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Döpta

Bon Camino!

Vi står nu inför påskens mysterium
tillsammans med två miljarder andra
kristna runt om i världen. Mysterium
skriver jag, samtidigt som innehållet i
påsken är tillgängligt för oss alla var
och en. När vi följer påskens berättelser och händelser har vi möjlighet
att exponera oss och reflektera över
vad vår roll hade varit om vi varit en
del av dessa. Persongalleriet bland
lärjungarna och andra ger oss olika
mänskliga ingångar till hur vi själva
skulle gjort i deras ställen i mötet med
den levande Jesus Kristus. Vem hade
du varit vid den första nattvarden? Var
hade du gömt dig när tempelvakten
jagade Jesu anhängare senare samma
natt? När öppnades dina ögon efter
påsken så som det gjordes för de lärjungar som vandrade med Jesus Kristus till Emmaus?

la, St Jakobs grav på spanska. Anledningarna kan vara många. Hos många
finns en längtan att få ta en paus från
vardagen, att få koppla bort huvudet
och använda kroppen. En del går sig
ur kriser, tackar för att de tagit sig igenom kriser, andra letar efter äventyret.
Många längtar efter en genomtrött
kropp och fötter som fått arbeta. En
pilgrimsvandring kan samtidigt vara
ett sätt att bejaka sin längtan efter det
andliga. Många människor upplever i
dag en inre tomhet och vill hitta fram
till något som kan minska den tomheten. Pilgrimsvandring är ett sätt att i
den yttre resan även göra en inre resa
där man söker sig själv och de goda
värdena i livet. Som en del i vandringen och hjälp i sökandet används bön,
meditation, tystnad och delandet. Sju
nyckelord att ha med sig på färden är:

Att vandra mot och till en helig plats
har sen tidig kristen tid varit förknippat med en samtidig inre vandring.
Att utforska sig själv om vem man
är, varför man tar de beslut man gör i
ljuset av Gud leder fram till en större
självförståelse och gemenskap med
Gud. Många är de berättelser och sagor om unga människor som ger sig ut
på vandring och möter faror och gåtor för vandraren att lösa och hantera.
Ofta är det i form av hjälteepos som
kan bli till lärdom och förebild av att
uppoffra sig för andra.

FRIHET
ENKELHET
TYSTNAD
BEKYMMERSLÖSHET
LÅNGSAMHET
ANDLIGHET
DELANDE

Cirka trehundratusen vandrar varje
år på leden till Santiago de Composte-

Ada Abrahamsson
Isac Karlsson
Julia Bolinder
Leja Fagerberg
Miranda Agrell
Hailey Casadei
Malva Lingebark
Casper Slat
Miriam Vestman
Alvin Karlsson
Hayley Löfqvist
Atle Lidman
Levis Angeänger

Vigda

Wilhelmina Agrell och
Andreas Rickardsson
Hanna Jansson och
Martin Forsberg

Avlidna

Kjell Trulsson
Jan Petersson
Bernt Hoff
Evy Oscarsson
Inez Petersson
Gunnel Johansson
Lars Nyström
Lennart Eriksson
Lars Gustafsson
Anna Petersson
Peter Ljungkvist
Gun Kjellsson

När man möter andra vandrare på
vägen hälsar man varandra ofta med
orden Bon Camino, god vandring.
Glad påsk och Bon Camino mina
vänner!

Mats Svensson
Kyrkoherde


Pilgrimsvandring - en inre resa!
Pilgrimsvandring är en gammal fromhetstradition som finns i många religioner. I den kristna har den ofta en ekumenisk hållning, alltså allkristen och öppen
för människor med olika motiv för sin
vandring. Här blir också att vandra
tillsammans ett sätt av att uttrycka en
längtan efter enhet. Ordet pilgrim har
sitt ursprung i latinets, peregrinatio,
främling. En kristendomsförståelse som
vi kan läsa in i varje tidsepok. Där är
främlingskap, uppbrottet, vandringar
och en längtan efter helighet och mening. Detta är nycklar som öppnar upp
för livsglädje och inspiration. Vandraren får en insikt om att hon är en del
av ett folk som är på vandring. Vägen
blir ett sökande efter självinsikt, vishet
och mognad. Pilgrimen kan också få en
djupare förståelse för de ofrivilliga pilgrimerna- de som tvingas utvandra utan
att vilja det- de som är flyktingar runt
om i världen.
Vi är alla i viss mån pilgrimer. Från
det vi föds till det vi dör gör vi en livsvandring med efterlängtade eller påtvingade uppbrott. Vi gör olika vägval
i skilda perioder i våra liv, pustar ut vid
rastplatser för välbehövlig vila och re-



kreation. Vi möter människor på livsvägen som på olika sätt berör oss och
kommer förr eller senare till vägs ände i
form av döden.
Tidigt i mänsklighetens historia utsågs särskilda platser där man tänkte
sig att det gudomliga framträdde särskilt tydligt. Det var grottor, vattendrag, lundar, speciella bergsformationer
eller stora träd var exempel på platser
dit man gick vid särskilda tillfällen eller högtider. Religionsforskare menar
att pilgrimer och pilgrimsvandringar är
en av de äldsta och mest grundläggande
former som finns för äkta och levande
religiositet. Gud kallar till uppbrott och
vallfärd på olika sätt i religionens värld:
hinduers vandring till Ganges, kristnas
vallfärd till Rom, muslimers till Mecka,
judars till Jerusalem och buddisters färd
till Buddhas födelseort- platser där Gud
tycks ha uppenbarat sig särskilt tydligt.
Även bibelns berättelser är fulla av
uppbrott, vandringar, rastplatser, möten
på vägen och längtan efter att komma
fram till målet. Bibeln är som en enda
stor pilgrimsbok. Abraham vandrade till
ett nytt land. Moses ledde ett helt folk
på en pilgrimsvandring ut i öknen på en

osäker marsch mot ett okänt mål, men
med löftet om ett land av mjölk och
honung. Ett helt folk går ut ur slaveri
och fångenskap till ett liv i frihet med
Gud. Jesus timmermannen och hans
lärjungar vandrar i Galileen, de går den
inre vandringen tystnad, avskildhet och
bön och de går den yttre vandringen till
fots, för att möta människor på vägen:
trasiga, utsatta och övergivna. Jesu fötter berättar om omtanke mot de svaga.
En attityd av total omsorg. En fältarbetares vittnesbörd. En pilgrims kärleksförklaring.
Efter Jesu död började man vandra till
de platser han förknippades med. Som
hans grav och födelseplats, platser som
så småningom det byggdes kyrkor på.
Även martyr- och helgongravar började
besökas, de heliga män och kvinnor
som vågat vittna om sin tro med sina
liv och som tidigt blev föredömen och
mönster för nya generationer av kristna
i det romerska riket.
Under medeltiden växte pilgrimsrörelsen allt starkare. Ökenfäderna i Egypten
och Syrien bröt upp från ett inrutat och
förytligat liv i den tidens stora metropo-

ler. De gick ut i den tomma och karga
öknen för att söka den levande guden.
De stora vallfartsmålen under medeltiden var Jerusalem och den heliga gravens kyrka, Santiago de Compostela i
Spanien, aposteln Jakobs förmodade
grav, Rom där apostlarna Petrus och
Paulus blev martyrer och Trondheimmed den väldiga Nidaroskatedralen,
byggd över relikerna från kung Olav
den helige.
Man kanske undrar varför man pilgrimsvandrade? Det fanns olika skäl
till detta. Några gjorde det för att göra
bot. Andra för att det hade utdömts som
straff av en domstol, några för att be om
hjälp för sig själva eller andra och inte
minst för att hitta sig själv och Gud.
För den moderne pilgrimen kan man
kanske säga att det finns tre olika sätt att
se på främlingskapet, minns att pilgrim
betyder främling. De är synen på sig
själv, synen på samhället och synen på
livet ur ett existentiellt perspektiv. Ingen människa känner sig själv helt och
fullt. Det finns alltid skikt i henne som
undgår upptäckt och blinda fläckar som
ibland gör sig påminda, inte sällan med
överraskande smärta. Som enskild person kan man känna sig främmande för
delar av sitt jag och bli förvånad över
sitt beteende och handlingar, som man
inte alls vill kännas vid. Minns Paulus
ord: det goda som jag vill, det gör jag
inte. Det onda som jag inte vill, det gör
jag. Man får hela livet lära sig mer om
sig själv- inte sällan genom kriser och
uppbrott som livet tillhandahåller- och
genom en ökad mognad justera skillnaden mellan vilja och handling.
En pilgrim vandrar i det trefaldiga
kärleksbudet- att söka och älska Gud,
att söka och älska sig själv och att uppsöka och älska sina medvandrare. Belöningen vi kan få är att en ny känsla
av frihet blir tydlig. Man är inte längre
bunden av inrutade rutiner och invanda
strukturer. Det kan vara succesiv befrielse från stressymptom och oro, inre
splittring och frustration. Det monotona
lunkandet hjälper vandraren in i en ny
fas av långsamhet, det är viktigt att det
får ta tid. Den enkla livsstilen med att
leva med det som du bär med dig i ryggsäcken uppmuntrar till en sund bekymmerslöshet. Vår fem sinnen övas till en
tydligare närvaro och reflektion runt de
existentiella frågorna ges utrymme. Ja
många är de saker som ges utrymme till

Längs vägen till Santiago de Compostela leds man av gula pilar som visar riktningen
mot St. Jakobs grav.

att upptäckas och utvecklas när vi ger
oss ut på pilgrimsvandring.
I augusti 2009 gav jag mig iväg på
en tolv mil lång vandring av totalt åttio möjliga mil mellan franska gränsen
till Santiago de Compostela i nordöstra
Spanien. Tillsammans med fem ungdomar vandrade jag längs vägar och stigar
som under tolv hundra år använts av
pilgrimer och även vår egen heliga Birgitta. Våra fötter trampade asfalt, stigar
och gamla romerska vägar. Längs vägen
leddes vi av gula pilar som visar riktningen mot St. Jakobs grav. Pilarna finns
på skyltar eller så är de målade direkt på
marken eller på husväggar och murar.

så möter man andra vandrare på vägen
som går i motsatt håll. Här går vi alla
i samma riktning likt Israels folk ut ur
Egypten mot ett gemensamt mål. Längs
med vägen finner man, inte så sällan,
utlagda blommor och handgjorda skyltar som uttrycker tacksamhet över att
blivit bönhörda eller helt enkelt för att
man känt sig buren av Gud.
Följ med och se!

Mats Svensson
Kyrkoherde

En bestående känsla som jag bär med
mig är att när man är ute och vandrar

Pilgrimsvandra med församlingen
till altarstenen i Skärvaboda
Söndag 3 maj efter Gudstjänsten cirka 11.30.
Vi beräknar att vara tillbaka senast klockan 16.00.
Vi utgår från kyrkan och vandrar längs leden vid skidbacken,
förbi Högalund och Eriksberg via Lugnadalsvägen och
Kestorpsvägen till Skärvaboda och altarstenen i skogen.
Vi kommer ta små pauser längs vägen och vid altarstenen
äter vi vår medhavda fika innan vi vänder tillbaka mot Rödeby.
Medtag: bekväma skor, vattenflaska och fika.
Välkommen att vandra med oss!



En livsvandring med Inga Bergström
för att kunna leverera virke
till Karlskrona.

När jag besöker Inga i hennes hus för
att prata om vandringar så kommer vi
väldigt snabbt in på bygdens historia.
Vi pratar om altarstenen i norra Rödeby och den pilgrimsvandring vi skall
ha den 3 maj mellan Rödeby kyrka
och altarstenen. Där förrättades gudstjänst i orostider, t.ex. under nordiska
sjuårskriget 1563–1570. Då tillhörde
vi Danmark och svenskarna, under
Erik XIV, härjade i Blekinge och Skåne och många fick sätta livet till på de
mest grymma sätt.

Ingas egen livsvandring
är som för många av oss
mer krokig än vad den är
spikrak. Med tanke på hur
Inga själv beskriver sig
som att ha varit en blyg
flicka så blir det fascinerande att höra om hur hon
som gjorde sin första egna
resa till Göteborg som sjuttonåring, utan att berätta
för sina vårdnadshavare. År
1949, efter att ha skrapat
ihop pengar till en gruppresa med tåg till franska rivieran, fick hon uppleva ett
härjat efterkrigseuropa som
gjorde ett starkt intryck på
den då nittonåriga Inga.
Många var de berättelser
hon fick höra från människor om hur
det var att leva i krigets verklighet. En
verklighet som åter aktualiserats med
de krigsflyktingar som idag knackar
på vår dörr.

Inga har arbetat inom många olika
yrken. Hon har t.ex. varit internationell sekreterare, tingsrättsstenograf,
personalassistent och barnsköterska.
Under tiden hon bildade familj tog
hon studenten genom självstudier hos
brevskolan NKI – ett hästjobb, men
drivkraften har varit vetgirighet och
nyfikenhet. Efter ytterligare studier i
franska, engelska, historia och pedagogik tog hon en fil.mag.-examen och
blev så småningom språklärare på Rödebyskolans högstadium.
På 1990-talet ledde Ingas historieintresse henne till Rödeby hembygdsförening, där hon har lagt ner mycken
forskning om bygdens historia. Till
fromma för oss alla och efterkommande har Inga skrivit ner och sammanställt ett omfattande historiskt
material. Det är viktigt att man inte arbetar bara för sin egen skull utan delar
med sig av sina gåvor och det har ju
Inga gjort på så många sätt, inte minst
genom kultur- samt kyrkogårdsvandringar i byn.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Många känner till Ronneby blodbad
1564 då stadens befolkning tog skydd
i kyrkan från de svenska knektarna.
Kyrkofriden respekterades inte och
många höggs ihjäl så att Ronnebyåns
vatten färgades rött av blod. Ett liknande scenario utspelades samma år
i Östra Rödeby. Byborna tog sin tillflykt till Rödeby kyrka men inte heller
här respekterades kyrkofriden och alla
dödades.
Den planerade pilgrimsvandringen
till altarstenen kommer att gå via Dirkavägen, som har fått sitt namn efter
tysken Dirk Beier. Han hade på 1700talet ett sågverk i skogen i Krogsmåla
och förbättrade den ridväg som fanns

Inga Bergström har bland annat haft kyrkogårdsvandringar och berättat om både
kända och okända personer som finns på vår kyrkogård.

Foto: Pixabay. Torhamns kyrka - Emma Lind.

Sommarens utflykter

Nu har det åter blivit dags för församlingens populära
utflykter med Ingegerd Holm.

Bräkne-Hoby
Tisdag 30 juni klockan 13- ca kl 17.
Vi åker den vackra vägen genom bokskogar och vid sjöar
och kommer snart till Bräkne-Hoby. Där blir det besök i
kyrkan som är en tre skeppig kyrka som kallas basilika. Det
är en absidkyrka som ersatt den gamla kyrkan från1100talet. En promenad på kyrkogården är alltid trevligt och vi
kommer också att se klockstapeln.
I Gula Huset i Järnavik serveras kaffe med kaka och vid
fint väder kan man sitta i trädgården och titta ut över havet. Resan går vidare genom Bräkneåns dalgång som är
mycket sevärd. Ca kl 17.00 är vi åter i Rödeby efter en
trevlig eftermiddag.
Pris 150 kr. Bokas senast den 25 juni.
Östra och Västra Vram, Maltesholms gods m m.
Onsdag 22 juli klockan 8- ca kl 17.
Idag går färden genom Blekinge mot Skåne. En kaffepaus
med den medhavda kaffekorgen avnjuter vi på någon trevlig plats. Innan Tollarp blir det besök i Östra Vrams kyrka,
en medeltida kyrka i romansk stil. Vackra kalkmålningar
har bevarats inne i kyrkan där man också ser ett medeltida
altarskåp som visar Jesu födelse. Söder om Tollarp stannar
vi vid Västra Vrams kyrka, en fantastisk vacker kyrka i nygotisk stil som varit utsedd till Sveriges vackraste kyrka.
Kyrkan invigdes 1869 efter Helgo Zettwevalls ritningar
och ersatte en medeltida kyrka. Många av kyrkans inventarier har bevarats från den tidigare kyrkan.
Lunchen serveras på Elisefarms golfkrog med vacker omgivning. Det serveras dagens rätt med sallad, vatten och
kaffe. Annan dryck går att köpa för den som så önskar.
Maltesholms gods ligger vid Linderödsåsen och där
promenerar vi runt i den vackra trädgården och njuter av

alla fina växter innan vi vänder hemåt. Eftermiddagskaffe
med sillsmörgås kopplar vi av med vid Helge å där Sill och
Glasspråmen tar emot oss.
Ca kl 17.00 är vi åter i Rödeby efter en minnesvärd dag
med många trevliga intryck.
Pris 300 kr. Bokas senast den 16 juli.
Torhamn och Östra Hästholmen
Onsdag 12 augusti klockan 13- ca kl 17.
Idag åker vi österut och besöker Torhamns kyrka med konstnären Gunnar Torhams vackra altartavla. Kyrkan ersatte
en tidigare stenkyrka och invigdes 1885.
I Möckleryd besöker vi ett hällristningsområde, Hästhallen, som består av 140 ristningar med skepp, hjortdjur,
solhjul, skålgropar mm. De är daterade till bronsåldern,
omkring 1000 år före Kristus.
Vid Yttre Park kör bussen ombord på linfärjan för överfart
till Ytterön och Östra Hästholmen. Dessa öar är naturreservat med en säregen natur. På östra Hästholmen finns f.d
Mårtenssons båtbyggeri som startade 1912 av tre bröder
som gjorde sig kända för byggandet av allmogebåtar. Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och är fullständigt
bevarat. Eftermiddagskaffet avnjuter vi i naturen där vi
kan slå oss ned och koppla av en stund.
Ca kl 17.00 är vi åter i Rödeby efter en trevlig eftermiddag.
Pris 150 kr. Bokas senast den 6 augusti.
Samtliga resor utgår från kyrkans parkering.
Bokning sker till expeditionen på tel 0455-33 77 33
eller via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen att resa med oss!
Med reservation för ändringar.

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.
FASTEAKTIONEN 2020

Act Svenska kyrkans fasteaktion
handlar i år om att vi alla har rätt
att leva i en trygg och säker miljö
fri från våld. Men det är långt ifrån
alla som gör det. Israel och Palestina
är en av många regioner med höga
våldsnivåer och varje dag betalar
palestinier och israeler ett högt pris
för den utdragna konflikten.
Mitt i allt detta arbetar Mai Jarrar med
att stärka människors motstånds- och
handlingskraft. Mai arbetar som koordinator för en av våra partnerorganisationer
i östra Jerusalem som tillsammans med
bland andra Act Svenska kyrkan driver
programmet Local to Global Protection
i Palestina. Det är en metod som går ut
på att stödja samhällsutveckling i områden som drabbats av katastrof eller där det
finns en pågående konflikt.
Local to Global utgår från lokala initiativ
där människor uppmuntras att tillsammans bilda en form av medborgarråd, så
kallade Protection groups, med fokus på
samhällsutveckling på den egna orten. De
får utbildning i påverkansarbete, lär sig
att skriva projektansökningar, ansöka om
bidrag och bokföra. Samtidigt diskuterar
och listar de behoven i samhället, röstar
om en prioritetsordning och skriver en
handlingsplan.
-När vi ger människor makt och möjlig-

het att själva förändra sin situation ser vi
att de gör det så mycket bättre än vad någon annan organisation eller extern aktör
skulle kunna.
Mai menar att det är viktigt att tro på
den inneboende kapaciteten hos varje individ. När biståndsorganisationer litar på
människor och tar dem i anspråk visar sig
handlingskraften.
-Genom att ge människor en möjlighet att själva initiera och leda aktiviteter
för att nå en positiv samhällsutveckling,
stärks människors självförtroende och
sammanhållningen mellan människor
ökar, berättar Mai.
Och det sistnämnda, en ökad sammanhållning människor emellan, är avgörande
för att minska våldsnivåerna.
– Vi vill värna människors värdighet och
det vi gör är att vi flyttar över makten till
dem. Det fina är att det också innebär att
människor nu säger nej.
Mai blev själv vittne till det när en organisation föreslog att förse ett antal kvinnor med symaskiner för att de skulle producera och organisationen sälja.
“Fin tanke,” svarade kvinnorna. “Men
vi har ingen elektricitet. Här är vår handlingsplan. Varsågoda, ni kan välja att
stödja vad ni vill på vår lista!”
Programmet riktar sig till samtliga medborgare, män som kvinnor, unga som äldre. Men särskilda insatser har gjorts för att

just kvinnor skulle engagera sig.
– I början satt kvinnorna tysta så länge
männen var kvar på mötena, först när de
gått öppnade de munnen, berättar Mai.
Och när kvinnorna tog till orda kom de
oftast med förslag som skulle gynna hela
samhället:
–Kvinnornas förslag på insatser handlade om bättre skolvägar, säkrare vattenförsörjning och upprustning av kliniker,
medan männens förslag mest handlade
om projekt som skulle ge dem själva ett
jobb, säger Mai Jarrar.
Hennes erfarenhet av medborgargrupper som själva tar ansvar för samhällsutvecklingen, är att det är just kvinnorna
som kläcker de bästa idéerna och förhandlar fram de bästa avtalen. De har en förmåga att tänka på helheten och säkerställa
att alla får ta del av olika förbättringar.

Konfirmand 20/21
För dig som är född 2006
kommer det information i
brevlådan under maj månad.
Är du född tidigare och ännu inte
konfirmerad? Hör av dig till församlingen så berättar vi mer.
Du kan också hålla utkik på vår
hemsida: www.svenskakyrkan.se/
rodeby eller på Facebook:
Rodebyforsamling
Har du frågor kontakta Moa på
mobil/sms: 0709-11 77 37.


Foto: Magnus Aronson/Ikon

Mai Jarrar koordinator på YMCA, Palestina.

Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor!
I skrivandets stund efter besök
i kyrkan idag på Fastlagssöndagen den 23 februari, som
inleder fasteaktionen för Act
Svenska kyrkan, har vi druckit
kyrkkaffe och ätit jättegoda
semlor. Tack alla ni som engagerar er.
I årets fasteaktion uppmärksammar vi alla människors rätt
att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld och för
mänskliga rättigheter.
Under våren kommer vi att plantera i självvattnande planteringslådor.

Foto: Dahlrum AB

Självvattnande lådor
Vi kommer under våren att montera
självvattnande planteringslådor på
några av våra skötselgravar. Detta sker
med anledning av torra somrar och att
rötter från buskar och träd tar vatten
och näring från planteringarna. Med

rådande tider för mer bevattningsförbud är lådorna ett bra komplement för
att ge välväxta och friska blommor
under hela sommarperioden.

Kyrkogårdsförvaltningen

Det är många som kämpar för
rättvisa, fred och jämställdhet
samt hållbara samhällen. Vi
kan hjälpa till med frivilliga
krafter som till exempel att
lägga en slant vid insamlingar,
i kollekten eller komma med
och bidra vid andra tillfällen.
Det finns ingen enkel lösning
för att utrota våldet och uppnå
jämlika, demokratiska och
hållbara samhällen men tillsammans kan vi göra skillnad.
Kampen för fred, jämställdhet,
rättvisa och hållbarhet hör
ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter men verkligheten
ser olika ut.
Du kan vara med och bidra i
årets fasteaktion!
Vi syns i kyrkan.

Allsång med jultema i församlingshemmet.

Insamlade medel under 2019
Under fjolåret samlade Rödeby
församling in 41 998 kronor till Act
Svenska kyrkan.
Vi har bland annat haft bössinsamling lokalt vid affärerna. Vi har anordnat temakvällar så som Kroppkakefest,
Owe Thörnqvist 90 år och Allsång vid
jul samt brödförsäljning och kyrkkaffe

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

med semla vid fastan. I summan ingår
även kollekter under året.
Stort tack till alla som bidragit ni gör stor skillnad i kampen för varje
människas rätt till ett värdigt liv.

Internationella ombuden


Anslagstavlan
Martin Thunells stiftelse
Till behövande barn och
ungdomar upp till 16 år som
bor i Rödeby församling.

Till föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet
inom församlingen.
Ansökan senast 27 mars till:
Martin Thunells stiftelse
C/O Lena Persson
Tibbamåla 206, 373 44 Rödeby
Ytterliggare upplysningar
ring Lena 0708-980522.

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 21 juni kl 16.00.
Medtag fikakorg.
Grillen är tänd.
I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening
Välkommen!

Pilgrimsvandra

med församlingen
Söndag 3 maj.
Samling vid kyrkan 11.15.
Åter senast 16.00.
Läs mer på sidan 5.

Intåg i sommarhagen

Annandag pingst 1 juni
klockan 18.00 i Rödeby kyrka.
Kyrkokören med musiker under
ledning av Lena Johansson.
Välkommen!

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i
församlingshemmet
onsdag 3 juni
kl 19.00.
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Gökotta

Kristi himmelsfärds dag
21 maj vid
Vikasjön i Buggamåla.
08.00 Gökotta.
Lena Johansson, dragspel.
08.30 Fisketävling.
09.30 Grillning och prisutdelning.
Medtag fikakorg
och något att grilla.
I samverkan med Ledja Byalag.

Jeanssons Donationsfond

Flickor födda i Rödeby församling
under åren 2000, 2001 och 2002
kan söka premier ur ovanstående fond.
Blanketter för ansökan
finns på församlingsexpeditionen
i Rödeby telefon 0455-33 77 33
eller på www.svenskakyrkan.se/rodeby.
Ansökan lämnas senast 13 maj
till expeditionen eller Ingegerd Holm.

Välkommen!

Middagsbön
med lunch

Tisdagar ojämna veckor
till och med 19 maj.
Vi inleder med andakt
kl 12.00
i församlingshemmet.
Pris 50kr.
Välkommen till en
god gemenskap!

Påskfest

Lördag 4 april klockan 15.00
i EFS Missionshus, Kopparemåla.
Auktion, lotteri och kaffeservering.
Kjell Ogenblad, Gudrun och
Lennart Karlsson, sång och musik,
Andakt: Mats Svensson.
Välkommen!

Ytterliggare upplysningar genom
Ingegerd Holm tel 0455-485 04.

Påsklunch

Palmsöndagen 5 april
i församlingshemmet
efter Gudstjänsten
som börjar kl 10.00.
Vuxen 100 kronor, barn 50 kr.
Behållningen går till
Act Svenska kyrkan.
Anmälan till expeditionen
33 77 33 senast
måndag 30 mars.
Välkommen!

Rödebydagen

Lördag 6 juni
klockan 10-15.
Du träffar oss på torget.
Välkommen!

Terminsavslutning
torsdag 14 maj kl 17.30.

Allsångskväll i kyrkan med
barngrupperna och
barnkörerna.
Efteråt bjuder vi på grillad korv.
Hoppborgen finns på plats.
Välkommen!

Svårt att läsa?

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

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Mässa med små och stora 22 mars kl 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 17 maj kl 10.00
Bönsöndagen. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 29 mars kl 10.00
5 i fastan. Arvid och Lova Kronmar piano och flöjt. Kyrkkaffe.

Gökotta torsdag 21 maj kl 08.00 vid Vikasjön i Buggamåla

Morgonmässa torsdag 2 april kl 09.00
Påskfest i Kopparemåla lördag 4 april kl 15.00
Auktion, lotterier och kaffeservering. Kjell Ogenbald,
Gudrun och Lennart Karlsson sång och musik.
Gudstjänst med påsktema söndag 5 april kl 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna, barnkörerna och Kyrkokören
medverkar med drama och påskens sånger. Utställning av barnens påsklandskap. Påsklunch i församlingshemmet.
Anmälan senast 30 mars, se anslagstavlan..
Skärtorsdagsmässa 9 april kl 18.00
Altarets avklädande.
Långfredagsgudstjänst 10 april kl 10.00
Amelie Åkesson och Sara Lundbeck, flöjt.
Påsknattsmässa lördag 11 april kl 23.30
Påskdagsgudstjänst 12 april kl 10.00
Kyrkokören sjunger.
Annandag påsk 13 april kl 14.00 Gudstjänst i Kopparemåla
Morgonmässa torsdag 16 april kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 19 april kl 10.00
2 i påsktiden. Kyrkkaffe.
Mässa med små och stora 26 april kl 10.00
3 i påsktiden. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 29 april kl 18.00
Morgonmässa torsdag 30 april kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 3 maj kl 10.00
4 i påsktiden. Pia Karlsson, sång. Kyrkkaffe.

Kristi himmelsfärds dag. Lena Johansson 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 24 maj kl 10.00
Söndagen före pingst. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 27 maj kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 31 maj kl 10.00
Pingstdagen Kyrkkaffe.
Gudstjänst måndag 1 juni kl 18.00
Annandag pingst. ”Intåg i sommarhagen” med Kyrkokören
och musiker under ledning av Lena Johansson.
Rödebydagen lördag 6 juni kl 10.00-15.00
Vi finns på torget. Kaffeservering m m.
Mässa med små och stora 7 juni kl 10.00
Heliga trefaldighets dag. Utdelning av premier ur
Jeanssons Donationsfond. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 11 juni kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 14 juni kl 10.00
1 e. tref. Kyrkkaffe.
Gudstjänst med små och stora 20 juni kl 16.00
Midsommardagen. Kyrkkaffe.
Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 21 juni kl 16.00

Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson. Medtag fikakorg.
Grillen är tänd. I samverkan med Stubbelycke hembygdsförening.

Mässa med små och stora 28 juni kl 10.00
3 e. tref. Kyrkkaffe.
Med reservation för ändringar. Se våra predikoturer
eller www.svenskakyrkan.se/rodeby

Mässa med små och stora 10 maj kl 10.00
5 i påsktiden.SPF-kören sjunger. Kyrkkaffe.
Födelsedagsfest för de som fyller 80, 85, 90 och
däröver januari-juni.
Morgonmässa torsdag 14 maj kl 09.00
Allsångskväll torsdag 14 maj kl 17.30 i kyrkan
Terminsavslutning. Barngrupperna och,barnkörerna medverkar.
Efter gudstjänsten bjuder vi på grillad korv.
Hoppborgen finns på plats.

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

Konfirmation med mässa 16 maj kl 10.00, 13.00 och 15.00
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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Lindvägen 14				
Box 43					
	373 03 Rödeby			
						
						

måndag, onsdag, fredag 10.00-12.00
torsdag 13.00-15.00
Tel 0455-33 77 33
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/rodeby
Facebook: Rodebyforsamling				

Kyrkoherde 			33 77 30, mobil 0703-37 73 39
Mats Svensson			
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
					
Komminister		
		33 77 31, mobil 0703-37 79 93
Wictor Wallin				
wictor.wallin@svenskakyrkan.se				
Assistent				33 77 33
Diana Pettersson			
diana.pettersson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer			33 77 35
Marie Skyllberg			
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se
Kantor 				33 77 36, mobil 0703-37 78 42
Lena Johansson 			
lena.margareta.johansson@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog 		33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Moa Arnberg-Håkansson		
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
Barnledare				
33 77 41, mobil/sms 0703-37 75 21
Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg, Ewa Hansson
sofia.palmgren@svenskakyrkan.se, bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare 		33 77 40, 33 77 42, 33 77 32
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se
Tel tid må - fre 09.00-09.30
Kyrkorådets ordförande 			
Göran Karlsson			
0733-74 38 03	
Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing				
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0733-56 26 49

