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Välkommen till en god gemenskap när vi äter lunch 
tillsammans i församlingshemmet.
Lunchen serveras varannan tisdag, ojämn vecka.
Vi inleder med middagsbön klockan 12.00.
Pris 40 kronor. Sista lunchen för terminen 21/5.

Foto: Johannes Frandsen/IkonFoto: Facebook.com/svenskatanten
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Livets väg!
”Herre, visa mig din väg och gör mig 
villig att vandra den.”

Heliga Birgittas bön sträcker sig 
genom århundrade efter århundrade 
och är lika aktuell nu som då på ��00-
talet. Bönen bärs och vårdas under 
pilgrimens vandring som ofta startar 
med Birgittas bön. I år är det �0 års 
jubileum av Lunds stifts pilgrimsväg 
vilket inte är bara en väg utan många. 
Olika vandringsleder startar i stiftets 
ytterkanter och leder in i vår domkyr-
kas hjärta som möter vandraren med 
sin storslagenhet. Vandrarens mål är  
detsamma genom alla tider även om de 
yttre omständigheterna förändras som 
levnadsstandard och teknisk utveck-
ling. Jag tror att vi alla längtar efter att 
få smaka den himmelska verkligheten 
i någon form. Våra strävanden i våra 
liv driver oss mot det målet, en läng-
tan även om vi inte alltid är medvetna 
om detta.

Själv smakar jag gärna på livets 
olika nyanser. Min nyfikenhet för li-
vets alla former kommer knappast att 
stillas för skapelsen är ju så stor och 
omfattande. Jag smakar gärna på far-
ten och kurvorna när jag nu till våren 
sätter mig på min motorcykel och far 
mellan Asarum och Rödeby. Jag sma-
kar gärna stillheten i skogen när jag ja-
gar och plockar svamp. Gudstjänsten 
som vill beröra alla våra sinnen för att 
få oss att förnimma något av det stor-
slagna som Gud är, som i kraftfulla 
orgelspel, som i flöjtens tunna spröda 
toner, i våra gemensamma böner, sång 
och texter. Gud är allt. I allt. Med våra 
fem sinnen kan vi inte fånga in Gud 
men dock få en smak av vem Gud är. 
Därför är det gott om vi utforskar den 
skapelse som omger oss för att förstå 
den och vårda den.

Ett stillastående liv innebär stag-
nation. Det ser vi tillräckligt av i vår 
tid. Vandringen står för det livsviktiga 
uppbrottet från det alltför stillastående 
och etablerade. Pilgrim betyder främ-
ling på latin, peregrinus. Pilgrimen 
är på ständig vandring mot ”det him-
melska målet”. Hur vi formulerar vårt 

eget mål är viktigt, för då formulerar 
vi i viss mån också vägen dit. För jag 
tror att det är så vi kan leva ett sant 
och ärligt liv gentemot Gud och oss 
själva.

I vår fastetid som vi vandrat mot 
påsken och intåget i Jerusalem har vi 
haft möjlighet att lägga av oss det som 
tynger och skymmer det mål vi så in-
nerligt längtar till.

Alla är vi på samma vandring- den 
som kallas Livets väg.

Pax et bonum- Frid och allt gott!

Birgittas bön i sin helhet:
O Herre,
kom snart och lys upp natten.
Såsom döende längtar, 
så längtar jag efter dig.
Säg min själ att inget händer, 
utan att du tillåter det,
och att inget som du tillåter 
är tröstlöst.

O Jesus, Guds Son,
du som stod tyst inför dem
som dömde dig,
håll tillbaka min tunga, 
till dess jag fått besinna 
vad och hur jag skall tala.
Visa mig vägen och gör mig
villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt 
att gå vidare.
Så uppfyll då min längtan 
och visa mig vägen.
Jag kommer till dig, såsom den 
sårade kommer till läkaren.

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

Mats Svensson
Kyrkoherde
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Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.Fo
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svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Var med i kampen för människors 
rätt att få resa sig starkare ur en ka-
tastrof.

Stöd Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. Swisha din gåva till 900 
����. Tack!

Humanitärt stöd som ser 
hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår 
sönder miljoner människors tillvaro 
varje dag. Varje person som drab-
bas har rätt till trygghet, värdighet 
och behöver stöd för att leva vidare. 
Att rädda liv och lindra nöd är alltid 
högsta prioritet när katastrofen är ett 
faktum. De som drabbas hårdast är 
de som från början har minst resurser 
eller saknar skyddsnät. Svenska kyr-
kans internationella arbete stödjer ka-
tastrofinsatser över hela världen. Det 
ger människor möjlighet att:

Känna trygghet
Tak över huvudet, mat och rent vatten 
gör att människor överlever. Det ger 
också kraft att våga tro på tillvaron 
igen.

Få möjlighet att utvecklas
Utbildning, självhjälpsgrupper och 
spar och lånegrupper – en trygg in-

komst eller en buffert minskar utsatt-
het och bygger självständighet.

Hitta ett sammanhang
När människor kan påverka sina liv 
minskar stress, oro och psykisk ohäl-
sa. Delaktighet, möjlighet att organi-
sera sig och vara aktiv gör det lättare 
att bygga en ny vardag.

Resa sig starkare
När människors behov står i fokus och 
humanitärt stöd utformas med respekt 
för individen växer tron på framtiden.

Bakom varje siffra finns 
en människa
��5 miljoner människor i världen är 
i akut behov av humanitärt stöd. En 
siffra svår att förstå, men bakom den 
finns människor som fått sin trygghet 
sönderslagen av krig, våld och natur-
katastrofer. För de drabbade innebär 
katastrofen ett liv med stress, sorg 
och utsatthet. Svenska kyrkans inter-
nationella arbete stödjer humanitära 
insatser över hela världen. Dina gåvor 
används där behoven är som störst. 
Tillsammans kan vi rädda liv!

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

Insamlade medel under 2018

Under fjolåret samlade Rödeby församling in 39 865 
kronor till Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi har bland annat haft bössinsamling lokalt vid af-
färerna. Vi har haft temakvällar så som Kroppkakefest 
och Taubeafton samt brödförsäljning och kyrkkaffe med 
semla vid fastan.
I summan ingår även kollekter under året.
 
Stort tack till alla som bidragit - ni gör stor skillnad i  
kampen för alla människors rätt till ett värdigt liv. 

Svenska kyrkans 
internationella arbete

• drivs av tron att alla människor     
  har lika värde.

• arbetar för alla människors rätt 
  till mat, försörjning, trygghet,  
  utbildning, hälsa och tro.

• finns ofta på plats redan innan 
  katastrofen inträffar – och stan-
  nar kvar efter den.

• arbetar för rättvisa, fredliga och 
  demokratiska samhällen som 
  ger människor som lever i 
  utsatthet förutsättningar att 
  själva förändra sina liv.

• kontrolleras av Svensk insam-
  lingskontroll – vi hanterar gåvor 
  på ett ansvarsfullt sätt.

• är medlem i ACT-alliansen, 
  Action by Churches Together, 
  som är ett globalt samarbete 
  mellan kyrkor och kyrkorelate-
  rade organisationer, för kata-
  strofinsatser, utveckling och
  påverkan.
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Inför hösten anställdes den glade 
och sprudlande Li Fridström till barn-
verksamheten och som lokalvårdare. 
Li upptäckte efterhand att detta inte 
riktigt var platsen för henne och åter-
gick till sina tidigare sysslor. Vi öns-
kar henne lycka till och tackar för den 
tid vi fått låna henne. Vi har nu an-
ställt Bodil Skyllberg på samma tjänst 
och hoppas att hon kommer att trivas 
hos oss.

Vi har även blivit välsignade av att 
Ewa Hansson kommer vara i försam-

lingen som en extra resurs under ett 
år. Ewa hjälper till med lite av varje 
som städ, tisdagslunchen, barnverk-
samheten och så är hon en fena på att 
baka.

Vår sommarjobbare på kyrkogården 
Johan Hansson. Har fått ett annat jobb 
som vi hoppas han kommer att trivas 
med. Därför blir det en ny säsongsan-
ställd.

Vår kära komminister Wictor Wallin 
har nu gått på en längre föräldraledig-

het och väntas tillbaka i september.

De som täcker upp för honom är 
de välbekanta Annette Danielsson, 
präststuderande och pensionerade 
kyrkoherden Tommy Biwefors. Vilka 
vi särskilt välkomnar under dessa sex 
månader.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Nya och gamla ansikten

Bodil och Ewa är två nya ansikten i församlingen.

Nya församlingsmedarbetare
Vi är två nya medarbetare i församlingen. Bodil Skyll-

berg, som ersatt Li Fridström, som lokalvårdare och barn-
ledare. Ewa Hansson, som fått en extratjänst på ett år, som 
husmor.

Vi ser fram emot många nya och spännande möten, med 
stora och små medlemmar i församlingen.

Bodil och Ewa
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Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge 10 år
Under våren 2019 firar vi att Pilgrimsvägen Skåne Ble-
kinge fyller tio år.

Vi samlas för att vandra våra leder, samtala om pilgrims-
liv och andlig hälsa och fördjupning, kristen tro och rätt-
visa, fred och solidaritet med skapelsen. Temat för jubileet 
är Vandringsfolket.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är ett sammanhängande 
nätverk av pilgrimsleder i Lunds stift. Från Trelleborg i 
söder till Skånes Fagerhult i norr, från Malmö i väster till 
Karlskrona i öster erbjuder pilgrimsvägen en möjlighet att 
söka andlig återhämtning, stillhet och hälsa i vandringen. 

Pilgrimsvägen är en del av det stora europeiska nätverk 
av leder som binder samman Nidaros i norr med Santiago 
de Compostela i söder. Men Pilgrimsvägen erbjuder också 
vandraren en möjlighet att upptäcka den andliga skatt som 

ryms i närområdet; vacker natur, hundratals medeltida och 
nyare kyrkobyggnader, städer och byar där människor 
möts och vägar korsas.

Firandet pågår �� maj till � juni �0�9. Självklart bjuder 
vi in alla som vill vara med. Det finns så mycket att vara 
tacksam över: alla pilgrimer som vandrar våra pilgrimsvä-
gar och alla kyrkor, församlingar och gästfria människor 
som öppnar upp sina dörrar och hjärtan längs vägen. Fi-
randet avslutas med en stor gudstjänst präglad av fest och 
tacksägelse i Domkyrkan.

Med start från sju olika platser vandras merparten av 
Pilgrimsvägen. Alla möts vid Domkyrkan i Lund den � 
juni. Första gruppen samlas den �� maj i Karlskrona och 
börjar vandringen den �7 maj. Under de följande dagarna 

startar grupper från 
Kyrkhult, från Små-
landsgränsen mellan 
Markaryd och Skå-
nes Fagerhult, från 
Trelleborg, Höör och 
från Malmö.

Välkommen att 
vandra hela sträckan 
Karlskrona – Lund 
eller delar av Pil-
grimsvägen. Det går 

Foto: Magnus Aronson/Ikon
I år firar Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge 10 år. 
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också bra att dela på en dagsetapp. 
Anslut och avsluta där det passar dig 
utifrån dina förutsättningar.

Sträckan genom Blekinge är
upplagd på följande sätt:
�7/5 Karlskrona-Nättraby ��,� km
�8/5 Nättraby-Listerby �5,� km
�9/5 Listerby-Ronneby ��,� km
�0/5 Ronneby-Bräkne-Hoby �7,� km
��/5 Bräkne-Hoby-Karlshamn ��,8 km
��/5 Karlshamn-Mörrum �8,5 km
��/5 Mörrum-Gammelstorp �8,9 km
��/5 Gammelstorp-Sölvesborg �9,� km
�5/5 Sölvesborg-Kiaby ��,� km

Vidare mot Domkyrkan går
vandringen:
��/5 Kiaby-Åhus �0,� km
�7/5 Åhus-Maglehem ��,� km
�8/5 Maglehem-Andrarum �7,0 km
�9/5 Andrarum-Fränninge �7,8 km
�0/5 Fränninge-Öved �7,� km
��/5 Öved-Silvåkra �9,7 km
�/� Silvåkra-Hardeberga �8,7 km
�/� Hardeberga-Lund 7,9 km

Det kommer att erbjudas boende 
längs vägen för Er som vill vandra fle-
ra dagar, antingen i församlingshem 
eller på Vandrarhem till självkost-
nadspris. Det kommer även erbjudas 
mat till självkostnadspris.

För mer information och anmälan 
www.pilgrimsvagen.se

15.00	 	Utställning	av	veteranbilar,		
motorcyklar	och		
Hemvärnet.	

	 		Tipsrunda	med		
fina	priser!

16.00	 	Musikgudstjänst			
On	the	Road	spelar	och	
sjunger.

17.00	 Grillning	och	fika.			
	 Prisutdelning

Utställare:	Blekinge	Veteranbilsklubb,	Hemvärnet	Blekinge	m	fl.

VÄGENS	SÖNDAG	
5	maj	kl	15–18

vid	Rödeby	Kyrka

I tider när rykten snabbt sprids på internet är det viktigt att kunna gå till 
källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras 
utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan 
står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits. Det kan 
gälla förhållandet till andra religioner, förhållandet till samhället eller vår 
egna kristna tro. Välkommen och tack för att du väljer att gå till källan.
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Sommarens utflykter
Nu har det åter blivit dags för församlingens populära 
utflykter med Ingegerd Holm.

Kristianopel
Onsdag 3 juli klockan 13- ca kl 17.
Vi besöker Kristianopels vackra trappstensgavlade kyrka 
som uppfördes ���� efter att svenskarna hade bränt ner 
staden. Kyrkan är den enda byggnad som finns kvar efter 
att Kristianopel varit stad. Ett besök i någon av de trevliga 
hantverksbodarna är alltid trevligt innan vi dricker kaffe 
med någon godsak till.
Pris �50 kr. Bokas senast den 20 juni.

Härlövs kyrka och Bergkvara gods
Måndag 15 juli klockan 8- ca kl 17.
Vi börjar dagen med kaffe på något trevligt ställe innan 
vi fortsätter mot Härlövs kyrka som är Kronobergs enda 
kvarvarande barock-kyrka som ligger vackert vid sjön 
Furen i Härlövsby. Lunch intager vi på Öjaby Herrgård 
som ligger utanför Växjö. Eftermiddagen tillbringar vi på 
Bergkvara gods där vi besöker den gamla slottsruinen som 
Nils Dacke och hans män brände ner på �500-talet. 
På Café Gammeldags dricker vi eftermiddagskaffe och 
njuter i den gemytliga omgivningen.
Pris �00 kr. Bokas senast den 8 juli.

Saxemara kyrka och Nyströms brygga
Måndag 12 augusti klockan 13- ca kl 17.
Saxemara kyrka är en liten söt havsnära kyrka som invig-
des �9�9 då det byggdes tre nya kyrkor i Ronneby försam-
ling. Saxemara är känt för sitt varv och båtbyggeri. Grips-
hunden har förvarats där tidigare. 
Vi besöker Nyströms brygga som är ett museum och tittar 
också in på varvet och ser kanske några allmogebåtar. 
På Wienercafeét i Brunnsparken kommer vi att njuta av en 
kopp kaffe med en god kaka innan vi åker hemåt efter en 
intressant dag.
Pris �50 kr. Bokas senast den 5 augusti.

Bokning sker till expeditionen på tel 0�55-�� 77 ��
eller via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att resa med oss!

Med reservation för ändringar.

Foto: Båtar vid Nyströms brygga: nyströms.se, Café Gammeldags: facebook.com/svenskatanten, Kristianopels kyrka: Emma Lind.

Varför firar vi påsk?
Påsken har vi för att minnas att Jesus dog och uppstod för vår skull, för alla 
människors skull. Vi firar segern över döden och kärlekens vinst.

Påskens drama innehåller vänners svek, en moders maktlöshet, maktens 
grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrade livsvillkoren för all 
framtid. Därför är påsken kyrkans största helg.

Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas i folkmun för 
”påsken”. Men det är egentligen påskdagen, den dag då Jesus uppstod, som 
inleder påskveckan.
På påskdagen har Jesus vunnit över döden genom att uppstå till livet igen. I 
och med det är ondskan och döden besegrade. Att Jesus vinner över döden 
är centrum i kristen tro.

Läs mer om varför och hur vi firar påsk på: www.svenskakyrkan.se/påsk
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Ett år som ordförande är 
avverkat. Vad har hänt? 
Fokus har bland annat legat 
på underhåll. Församlings-
hemmet har målats och res-
taurering av kapellet invändigt 
är klart, vitt på vägg och tak. 
Utvändigt kommer taket att 
bytas under hösten. 

Den ljuskrona som skänktes 
av syskonen Rubin till kyrkans 
invigning 1877 kommer att 
restaureras av Dahlströms 
Metallgjuteri AB i Visby och 
blir klar till hösten. Den kom-
mer att hänga i vapenhuset.

Prästgården försäljs under 
året och tillbyggnad av Se-
napskornet inleds också. 
Vår uppgift är att förvalta och 
underhålla våra byggnader 
vilket vi gör och kommer att 
göra även i framtiden. Men vår 
församlings grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning, missio-
nera och utöva diakoni. Det 
är i mötet vi kan skapa detta i 
den lilla gruppen och även i ett 
större event.

Välkommen till våra samman-
komster!

Kom och se!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Sommarjobb för ungdomar
Är du född -01, -02 eller -03 kan du i år söka 
feriearbete på kyrkogården i Rödeby.
Vi kommer erbjuda sex ungdomar 
100 timmars arbete vardera.
Du kan söka till någon av följande perioder: 
vecka 25-27, 28-30 eller 31-33.

Arbetet består av lättare trädgårdsskötsel.

Är du intresserad skicka in en ansökan och några 
ord om dig själv senast den 31 mars till:
Rödeby församling
Box 43, 373 03 Rödeby eller 
via e-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Marie Skyllberg
på telefon 0455-33 77 35 eller via e-post
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

Nytt kärl för sortering
Vi har under våren placerat ut sopsorteringskärl för Glas och Metall.
Som ett led i bättre sortering och mindre miljöpåverkan.
I de här kärlen lägger man gravljuslock, gamla gravlyktor m.m.

Kyrkvaktmästarna
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Anslagstavlan

Önskar du besök
av församlingens
besöktjänstgrupp.

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

Middagsbön
med lunch

Tisdagar ojämna veckor
till och med 21 maj.

Vi inleder med andakt 
kl 12.00

i församlingshemmet.
Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Gökotta
Kristi himmelsfärds dag

30 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.

Välkommen!

Rödebydagen
Lördag 1 juni

klockan 10-15.
Du träffar oss på torget.

Välkommen!

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i

församlingshemmet
måndag 3 juni

kl 18.00.

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 23 juni kl 16.00.

Medtag fikakorg.
Grillen är tänd.

I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening

Välkommen!

Jeanssons Donationsfond
Flickor födda i Rödeby församling 
under åren �999, �000 och �00�

 kan söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan 
finns på församlingsexpeditionen 

i Rödeby tel 0�55-�� 77 ��.
Ansökan lämnas senast � maj �0�9 

till expeditionen eller Ingegerd Holm.

Ytterliggare upplysningar genom 
Ingegerd Holm tel 0�55-�85 0�.

Terminsavslutning
tisdag 21 maj kl 17.30.

Allsångskväll i kyrkan med
barngrupperna, barnkörerna 

och Kyrkokören.

Efteråt bjuder vi på grillad korv.

Hoppborgen finns på plats.

Välkommen!

Påsklunch
Palmsöndagen 14 april

i församlingshemmet
 efter Gudstjänsten 

som börjar kl 10.00.

Vuxen 100 kronor, barn 50 kr.
Behållningen går till

Svk internationella arbete.

Anmälan till exp.
 33 77 33 senast
måndag 8 april.

Välkommen!
 

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.

I välsignan och fröjd
Kyrkokören och musiker

sjunger och spelar.

Pingstdagen 9 juni kl 16.00
i Rödeby kyrka.

Välkommen!

Kroppkakefest
i församlingshemmet

onsdag 27 mars klockan 18.
Anmälan till expeditionen

tel 0455-33 77 33
senast måndag 25 mars.

Pris 80 kronor.



��

Gudstjänst med små och stora 24 mars kl 10.00
Jungfru Marie bebådelsedag. Kyrkkaffe med våfflor serveras
av Unga ledare i församlingshemmet.

Mässa med små och stora 31 mars kl 10.00
Midfastosöndagen. SPF-kören medverkar. Kyrkkaffe. 
Brödförsäljning i vapenhuset till förmån för Fasteinsamlingen.
Födelsedagsfest för församlingens 80-, 85-, 90- åringar
födda januari-juni.

Morgonmässa torsdag 4 april kl 09.00

Påskauktion i Kopparemåla lördag 6 april kl 14.00

Gudstjänst med små och stora 7 april kl 10.00
5 i fastan. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med påsktema 14 april kl 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna och barnkörerna medverkar.
Mottagande av Bodil Skyllberg. Utdelning av Bibel för barn.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan. Se sid �0.

Skärtorsdagsmässa 18 april kl 18.00
Altarets avklädande.

Långfredagsgudstjänst 19 april kl 10.00
Amelie Åkesson och Sara Lundbeck, flöjt och sång.

Påsknattsmässa lördag 20 april kl 23.30

Påskdagsgudstjänst 21 april kl 10.00
Kyrkokören sjunger. Påskliljor och påskgodis.

Annandag påsk 22 april. Mässa i Kopparemåla kl 14.00
Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 24 april kl 18.00

Gudstjänst med små och stora 28 april kl 10.00
� i påsktiden. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 2 maj kl 09.00

Motorgudstjänst 5 maj kl 16.00
� i påsktiden. Bandet ”On the Road” spelar och sjunger.
Motorsöndag klockan �5-�8. Se program på sidan 7.

Mässa med små och stora 12 maj kl 10.00
� i påsktiden. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 15 maj kl 18.00

Morgonmässa torsdag 16 maj kl 09.00

Konfirmation med mässa 18 maj kl 10.00, 13.00 och 15.30

Gudstjänst med små och stora 19 maj kl 10.00
5 i påsktiden. Kyrkkaffe.

Allsångskväll tisdag 21 maj kl 17.30 i kyrkan
Terminsavslutning. Barngrupperna, barnkörerna och Kyrkokö-
ren medverkar. Efter gudstjänsten bjuder vi på grillad korv.
Hoppborgen finns på plats.

Mässa med små och stora 26 maj kl 10.00
Bönsöndagen. Kyrkkaffe.

Gökotta torsdag 30 maj kl 08.00 vid Vikasjön i Buggamåla
Kristi himmelsfärds dag. Lena Johansson sång och dragspel.
08.�0 Fisketävling. 09.�0 Grillning och prisutdelning. Medtag 
fikakorg och något att grilla. I samverkan med Ledja Byalag.

Rödebydagen lördag 1 juni kl 10.00-15.00
Vi finns på torget. Kaffeservering m m.

Gudstjänst med små och stora 2 juni kl 10.00
Söndagen före pingst. Utdelning av premier ur 
Jeanssons Donationsfond. Kyrkkaffe.

Mässa - ”I välsignan och fröjd” 9 juni kl 16.00
Pingstdagen. Kyrkokören med musiker medverkar.

Gudstjänst måndag 10 juni kl 18.00
Annandag pingst.

Mässa med små och stora 16 juni kl 10.00
Heliga trefaldighets dag. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 19 juni kl 18.00

Gudstjänst med små och stora 22 juni kl 10.00
Midsommardagen. Gamla Vis- och Spelmansklubben 
medverkar. �5-års jubileum! Kyrkkaffe.

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 23 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 30 juni kl 10.00
� e. tref.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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

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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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, fredag �0.00-��.00
 Lindvägen ��    torsdag ��.00-�5.00
 Box ��     Tel 0�55-�� 77 ��
 �7� 0� Rödeby   rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
      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     
 Föräldraledig fr o m �90��5

 Assistent    �� 77 ��
 Diana Pettersson   diana.pettersson@svenskakyrkan.se

 Kyrkokamrer    �� 77 �5
 Marie Skyllberg   marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kantor      �� 77 ��, mobil 070�-�7 78 ��
 Lena Johansson    lena.margareta.johansson@svenskakyrkan.se
 
 Barnledare      
 Sofia Palmgren   �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 75 ��
      sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
 Bodil Skyllberg/Ewa Hansson �� 77 ��, mobil/sms 07�8-57 77 ��
       bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

 Kyrkvaktmästare   �� 77 �0, �� 77 ��
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg
 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, bostad   �8� ��

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


