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Söndagen den 20 november var det födelsedagskalas för 80-, 85- 90-99 åringarna i 
församlingen som fyller juli-december.
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När jag skriver denna ledare har det 
amerikanska presidentvalet avgjorts. 
Vilket har föregåtts av en valkampanj 
som söker sin like i personangrepp 
mellan kandidaterna. Pajkastningen 
har varit frenetisk där ammunitionen 
aldrig verkade ta slut. Känslorna har 
varit starka och upprörda på båda si-
dor under kampanjen. Tonen var de-
sto mer respektfull när vinnaren i valet 
fick möta den avgående presidenten. 

Mina tankar går osökt till ett annat 
historiskt skede som hade liknande 
tongångar för 500 år sedan. 

Det som inledningsvis började som 
en inbjudan till diskussion ledde slut-
ligen till en splittring av kyrkan. Mar-
tin Luther hamnade i en hätsk debatt 
med självaste påven i Rom, Leo X, 
där de kallade varandra för det ena 
nedsättande uttrycket efter det andra. 
Detta slutade med att Martin Luther 
blev dödsdömd, bannlyst, men fick 
beskydd av tyska furstar och han kun-
de fortsätta arbeta för en reformation 
av kyrkan. 

Sen dess har den lutherska och den 
katolska kyrkan haft en minst sagt 
frostig relation. Ända tills nu i år, 
närmare bestämt den �� oktober (re-
formationsdagen) då kom nämligen 
påven Fransiskus till Lund för att till-
sammans med lutheranerna uttrycka 
sin sorg, smärta och ånger över den 
smärta man tillfogat varandra. Med 
en stor ekumenisk gudstjänst under-
strök kyrkorna att tillsammans vilja 
påbörja en ny positivare relation med 
varandra. 

Det som började med Luthers öns-
kan om en mer bibeltrogen kyrka led-
de i förlängningen till den stora buket-
ten av olika kristna trossamfund. Var 
och en med sin övertygelse om vad 
som är centralt i bibelns tro och läran. 
Denna varierade flora hindrar oss inte 
idag att allt mer söka oss till varandra, 
för att samlas runt det som förenar oss, 
mer än som skiljer oss åt. Det kallas 
för ekumenik och det kan ske som det 
nu gjorde i Lund i det stora eller i det 
lilla mellan olika församlingar. 

Dialog är verktyget som hjälper 
oss bygga en gemensam framtid med 

Kristus i centrum i de olika gestalter 
som våra skilda trosriktningar erbju-
der. 

En annan turbulent tid var den som 
Jesus föddes in i. Han levde vårt liv 
och försonade våra skulder och kom 
med ett underbart budskap om fred 
över hela jorden och alla folk. 

Det verkar som att när det är som 
värst, då tänder Gud ett ljus i mörk-
ret för oss att rikta hoppets blick mot. 
Gud vänder sin välsignade blick mot 
oss då vi är världens ljus och salt, ing-
et kan få Gud att tappa hoppet på oss 
människor. Därför låter hans ansikte 
lysa över oss och våra liv. 

Sprid ljuset och låt det brinna, låt 
aldrig hoppet försvinna. Tänd ett ljus.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Tänd ett ljus!

Döpta
Charlie Bovbjerg
Milo Wallin
Stella Dahlquist
Nils Johansson
Gustaf Johansson
Signe Jönsson
Siri Jönsson
Meja Luthander
Theo Engman

Avlidna
Åke Nilsson
Sivert Karlsson
Siv Svensson
Karl Heideman
Dagny Karlsson
May Svensson
Arne Olsson
Ester Olsson
Åke Andersson
Gustaf Palmgren
Inger Svensson
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor.
Detta är sista församlingsbladet för 
detta året. Det är ganska natur-
ligt att man gör en reflektion över 
det gångna året, att tiden hastar 
iväg tycker jag att alla människor 
upplever. Mycket beror nog på att 
vi i Sverige och Rödeby lever i en 
ganska trygg värld och kan planera 
våra dagar efter lust och ork.

Tänker jag på vad som hänt i 
församlingen så tror jag att vår nye 
kyrkoherde Mats Svensson redan 
känner sig hemma bland försam-
lingsborna. En Malmöpåg, påg och 
påg han är fyllda de femtio, men 
har samtidigt haft ett yrkesliv utan-
för kyrkan, som är nog så viktigt. 

Kyrktornet har fått en behövlig upp-
rustning. Det som märks utåt är det 
nya skiffertaket med koppararbeten, 
nytillverkade luckor och nymålning. 
Tornet är besiktigat och vi hoppas 
att ställningen är nedmonterad till 
första advent, något att fira.

Vi Rödebybor har kommit på nya 
tankar, jag upplever att det är fler 
och fler som kommer till söndagens 
gudstjänster i kyrkan Det förvånar 
mig inte. Det är många ungdomar 
som medverkar, vår nya kantor 
Lena och Kyrkokören ger musiken 
och psalmsången en ny dimension, 
men bäst av allt vi har två präster, 
Mats och Wictor, som har förmågan 
att förmedla det kristna budskapet 
på ett begripligt och fängslande sätt 
så att man blir berörd  och går med 
lätta steg från kyrkan. Jag var lite 
snabb där. Vi har nu prövat med 
kaffe i kyrkan efter gudstjänsterna, 
i all enkelhet. Det har uppskattats, 
det blir en pratstund, kaffedrickande 
och gemenskap som är nog så 
viktig.

Julen står snart och knackar på 
dörren till minne av Jesu födelse. 
Nog är vi många som planerar in 
ett kyrkobesök under julen. Att få 
sjunga med till välkända julpsalmer, 
känna doften från levande ljus och 
önska varandra en fröjdefull jul.

God jul och ett gott nytt år önskar 
Rödeby kyrkoråd.

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande 

Biskop Johan i Rödeby
När biskopen besökte Rödeby för-
samling i november så var det ett led 
i installationen av mig som kyrko-
herde. 

De av er som var med i våras när jag 
mottogs i församlingen minns kanske 
att det var vår prost, Pamela Garpe-
fors, som höll de officiella delarna. 
Hon gjorde det på uppdrag av bisko-
pen som har ansvaret för hur Svenska 
kyrkan i Lunds stift förvaltar våra sa-
kramenten (dop och nattvard) och att 
evangeliet förkunnas rent och klart. 
Och att vi följer vår kyrkoordning, det 
som förr kallades kyrkolagen, som är 
ganska gedigen. I förlängningen är 

det kyrkoherden, jag, som har uppdra-
get och ansvaret för detta. Därför vill 
biskopen gärna själv se och träffa vår 
församling för att själv förvissa sig 
om att allt är bra. Man kan göra vissa 
paralleller till gamla tiders husförhör.  
Detta kallas för visitation vilket kan 
göras i olika former och omfattningar. 
Denna gång var det en liten enkel visit 
med ett samtal med oss anställda och 
våra förtroendevalda som avslutades 
med enkel mässa med lite mingel i 
kyrkan efter.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Efter mässan bjöds det på mingel i kyrkan.

Biskop Johan Tyrberg med några av församlingens Apostlar.
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Med 
Påven 

i Malmö
Under måndagen på höstlovet i slu-
tet av oktober var några av oss apost-
lar i församlingen med om något all-
deles unikt. Då var nämligen påven 
på besök i Sverige för att fira refor-
mationens 500-årsjubileum, och vi 
fick möjligheten att åka till Malmö för 
att gå på eventet ”Together in Hope” i 
Malmö Arena som uppmärksammade 
detta. Under eventet fick vi lyssna till 
ett antal fantastiska musiker, bland 
andra Samuel Ljungblahd, Malena 
Ernman och Jennifer Ferguson, som 
sjöng tillsammans med ungdomskörer 
från hela landet. Vi fick även höra jojk 
och spoken word, och fick se ett num-
mer från Cirkus Cirkörs framträdande 
”Limits”. Gudstjänsten i Lunds dom-
kyrka blev livesänd till oss, och trots 
att vi inte var inne i kyrkan, kändes det 
nästan så. Stämningen bland alla män-
niskor var något unikt, speciellt när 

det under Gudstjänsten var dags att be 
Herrens bön, och istället för en ledande 
röst som folkmassan följde efter, fick 
varje människa be bönen samtidigt på 
sitt egna språk. När påven äntligen kom 
till arenan höjdes stämningen återigen. 
De människor som satt nere på golvet 
reste sig från sina stolar och gick efter 
Franciskus när han åkte runt i sin på-

vemobil, och snart hördes ”Papa Fran-
cesco” ropandes som en fotbollsramsa i 
arenan. Det var en upplevelse utan dess 
like, och jag är fantastiskt glad att jag 
fick möjlighet att ta del av den.

Kajsa Koski-Vähälä
Apostel

Eventet ”Together in Hope” i Malmö Arena hade samlat besökare från närr och fjärran. 

Den 30 oktober kl �5.�0 landar vi på 
flygplatsen i Rom där vi möts av ett 
väder som är något helt annat än det vi 
har hemma vid denna tiden. Efter en 
smått skakig biltur kommer vi fram till 
vårt hotell där vi lämnar av vårt bagage 
innan vi med hjälp av Wictors kartkun-
skaper tar oss till en kyrka där vi firar 
mässa på kvällen.

Detta är början på en fantastisk resa 
till Rom där vi bland annat får en guidad 
tur i Colosseum och Forum Romanum, 
tillbringar kvällar vid Spanska trappan 
och Fontana di Trevi och äter mycket 
god mat på många olika restauranger, 
där varje middag ger en ny upplevelse. 
Det är svårt att återge denna resa på ett 
rättvist sätt då vi var med om så mycket 
men en av de största höjdpunkterna är 
när vi var i Vatikanstaten, där vi dess-
värre inte fick se påven då han hade 
varit på annat håll. I Vatikanstaten får 

vi en guidad tur bland annat i S:t Pe-
terskyrkan och på Petersplatsen. Vi går 
även upp i kupolen på kyrkan och däri-
från kan vi se Rom uppifrån.

Efter ett par dagar äter vi som van-
ligt varsin croissant till frukost innan vi 
beger oss till busstationen, för att med 
hjälp av en överfull buss bege oss till ett 
av ställena i Rom där man kan gå ner i 
katakomberna. Att gå ner under marken 
och se denna gravplats är en speciell 
och delvis obehaglig upplevelse men 
som ändå är väldigt intressant. Utöver 
dessa sevärdheter besöker vi också det 
judiska museet och Kapucinermunkar-
nas museum. 

Resan avslutas med en mässa i Bir-
gittasystrarnas kloster och den fjärde 
november lämnar vi hotellet för att på-
börja vår resa hem igen. Vi var och är 
fortfarande jätteglada över att vi har fått 

möjligheten att uppleva Rom på detta 
sätt och får ni någon gång chansen att 
åka till Rom, ta den!

Emma Simonsson, Alma Jedhammar 
och Sofia Olausson, Apostlar 

Hos Påven i Rom - nästan!

Några av Apostlarna i Rom.
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500 år av reformation
Vem var Martin Luther? Vad var 

han så arg på? Och vad hände när 
han spikade upp sina 95 teser? Martin 
Luther inledde reformationen för 500 
år sedan. Den förändrade både kyrkan 
och samhället på sin tid, och gör det 
fortfarande.

I början av �500-talet fick den katolska 
kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk 
munk vid namn Martin Luther. Under 
stridsropet: “Nåden allena, tron allena, 
skriften allena” - gick han till storms mot 
det andliga och moraliska förfallet i den 
katolska kyrkan. Luther kritiserade främst 
den katolska kyrkans maktlystenhet och 
inskränkthet som enligt honom inte över-
ensstämde med den ursprungliga kyrkans 
ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av på-
ven och den katolska kyrkan. Men kriti-
ken uppmärksammades också från andra 
håll där hans idéer föll i god jord. Med 
hjälp av boktryckarkonsten kunde däref-
ter Luthers protester spridas till allmän-
heten.

Men det var framförallt några av de lo-
kala furstarna i norra Tyskland som tog till 
sig Luthers nya idéer. Det tyska riket var 
vid den här tiden splittrat i hundratals små 
furstendömen som hölls ihop av en tysk-
romersk kejsare av ätten Habsburg. Kej-
saren tog upp skatt från sina underlydande 
varav en stor del gick direkt till Vatikanen 
i Rom. Många tyska furstar ogillade detta 
och såg i Luthers idéer ett sätt att minska 
kyrkans makt och stärka sin egen.

Luthers idéer spreds snart även utanför 
det tyska riket där de på många ställen fick 
stor genomslagskraft. I flera av Nordeuro-
pas länder utnyttjades Luthers kritik mot 
den katolska kyrkan av kungar som lät re-
formera sina länders kyrkor efter de nya 
idéerna – därav namnet reformationen.

I Sverige lät Gustav Vasa reformera kyr-
kan. Detta innebar att den svenska kyrkan 
underordnades staten och att alla dess till-
gångar kunde konfiskeras (omhändertas) 
av kungen.

Den nya omvandlingen av kyrkan inne-
fattade också en anpassning av den krist-
na läran. Denna nya form av kristendom 
kallas protestantism. Luthers protester 
mot den katolska läran splittrade därmed 
den kristna kyrkan i Västeuropa i två gre-
nar – en katolsk och en protestantisk.

Martin Luther (1483-1546)
Martin Luther föddes den �0 november 
��8� i Eisleben i Tyskland. Efter studier 

vid universitetet i Eisennach gick han i 
kloster. �507 prästvigdes han och år �5�� 
blev han professor. Det var när han läste 
Romarbrevet �:�7 som Luther insåg att 
människan inte kunde vinna frälsning ge-
nom fromma gärningar utan att det endast 
var tron som var viktig.

Den �� oktober �5�7 spikade Luther 
upp sina berömda 95 teser om avlatshan-
deln på kyrkporten i Wittenberg, där han 
gick hårt åt katolska kyrkans handel med 
avlatsbrev. När påven Leo X fick reda 
på det lär han ha sagt att det hela var “ett 
bråk av en berusad tysk. När han blir nyk-
ter kommer han att ändra mening”.

Men denna handling ledde inom kort 
till att en ny kyrka uppstod, den protes-
tantiska kyrkan. Då beskrev påven Martin 
Luther som ”Satans avföda, fördärvets 
son och ett ogräs i vingården”.

�5�0 förklarade påven att Luther var 
skyldig till kätteri (en lära som strider mot 
den sanna läran). I en bulla (påvebrev) 
bannlystes (uteslöts ur katolska kyrkan) 
Luther. Luther svarade då med att bränna 
bannbullan utanför Wittenbergs stadsport 
(se bild). Brytningen med den katol-
ska kyrkan var därmed total.

Fram till mars �5�� hölls Luther i 
skyddsförvaring på Wartburgs slott. I 
princip var han dödsdömd. Men tack 
vare sina vänner klarade han sig. På 
slottet levde han anonymt. Under ti-
den översatte Luther Nya testamentet 
från latin till tyska. Luther ansåg att 
alla - inte bara präster som kunde la-
tin - skulle kunna få möjlighet att läsa 
Bibeln. Bibeln skulle översättas till 
folkets modersmål. Prästerna skulle 
därtill hålla sig borta från latinet i kyr-
korna och prata så att folk förstod vad 
de sa. Kristendomen skulle helt enkelt 
göras mer begriplig för folket.

Luther ville förändra den katolska 
kyrkan och återupprätta den riktiga 
kristendomen. Han hade inga planer 
på att grunda en ny kyrka. Ordet re-
formation betyder både att förnya och 
att återställa.

Luthers arbete medförde att påven 
och kejsaren i Tyskland (som lydde 
under påven) fick ge med sig. Från 
�5�� fick varje furste i Tyskland be-
stämma om deras medborgare skulle 
tillhöra den katolska kyrkan eller ac-
ceptera Luthers idéer.

Källa: www.so-rummet.se

Luther

Filmvisning i församlingshemmet
söndag 5 februari kl 13.00.
Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Dagen avslutas, för de som vill, 
med Ljusmässa i kyrkan kl 16.00.
Änglakören och Tonbyggarna sjunger.

Välkommen!

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Eldsjälar för  
kyrkan
EFS i Kopparemåla ingår i en rikstäckande organisation som 
heter Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Den är en fristående 
del inom Svenska kyrkan.

Föreningen bildades �9�� efter ett omfattande andligt upp-
vaknande i bygden. Redan �9�� invigdes missionshuset.  De 
första åren präglades av en livlig verksamhet bland annat två 
söndagsskolor och en juniorförening samt många offentliga 
gudstjänster.

Vi har en syförening som har varit verksam nästan lika länge 
som föreningen. Deras årliga försäljning samlar i regel fullt 
hus. En bibelstudiegrupp samlas varannan vecka. Den leds av 
komminister Wictor Wallin.

Kyrkan i Rödeby har regelbundna bygudstjänster i missions-
huset vilket vi är mycket tacksamma för.

Vår bön är att verksamheten skall bidra till att fler skall kom-
ma till tro på Jesus.

Gunnar Andersson

Gunnar och Siv Andersson utanför EFS Missionshus i
Kopparemåla.

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som 
får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone och Latita bor i 
ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och ett halvt år fyller de fem. 
Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller 
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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En jul för alla
Välkommen på en enkel jullunch i 

församlingshemmet.
Julafton ca kl 12.00, 
efter julspelet i kyrkan.

Vi sjunger lite julsånger, äter och har en 
trevlig stund tillsammans.

En jul för alla



8

“Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om 
att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skatt-
skrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i 
Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin 
stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids 
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Da-
vids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 
och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom 
och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för 
dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om 
natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens här-
lighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men 
ängeln sade till dem: “Var inte rädda. Jag bär bud till er om 
en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare 
fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är 

tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med 
ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: “Ära i höjden 
åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade her-
darna till varandra: “Låt oss gå in till Betlehem och se det 
som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade 
i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som 
låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade 
sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över 
vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och be-
grundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och 
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som 
det hade sagts dem.”

Bibeln, Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-20.

Julevangeliet

1 advent i Rödeby kyrka
Första söndagen i advent firade vi in 
det nya kyrkoåret med Adventsmässa 
där barn och ungdomar från försam-
lingen deltog. Kyrkokören sjöng, Pe-

ter Meijer spelade trumpet och Kajsa 
Koski-Vähälä spelade flöjt.

Åsnan Doris berättade med liv och 
rörelse om hur det var att få bära Jesus 

in i Jerusalem.
I församlingshemmet var det årlig 

Julbasar som arrangerades av syför-
eningen och barn och ungdom.
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Advent
Har du tänt din adventsstjärna och börjat förbereda 
dig inför julen? Adventstiden är en glad tid när vi vän-
tar på att fira att Jesus föddes. Ordet advent betyder 

ankomst – vi väntar på någon som ska komma.

Advent är perioden före jul, en tid som rymmer mycket 
av både tro och traditioner.

Under julen firar vi att Gud blev människa
En natt för � 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betle-
hem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som män-
niska, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

Adventsstjärnorna påminner om Betlehemsstjärnan
Adventsstjärnorna som lyser i många fönster påminner om 
stjärnan som lyste ovanför stallet i Betlehem där Jesus föd-
des. Det berättas nämligen, att när han föddes tändes en 
stjärna på himlen.

Tända ljus lyste upp den mörka vägen
De adventsljusstakar vi har i våra fönster har inte någon 
koppling till bibeln. De kommer i stället av en gammal tra-
dition, då folk tände ljus i fönstren på juldagens morgon. 
Det gjorde man för att lysa upp vägen för dem som gick el-
ler åkte till julottan, den gudstjänst som börjar tidigt, innan 
solen har gått upp.    

Händelser i Jesus liv
Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan varje 
vecka nya bibeltexter, som berättar om olika tider och hän-
delser i Jesus liv. 

Första advent: Jesus kommer med fred
Bibeltexterna för första advent handlar om glädje och fest 
i Jerusalem. 

Folket hade länge varit förtryckta av romarna, som hade 
makten, men nu hade de hört att det väntades en ny kung. 
Äntligen skulle den nya kungen komma!

De sjöng ”Hosianna”, som betyder ”rädda oss”, en häls-
ningsfras som ofta användes på bibelns tid när man mötte 
kungen. I kyrkan sjunger vi fortfarande ”Hosianna”, för vi 
hälsar Jesus välkommen. 

Kungen red på en åsna
Folket hade säkert många föreställningar om hur flott den 
nya kungen skulle vara och hur festligt han skulle resa in i 
Jerusalem. Men den kung som visade sig vara Jesus red in 
i staden på en åsna och han talade om fred och frid. 

Kyrkoåret börjar första advent
Kyrkan har en egen kalender, som kallas för kyrkoåret. 
Kyrkoåret börjar med första advent.

Andra advent: Vad Guds rike är
Den andra söndagen i advent berättar bibeltexterna om 
Guds rike.

”Guds rike” är något helt annat än de riken – länder – 
som finns i vår synliga värld. Guds rike har inga gränser 
eller hinder. Det är i stället ett osynligt rike som kan finnas 
inom oss och vår värld.

Medan människor med vapen kan försvara åsikter och 
landgränser, talar Guds rike om den kärlek som kan och 
vill förändra.

Det är en kärlek som blir större och större ju mer vi ger 
av den och ju mer vi får ta emot.

Tredje advent: Någon visar vägen
Den tredje söndagen i advent berättar bibeltexterna om Jo-
hannes döparen. 

Ibland behövs det människor som går före och som visar 
andra vägen. En sådan människa var Jesus kusin, Johan-
nes, han som också kallades Johannes döparen.

Johannes brann för att människor skulle omvända sig, 
döpas och förändras som människor. Han banade väg för 
Jesus, och människorna fylldes av förväntan.

Fjärde advent: Maria får uppdraget att bli mamma till 
Guds son
Maria var en ung kvinna som fick besök av ängeln Gab-
riel. Gabriel sa till Maria att hon inte skulle vara rädd och 
berättade för henne att hon skulle bli mamma till Jesus 
– Guds son.

Nu börjar ett nytt kapitel för mänskligheten. Gud blir 
människa och föds som ett litet barn in i vår värld.

Källa: svenskakyrkan.se/advent

Foto: Alex & Martin/IKON
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Anslagstavlan

Är du intresserad av
att handarbeta?

Rödeby kyrkliga syförening
träffas 1 gång/månad.

Start tisdag 31 januari
kl 15.00 i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.

Välkommen!

Middagsbön
med lunch

Tisdagar ojämna veckor
fr o m vecka 3.

Vi inleder med andakt kl 12.00 
i församlingshemmet.

Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Dansbandsmässa
Söndag 26 februari kl 14.00.

Kyrkokören med musiker.

Kyrkkaffe med semla 
i församlingshemmet.

Till förmån för Fasteinsamlingen.

Från flakmoppe
till psalmer

Lena Sturevik sjunger och
berättar om Lasse Berghagen.

Måndag 6 februari
kl 18.30 i församlingshemmet.

Fika 40 kr.
Behållningen går till 

Svenska kyrkans
internationella arbete.

Välkommen!

Tro och livsfrågor?
Kom och var med i

våra bibelstudiegrupper.
 

Rödeby vecka 2.
Kopparemåla vecka 3.

Vill du veta mer?
Ring Wictor 0455-33 77 31

eller läs mer på vår hemsida
svenskakyrkan.se/rodeby

Ekumenisk 
nyårsdagsmässa

med Filadelfia i Rödeby

1 januari kl 16.00
i Rödeby kyrka.

Senorenteamet medverkar.
Kyrkkaffe.

Välkommen!

Vill du ha besök
av församlingens
besöktjänstgrupp.

Hör av dig till expeditionen
tel 0455-33 77 33

så kommer vi överens om
en tid som passar.

Rödeby
Församlingskår

Närmaste träffar 
i församlingshemmet 

kl 18.30.

28 december 
Grötfest

OBS! Kl 13.00-15.00.
Anmälan till

exp. tel 33 77 33
senast onsdag 21/12

18 januari, 15 februari
15 mars - Årsmöte.

Välkommen!

Musikgudstjänst 
Trettondedag jul
6 januari kl 16.00

Sandgrenska Manskören
medverkar.

Kroppkakefest
i församlingshemmet

7 mars kl 18.00

Kroppkakor, kaffe och kaka.

Pris 60 kr.
Behållningen går till

Svk internationella arbete.

Anmälan till exp. 33 77 33
senast 6 mars.

Välkommen!

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.

 

Barn - Ungdom - Musik
Gruppstart vecka 3

i Senapskornet.
God Jul & Gott Nytt År!

Hannah, Ihren, Lena, Sofia
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Luciagudstjänst 11 december kl 16.00
� i advent. Barntimmarna, Änglakören och Tonbyggarna 
medverkar. Glögg och pepparkakor i kyrkan.

Veckomässa onsdag 14 december kl 18.00

Morgonmässa torsdag 15 december kl 09.00

Julfest i Kopparemåla lördag 17 december kl 15.00
Kjell Ogenblad, Gudrun och Lennart Karlsson, sång och musik. 

Adventsstämning i Stubbelycke 18 december kl 15.00
� i advent. Julkaffe. I samverkan med Stubbelycke
hembygdsförening.

Julafton 24 december 
kl ��.00 Julgudstjänst med julspel.
Änglakören och Tonbyggarna, medverkar.
kl ��.�0 Julnattsmässa. Kyrkokören medverkar.

Juldagen 25 december Julotta kl 08.00
Anders Johansson, sång.

Annandag jul 26 december Musikmässa kl 16.00
Kyrkokören medverkar.

Julgudstjänst på Elineberg 27 december kl 09.30

Nyårsdagen 1 januari 
Ekumenisk mässa med Filadelfia i Rödeby kl 16.00
Senorenteamet medverkar. Kyrkkaffe.

Trettondedag jul 6 januari Musikgudstjänst kl 16.00
Sandgrenska Manskören medverkar.

Gudstjänst med små och stora 8 januari kl 10.00
� e. trett. d. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 12 januari kl 09.00

Mässa med små och stora 15 januari kl 10.00
� e. trett. d. Kajsa Koski-Vähälä, flöjt. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 22 januari kl 10.00
� e. trett. d. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 25 januari kl 18.00

Morgonmässa torsdag 26 januari kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 29 januari kl 10.00
� e. trett. d. Kyrkkaffe.

Ljusmässa 5 februari kl 16.00
Kyndelsmässodagen. Änglakören och Tonbyggarna medverkar. 
Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 9 februari kl 09.00

Mässa med små och stora 12 februari kl 10.00
Septuagesima. Kyrkkaffe.

Gudstjänst i Kopparemåla 19 februari kl 14.00
Sexagesima. Kaffe och samkväm.

Morgonmässa torsdag 23 februari kl 09.00

Dansbandsmässa 26 februari kl 14.00
Fastlagssöndagen. Kyrkokören med musiker medverkar.
Kyrkkaffe med semla till förmån för Fasteinsamlingen,
Svenska kyrkans internationella arbete.

Askonsdagsmässa onsdag 1 mars kl 18.00

Gudstjänst med dopfest 5 mars kl 10.00
� i fastan. Korv med bröd.

Morgonmässa torsdag 9 mars kl 09.00

Mässa med små och stora 12 mars kl 10.00
� i fastan. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med musikal 19 mars kl 16.00
� i fastan. Med Änglakören och Tonbyggarna. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 23 mars kl 09.00

Mariamässa 26 mars kl 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 29 mars kl 18.00

Påskfest i Kopparemåla 1 april kl 14.00

Gudstjänst med små och stora 2 april kl 10.00
5 i fastan. Kyrkkaffe.

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 ��    Tel 0�55-�� 77 �� 
Box ��     rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
�70 �0 Rödeby   www.svenskakyrkan.se/rodeby

Kyrkoherde      �� 77 �0, mobil 070�-�7 7� �9
Mats Svensson    mats.a.svensson@svenskakyrkan.se 
     
Komminister    �� 77 ��, mobil 070�-�7 79 9�
Wictor Wallin    wictor.wallin@svenskakyrkan.se

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

Kantor      �� 77 ��, 070�-�7 78 ��
Lena Sturevik     lena.sturevik@svenskakyrkan.se
 
Kyrkokamrer    �� 77 �5
Marie Skyllberg    marie.skyllberg@svenskakyrkan.se   

Kyrkvaktmästare   �� 77 �0, �� 77 ��   
Kristian Melkersson och Magnus Fredriksson
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se 
Tel tid må - fre 09.00-09.�0 

Barnledare      �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 75 ��
Ihren Karlsson    ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
Sofia Palmgren, tjänstledig t o m 170101
  
Fritidsledare    �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
Hannah Jörnö Karlsson  hannah.jorno.karlsson@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande    
Ingemar Johansson, bostad  �� �0 ��

Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad   �8� ��

Församlingskårens ordförande
Ingemar Johansson   �� �0 ��

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

 Jourhavande 

 PRÄST
akut samtals- och krisstöd

telefon 112
chatt
digitalt brev

www.svenskakyrkan.se/
jourhavandeprast


