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Välkommen till en 
god gemenskap när 
vi äter lunch tillsam-
mans i församlings-
hemmet.

Maten består av hus-
manskost och en god 
kaka till kaffet.

Lunchen serveras 
varannan tisdag, 
ojämn vecka.

Vi inleder med mid-
dagsbön klockan 
12.00. Pris 40 kronor.

Foto: Martin Lindeborg
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”Gammal är kyrkan, Herrens hus, 
står, om än torn måste falla.
Murar så höga blir till grus
ändå skall klockorna kalla,
kalla på gammal och på ung, 
kalla på själ som trött och tung 
drömt om den eviga vilan”.

Psalm 56 skriven av Grundtvig 
�8�6 i Danmark efter att engelsmän-
nen skjutit sönder delar av Vor Frues 
kirke i Köpenhamn. En förändringens 
tid och efterhand som tiden går blir 
det alltid förändring, oavsett om man 
tänker eller lever i villfarelsen att allt 
kommer att vara som det alltid har va-
rit.

Under augusti månad har vi haft 
en gruppraktik med fyra som vill bli 
präster. De står i full förändring av 
sina liv då de upplever en kallelse till 
att bli präster. Vi skojade om att de 
är som transformers, de karaktärerna 
som finns som filmfigurer och leksa-
ker i två olika skepnader, robot eller 
fordon. I förändring.

Trädallén är nyhamlad och några 
träd är fällda och plötsligt ser man 
än mer av vår kyrka när vi går allén 
fram. Nya träd skall planteras, nya ge-
nerationer av plantor tar vid. Kapellet 
är renoverat och ett altarskåp sätts in. 
Församlingshemmet får äntligen en 
välförtjänt ommålning. Förändring. 

Stiftsingenjör Andreas Månsson 
kommer till oss på en församlingsaf-
ton för att prata om hur vi på ett bra 
sätt kan förvalta vårt fastighetsbe-
stånd. Detta för att Rödeby försam-
ling skall få fortsätta att vara en egen 
församling så länge som möjligt. För-
ändring.

I oktober är det så dags för biskops-
visitation i hela kontraktet. Den avslu-
tas med en festmässa i Bräkne-Hoby 
på tacksägelsedagen och vi ordnar 
med buss dit.

Vår medarbetare Ihren Karlsson  
går nu i pension efter många år i tjänst 
i vår församling. Hon har blivit ett 
välkänt ansikte för många människor 
i alla generationer som har besökt oss. 
Li Fridström blir den som tar över de-
lar av hennes tjänst. Jag vill tacka för 
den tid och det engagemang Ihren har 

lagt i församlingsarbetet och samtidigt 
välkomna vår nya medarbetare Li in i 
vår arbetsgemenskap. Förändring.

Den största förändring vi människor 
kan uppleva, det är när våra relationer 
förändras. I de kyrkliga handlingarna, 
i dop, vigsel och begravning handlar 
det om relation. Relation mellan oss 
människor och mellan människa och 
Gud. När relationer börjar i dopet och 
i vigseln jublar vi i kärlek och tack-
samhet. När relationer bryts får vi 
bära saknaden och vanmakten när vi 
separeras från de vi håller av. Allhel-
gonatiden är en högtid som särskilt 
vill lyfta detta och ta hand om oss när 
vi bär på sorgen. Bejaka att det tillhör 
det mänskliga att få sörja tillsammans. 
Förändring.

Det viktiga är människan, inte 
byggnaderna. Grundtvig diktar vidare 
i vers � ”Vi är vår Herres kyrkohus, 
byggt utav levande stenar”. Du och 
jag, vi är de levande stenarna. Utan 
oss ingen församling, utan oss, ingen 
kyrka. Det förändras aldrig! Välkom-
men på våra gudstjänster och våra an-
dra mötesplatser.

Er kyrkoherde
Mats

Döpta
Ville Hedlund
Mila Czudecki
Daisy Kauppi
Chester Lennartsson
Alice Agerström
Otto Ström
Penny Svensson
Ebba Fabbeke
Walter Bern
Gustav Johannesson
Kerstin Johannesson
Signe Johannesson
Ellie Heimfors

Vigda
Ann-Sofie Brindefalk &
Anders Tedblad
Michelle Skärheden &
Dennis Glimmefors
Svanborg Gudbrandsdottir &
Hans-Åke Abrahamsson
Emelie Svensson &
Jonas Johansson
Hanna Gustafsson &
Christopher Muñoz

Avlidna
Bertil Nilsson
Olle Elgström
Kalle Andersén
Elisabet Wallin

Församling i förändring!

Församlingsafton

Onsdag 26 september kl 16.30 i församlingshemmet.

Stiftsingenjör Andreas Månsson talar om den pågående
fastighetsinventeringen i församlingen.

Varmt välkommen!
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Ordföranden har ordet

Vilken sommarvärme vi har haft. 
Juli månad den varmaste på minst 
260 år. 
I våras tyckte vi att det var kallt och 
nu i sommar pustade vi ”så varmt”. 
Nu är hösten på väg med svalare 
och klarare luft. Tyvärr med mindre 
svamp i skogen, har man tur finns 
det några att plocka. Varje årstid har 
sin skönhet.
På Furulund, mitt barndomshem, 
hade vi barn vår mamma Lisen 
som läste mycket för oss. Hon 
inspirerade oss att börja läsa, tog 
med oss till biblioteket i Karlskrona. 
Vi åkte buss in, gick till biblioteket 
och lånade böcker på barn- och 
ungdomsavdelningen. I böckernas 
värld på B. Wahlströms förlag, som 
gav ut de så populära böckerna om 
Hjortfot, hämtade vi barn inspiration 
till våra lekar och upptåg. Det blev 
nio berättelser om Hjortfot som mest 
skildrade indianstrider och nybyg-
garliv i Kentucky. Hjortfot, en ung 
shoshoneindian och hövdingson, 
vilken som barn blivit tillfångatagen 
och uppfostrad av vita och blivit 
kristen. 
En dag skulle vi göra indianskru-
dar av fjädrar som våra höns hade 
tappat. Vi skulle in och äta men vår 
kamrat fick uppdraget att gå in i 
hönsgården och plocka så många 
fjädrar som han såg. Han gick in 
men vi hade glömt bort att vår hund 
vaktade hönsen så att endast vi 
kunde gå in. Vi var inne och åt, det 
blev mat och prat, och efter en stund 
sa mamma ”-Jag måste ropa på 
Miss”, så hette vår hund. Hon kom 
inte men vi hörde ett dovt morrande. 
Hunden låg utanför hönshuset 
medan vår kamrat fanns på insidan. 
Han kunde inte komma ut! Det löste 
sig då vi kom och kunde släppa ut 
honom.
Det finns mycket att hämta och lära 
sig i böckernas värld. En bok som vi 
alla känner till börjar ”I begynnelsen 
skapade Gud himmel och jord…” 
Där i finns mycket att läsa och inspi-
reras av.
Till vår församlingsinstruktion har vi 
hämtat inspiration från Johannese-
vangeliet 1:39 ”Kom och se”.

Vi syns i kyrkan.
Göran Karlsson

Ordförande i kyrkorådet

En bild från en av sommarens uppskattade utflykter med församlingen. 
Utflykterna subventioneras så att alla ska ha möjlighet att följa med.

Detta bidrar du till som 
medlem i församlingen
Genom din avgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete i Rödeby. Alla för-
samlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Den allra största delen 
av kyrkoavgiften går till att bekosta verksamheten i församlingen. 

  Det här gör vi i Rödeby församling under ett år:
• Barnverksamhet – ca � 000 besök av barn på öppet hus och våra barn  

     grupper � år och uppåt
• Diakoni – sorgegrupper, enskilda samtal, stöd till utsatta, uppsökande       

     och gemenskapsfrämjande verksamhet, besök på Elineberg med mera
• Körer – ca 50 barn och vuxna deltar i vår körverksamhet
• Musik – ca 700 besök på musikgudstjänster i våra kyrkor
• Vuxenverksamhet – luncher, internationellt arbete, musikaftnar, bibel-     

     studiegrupper, syförening med mera
• Konfirmation – ca �0 ungdomar konfirmerar sig
• Ungdomsgrupper  – ca �00 besök av ungdomar
• Skolkyrka – ca �50 besök av barn i kyrkan och ca �0 besök på skolan 
• Gudstjänster – ca 8 000 besök i kyrkorna
• Dop – ca 50 personer döps
• Vigslar – ca �0 par gifter sig
• Begravningar – ca 50 st begravningsgudstjänster

Du har också varit med och stöttat driften av vårt församlingshem. För-
samlingshemmet i vår församling fungerar inte bara som samlingsplats för 
kyrkans verksamhet. Till en förhållandevis låg kostnad står det också till 
förfogande för föreningslivet i bygden och för privatpersoner.

Hämtat ur 2017 års statistik
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Ny i arbetslaget

Ett nytt kapitel i livet
Så har jag då bestämt mig att kasta in handduken eller 
tappa nycklarna, eller vad man nu kan säga. Efter �5 år, 
som är en lång tid, känns det jätteskönt.

Många år har gått sedan Evy, som visste att jag var hem-
ma med mina barn, frågade om jag ville börja arbeta i för-
samlingen med barn och ungdomar. Kurser genomfördes 
i Lund, Båstad, Höör, Södra Hoka mm. Tur att jag hade 
föräldrar och man som tog hand om våra barn, som då var 
� och 7 år gamla.

Man kan undra hur många barn och föräldrar man träffat 
under åren. Måste vara �000-tals.

I många år hade vi verksamhet i Spjutsbygd. Stora och 
många grupper då mammor var hemma oftare på den ti-
den. 

Tänk när vi hade julavslutningar i församlingshemmet, 
�00 personer på fredagen och minst lika många på lör-
dagen. Sten-Erik spelade och vi dansade runt granen. På 
sommaravslutningen åkte vi häst och vagn. Ibland hyrde 
vi buss och åkte till Brunnsparken, Korrö eller något annat 
trevligt ställe.

Med tiden fick vi ett nytt fint hus i Rödeby, som har varit 
ett stort lyft för alla.

Men som sagt nu skall jag ägna mig åt man, barn och 
barnbarn, vilket skall bli härligt. Tänk att få göra sin egen 
dag, inte illa.

Tack alla föräldrar som har låtit mig låna era barn och 
tack alla barn som har kommit under årens lopp. Sköt om 
er, ta hand om varandra, lev väl.

Många kramar
Ihren

Ihren med några av alla barn som hon lärt känna under 
åren i församlingen.

Hej!
Jag heter Li Fridström och jag bor i Rödeby med 
min man och två barn.

Jag har från och med den �7 augusti börjat min 
anställning i Rödeby församling som barnledare/lo-
kalvårdare.

Jag ser fram emot mina nya arbetsuppgifter och 
det ska bli jätteroligt att få lära känna alla barn, för-
äldrar, kollegor och alla församlingsbor.

Vi ses!
Li

Li Fridström är ny i arbetslaget och kommer ta över en del 
av Ihrens arbetsuppgifter.
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Så var det dags att sammanfatta 
vår praktikperiod här i Rödeby för-
samling.

Vi vill börja med att rikta vårt 
djupa tack för den värme och öpp-
na famn som vi blivit mötta av, av 
såväl församlingsbor som perso-
nal. Tre av oss har fått förmånen 
att bo i prästgården och det har vi 
tagit emot som ett privilegium. Vi 
har därigenom fått en unik möjlig-
het att möta församlingen, inte bara 
under söndagarnas gudstjänster 
utan även i det vardagliga livet. En 
möjlighet som för oss varit mycket 
värdefull och som vi kommer ta 
med oss på vår fortsatta resa.

Innan vi började här så var några 
namn på ett papper all information 
vi hade om varandra. Var och en 

av oss gick därför in i den här ut-
maningen med stor nyfikenhet och 
utan några egentliga förväntningar 
på vad vi skulle få möta. Trots ål-
dersskillnader och skilda livser-
farenheter så fann vi redan första 
dagen en gemensam grund att stå 
på och våra inbördes relationer i 
gruppen har sedan dag för dag ut-
vecklats till en varm, trygg och till-
litsfull vänskap, som vi alla kom-
mer bära med oss under en lång tid 
framöver. Vi har låtit denna värme 
genomsyra allt som vi gjort och då 
i synnerhet i firandet av gudstjänst 
och andakt tillsammans med Er. 
Det är vår fasta övertygelse att det 
är i gudstjänsten som Rödeby för-
samling finner den grundläggande 
kraft och kärlek som fungerar som 
ett ledmotiv ut i den övriga verk-
samheten. Ni bär Er uppgift med 

stolthet och vi är mycket glada att 
ha fått vara en del av detta.

Inspirerande möten

Mats, Anne-Lie, Daniel, Meggie och Samuel vid avslutningsgudstjänsten i Rödeby kyrka.

Meggie leder gudstjänsten i Rödeby 
kyrka.
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I tidigare nummer av försam-
lingsbladet har ni fått lite kortfat-
tad information om oss och an-
ledningen till att vi är i Rödeby, 
men vi tänkte att det kunde vara 
intressant för er att veta något 
kort om vad det egentligen är 
som vi gjort under vår månad här. 
Gruppraktiken är ett av momen-
ten i den process som vi kallar 
för antagning och sker parallellt 
med våra studier på universitetet. 
Vi har alla lämnat in en ansökan 
till Lunds stift där vi anmält vårt 
intresse för prästyrket och antag-
ningsprocessen kan på så vis ses 
som en anställningsintervju av det 
längre slaget, där tanken är att vi 
ska pröva det kall som Gud har 
lagt ner i oss. 

Under vår praktikperiod har vi, 
utöver att vi har planerat och ge-
nomfört gudstjänst i Rödeby kyrka 
och andakter på Elinebergs vård-
boende, fått delta i dop, vigsel och 
begravningsgudstjänster. Vi har 
fått möjlighet att testa meditation 
enligt Ignatiansk modell en dag i 
veckan, vilket innebär tystnad och 
reflektion över en utvald bibeltext 
som sedan följts upp av samtal i 
grupp. Vidare har vi haft mycket 
tid för samtal kring på vilka teo-

logiska grunder som arbetet i en 
församling utförs och fått se hur 
alla uppgifter med sina unika drag 
knyts ihop till en enhet. I allt vi har 
fått se och känna på så har kyrko-
herde Mats stått vid vår sida och 
guidat oss igenom våra utmaningar 
genom att ställa frågor och ge oss 
tid för personlig reflektion. Hans 
nyfikenhet och öppenhet för oss 
och vår process har varit mycket 
betydelsefull och vi uppskattar all 
den tid som han vigt åt vår sak un-
der den här perioden. Något som 
vi har kommit på det klara med är, 
och här väljer vi att citera vår gode 
vän Luther, att ”den karlen saknar 
inte galenskap, utan bara lämplig 
plats och tillfälle att släppa den 
lös”. Tack Mats för att vi fått ta del 
av lika delar humor och allvar un-
der tiden som dina praktikanter.

Avslutningsvis, tack kära vänner 
för möjligheten att utföra denna 

viktiga del av vår antagningspro-
cess i Er församling. Vi upplever 
alla att ni med glädje burit oss 
igenom dessa fyra veckor. Den 
5e december tar en ny del av vår 
resa vid, då vi får vårt antagnings-
besked från biskop Johan. Ha oss 
gärna i Era tankar och böner under 
den dagen.

Varmt TACK och på återseende!
 

/Samuel, Meggie, 
Daniel och Anne-Lie

Gruppraktikanterna har bland annat fått förbereda och hålla andakt på Elineberg.

Anne-Lie hjälper till med att dela ut natt-
varden.
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Biskop Johan visiterar östra Blekinge
I oktober visiterar biskop Johan 
Tyrberg Karlskrona-Ronneby 
kontrakt, dvs. församlingarna i 
östra Blekinge. Under fem dagar 
träffar biskopen församlingsbor, 
förtroendevalda och medarbetare 
i församlingarna för att fira guds-
tjänster och föra samtal om vad 
det är att vara kyrka idag. 

Biskop Johans första visitation i 
Blekinge beskriver han som att kom-
ma hem. Under 90-talet arbetade han 
på Sturkö, i Ramdala och i Ronneby.  
– När man arbetar som präst får man 
en stark relation till orten och till 
människorna där. Det ska bli spän-
nande att få besöka kontraktet och se 
hur församlingarna i östra Blekinge 
utvecklats och vilka vägar de tagit, 
säger biskop Johan. 

Var man än befinner sig i östra 
Blekinge så finns det en påtaglig när-

het till naturen – skog, åkermark och 
skärgård präglar landskapet. Biskop 
Johan tillhör dem som gärna vistas i 
naturen och under sina år i Blekinge 
tog han upp ett av ungdomsintres-
sena – segling. (Det sägs finnas en 
och annan seglarhistoria om den f.d. 
skärgårdsprästen Tyrberg så har man 
en sådan får man gärna dela med 
sig av den.) I sitt heraldiska vapen 
har biskopen valt att ha ett ankare.  
– De sista ord som Jesus säger till 
lärjungarna i Matteusevangeliet är: 
”Jag är med er alla dagar till tidens 
slut.”  När Jesus är med finns ingen 
anledning att tappa hoppet. Ankaret 
är hoppets symbol. Mitt ankare, som 
är ett stockankare, är också ett kors 
som en symbol för tron. Tron på 
Gud är grunden för vårt hopp. 

Biskopsvisitationer är regle-
rade i Kyrkoordningen och har 
en del formella inslag. En av bi-

skopens huvuduppgifter är att se 
till att kyrkoherdarna sköter sina 
uppgifter på rätt sätt och att för-
samlingarna fungerar som de ska.  
– Jag har valt att visitera utifrån en 
modell där kontraktsprosten under-
söker formaliteter som att diarierna 
sköts korrekt och att kyrkornas tex-
tilier förvaras rätt. Kontraktsprosten, 
som i detta fall är Karlskronas kyr-
koherde Pamela Garpefors, redogör 
för mig hur det står till i kontraktet. 
Rapporten har jag som underlag när 
jag besöker församlingarna. Vi ska 
bland annat samtala om glädjeäm-
nen, utmaningar och om hur man 
kan utveckla sin församling. Min 
förhoppning är att visitationen leder 
till inspiration och nytändning. 

I samband med visitationen 
besöker biskop Johan alla för-
samlingar men också F�7, Ble-
kinge Tekniska Högskola och det 

Foto: Martin Lindeborg
Biskop Johan Tyrberg visiterar östra Blekinge den 10-14 oktober 2018.
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Kyrkan - en ny app för barn

Följ med på festmässa
i Bräkne-Hoby

Tacksägelsedagen
söndagen den 14 oktober.

Buss avgår från parkeringen 
vid församlingshemmet i 

Rödeby klockan 9.45.
Beräknad ankomst till 

Bräkne-Hoby klockan 10.30.
Mässan börjar klockan 11.00 

och efteråt bjuds det på mingel 
och enklare förtäring.

Därefter hemfärd.

Anmäl dig till expeditionen 
senast torsdagen den 

4 oktober om du vill åka med.
Telefon 0455-33 77 33  eller 
e-post rodeby.forsamling@

svenskakyrkan.se

Varmt välkommen!

After work
The Fox & Anchor, Karlskrona

fredag 12 oktober från kl 17

svenskakyrkan.se/lundsstift
facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Kom och träffa biskop Johan 

och östra Blekinges kyrkoherdar!

Biskopsvisitation i Karlskrona-Ronneby kontrakt 
10-14 oktober 2018

�0-årsjubilerande världsarvet.  
– Detta är instanser som ligger mig 
varmt om hjärtat och som påverkar 
livet för dem som bor här. Vi be-
höver samarbeta med varandra och 
kanske kan vi i samband med besö-
ken knyta nya och djupare kontak-
ter. 

Att fira gudstjänster är en viktig 
del av visitationen, bland annat häl-
sas alla välkomna till Fredrikskyr-
kan i Karlskrona den �0/�0 klockan 
�7, till Fridlevstads kyrka den ��/�0 
klockan �8.�0 och till Bräkne-
Hoby kyrka den ��/�0 klockan ��.  
– Vi behöver hämta kraft ur Guds 
närhet. En gudstjänst är inte bara ett 
mål utan också en ny utgångspunkt. 
Vi får komma till gudstjänsten för 
att tömmas på misslyckanden och 
fyllas på med upprättelse.

Camilla Lindskog
pressekreterare

”Kyrkan” är Svenska kyrkans app 
för barn i förskoleåldern.

Det här kan du göra med appen
• Tända ljus i en ljusbärare 
• Fylla en dopfunt med vatten 
• Spela memory med djuren i 
  Noas ark 
• Måla ett kyrkfönster 
• Möblera om altartavlan 
• Pussla ihop en oblat 
• Spela på orgeln 
• Titta på korta filmer om begravning,    
  dop och vigsel. Filmerna heter 
  Farmors begravning i kyrkan,
  Lillebrors dop i kyrkan och
  Vigsel i kyrkan.

Du laddar ned appen Kyrkan där du 
hittar andra appar, sök på “Kyrkan” 
eller “Svenska kyrkan Kyrkan”. 
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Anslagstavlan

Önskar du besök
av församlingens
besöktjänstgrupp.

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

Svårt att läsa?
Vi skickar gärna hem en cd-skiva 
med det inlästa församlingsbladet.

Hör av dig till expeditionen på
telefon 0455-33 77 33 eller via e-post
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se 

Är du intresserad av
att handarbeta?

Rödeby kyrkliga syförening
träffas sista tisdagen i 

månaden kl 15.00
i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.

Välkommen att vara med!

Middagsbön
med lunch

Tisdagar ojämna veckor.
Vi inleder med andakt 

kl 12.00
i församlingshemmet.

Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Församlingsafton
Stiftsingenjör Andreas Månsson

pratar om den pågående
fastighetsinventeringen.
Onsdag 26 september

klockan 16.30
i församlingshemmet.

Välkommen på 
veckomässa
i Rödeby kyrka

26 september
29 oktober

21 november
kl 18.00

4, 18 oktober
1, 15, 29 november

kl 09.00

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

2 november kl 11.00-15.00

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i församlingshemmet

måndag 5 november kl 19.00.

Välkommen!

Tycker du om att 
lösa Korsord?
Kom till vår trevliga 

gemenskap.

Varannan måndag,
jämna veckor,

kl 09.30-11.00 i 
församlingshemmet.

Varmt välkommen!

Tacksägelsedagen
Söndag 14 oktober

sammanlyst till Festmässa 
i Bräkne-Hoby kl 11.00

med Lunds stifts biskop Johan Tyrberg.

Buss avgår från Rödeby
församlingshem klockan 9.45.
Anmäl om du vill åka med till

expeditionen telefon 0455-337733
eller via e-post: 

rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Nicaraguanska
bondemässan

Söndag 28 oktober
kl 16.00 i Rödeby kyrka.

Kyrkokören och musiker medverkar.

Kyrkkaffe med äppelkaka serveras av
Rödeby Centern och Centerkvinnorna

i församlingshemmet

Välkommen!

Festen
Musikal med

barnkörerna i Rödeby kyrka
söndag 18 november

klockan 16.00

Välkommen!
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Gudstjänst med små och stora 23 september kl 10.00
17 e. tref. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 26 september kl 18.00

Gudstjänst med små och stora 30 september kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Barnkörerna sjunger.
Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 4 oktober kl 09.00

Mässa med små och stora 7 oktober kl 10.00
19 e. tref. Födelsedagsfest för församlingens 
80-, 85-, 90-, 95- och uppåt åringar födda juli-december. 
SPF-kören, sång. Kyrkkaffe.

Festmässa i Bräkne-Hoby 14 oktober klockan 11.00
Tacksägelsedagen. Sammanlyst med anledning av 
biskopsvisitationen i östra Blekinge. Läs mer på sidan 8.

Morgonmässa torsdag 18 oktober kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 21 oktober kl 10.00
21 e. tref. Dopfest. Barnkören ”Himlaskoj” och barngrup-
perna medverkar. Korv med bröd, kaffe, saft och kaka.

Nicaraguanska bondemässan 28 oktober kl 16.00
22 e.tref. Kyrkokören och musiker medverkar.
Kyrkkaffe med äppelkaka serveras av Rödeby Centern 
och Centerkvinnorna i församlingshemmet.

Veckomässa måndag 29 oktober kl 18.00

Morgonmässa torsdag 1 november kl 09.00

Mässa med små och stora 3 november kl 10.00
Alla helgons dag. Kyrkkaffe.

Minnesgudstjänst 4 november kl 16.00
”Alla själars dag”. Minnesgudstjänst för de som
avlidit under året. Anders Johansson, sång. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 11 november kl 10.00
24 e. tref. Kyrkkaffe. 

Morgonmässa torsdag 15 november kl 09.00

Musikalen Festen söndag 18 november kl 16.00
Söndagen f. domssöndagen. Barnkörerna medverkar. 
Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 21 november kl 18.00

Mässa med små och stora 25 november kl 10.00
Domssöndagen. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 29 november kl 09.00

Adventsmässa 2 december kl 10.00
1 i advent. Kyrkokören medverkar. Adventsfika serveras 
av syföreningen i församlingshemmet. Till förmån för 
Svenska  kyrkans internationella arbete.

Luciagudstjänst 9 december kl 16.00
2 i advent. Luciatåg med barnkörerna. 
Glögg och pepparkakor.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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

Barndop
Vill du döpa ditt barn?

Kontakta expeditionen så hjälper 
vi dig att hitta en passande tid.

Telefon: 0455-33 77 33
E-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer om dopet på:
www.svenskakyrkan.se/dopsajten
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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, fredag �0.00-��.00
 Lindvägen ��    torsdag ��.00-�5.00
 Box ��     Tel 0�55-�� 77 ��
 �7� 0� Rödeby   rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
      www.svenskakyrkan.se/rodeby. Vi finns på Facebook.

 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
 
 Barnledare      
 Sofia Palmgren   �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 75 ��
      sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
 Li Fridström    �� 77 ��, mobil/sms 07�8-57 77 6�
 
 Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

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

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   07��-7� �8 0� 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing, bostad   �8� ��

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


