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 Tomten kommer på besök

All behållning går till Julkampanjen, 
Svenska Kyrkans internationella arbete.

Söndag 27 november 
Första adventsgudstjänst kl 10  Därefter inleds basaren

Välkomna!
Rödeby kyrkliga syförening och 

församlingens barn/ungdomsgrupper.
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Vet du om att du skiner?
Sommaren är nu slut, trädgårdens 
frukt bärgad, ljuset drar sig allt mer 
tillbaka och mörkret tar dess plats. 
Årets rytm innebär att årstider byter 
av varandra, vädret ändras från dag 
till dag, ibland flera gånger per dag. 
Naturens växlingar är inte helt olik 
vår med långsamma förändringar, 
ibland mer dramatiska. Det kanske 
ligger i betraktarens ögon hur vi vill 
uppleva förändringarna i våra liv. 
För förändringar kommer alltid att 
ske även om vi allt för ofta låter oss 
invaggas i känslan av att livet är ett 
statiskt tillstånd, utifrån vår inrutade 
vardag. När förändring trots allt sker 
kan den upplevas som hotfull och kan 
få vår tillvaro i gungning och mörk-
ret kan uppfylla allt för mycket av vår 
tillvaro.

I biskopens herdabrev resonerar 
Johan runt ljuset. Att de flesta av oss 
uppskattar ljus framför mörker och att 
man inte sätter en tänd lampa under en 
skål (sädesmått, skäppa). Jesus säger 
att vi är ljus och Johan ställer frågan, 

vet du om att du skiner? Vet du om att 
du är viktig för andra? Att du lyser för 
andra?

Visst är det uppmuntrande ord, att 
VI var och en kan vara det ljus som 
någon behöver se för att må bra, känna 
sig behövd. Och tänk vad det kan göra 
för vår självkänsla och självförtroende 
när någon som vi kanske inte ens kän-
ner hälsar på oss och t ex frågar hur vi 
mår, hur är läget? Ett sådant möte på 
morgonen kan göra att vi hela resten 
av dagen känner oss upprymda och 
riktigt glada. Det är då som ljuset har 
blossat upp lite extra i oss med hjälp 
av det ljus som strålar ut från Kristus. 
Ljuset skall gå som en budkavel ge-
nom hela vår mänsklighet och öppnar 
våra hjärtan än mer för möten med ho-
nom som är.

I allhelgona är traditionen stark med 
att mörker möter ljuset. Att ljuset ly-
ser upp när livet ser som mörkast ut, 
påminner om att ljuset vinner över 
mörkret.

Ett ljus vi som församling följer är 
visionens ljus. Vart är vi på väg? Vilket 
är målet och hur tar vi oss dit? Förtro-
endevalda och medarbetare kommer 
att arbeta aktivt fram till sommaren 
med detta. Därmed inte sagt att det 
slutar där, för visionsarbetet behöver 
fortlöpande uppdateras för att vara 
något att ha. Jag är övertygad om att 
du som församlingsmedlem också har 
tankar runt detta. Dela gärna med dig i 
de sammanhang som du möter oss.

Det lilla ljus jag har, det ska få lysa 
klart:// Det lilla ljus jag har, det ska få 
lysa klart, lysa klart, klart, klart, lysa 
klart.

Vet du om att du skiner?

Mats Svensson
Kyrkoherde
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Döpta
Mino Fredriksson
Liam Engström
Lilly Crafoord
Emil Jespersen
Malte Dahlqvist
Ville Olsson
Elliot Mossberg
Matheo Larsen
Theo Karlsson
Elias Svensson
Knut Lönnquist
Ebba Rickardsson
Benjamin Turesson
Agnes Fabbeke
Vincent Bertram

Vigda
Ida Rosell Olsson och
Per Petersson
Filippa Andersson och
Tobias Petersson
Johanna Erikson och
Niklas Karlsson
Stephanie Liljegren och
Jonas Flintzberg
Christina Eriksson och
Dan Jönsson
Anki Noti och
Fredrik Svensson

Avlidna
Ivar Olsson
Jan Elgström
Olle Holgersson
Lars Petersson
Ing-Britt Lindoff
Sonia Gustafsson
Jörgen Borg
Thomas Permlid
Inga Olsson
Henry Bergström
Johan Johannesson
Linnéa Svensson
Bruno Eklund
Margit Dahlroth

Själaringning
Själaringningen var ursprungligen en 
klockringning som ägde rum för att påkalla 
församlingsbornas förböner när någon låg 
för döden. Senare och alltjämt blev det en 
ringning som äger rum när någon har av-
lidit. Man ringer för själens fromma. Ru-
tinen var tidigare att så snart som möjligt 
efter dödsfallet ringa i kyrkklockan. Olika 
seder utvecklades runt om i landet och man 
ringde i olika klockor och olika länge för att 
skilja på ringningen för barn, kvinnor och 
män samt börd och ställning. Själaringning-
en kom att bli en kungörelse om att någon 
var död.

På vissa håll lever den kvar med dagliga ringningar, på andra håll rings det en 
dag i veckan och på åter andra håll är själaringningen helt avskaffad.

Text: Bo Forslund

Foto: Alex & Martin/IKON

Själaringning i Rödeby församling

Under hösten kommer ni att märka en förändring av hur vi ringer i kyrk-
klockorna. Istället från dagens 15 minuter per person, så ringer vi för alla 
anmälda dödsfall på fredagar kl 9.30. I samband med ringningen tänds 
ett ljus för varje avliden inne i kyrkan. Vi hoppas att detta ger en tydligare 
struktur att vila i.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Vill du ha någon att 
dricka kaffe med eller 
någon att samtala med?

Församlingens besök-
tjänstgrupp kommer gär-
na på besök!

Kontakta Mats Svensson 
på telefon 0�55-�� 77 �0 
eller via e-post mats.a.svensson@svenskakyrkan.se 
så kommer vi överens om en lämplig dag och tid.

Vill du ha 
Besök?

Foto: Martin Runeborg/IKON
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Nu i början av september har vi en 
temperatur på mer än 20 grader. 
Jag ser en blå himmel med några 
vita molntussar fara runt i skyn. Jag 
sitter nere vid sjökanten till Yasjön, 
där vi brukar ha friluftsgudstjänst 
veckan före midsommar, en plats 
jag har besökt nästan varje dag 
i sommar. Det har varit härligt 
badväder, vattentemperatur över 
20 grader sedan slutet av maj och 
fortfarande är det skönt med ett 
dopp. Komma upp ur vattnet och 
soltorka av den värmande solen är 
styrkande för både kropp och själ. 

Solens betydelse för oss nordbor 
sitter nog i generna. Solen stiger 
upp i öster varje morgon och skiljer 
natt till dag. Nu varier den ljusa 
tiden på dygnet beroende på årstid 
och var man bor i landet. Vi märker 
redan att dagarna har blivit kortare 
och det känns lite mysigt att tända 
lampan eller levande ljus. Många 
av oss känner nog mer behov av 
vila under den mörka årstiden.

Även i kyrkan kan man uppleva 
solen. Finns det något vackrare än 
att se solen skina igenom korfönst-
rens glasmålningar under sönda-
gens gudstjänst. De flesta kyrkor är 
prydda med en sol som strålar så 
även Rödeby kyrka. Mittersta fönst-
ret i koret har en sol allra överst.
Det där med placering av kyrko-
byggnader följer en viss ordning. 
Kyrkan skall ligga i öst västlig 
ritning med altaret i öster som i 
Rödeby.

Till sist vill jag tacka för en fin 
upplevelse. Det var konfirmandin-
skrivning, kyrkan var välfylld med 
ungdomar, föräldrar och några 
pensionärer. Det var fina psalmer, 
många ungdomar som medverkade 
och vår kyrkoherde Mats höll en 
pedagogisk gudstjänst.

Vi ses i kyrkan!      

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande 

När sorgen drabbar kan man ofta 
känna sig ensam i sin situation. Nya 
känslor och svåra tankar kan komma. 
Varje människas sorg är unik, men 
det finnas gemensamma erfarenheter 
och de kan vi dela med varandra. Att 
förlora en livskamrat, eller någon som 
stått en nära under lång tid, är en om-
välvande händelse som förändrar livet 
för alltid. Vi reagerar alla olika när 
vi drabbas av sorg, men de flesta av 
oss kan känna ett behov av att få dela 
detta med någon. 

Svenska kyrkan i Rödeby anordnar 
nu en samtalsgrupp för sörjande. Den 

kallas Leva vidare-grupp, eftersom 
de som lever vidare förbereder sig 
för att göra det på ett så bra sätt som 
möjligt.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Vill du vara med?
Kontakta Mats via telefon 
0�55-�� 77 �0 eller e-post
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se

Leva vidare grupp
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Vem är Biskop Johan Tyrberg?
Den 1 april �0�� valdes Johan Tyrberg till ny bi-
skop i Lunds stift. Han vigdes till biskop den �� 
augusti �0��.

Johan Tyrberg prästvigdes för Lunds stift �990 
och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den �� 
augusti �0��. Han togs därefter emot som biskop 
i Lunds stift vid en högtidlig gudstjänst i Lunds 
domkyrka den �0 augusti. Johan Tyrberg är stiftets 
�9:e biskop.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera 
kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har 
biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning 
följs. Dessutom viger biskopen präster och diako-
ner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man själv-
skriven ordförande i stiftsstyrelsen och i domka-
pitlet.

Biskop Johan har som valspråk valt Jesusorden
”Jordens Salt”
– Jesus säger att vi är Jordens salt. Det finns oli-

ka tolkningar av det, men vilken tolkning man än 
väljer är tanken att Guds folk ska blandas i omgiv-
ningen. Vi har vår kallelse att leva i världen, i sam-
hället. Utblandade som salt, märkbara som salt. Så 
vill jag leva och jag vill visa vägen till ett sådant 
liv, säger biskop Johan.

Detta är Johan Tyrberg
Min ålder: Jag är född �9��.
Min familj: En fru och tre vuxna barn. 
Utbildning: Teol.kand. Har även läst psykologi, krishantering och ledarskap, men de ämnena har jag inga examina i.
Detta gör mig upprörd: Översitteri och maktmissbruk.
Detta gör mig glad: Medmänsklighet och kärleksbevis.
Gör jag gärna på min fritid: Umgås med familj och vänner. Jag läser gärna och skriver en del. Försöker njuta av 
livet.
Detta drömmer jag om: Att olika kyrkliga traditioner ska kunna visa större respekt för varandra.
Vilken är din passion? Jag brinner för att visa att teologi och kyrka berör på djupet och befriar. Kyrkan är relevant, 
har alltid varit det och kommer alltid att vara det När människor inte upplever det har vi misslyckats och behöver 
försöka på nytt.
Favoritmusik: Nessun Dorma av Puccini (älskar avslutningen att ”i ljuset ska jag segra”), The Summer of �9 av 
Bryan Adams (vet inte varför), och Älska mig nu av Björn Afzelius.
Vilka avgudar ser du i vårt samhälle i dag? Jag tror att pengar/ägodelar och dyrkan av självet konkurrerar med 
Gud. Därav okontrollerad konsumtion, utseendefixering, längtan att synas och mycket mer.

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/biskop-johan-tyrberg

Foto: Camilla Lindskog
Biskop Johan Tyrberg
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Biskop Johan kommer till Rödeby
Med anledning av församlingens nye kyrkoherde Mats Svensson

kommer biskop Johan Tyrberg på besök i församlingen.

Tisdagen den 15 november 
inleds besöket med att biskopen träffar förtroendevalda och personal 

och därefter klockan 18.00 hälsas allmänheten välkommen
på kvällsmässa i Rödeby kyrka.

Efter mässan blir det mingel i församlingshemmet.

Ta chansen och se om biskop Johan har något ”salt” på agendan!

Varmt välkommen!

En ny biskop förväntas skriva ett ”herdabrev”, dvs en programförkla-
ring i bokform.

Johan Tyrberg skriver: ”När jag arbetat tjugofyra år som präst blev 
jag biskop i Lunds stift. Det hade jag aldrig trott! Men nu är jag det, 
och jag har insett att det är något jag kan trivas med.

Att bli bekant med människor i hela Lunds stift kommer att ta tid.
Med det här herdabrevet vill jag ge en presentation av mig och min tro. 
Jag vill skriva om vad jag upplever centralt i livet i Jesu efterföljelse 
och jag vill reflektera över vårt gemensamma uppdrag som kyrka.”

Herdabrevet är i första hand skrivet till dem som känner samhörig-
het med Svenska kyrkan i Lunds stift. Inte bara präster, diakoner, mu-
siker, pedagoger eller andra anställda utan även till alla som på olika 
sätt är engagerade eller intresserade av kyrkan.

I Rödeby församling studerar kyrkkorådet och personalen biskopens 
bok inför visionssamtalen och hans besök i november.

Om du själv vill läsa biskop Johans herdabrev kan du köpa boken 
på expeditionen för �50:-.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Biskopens herdabrev
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Förändringar i barn och ungdom

Ny dopgåva

Den silvriga ringen 
symboliserar en vat-
tendroppe. Dopet 
renar inte bara från 
alla synder, den gör 
också den nydöpta 
människan till ”en ny 
skapelse”.

Vågorna under 
den silvriga ringen 
symboliserar vågor av 
livets vatten.

Treenigheten symbo-
liserar att de kristna 
döps i Faderns och 
Sonens och den he-
lige Andes namn.

Duvan är symbol 
för den helige Anden 
som kom över Jesus 
när han döptes.

Nu har församlingen börjat dela ut en ny gåva vid dopet.
Nedan följer en kort presentation av dess symboler.

Sara Magnér och Sofia Palmgren, som arbetar med barn 
och ungdom, är nu tjänstlediga och vi har fått Hannah Jör-
nö Karlsson till hjälp fram till midsommar. Hannah har 
varit aktiv ledare hos oss i flera år redan och är en omtyckt 
medarbetare. Lena Sturevik, vår musiker med dragspel, 

har nu varit med oss sedan � augusti och hon hjälper till 
i våra olika grupper. Vi hälsar dem båda välkomna som 
friska tillskott i gänget.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Hannah - nytt ansikte i barn- 
och ungdomsverksamheten
Det är jag som är Hannah och som ska vara med i barngrup-
per, körer och annan ungdomsverksamhet ett tag framöver.

Jag har under flera år varit ung ledare i församlingen men 
har då mest hållit till hos konfirmanderna.

För två år sedan flyttade jag från Rödeby för att bli sjukskö-
terska, studier som nu ligger på is för att jag ska få testa mina 
vingar här medan Sara är tjänstledig.

Nu vet ni lite mer om mig, nu hoppas jag på att få lära känna 
er!

Vi ses!
Hannah Jörnö Karlsson

Hannah i mitten på bilden.

Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa att den som följer 
honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus.
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Senapskornet 10 år!
18 september 2016

Dopgåveutdelning
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Anslagstavlan

Rödeby
Församlingskår
i församlingshemmet 

kl 18.30.

Onsdag 19 oktober 
”Kavajprästen” med 

Ulla och Ivar Carlstrand

Torsdag 17 november
Sånger i advent

med Lena Sturevik.

Välkommen!

Välkommen på 
veckomässa
i Rödeby kyrka

26 oktober
15, 30 november

kl 18.00

6 oktober
3, 17 november

1 december
kl 09.00

Middagsbön
med lunch

Tisdagar ojämna veckor.
Vi inleder med andakt 

kl 12.00 i
församlingshemmet.

Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Gravsmyckningskaffe
Välkommen in i kyrkan 
för ljuständning och en
 kopp kaffe i samband
med gravsmyckningen.

4 november kl 11.00-15.00

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i

församlingshemmet
onsdag 16 november 

kl 19.00.

Välkommen!

Tacksägelsedagen
Söndag 9 oktober

kl 10.00 i Rödeby kyrka.

Barngrupperna och barnkörerna medverkar.
Sopplunch med skördeauktion

i församlingshemmet

Skänk gärna frukt, grönt eller hembakat
till kyrkans dekoration och auktionen. 

Välkommen!

Kungörelse
Vid besiktning av gravar på Rödeby kyrkogård den

6 september 2016 befanns ett antal gravar i ovårdat skick. 
 

Om gravarna ej åtgärdas inom ett år från 1 oktober 2016, 
kommer gravrätten att anses förverkad och gravarna 

återlämnas till förvaltningen.

Förteckning över vilka gravar som avses finns här nedan och
på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/rodeby.

Ovårdade gravar:
  Gamla Nö 97  Gamla Sö 128 
  Gamla Sö 162  Gamla Sö 165
  Gamla Sv 209  Gamla vnp 24 
  Nya Nö 110  Öst KvC 134, 135
  Öst KvC 208, 209 Öst KvD 5, 6
  Öst KvD 170, 171 Öst KvE 3, 4
  Öst KvE 13, 14 Öst KvE 37
  Öst KvE 38

Vid frågor kontakta kyrkvaktmästare:
Kristian Melkersson på telefon 

0455-33 77 40 eller e-mail 
kristian.melkersson@svenskakyrkan.se

Magnus Fredriksson på telefon
0455-33 77 42 eller e-mail

magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se

Besök av biskop Johan

tisdag 15 november
kvällsmässa kl 18.00 i Rödeby kyrka.

Efter mässan blir det mingel
med biskop Johan Tyrberg.

Välkommen!

Tro och livsfrågor?
Kom och var med i

våra bibelstudiegrupper.
 

Start i oktober v. 43.

Läs mer på vår hemsida
svenskakyrkan.se/rodeby
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Mikaelsmässa 2 oktober kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Amelie Petersson och
Sara Lundbäck, sång och flöjt. Kyrkkaffe.

Morgonandakt torsdag 6 oktober kl 09.00

Tacksägelsedagsmässa 9 oktober kl 10.00
Tacksägelsedagen. Barngrupperna och Barnkörerna
medverkar. Sopplunch med auktion. 
Skänk gärna frukt, grönt eller hembakat till
kyrkans dekoration och auktionen. 

Gudstjänst med små och stora 16 oktober kl 10.00
�� e. tref. Kyrkkaffe.

Irländsk mässa 23 oktober kl 10.00
�� e. tref. Joy medverkar. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 26 oktober kl 18.00

Gudstjänst med små och stora 30 oktober kl 10.00
�� e. tref. Kyrkkaffe med äppelkaka serveras av Rödeby 
Centern och Centerkvinnorna.

Morgonmässa torsdag 3 november kl 09.00

Mässa med små och stora 5 november kl 10.00
Alla helgons dag. Kyrkkaffe.

Minnesgudstjänst 6 november kl 16.00
”Alla själars dag”. Minnesgudstjänst för de som
avlidit under året.

Mässa med små och stora 13 november kl 16.00
Söndagen f. domssöndagen.

Kvällsmässa tisdag 15 november kl 18.00
Med biskop Johan Tyrberg. Mingel efter mässan.

Morgonmässa torsdag 17 november kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 20 november kl 10.00
Domssöndagen. SPF-kören medverkar. 
Födelsedagsfest för församlingens
�0-, �5-, 90-99-åringar födda juli-december.
Kyrkkaffe.

Adventsmässa 27 november kl 10.00
� i advent. Joy och Barngrupperna medverkar.
Julbasar med fika, varmkorv, lotterier, hembakat
och hantverk i församlingshemmet.

Veckomässa onsdag 30 november kl 18.00

Morgonmässa 1 december kl 09.00

Adventsgudstjänst i Ledja 4 december kl 15.00
� i advent.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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

Facebook
Du vet väl om att Rödeby församling

finns på Facebook?

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

Barndop
Vi 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

Välkommen på Tacksägelsedagsmässa i Rödeby kyrka söndag 9 oktober.
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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
Föräldraledig t o m 161016

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

Kantor      �� 77 ��, 070�-�7 7� ��
Lena Sturevik     lena.sturevik@svenskakyrkan.se
 
Kyrkokamrer    �� 77 �5
Marie Skyllberg    marie.skyllberg@svenskakyrkan.se
Tjänstledig fr o m 160501     

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 

Barnledare      �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 75 ��
Ihren Karlsson    ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
Sofia Palmgren, tjänstledig fr o m 160815
  
Fritidsledare    �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
Hannah Jörnö Karlsson  hannah.jorno.karlsson@svenskakyrkan.se
Sara Magnér, tjänstledig fr o m 161001

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

Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad   ��� ��

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


