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Våra hjärtan är kompassen för vår vandring mot Gud.

Vad längtar du efter?
Som hjorten längtar till
bäckens vatten,
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden.
När får jag komma,
när får jag träda fram inför Gud?
Tårar har blivit min föda
dag och natt.
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”
Jag överväldigas av sorg
när jag minns det som var,
hur jag gick i den Mäktiges hägn
upp till Guds hus.
(Ps 42:2-5)

Psaltaren är fylld av gudslängtan. När
jag var yngre tyckte jag att Psaltaren var
tråkig. Jag kunde inte förstå varför psalmisten var eld och lågor över en Gud
som var osynlig, abstrakt, avlägsen och
hotfull, och som verkade nästan bara intresserad av våra synder. Däremot kunde jag mer förstå bakgrunden till orden:
”Var är din Gud?”
Vi kan bara möta Gud inom ramen
för vår egen erfarenhet. Våra hjärtan är
kompassen för vår vandring mot Gud.
Vad är det du längtar efter? När vi ställer den frågan till oss själva inser vi hur
besvärlig den är att besvara. Ofta står
våra längtor och önskningar i konflikt
med varandra. Vi vill vara sanna och
populära. Vi vill vara öppna och mottagliga men längtar efter säkerhet. Vi
vill vara mjuka men också ha kontroll.
Vi vill kunna älska men vill också få det
som vi vill.
När vi koncentrerar oss på den här

frågan har vi påbörjat den inre resan till
Gud.
Skulle du vilja vara en helgjutet ärlig person, alltigenom sann? Skulle du
vilja kunna älska med hela din varelse
och verkligen önska allas bästa, alltid
orubblig och pålitlig? Skulle du vilja
kämpa för rättvisan, oavsett vad det
kostar dig? Skulle du vilja visa praktiskt medlidande så att din närvaro ger
andra tröst och hopp? Skulle du vilja gå
i bräschen för de fattiga, förtryckta, de
kuvade? Svarar du ja på någon av frågorna kan det vara ett tecken på att du
längtar efter Gud, för Gud är sanning,
kärlek, medlidandets Gud, rättvisans
Gud, de fattigas och förtrycktas Gud.
Man brukar säga att lite ger mer. Mersmak. Ju mer vi koncentrerar oss på de
saker vi längtar efter, desto starkare blir
vår längtan, och desto mer kommer vi
att avsky allt som lägger hinder i vägen
för denna längtan.

Döpta

August Bengs
Milo Avdullahu
Albin Sträng
John Lindgren
Vidar Wass
Eileen Magnusson
Emilia Casadei
Molly Sandin

Vigda

Therese Pettersson och
Magnus Göransson
Charlotte Sandström och
Andréas Andersson
Anna Ringberg och
Björn Ringberg

Avlidna

Anna-Greta Olofsson
Rune Edekling
Siv Gustafsson
Kerstin Olsson
Ragna Pettersson
Anna Pettersson
Inga Britta Odö
Brita Carlsson
Brita Johansson
Evy Eriksson
Alf Johansson

Den 17 september kan du göra ett aktivt val för den kyrkliga styrning som du
tror leder till en kyrka som du längtar
till. Då kan du göra din röst hörd i vårt
kyrkoval. Med din längtan till att förverkliga de ovanstående frågorna har du
också möjlighet att bli en aktiv medlem
i vår församling i de olika sammanhang
vi verkar. Inte minst det diakonala arbetet behöver förstärkning med att besöka
de som av olika anledningar har svårt
att träffa människor i vardagen. Kontakta mig så skall vi se var just du kan
förverkliga din längtan. Du behövs.

Mats Svensson
Kyrkoherde


Moa - ny församlingspedagog
Mitt namn är Moa Arnberg Håkansson och jag jobbar
som församlingspedagog i Rödeby församling sedan den 1
augusti.
Jag har de senaste 9 åren jobbat i Vinslövs församling i
Skåne. Jag kommer från Lund och har bott i Kristianstad i 14
år men har nu flyttat upp till Ronneby där jag bor med min
sambo och tre barn. Vi är engagerade i både RBK och KRIF
hockey där våra barn spelar. Vi som familj är aktiva, vi åker
mycket skidor och försöker att göra detta varje år då vi alla i
familjen tycker om detta.
Jag har nu fått möjlighet att börja jobba i denna församling
och jag tycker det ska bli jättespännande att få jobba med församlingens alla medlemmar. Jag har ett stort engagemang för
att jobba med ungdomar, både med konfirmander och även
med unga ledare.
Jag som församlingspedagog jobbar gärna utifrån den
obrutna doplinjen, då jag anser att dopet är en viktig del av
våra liv. Jag tycker att ibland kan man tänka på sitt dop och
vad det innebär, all den glädje som fanns den dagen och den
gåva som vi fick av Gud i dopet. Dopet är något som finns
med oss hela livet oavsett om man döps som barn, ungdom
eller som vuxen.
Jag ser fram emot att få förtsätta med det arbetet som finns
i församlingen men även få sätta min prägel på ungdomsarbetet. Jag ser även fram emot en spännande framtid tillsammans
med er i församlingen.

Moa åker gärna skidor på vinterhalvåret.

Moa

Mot nya utmaningar
Nu är tiden kommen då det är dags
för mig att åka tillbaka till Växjö och
avsluta mina studier där. Ett år har gått
sen jag kom hit och jag vill säga tack
för att jag fick förtroendet att vara här.
Det har varit ett mycket lärorikt och
roligt år. Jag har ställts inför nya utmaningar och jag har fått upptäcka en
sida av mig själv som jag inte visste
fanns. Jag har fått testa både mitt tålamod och hur mycket skratt mina magmuskler egentligen klarar av.

Hannah håller tal till konfirmanderna.



Att jobba med barn och ungdomar
har sina utmaningar – men det är utan
tvivel fantastiskt roligt! Man utmanar
allt från sin kreativitet och sitt sätt att
prata och förklara på till sitt sätt att
se på världen och omgivningen. Det

har gjort att jag har lärt mig mycket,
mycket som jag är övertygad om att
jag kommer få nytta av i framtiden
oavsett vart jag hamnar.
Så tack till alla jag har träffat under
mitt år här, från små till stora! Tack
för förtroendet och tack för allt ni har
lärt mig!
Därmed lämnar jag över till Moa
och hoppas innerligt att hon kommer
ha lika roligt som jag har haft.

Hannah

Vallokal och Öpettider
Här kan du rösta på valdagen
den 17 september 2017:
Rödeby församlingshem
kl 08.00-10.00 och
kl 11.00-20.00
Stengöl skola
kl 08.00-10.00 och
kl 13.00-18.00
Församlingsexpeditionen
kl 13.00-16.00
Foto: Magnus Aronson/IKON

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet 17 september.

Din röst spelar roll!
Söndagen den 17 september 2017 är
det kyrkoval. Vilka ska få ditt förtroende
att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om
beslut i din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan.
Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka
verksamheter ska finnas i din församling?
Vilka ställningstaganden ska kyrkan
göra? Ta chansen att påverka din kyrka.

arna att utveckla sin verksamhet.

Du kommer att få information om valet
och ditt röstkort i din brevlåda i slutet av
augusti månad.

Läs mer om kyrkovalet på:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Den som senast på valdagen fyller 16 år,
är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige får rösta.
Du kan rösta i tre val: Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige i Lunds stift samt till Kyrkofullmäktige i församlingen. På den lista
du väljer kan du lyfta fram tre kandidater
genom att sätta kryss.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ med 251 ledamöter. Här
avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden.
Kyrkomötet beslutar också om t ex hur
dop, konfirmation, vigsel och begravning
ska gå till.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församling-

I ett kyrkofullmäktige behandlas frågor
som rör församlingens liv, t ex om verksamheten som bedrivs och om vilka mål
församlingen ska arbeta för.
Till kyrkofullmäktige i Rödeby församling finns det fyra nomineringsgrupper att
rösta på. Närmare presentation av dessa
finner du på de kommande sidorna.

Välkommen att rösta!

Här kan du förtidsrösta:
Församlingsexpeditionen i
Rödeby prästgård
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
11/9
12/9
13/9
14/9
15/9
16/9

kl 10.00-12.00
kl 10.00-12.00
kl 10.00-12.00 och
kl 17.00-20.00
kl 13.00-15.00
kl 10.00-12.00
kl 11.00-13.00
kl 10.00-12.00
kl 10.00-12.00
kl 10.00-12.00 och
kl 17.00-20.00
kl 13.00-15.00
kl 10.00-12.00
kl 11.00-13.00

Kom ihåg röstkort och
legitimation.
Välkommen att rösta!

Välkommen till öppet hus på valdagen 17 september.
Vi firar gudstjänst med dopfest i kyrkan klockan 10.00.
Pia Karlsson sjunger barnsånger.
Efter gudstjänsten klockan 11.00 öppnar vi upp Senapskornet.
Vi bjuder på grillad korv och kaffe samt aktiviteter för barnen.
Klockan 13-16 är du välkommen att vandra runt i prästgården.
Varmt välkommen att besöka oss!



Borgerlig samverkan

-Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna
Vår målsättning för kommande mandatperiod är att vara egen församling.
I samråd med anställd personal, förtroendevalda och församlingsmedlemmar, inom ekonomiska förutsättningar vill vi:
Verka för delaktighet och
gemenskap
- I gudstjänster och i församlingens
övriga verksamheter.
Bedriva verksamhet riktad till
alla åldrar
- Från små barn till människor mitt
i livet och till de äldre i församlingen.
Vårda och underhålla våra
fastigheter.
-Kyrka/kyrkogård och övriga
byggnader för församlingens
verksamheter.
Värna om miljön.
- Inom alla verksamhetsområden
för en hållbar utveckling.

Från vänster: Ingbritt Pettersson, Emma-Lena Olsson, Katarina Widebrandt, Ulf
Danielsson, Gertrud Frostegren, Bernt Runesson, Gunilla Eriksson, Stefan Lundin,
Lennarth Andersson, Ingemar Johansson
Saknas på bilden: Paul Wihlborg och Lena Persson.

Sverigedemokraterna
-En folkkyrka från vaggan till graven
Staten och kyrkan har under århundrande varit tätt sammanflätande i den historiska utvecklingen för Sverige och
gemensamt utvecklat värdegrunder, vilken demokratin är
ett, därför är det självklart att värna om demokratin, med
respekt för fattade beslut, även om dessa är obekväma.
Svenska Kyrkan står för kristna värderingar, med svenska särdrag vilka vi skall bevara och utveckla mot framtiden
genom reformation för att bevara. Sverigedemokraternas
syn på Svenska Kyrkan, är att den skall var en folkkyrka
från vaggan till graven. En kyrka för hela familjen, där
skolavslutningar i kyrkan är en självklarhet om skolan så
önskas.
Kyrkan har betydande kulturvärden i byggnader, inventarier och mark, dessa värden skall vårdas och bevaras väl,
till kommande generationer gagn.
Personalen i församlingen är dess viktigaste resurs för
att kunna genomföra mål och inriktningar, där för är det
viktigt med tydlighet i roll- och ansvarsfördelning samt utbildningar som stärker personalen i sitt arbete.
I kyrkans sociala arbete är andlig vägledning, stöd,
trygghet och mänsklig gemenskap viktiga frågor, vidare
skall socialt isolerade äldre, brottsoffer och unga i psykisk


Anette Ivekull och Åsa Larsson.
Saknas på bilden: Magnus Johansson.

ohälsa prioteras. Etik och moral är ledord som står för vår
kyrkopolitik.
Vi menar även att missionsbefallningen ska tas på allvar
samt att hjälpa i konflikters närområde och hjälpa utsatta
kristna i det internationella arbetet. En röst på Sverigedemokraterna kommer att stärka Svenska kyrkan i tro, trygghet, tradition och kontinuitet.

Bakre raden från vänster: Torsten Antonsson, Ann-Charlotte Folkesson, Lilly Petersson, Ingrid Agnér, Birgitta
Möllheden.
Främre raden från vänster: Thomas Petersson, Evy Andreasson, Roland Möllheden, Alfhild Johansson, Lena
Antonsson, Maj-Britt Elofsson.
Lilla bilden: Anna Karin Hagdahl. Stående bild: Richard Luthander och Agneta Schertell.

Hållbar Församlingsgemenskap
Vi tycker att det i det kyrkliga valet
skall finnas ett partipolitiskt obundet
alternativ och att alltså kyrkan skall
stå över partipolitiken.
Bland oss som står på listan finns
sådana som i andra val stöder något
politiskt parti, men just för det kyrkliga valet vill vi uppträda som partipollitiskt obundna.

samlingens undervisning och diakoni.
Kyrkofullmäktige och kyrkoråd är till
för att skapa bra yttre förutsättningar
för detta.
Församlingens angelägenheter bör
anförtros åt dem som har ett varmt
intresse för kristen tro och själva lever med i kyrkans gudstjänstliv och
arbete.

Kyrkans uppgift är att föra ut evengeliet om Jesus Kristus i ord och handling. Det sker i gudstjänsten, i för-

Vad vi vill verka för: Många församlingar i Lunds stift har slagits samman
till större enheter varav en del har gått

tillbaka till att bli egen församling
igen. Vi vill att Rödeby skall förbli en
egen församling. Vi tror att de ideella
insatserna och gemenskapen gemene
man emellan är större och det enskila
ansvaret utvidgas hela tiden.
En utmaning som kyrkan står inför
hela tiden är att nå ut till människor
i alla åldrar med kyrkans egentliga
ärende i en tid då så mycket pockar på
människors uppmärksamhet.

Nomineringsgrupperna fortsätter på nästa sida.



Socialdemokraterna
- För en öppen folkkyrka med framtidstro
Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan utvecklas
som öppen och demokratisk folkkyrka. Som landets största ideella organisation med nära 7 miljoner medlemmar
och över 20 000 anställda, är Svenska kyrkan en viktig resurs både i enskilda människors liv och för samhällen runt
om i Sverige. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar
Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov
i centrum
1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation,
vigslar och begravningar!
2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler
känner sig delaktiga!
3. Hålla Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar
öppna och välvårdade!

Ingela Sadelsten, Marianne Abrahamsson, Laila Karlsson, Ingegerd
Holm, Erland Olsson, Göran Karlsson, Birgit Johansson, Siv Majing.

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt
och värde
4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!
5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och
hållbar utveckling!
6. Vara drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning
och rasism!
Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna
7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar
för välfärden!

8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!
9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med
kommunerna!
Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling
10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser
i lokalsamhället!
11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för
alla anställda!
12. Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och
utanförskap!

Vad gör Svenska kyrkan?
Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar medlemsavgift. Storleken beror på din inkomst och i vilken församling du
bor. Kyrkoavgiften bekostar kyrkans verksamhet både i Sverige och utomlands. Den största delen går till verksamheten i din församling. Här är några av de saker du bidrar till med ditt medlemskap. Välkommen att vara med!

Livets stora händelser
Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och
firar gudstjänster, mässor och andakter.



Kyrkobyggnaderna –
historiska landmärken
Vi tar hand om de cirka 3 400
kyrkorna som finns i Sverige och som
berättar om vår gemensamma historia.

Solidaritet – för alla överallt
Kyrkan stöttar dem som är mest
utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter
som kan hjälpa och ge råd.

Foto: Präst- Alex&Martin/Ikon, Kaffekopp- Gustaf Hellsing/Ikon, På flykt- Aris Messinis, Ljus- Kristina Strand Larsson.

Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor!
Härlig är jorden, härlig är guds
himmel, skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på
jorden gå vi till paradis med sång.

Kultur, musik och körer
Svenska kyrkan står för Sveriges
största musikscen med tusentals
körer och konserter.

Verksamheter för alla åldrar
Kyrkan ordnar aktiviteter som bl a
öppna förskolor, ungdomsgrupper,
gemenskap för äldre, språkkaféer.

Olyckor, kriser och katastrofer
I andra länder pågår ett omfattande
arbete med att ge stöd åt människor
som drabbats av katastrofer, svält
och konflikter.

En plats för eftertanke
Här kan du finna ro i en hektisk
vardag.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se eller titta in på församlingens hemsida eller Facebooksida för att se vad som händer nära dig.

Välkommen till Rödeby
församlings Barn- ungdomoch musikverksamhet
höstterminen 2017
Måndagar
Barntimmar, för 3-5 åringar .............................................................kl 9-11
Vuxen-barn, öppen grupp för alla åldrar ...................................kl 12-14
LOL, för årskurs 5-7........................................................... kl 14.15-15.45
Tisdagar
Babycafé, öppen grupp för barn 0-1 år ....................................kl 10-12
Himlaskoj, kör för årskurs F-1 ......................................... kl 13.45-14.30
Tonbyggarna, kör för årskurs 4-6 ................................kl 15.00-16.00
Kyrkokören ............................................................................kl 19.00-20.30
Onsdagar
Minior-Junior, för årskurs 1-4 ........................................ kl 14.30-16.00
Torsdagar
Änglakören, för årskurs 2-3............................................. kl 14.30-15.15
Babycafé och Vuxen-barn startar vecka 34. Övriga grupper startar vecka 36.
Till Barntimmar önskas anmälan till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
mobil/sms 070-33 77 521. Samtliga grupper träffas i Senapskornet.

Jag har som inledning valt den
vackra psalmen 297 vers 1. Jag
hoppas att alla har fått tagit del av
den svenska sommaren med långa
ljusa dagar, lagom varmt och lagom
med regn för att bara kunna sitta
och koppla av.
Lyssnar och ser vi på nyhetsprogmmen i radio och tv är det en annan
bild av verkligheten. De som var på
semester i Sydeuropa i början av
augusti fick uppleva dagstemperaturer på 40 grader. Vi har hört om
våldsamma skogsbränder som har
härjat på många ställen på grund
av det torra klimatet. På andra ställen skyfall som ställer till stor skada
och raserar hus för människor som
redan har det besvärligt.
Det är väl inte så mycket att orda
om, klimatet har alltid varit nyckfullt.
För ca 15000 år sedan var Sverige
täckt av ett tjockt istäcke. Det var
riktigt, riktigt tungt för fortfarande
efter så många år sker landhöjning i
kustområdena runt Bottenviken.
Jag tror att alla delegater som
har medverkat på FN:s miljökonferenser är väl medvetna om att
koldioxiden är det stora hotet.
Klimatförändringar har blivit mer
påtagligt och kommer att påverka
vår livsmiljö. Vi har alltid förlitat oss
på att teknik och forskning skall
lösa alla problem, än finns det hopp
eller hur?
Jag läser den första raden i Gamla
Testamentet.
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Det står även i Bibeln
att livet kommer att ta slut. Har vi
kristna mer ansvar för vad Gud
skapade. Det man älskar det vårdar
man.
Till sist en uppmaning till alla församlingsmedlemmar som är 16 år
och äldre rösta i kyrkovalet!

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande



Anslagstavlan
Middagsbön
med lunch

Tisdag 12 september.
Därefter ojämna veckor.
Vi inleder med andakt
kl 12.00
i församlingshemmet.
Pris 40kr.

Är du intresserad av
att handarbeta?

Barn- Ungdoms- och
Musikverksamheten

Rödeby kyrkliga syförening
träffas i församlingshemmet
sista tisdagen i månaden
kl 15.00.

Vi börjar igen v. 36.
De öppna grupperna startar v. 34.

Välkommen till en
god gemenskap!

Församlingsaftnar
i församlingshemmet
kl 18.30-20.30.

Kaffe och andakt.

15 november
Sånger i advent.
Församlingskåren är värdar.
Välkommen!

Välkommen till Senapskornet.

Välkommen på
veckomässa

Du vet väl om att Rödeby församling
finns på Facebook?

27 september
25 oktober
30 november
kl 18.00

Gå in och gilla oss och se
vad som är på gång!

7, 21 september
19 oktober
2, 16, 30 november
kl 09.00

Korsord?

Önskar du besök

Kom och lös korsord
i trevlig gemenskap.
Kaffe och andakt.
Varannan måndag fr o m 4/9
kl 09.30 i församlingshemmet.

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

Gravsmyckningskaffe

av församlingens
besöktjänstgrupp.

Söndag 8 oktober.

Nicaraguanska bondemässan
kl 10.00 i Rödeby kyrka.
Barngrupperna och Kyrkokören medverkar.
Sopplunch med skördeauktion i församlingshemmet
Skänk gärna frukt, grönt eller hembakat
till kyrkans dekoration och auktionen.
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Facebook

i Rödeby kyrka

Tacksägelsedagen

Välkommen!

Håll utkik på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook
för mer information.

Välkommen!

20 september
Information om pågående
välfärdsteknik i äldreomsorgen.
Ann-Charlotte Folkesson visar
bilder och berättar.
18 okober
Herdar och vallfolk
jorden runt.
I bild och ton med
Maria Petersson och
Urban Emanuelsson.

Telefon 0455-33 77 41,
mobil/sms 0703-37 75 21

Välkommen in i kyrkan
för ljuständning och en
kopp kaffe i samband
med gravsmyckningen.
3 november kl 11.00-15.00

Kyrkofullmäktige

Sammanträde i församlingshemmet
onsdag 8 november kl 19.00.
Välkommen!

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Mässa med små och stora 3 september kl 10.00
12 e.tref. Konfirmandupptakt.
Robert Lindström, sång och gitarr. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 7 september kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 10 september kl 10.00
13 e. tref. Susanne Lennartsson, sång. Kyrkkaffe.
Gudstjänst med små och stora 17 september kl 10.00
14 e. tref. Dopfest. Pia Karlsson sjunger barnvisor.
Ballonger, grillad korv, kaffe m m vid församlingshemmet. Kyrkoval. Passa på att rösta!
Morgonmässa torsdag 21 september kl 09.00
Mässa med små och stora 24 september kl 10.00
15 e. tref. Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 27 september kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 1 oktober kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Barn- och Ungdomskörerna
medverkar. Kyrkkaffe.
Nicaraguanska bondemässan 8 oktober kl 10.00
Tacksägelsedagen. Barngrupperna och Kyrkokören
medverkar. Sopplunch med auktion.
Skänk gärna frukt, grönt eller hembakat till
kyrkans dekoration och auktionen.
Mässa med små och stora 15 oktober kl 10.00
18 e. tref. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 19 oktober kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 22 oktober kl 10.00
19 e. tref. Spelorrarna medverkar. Kyrkkaffe med äppelkaka serveras av Rödeby Centern och Centerkvinnorna.

Veckomässa onsdag 25 oktober kl 18.00
Blekingemässan 29 oktober kl 10.00
20 e. tref. Kyrkokören och musiker. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 2 november kl 09.00
Mässa med små och stora 4 november kl 10.00
Alla helgons dag. Kyrkkaffe.
Minnesgudstjänst 5 november kl 16.00
”Alla själars dag”. Minnesgudstjänst för de som
avlidit under året. Kyrkkaffe.
Mässa med små och stora 12 november kl 10.00
22 e. tref. Barnkörerna medverkar. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 16 november kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 19 november kl 10.00
Söndagen f. domssöndagen. Kyrkkaffe.
Mässa med små och stora 26 november kl 10.00
Domssöndagen. SPF-kören medverkar.
Födelsedagsfest för församlingens
80-, 85-, 90-99-åringar födda juli-december.
Kyrkkaffe.
Veckomässa onsdag 29 november kl 18.00
Morgonmässa torsdag 30 november kl 09.00
Adventsmässa 3 december kl 10.00
1 i advent. Peter Meijer, trumpet. Kyrkokören och barngrupperna medverkar. Julbasar med fika, varmkorv, lotterier, hembakat och hantverk i församlingshemmet.
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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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Lindvägen 14				
Box 43					
373 03 Rödeby			
					

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

Kyrkoherde 				33 77 30, mobil 0703-37 73 39
Mats Svensson 			
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
					
Komminister				33 77 31, mobil 0703-37 79 93
Wictor Wallin				
wictor.wallin@svenskakyrkan.se
Föräldraledig fr o m 170904
Assistent 				33 77 33
Diana Pettersson			
diana.pettersson@svenskakyrkan.se
Kantor 				33 77 36, 0703-37 78 42
Lena Sturevik 		
		
lena.sturevik@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer				33 77 35
Marie Skyllberg 			
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se			
Kyrkvaktmästare			33 77 40, 33 77 42			
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se
Tel tid må - fre 09.00-09.30
Barnledare 				33 77 41, mobil/sms 0703-37 75 21
Ihren Karlsson				
ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
Sofia Palmgren			
sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog			33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Moa Arnberg-Håkansson		
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordförande 			
Ingemar Johansson, bostad		36 10 16
Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad			482 41
Församlingskårens ordförande
Ingemar Johansson			36 10 16
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