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Ljusträd skapat av Ronny Nilsson.

GE RIKTIGT VIKTIGA JULKLAPPAR
Allt du köper i gåvoshoppen förändrar människors liv. Välj mellan flera riktigt viktiga 

gåvor. Du får fina gåvobevis att ge bort som julklappar till vänner och bekanta. 
Du kan välja mellan att skriva ut gåvobevisen själv eller få dem tryckta med en hälsning. 

Du betalar bekvämt via betalkort, internetbank eller Swish.

Handla dina julklappar på: 
svenskakyrkan.se/gavoshop

Foto: Magnus Aronson/Ikon



�

Döpta
Hedda Runeson
Elton Rosén
Lilly Lindén
Theo Avdullahu
Malthe Johansson
Leia Andreasson
Ellie Drake af Hagelsrum

Avlidna
Stefan Andersson
Egon Elmberg
Kent Persson
Gordon Johansson
Sonja Plejmark
Evan Larsson
Stig Karlsson
Gideon Olsson
Tage Petersson

Ljusen efter allhelgonahelgen drö-
jer sig kvar när vi går in i advents 
och jultiden. Ljusen vi tänt på våra 
kyrkogårdar för våra anhöriga brinner 
av tacksamhet för den tid som varit, 
de brinner med hoppet att en gång få 
återses. 

Adventsljusen tänds som hoppens 
ljus med förväntningar om vad julen, 
och Maria, bär i sitt sköte. En pålys-
ning för oss om att nu är det nära och 
upplyser oss om att förbereda oss in-
för det som skall komma. Lilla fas-
tan kallas ju adventstiden då vi skall 
bereda oss och förbereda oss så att vi 
kan ta emot det budskap som väntar 
dolt bakom knuten. När Jesus red in 
i Jerusalem bredde folk ut mantlar 
och palmblad på vägen vilket man 
kan se som att man på gammalt sätt 
ville hylla sin konung. Det blir även 
så att mantlar och palmblad då bildar 
en matta så att konungen inte behöver 
gå direkt i vägdammet. 

På vår vandring mot krubban får vi 
bereda oss med adventstidens verktyg. 
Då tänker jag inte främst på konsum-
tionen som vanligtvis skjuter i höjden 
inför julen. Nej, mer tänker jag på sa-
ker som att vi var och en gör oss med-

vetna om vår omvärlds behov av de 
grundläggande behoven som mat och 
rent vatten, att alla skall kunna känna 
sig trygga fria från krig och konflikter. 
Att alla ska få möjlighet att uppleva 
vänlighet, respekt och kärlek. 

Svenska kyrkans julinsamling har 
inriktningen ”för alla flickors rätt till 
ett värdigt liv”. Den handlar om att 
bekämpa orättvisor och övergrepp 
som en flicka drabbas av, bara för att 
hon är flicka. 

Den �0 november var det �0 års ju-
bileum av FN:s barnkonvention som 
är en universell definition av vilka 
rättigheter barnen i hela världen har. 
Detta är en del av folkrätten och har 
skrivits under av �96 länder. Den be-
står av 56 artiklar eller punkter där 
jag särskilt vill lyfta fram artikel 6 
som säger följande: ”varje barn har 
rätt att överleva, leva och utvecklas”. 
Artikeln handlar inte bara om barnets 
fysiska hälsa utan också om den and-
liga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen. 

Jag brukar säga på våra dop att det 
är allas vårt ansvar att på bästa sätt ta 
hand om dopbarnet, inte bara föräld-
rar och faddrar. Det är vårt ansvar att 
inkludera barnet i vårt sammanhang 

och samhälle så att det får de bästa 
förutsättningar att bli en del av vår 
gemenskap. Detta gäller för alla barn 
i världen, så stöd rikligt julinsamling-
ens ändamål. 

Julklappen som gör skillnad för om 
ett ungt liv skall kunna utvecklas eller 
låsas fast i fattigdomens och analfabe-
tismens bojor. Tänd hoppets ljus som 
befriar och ger möjligheter möjliga.

Önskar er en god advent och  julhelg!

Mats Svensson
Kyrkoherde

FOTO: JESPER W
AHLSTRÖ
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NFÖR ALLA FLICKORS RÄTT 

TILL ETT VÄRDIGT LIV
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Legenden om Lucia - 
om alla flickors rätt till ett värdigt liv

Foto: Pixabay

Legenden om helgonet Lucia bär på 
många viktiga budskap. Ett bud-
skap handlar om att en flicka ska 
få säga ja till det hon själv vill. En 
flicka har rätt till sin egen kropp 
och sitt eget liv. Hon ska kunna 
skriva sin egen historia. 

Berättelsen om Lucia är en berät-
telse om förfärliga övergrepp. Lucia 
blev bortlovad för att gifta sig redan 
som ung flicka. När hon övertalade 
sin mor att bryta förlovningen, straffa-
des hon genom tortyr och sedan till ett 
liv på bordell. Hon uppges då ha sagt 
att eftersom hon inte gav sig frivilligt 
skulle hennes kyskhet bestå. 

Lucias motstånd väckte stor ilska 
hos omgivningen. Enligt vissa berät-
telser stack de ett svärd genom hennes 
hals, enligt andra stack de ut hennes 
ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes 
för, så är en sak säker: Lucia straffa-

des hårt för att hon trotsade samhäl-
lets normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än 
idag för samma typ av övergrepp som 
Lucia utsattes för. Tvångsgifte, köns-
stympning, sexuellt våld och våld 
inom familjen är exempel på vanliga 
övergrepp mot flickor. Varje dag köns-
stympas över �0 000 flickor. Varje dag 
gifts över �0 000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om barn 
och utföra oavlönat hushållsarbete, 
vilket begränsar deras möjligheter att 
utbilda sig och skaffa sig en egen för-
sörjning. Flickors och kvinnors krop-
par ses i många fall som mäns egen-
dom. I vissa samhällen har kvinnor 
ingen rätt att äga mark eller egendom, 
ingen rätt att ha eget bankkonto och 
ingen rätt att rösta. Beroendeställ-

ningen leder till stor ohälsa.

Act Svenska kyrkan 
gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svens-
ka kyrkan ett unikt nätverk i samhällen 
där religiösa ledare har stort inflytande 
över människors liv och vardag. Det 
ger möjlighet att påverka kränkande 
normer och diskriminerande familje-
lagstiftning. När kyrkor tar ställning 
emot exempelvis könsstympning och 
barnäktenskap, kan en förändring ske 
i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar till-
sammans med lokala krafter för att 
långsiktigt förändra. Det handlar om 
utbildning kring farorna med köns-
stympning, påverkan för att förbjuda 
barnäktenskap och projekt för att 
flickor ska tillåtas gå i skolan. Det 
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handlar om att bryta tabun som rör 
jämställdhet och sexualitet och stå 
upp för alla människors lika värde. 

Legenden om Lucia
ger hopp 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt 
liv, sin kropp och sin värdighet som 
gjort att vi idag firar henne med en 
stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli 
en symbol för ljuset i mörkret. Legen-
den om Lucia kan ses som en påmin-
nelse om att värna alla flickors rätt att 
få bestämma över sina egna kroppar 
och kunna göra egna val. Tillsam-
mans genom Act Svenska kyrkan kan 
vi ge fler flickor möjlighet att ta mak-
ten över sina egna liv.

Susanna Olivin
Handläggare insamling,

Act Svenska kyrkan

Faktaruta julinsamlingen 2019
Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är 
flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas   
…varje dag.

Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, 
våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig accep-
tera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för 
ett värdigt liv. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över 
hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, 
värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar 
vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i 
kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska 
ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten 
att bestämma över sin egen kropp.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

Lucia i Rödeby kyrka

Luciatåg i Rödeby kyrka december 2018.

Söndagen den 15 december klockan 16.00 
är du välkommen att uppleva ett stämningsfullt 
Luciatåg i Rödeby kyrka.

Församlingens barnkörer och barngrupper sjunger.
Efteråt blir det en stunds gemenskap med glögg, 
saft och pepparkakor.

Vid vårt Luciafirande kommer vi att samla in pengar 
till Act Svenska kyrkan - För varje flickas rätt till ett 
värdigt liv!

Varmt välkommen!



”Jag ska göra 
något med 

mina händer”
– Ett möte med 

diversearbetaren 
Ronny Nilsson.

På verandan möts jag av två ljus 
som brinner i en lykta när jag knackar 
på hos Ronny Nilsson i Rödeby. Det 
går ingen miste att vinterns kyla är 
på väg, men ljusen talar ett varmt och 
välkomnande språk. 

Lika varm och välkomnande är Ron-
ny själv som med sitt vanliga muntra 
humör tar emot. 

Vi sätter oss i vardagsrummet och 
det dröjer inte många blickar innan 
jag upptäcker flera fina verk som han 
gjort. På bordet står ett vackert smyck-
at ljusträd med stor detaljrikedom. 
Lite längre bort ser jag en av hans 
modellbåtar och på väggen hänger 
vackra textilalster, en av dessa kallad 
skeppsgossen, som gjort sig känd. Ja 
här bor en konstnär tänker jag. Fast 
Ronny vill hellre kalla sig diversear-
betare, en titel som kanske ger en bre-
dare beskrivning av hans liv. För den 
unge Ronny hade inte sin ateljé som 

l e v e b r ö d 
utan det var 
som murar-
lärling som 
han tog sina 
första kliv 
ut i yrkesli-
vet. 

Ett yrkes-
val som be-
stod under 
lång tid och 
som han 
fortfarande 
har glädje 
utav. 

Så småningom vidareutbildade han 
sig inom branschen. Först till verk-
mästare och sedan byggnadsingenjör. 

Byggbranschen är dock en marknad 
som då liksom idag har sina toppar 
och dalar och Ronny jobbade hårt och 
fick vara bered på att vara mobil i sitt 
arbete. 

När byggbranschen var nere i en 
svacka tyckte Ronny att det var dags 
att pröva något nytt. 

Han grundade ett företag som inrik-
tade sig på fasadbehandlingar. Företa-
get sträckte sig över Smålands tre län 
och var framgångsrikt. 

Dock kom han tillbaka till bygg-
branschen och startade ett nytt företag 
i Karlskrona.  

Parallellt med sitt arbete har intres-
set för form och design varit stort. 
Han kommer själv från en hantverks-
släkt och i unga år fick han frågan vad 
han skulle göra i livet. Ronny svarade 
då: ”Jag ska göra något med mina 
händer”. I Krogsmåla, norra Rödeby, 
fick drömmen liv då den första slöjd-
verkstaden tog sina stapplande första 
steg. Efter några år flyttade Ronny till 
Rödeby och verkstaden fick ett nytt 
hem. 

I början av �980-talet var Ronnys 
slöjdverkstad fortfarande i sin linda 
och den växte långsamt, men då spe-
lade hans lilla dotter en viktig roll i 

Ronny Nilsson i sin verkstad.

Lite av det som Ronny skapat med sina händer.



dess framväxt. Ronny snidade nämli-
gen en vagga till henne vilket folk i 
bekantskapskretsen blev intresserade 
av. Den sålde bra och därefter tog han 
ett viktigt beslut att lägga byggbran-
schen på hyllan. Hantverket fick nu 
all uppmärksamhet. 

Den stora nordiska mässan för de-
sign, Formex i Sollentuna, blev också 
en viktig pusselbit för att nå ut med 
sina alster. Även mässor i Norge, Dan-
mark och Tyskland har han besökt. 

Lokala företag som ABB och Af-
färsverken såg värdet på hans design 
och gjorde beställningar. Liksom det 
uppmärksammade blekingeträdet hos 
Länsstyrelsen som en gång stått vid 
ingången. Numera står blekingeträdet 
på nationalmuseet. 

När jag då kliver in i hans verkstad 
så är det tydligt att Ronnys händer 
skapat utifrån ett varierat material så-
som trä, textil och glas. Det första som 
ögonen sneglar på är det stora ljusträ-
det i trä. Ett träd som inte är bundet 
till en viss årstid och som finns i olika 
färger. Ljusträdet har dock en kusin, 
julträdet som Ronny format på sitt 
sätt. Dessa är lika varandra och har 
sin grund i blekingeträdet som i sin 
tur har en lång historia. 

Till skillnad från ljusträdet så är 
julträdet, som namnet avslöjar, års-
tidsbundet med återkommande färger 
och har kanske en mer sakral känsla. 
Vissa symboler är därför annorlunda 
på julträdet. 

Så här definierar Ronny symbolerna 
som syns på träden:  

Häst står för kraft, ljus för kamp mot 
onda andar, blomma/blad för livskraft, 
äpple för födelse, fågel för vakenhet 
och kors för skydd. 

På hyllorna i verkstaden står också 
vackra båtar i olika former och färger, 
i både trä och glas. En återkommande 
båtmodell är blekingsekan, en allmo-
gebåt med rötterna i vårt landskap. 

En annan populär skapelse som 
fått stor uppmärksamhet är hans ble-
kingska tulpaner i trä som är målade 
i många olika färger. Till tulpanerna 
gör Ronny ett antal blad. 

Det finns naturligtvis mer att se och 
vila ögat på i hans verkstad och det 
finns mer av Ronnys innehållsrika liv 
att berätta om, men klockan var slagen 
och det var dags att ta sig tillbaka till 
kontoret. Jag frågar honom hur han ser 
på livet som han hittills levt? ”Jag har 
haft tur i livet, det har varit roligt….. 
det bästa har varit hantverk”.  

När jag går mot bilen brinner fort-
farande ljusen i lyktan. Jag kommer 
och tänka på det Ronny berättade om 
hantverkarådran som fanns i släkten, 
men att han också ärvt den religiösa 
ådran. Hur kyrka och tro är viktiga 
byggstenar för kropp och ande. 

Nu lever vi i adventstid, vi väntar på 
ankomsten av världens ljus. Gud blir 
människa i Jesus Kristus. Han föds in 

i en familj där hantverk är levebröd. 
Men Kristi ankomst har människan 
som mål och kärleken som byggmate-
rial. Vår frälsare vill plantera ett frö i 
våra hjärtan. Ett frö som får växa och 
berätta om det rike där ljuset står över 
det onda, där livskraften inte hotas av 
döden, en pånyttfödelse där allt har en 
mening. I Guds julträd är vi grenarna 
och ljuset är Jesus Kristus. I kyrkbän-
ken till jul får vi tillsammans möta den 
Gud som format oss med sina händer 
och som låter sin son lysa in med hopp 
och frid i varje hem och hus.

Vi ses där Ronny!

Wictor Wallin
Komminister

Julträdets symboler: Häst står för kraft, ljus för kamp mot onda andar, blomma/blad 
för livskraft, äpple för födelse, fågel för vakenhet och kors för skydd. 
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Tacksägelsedagen i Rödeby kyrka
En del av barnen i våra grupper, som deltog i Spaghettigudstjänsten på Tacksägelsedagen. 

Söndagen den 13 oktober bjöd församlingen in till 
Spaghettigudstjänst i Rödeby kyrka, som dagen till
ära var smyckad så fint. Barnen sjöng och ungdomarna 
medverkade i gudstjänsten.

I församlingshemmet bjöds det på spaghetti och kött-
färssås och vi njöt i varandras sällskap och av barnens 
alster som prydde borden.

Tack alla ni som gjorde det till en fantastisk dag!
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Vi har precis firat alla helgons 
dag. Smyckat våra gravar och 
tänt ljus. Vi närmar oss den 
största högtiden inom kyrko-
året, julen som handlar om 
Jesu födelse.
Julen som kanske för många 
har blivit full av måsten. Ja 
det ska städas, bakas och 
pyntas och all mat i överflöd. 
Alla klappar som ska köpas. 
Behöver jag alla prylar, måste 
det vara så?
Jag tror att vi behöver varva 
ner, det är så många krav på 
oss. År efter år kommer nya 
förslag på årets julklapp. Den 
måste jag ha! En ny sak att 
köpa eller ge bort. Inför julen 
tror jag att vi behöver tänka 
efter och ta oss tid att umgås. 
Besöka varandra, ringa till en 
vän som jag borde ringt för 
länge sedan, tända ett ljus 
och minnas. 
Ta dig tid att besöka kyrkan 
som nu är så varmt välkom-
nande med alla ljus och de 
vackra julpsalmerna med sina 
glada budskap. Lyssna på 
ordet, upplev Lucia, hör 
körerna små som stora. 

Jag tror att vi är många som 
behöver stanna upp och bara 
vara lyssnande. Det blir så 
lugnt och stilla att bara sitta 
ner i kyrkbänken.

Vad framtiden har med sig vet 
vi inget om men jag hoppas att 
vi är förberedda. Att vi finner 
lugn och ro för oss alla.

Välkommen att se och höra!

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Prognosen för de kommande tre åren 
visar ett plusresultat �0�0 samt �0��, 
en liten nedgång �0�� men vår förhopp-
ning är att vi får fler inflyttningar till vår 
församling som kan stärka vår ekonomi 
de kommande åren. 

De framtida kostnaderna för �0�0 är 
renovering av läktarorgeln i kyrkan.

En utbyggnad av Senapskornet är 
planerad för personal med gemensam 
expedition för begravningsverksam- 
heten och den kyrkliga verksamheten. 
Vid utbyggnaden av Senapskornet kom-
mer vi att installera solceller på taket 
och den befintliga byggnaden kommer 
att målas om.

Våra armaturer på kyrkogården kom-
mer att bytas ut så vi ska kunna använda 
oss av LED-lampor för att minska ener-
giförbrukningen.

Vi kommer införskaffa fler parksoffor 
och nya anslagstavlor på kyrkogården. 

Gravkapellets tak kommer att läggas 
om samt putsen förbättras.

Våra budgeterade medel visar att vi 
sätter barnen i främsta rummet då vi av-
satt betydande ekonomiska och perso-
nella resurser för att säkerhetsställa en 
bra verksamhet för barn och ungdomar 
i församlingen. Alla är värdefulla och 
välkomna till Rödeby församlings verk-
samheter, där alla oavsett ålder får möj-
lighet att växa, mogna och själva vara 
en del av vår utveckling som kyrka.

Budgeten finns att läsa på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/rodeby

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Budget 2020
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Anslagstavlan

Önskar du besök
av församlingen

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

Kyrkskjuts
Ring expeditionen 33 77 33,

senast torsdag mellan
10-12 för samordning 

av kyrkskjuts till
 huvudgudstjänst.

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 

Är du intresserad av
att handarbeta?

Rödeby kyrkliga syförening
träffas sista tisdagen i

månaden, ej december,
 klockan 15.00 

i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.
Välkommen!

Middagsbön
med lunch

Varannan tisdag,
ojämn vecka t o m vecka 51. 

Vi inleder med andakt 
klockan 12.00

i församlingshemmet.
Pris 50 kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

 Vi är tillbaka igen vecka 3.

Facebook
Gå in och gilla oss på: 

”Rodebyforsamling” 
och se vad som

är på gång!

Tycker du om att 
lösa Korsord?
Kom till vår trevliga 

gemenskap.
Varannan måndag,

jämn vecka t o m v.50,
kl 09.30-11.00 i 

församlingshemmet.

Varmt välkommen!

Ekumenisk 
nyårsdagsmässa

med Filadelfia i Rödeby

1 januari kl 16.00
i Rödeby kyrka.

Senorenteamet medverkar.
Kyrkkaffe.

Välkommen!

Nya priser
för gravskötsel

För att undvika stora kostnads-
ökningar inför framtiden har 
Kyrkofullmäktige beslutat att 

fr o m 2020 ta hänsyn till en årlig 
justering av gravskötslar 

för arbetskraft och material.

Musikgudstjänst 
Trettondedag jul
6 januari kl 16.00

Sandgrenska Manskören
medverkar.

Barn- Ungdoms- och
Musikverksamheten

Barn och musik börjar vecka 3.
Konfirmander och ungdomar

börjar vecka 4.

Håll utkik på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby

eller på Facebook 
för mer information.

God Jul & Gott Nytt År!

Fastlagssöndagen
Söndag 23 februari kl 10.00.

Kyrkkaffe med semla 
i församlingshemmet.

Till förmån för  
Act Svenska kyrkan

Kroppkakefest
i församlingshemmet

Mars - datum ej fastställt.
Klockan 18.00.

Kroppkakor, kaffe och kaka.
Pris 80 kr.

Behållningen går till
Act Svenska kyrkan.

Anmälan till expeditionen
  på 0455-33 77 33 eller

rodeby.forsamling@
svenskakyrkan.se

Välkommen!
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Gudstjänst med små och stora 8 december kl 10.00
2 i advent. Kyrkkaffe.

Julfest i Kopparemåla lördag 14 december kl 15.00
Kjell Ogenblad, Gudrun och Lennart Karlsson, sång och musik. 

Mässa med små och stora 15 december kl 10.00
3 i advent. Kyrkkaffe.

Lucia 15 december kl 16.00
Luciatåg med barnkörerna och barngrupperna.
Glögg och pepparkakor.

Veckomässa onsdag 18 december kl 18.00

Julgudstjänst med julspel 22 december kl 11.00
4 i advent. Barnkörerna och barngrupperna berättar med sång 
och drama om Stallkatten Kalle.

Julnattsmässa 24 december kl 23.00
Julafton. Sara Johansson de Silva och Kerstin de Silva, sång.

Julotta 25 december kl 08.00
Juldagen. Anders Johansson, sång.

Mässa med små och stora 26 december kl 10.00
Annandag jul.

Gudstjänst med små och stora 29 december kl 16.00
Söndagen efter jul. Kyrkokören medverkar.

Ekumenisk nyårsdagsmässa 1 januari kl 16.00
Nyårsdagen. Tillsammans med Filadelfia, Rödeby. 
Senorenteamet medverkar. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora söndag 5 januari kl 10.00
Söndagen efter nyår.

Musikgudstjänst 6 januari kl 16.00
Trettondedag jul. Sandgrenska Manskören medverkar.

Morgonmässa torsdag 9 januari kl 09.00

Mässa med små och stora 12 januari kl 10.00
1 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 19 januari kl 10.00
2 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 22 januari kl 18.00

Morgonmässa torsdag 23 januari kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 26 januari kl 10.00
3 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Ljusgudstjänst 2 februari kl 16.00
Kyndelsmässodagen. Barngrupperna och barnkörerna
medverkar. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 6 februari kl 09.00

Mässa med små och stora 9 februari kl 10.00
Septuagesima. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 16 februari kl 10.00
Sexagesima. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 19 februari kl 18.00

Morgonmässa torsdag 20 februari kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 23 februari kl 10.00
Fastlagssöndagen. Kyrkkaffe med semla i församlingshemmet 
till förmån för Fasteinsamlingen, Act Svenska kyrkan.

Askonsdagsmässa onsdag 26 februari kl 18.00

Mässa med små och stora 1 mars kl 10.00
1 i fastan. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 5 mars kl 09.00

Mässa med små och stora 8 mars kl 10.00
2 i fastan. Kyrkokören sjunger. Kyrkkaffe. Brödförsäljning i 
vapenhuset till förmån för Act Svenska kyrkan.

Gudstjänst med små och stora 15 mars kl 10.00
3 i fastan. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 18 mars kl 18.00

Morgonmässa torsdag 19 mars kl 09.00

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

Gudstjänst med små och stora 29 mars kl 10.00
5 i fastan. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 2 april kl 09.00

Påskfest i Kopparemåla lördag 4 april kl 15.00 

Gudstjänst med påsktema söndag 5 april kl 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna och barnkörerna medverkar.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan senast �0 mars.

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
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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    

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

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

 Kantor      �� 77 �6, mobil 070�-�7 78 ��
 Lena Johansson    lena.margareta.johansson@svenskakyrkan.se
 
 Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

 Barnledare    �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 75 ��
   Sofia Palmgren, Bodil Skyllberg
 sofia.palmgren@svenskakyrkan.se, bodil.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kyrkvaktmästare   �� 77 �0, �� 77 ��, �� 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


