyn
har John en tragisk historia innan
han kom till barnbyn för fyra år
sedan. Det kan vara att föräldrarna
har dött, har drogproblem, är
kriminella, att de övergivit sina
barn av olika skäl eller att en
förälder försvunnit och att den
andre inte reder ut situationen av
ekonomiska skäl.

Sannolikt inte överlevt

Innan John och hans syskon kom till
Open Heart Children´s Village bodde
de i ett mycket fattigt, tungt kriminellt
belastat och väderutsatt område. Om
de inte hade fått komma till barnbyn

En ny familj

I Open Heart Children´s Village har
John och hans syskon nu en ny familj
med tre ytterligare syskon och en
”husmamma” som har huvudansvaret
för att se till att barnen har det bra
på alla sätt. Till sin hjälp har hon en
”moster” som kan vikariera när hon
är ledig samt barnbyns socionomer
som bidrar med stöd när det kommer
till kontakter med myndigheter och
Johns släktningar mm.

Trivs i skolan

Efter ett jättejobbigt första år i den
statliga skolan när John mest gick

omkring och inte kunde koncentrera sig på sina skoluppgifter, togs
beslutet att försöka hitta en skola som
kunde erbjuda en alternativ undervisningsform. Vi hittade en privat skola,
som visserligen kostar en del pengar
men som finns på gångavstånd från
barnbyn. Skolan erbjuder små klasser
och en pedagogik som bättre passar
Johns behov. Nu trivs han i skolan
och hans resultat har också förbättrats, mycket tack vare stödundervisning med barnbyns extralärare två
eftermiddagar i veckan.

Hela och rena

När Miriam, som är husmamma åt
John, har följt honom till skolan går
hon hem för att plocka undan efter
frukosten, kanske tvätta, handla på
marknaden samt förbereda för lunch.
”Jag använder oftast lördagarna som
min tvättdag och de äldre barnen kan
hjälpa till med denna syssla”, berättar hon. Men jag använder mycket av
min tid för att laga mat och försöka
se till att alla är hela och rena”, fortsätter hon.

Leka med andra barn

John hämtas på skolan ca 12:30
och efter lunchen vilar han en stund
innan det två dagar i veckan är dags
för extra undervisning. Om han inte
har lektioner ska han ändå göra sina
läxor men också hinna vara ute och
leka med andra barn. John gillar inte
sport så han spelar aldrig basket eller
liknande men däremot älskar han
hundarna, så de får mycket uppmärksamhet av honom. När han ska lista
de tre saker han gillar mest svarar
han: ”att leka utomhus, att titta på TV
och att äta god mat”.

Torbjörn & Eva-Mari Blomqvist
Verksamhetsansvariga
Filippinerna

Några av barnen i barnbyn på Filippinerna.
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Fredag den 19 maj kl 19.00 anordnas
en välgörenhetskonsert till förmån för
barnhemmet. Se nästa sida.

Kyrkovalet 2017
Du behövs!
Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska
kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som
ska företräda dem de kommande fyra
åren.

världen, katastrofhjälp och
samverkar med
systerkyrkor
globalt.

Svenska kyrkan består av människor och är beroende av människors
engagemang. Som medlem i Svenska
kyrkan är du delaktig både i ett nära
och ett globalt sammanhang. Dels i
den församling där du bor, dels i den
världsvida kristna gemenskapen.
Svenska kyrkan vill vara en kyrka
som människor har en positiv relation
till och känner glädje över att tillhöra.
Svenska kyrkan vill vara en naturlig
medvandrare vid livets viktiga tillfällen: när ett barn föds, när man brottas
med frågor om livet och sin tro, när
man säger ja till sin partner eller tar
avsked av en anhörig eller vän. Kyrkorummet är för många en naturlig
plats för eftertanke.
Svenska kyrkan finns på plats när
olycka eller katastrofer inträffar.
Svenska kyrkan i utlandet är en uppskattad mötesplats.
Verksamheten för barn och unga är
omfattande, liksom det diakonala arbetet med äldre och utsatta. Körerna
i Svenska kyrkan är en stor folkrörelse.
Internationellt arbetar Svenska kyrkan med biståndsprojekt över hela

Kan jag kandidera?
Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs
att du på valdagen tillhör Svenska
kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare
varit förtroendevald i Svenska kyrkan
och fyller 18 år senast på valdagen.
Du ska också vara kyrkobokförd i det
område valet gäller. För kyrkomötet
gäller dock att du är valbar bara i det
stift där du är kyrkobokförd. Du som
kandiderar ska också finnas med på
den av stiftet fastställda grupp- och
kandidatförteckningen. Cirka 33 000
personer har i dag förtroendeuppdrag
i Svenska kyrkan som de fått i direkta
val.
Hur kandiderar jag?
En nomineringsgrupp måste anmäla
dig som kandidat och du måste själv
ha förklarat dig villig att ställa upp
genom ett skriftligt medgivande. Ansökan och anmälningarna måste ha inkommit till stiftet senast den 15 april
2017 och gärna tidigare än så.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Svenska kyrkan är en demokratisk
folkkyrka. För att vara det behövs förtroendevalda. Den som kandiderar i
kyrkovalet ställer sig under fyra år till
förfogande för uppgiften att vara med
som förtroendevald i något av de beslutande organen – i församling, pastorat, stift eller på den nationella nivån. Att ställa upp i kyrkovalet är att
vara med och ta ansvar för Svenska
kyrkan. Du behövs!
Läs mer på:
svenskakyrkan.se/kyrkoval
Vill du vara med i någon av församlingens nomineringsgrupper?
Kontakta expeditionen så hjälper de dig
vidare. Se kontaktuppgifter på baksidan.

Välgörenhetskonsert

i Rödeby kyrka 19 maj kl 19.00.
Tre Barytoner medverkar.
Insamling till: Open Heart Children´s Village
på Filippinerna. Se artikel sid. 8.
I samverkan med Filadelfia Rödeby.
Varmt välkommen!



Anslagstavlan
Gökotta

Kristi himmelsfärds dag
25 maj vid
Vikasjön i Buggamåla.
07.30 Gökotta.
Lena Sturevik
sång och dragspel.
08.30 Fisketävling
09.30 Grillning och
prisutdelning.
Medtag fikakorg
och något att grilla.
I samverkan med
Ledja Byalag.
Välkommen!

Musik i pingsttid
med Kyrkokören.
Annandag pingst
5 juni kl 19.00
i Rödeby kyrka.

Vägens söndag

vid Rödeby kyrka
23 april kl 15-18.
15.00 Utställning av veteranbilar,
motorcyklar m m. Tipsrunda.
16.00 Musikgudstjänst
med On the Road.
17.00 Grillning, fika och
prisutdelning.
Se mer på sid. 5.

Terminsavslutning
Söndag 21 maj kl 10.00
Gudstjänst i kyrkan där
barngrupperna och
barnkörerna medverkar.
Utdelning av Bibel för barn.

Efteråt blir det ponnyridning,
korvgrillning m m.
Picknick i gröngräset.
Medtag fikakorg.
Välkommen!

Välkommen!

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 25 juni kl 16.00.
Rose-Marie och
Pelle Gullbing, musik.
Medtag fikakorg.
Grillen är tänd.
I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening
Välkommen!

Middagsbön
med lunch
11/4, 25/4, 9/5 och 23/5.
Vi inleder med andakt kl 12.00
i församlingshemmet.
Pris 40kr.
Välkommen till en
god gemenskap!
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Rödebydagen

Lördag 3 juni
klockan 10-15.
Ni träffar oss på torget.
Körsång, kaffeservering
m m.
Välkommen!

Välgörenhetskonsert

i Rödeby kyrka
19 maj kl 19.00
Tre Barytoner medverkar.
Insamling till:
Open Heart Children´s Village
på Filippinerna. Se artikel sid. 8.
I samverkan med
Filadelfia Rödeby.
Varmt välkommen!

Rödeby
Församlingskår
Närmaste träffar
i församlingshemmet
kl 18.30.

19 april
Ingrid Agnér berättar om
religionskunskap i skolan.
17 maj
”Linneskåpet”.
Välkommen!

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i
församlingshemmet
onsdag 7 juni
kl 19.00.

Påsklunch

Palmsöndagen
9 april
i församlingshemmet
efter Mässan som börjar
kl 10.00.
Pris 100 kronor.
Behållningen går till
Svk internationella arbete.
Anmälan till exp.
33 77 33 senast
måndag 3 april.

Jeanssons
Donationsfond

Flickor födda i Rödeby församling
under åren 1997, 1998 och 1999
kan söka premier ur ovanstående fond.
Blanketter för ansökan
finns på församlingsexpeditionen
i Rödeby tel 0455-33 77 33.
Ansökan lämnas
senast 8 maj.
Ytterliggare upplysningar genom
Ingegerd Holm tel 0455-485 04.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Påskauktion i Kopparemåla lördag 1 april kl 14.00
Gudstjänst med små och stora 2 april kl 10.00
5 i fastan. Kyrkkaffe.
Palmsöndagsmässa 9 april kl 10.00
Palmsöndagen. Lena Sturevik, sång och dragspel.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan.
Skärtorsdagsmässa 13 april kl 18.00
Altarets avklädande. Lena Sturevik, sång.
Långfredagsgudstjänst 14 april kl 10.00
Amelie Petersson, tvärflöjt.
Påsknattsmässa lördag 15 april kl 23.30
Påskdagsgudstjänst 16 april kl 10.00
Barngrupperna, barnkörerna och Kyrkokören medverkar.
Påskliljor och påskgodis. Kyrkkaffe.
Annandag påsk måndag 17 april kl 14.00
Gudstjänst i Kopparemåla. Lena Sturevik, sång och dragspel.
Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 20 april kl 09.00
Musikgudstjänst 23 april kl 16.00
2 i påsktiden. On the Road medverkar.
Utställning av motorcyklar, veteranbilar m m från kl 15.
Grillning, kaffe och kaka i det fria efter gudstjänsten.
Se separat program på sidan 5.
Veckomässa onsdag 26 april kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 30 april kl 10.00
3 i påsktiden. ABF:s manskör medverkar. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 4 maj kl 09.00
Mässa med små och stora 7 maj kl 10.00
4 i påsktiden. SPF-kören medverkar. Kyrkkaffe.
Födelsedagsfest för församlingens 80-, 85-, 90-99-åringar
födda januari-juni.
Konfirmation med mässa 14 maj kl 12.00
5 i påsktiden. Veckogruppen.

Gökotta torsdag 25 maj kl 07.30 vid Vikasjön i Buggamåla
Kristi himmelsfärds dag. Lena Sturevik sång och dragspel.
08.30 Fisketävling. 09.30 Grillning och prisutdelning. Medtag
fikakorg och något att grilla. I samverkan med Ledja Byalag.

Mässa med små och stora 28 maj kl 10.00
Söndagen före pingst. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 31 maj kl 18.00
Rödebydagen lördag 3 juni kl 10.00-15.00
Vi finns på torget. Körsång, kaffeservering m m.
Mässa med små och stora 4 juni kl 10.00

Pingstdagen. Utdelning av premier ur Jeanssons Donationsfond.
Kyrkkaffe.

Musikgudstjänst måndag 5 juni kl 19.00
Annandag pingst. Med Kyrkokören.
Nationaldagen 6 juni kl 10.00 på Holmes Torp i Långemåla
Andakt. Lena Sturevik sång och dragspel. Medtag fikakorg.
Gudstjänst i Kopparemåla söndag 11 juni kl 14.00
Heliga trefaldighets dag. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 15 juni kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 18 juni kl 10.00
1 e. tref. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 21 juni kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 24 juni kl 10.00
Midsommardagen. Gamla Vis- och Spelmansklubben
medverkar. Kyrkkaffe.
Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 25 juni kl 16.00

Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson. Rose-Marie
Gullbing, gitarr och Pelle Gullbing, saxofon. Medtag fikakorg.
Grillen är tänd. I samverkan med Stubbelycke hembygdsförening.

Morgonmässa torsdag 29 juni kl 09.00
Konfirmation med mässa 2 juli kl 12.00
3 e. tref. Sommargruppen.
Med reservation för ändringar. Se våra predikoturer
eller www.svenskakyrkan.se/rodeby

Morgonmässa torsdag 18 maj kl 09.00
Välgörenhetskonsert fredag 19 maj kl 19.00
Tre Barytoner medverkar. Insamling till Open Heart Children´s
Village på Filippinerna. Se artikel sid. 8.
I samverkan med Filadelfia Rödeby.
Gudstjänst med små och stora 21 maj kl 10.00
Bönsöndagen. Terminsavslutning för barngrupperna och
barnkörerna. Utdelning av Bibel för barn.
Efter gudstjänsten blir det korvgrillning, ponnyridning m m.
Picknick i det gröna. Medtag fikakorg.

Barndop

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
Läs mer om dopet på:
www.svenskakyrkan.se/dopsajten
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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition		
Lindvägen 14				
Box 43					
373 03 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 			
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
Kantor 				33 77 36, 0703-37 78 42
Lena Sturevik 		
		
lena.sturevik@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer				33 77 35
Marie Skyllberg 			
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se			
Kyrkvaktmästare			33 77 40, 33 77 42			
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson och John Viberg
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se
Tel tid må - fre 09.00-09.30
Barnledare 				33 77 41, mobil/sms 0703-37 75 21
Ihren Karlsson				
ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
Sofia Palmgren			
sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
Fritidsledare				33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Hannah Jörnö Karlsson		
hannah.jorno.karlsson@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande 			
Ingemar Johansson, bostad		36 10 16
Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad			482 41
Församlingskårens ordförande
Ingemar Johansson			36 10 16
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