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Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner 
människor som ofta äter för lite, för närings-
fattigt och för sällan. Trots att mat är en 
mänsklig rättighet. Bekämpa en av världens 
största orättvisor!

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 
och ge 100 kr 

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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Tid för vila och återhämtning!
Nu i midsommartid är vi i en av årets 
fyra övergångar, nu har vi just passe-
rat sommarsolstånd, i höst kommer 
höstdagjämning sen vintersolstånd 
och vårdagjämning. Övergångar som 
har uppmärksammats av våra förfäder 
sen långt tillbaka. Varje period präglas 
av sitt eget sammanhang som inte är 
det andra likt. Hösten av skörden, vin-
tern med vila och återhämtning, våren 
med spirande inspiration då vi sätter 
frön av förväntningar inför framtiden. 
Sommarn som vi nu är mitt uppe i då 
fröna vattnas, ges näring, växer upp 
till gröna plantor. Naturen återhämtar 
sig och bygger upp sig inför årstider 
då livet är hårdare och motståndet är 
tuffare.

Vi människor fungerar på ett lik-
nande sätt i de olika årstidsväxlingar-
na som rullar på år efter år. Vi arbetar, 
studerar, tar oss igenom vardagens ar-
bete och stannar upp med längre le-
dighet för att fylla på med ny energi. 
Dock så är det även så att människans 
årstidsväxlingar inte inskränker sig till 
�65 dagar utan dessa växlingar kan ju 
levas i kortare intervaller, och därmed 
oftare. Jag tror att det är bra för oss 
att ha något att se framemot i kortare 
perspektiv. Inte focusera och koncen-
trera förväntningarna på en enda peri-
od under året. Förväntningarna har en 

tendens att byggas upp allt för mycket 
till en nivå vi har mycket svårt att 
uppfylla för oss själva och våra kära. 
Kanske bättre då att löpande skapa ut-
rymme i kalendern för vardagens vila 
och återhämtning.

Under de tre månader som jag nu 
varit i Rödeby församling har jag bli-
vit mycket medveten om mitt behov 
av regelbunden vila och återhämt-
ning. Tiden här har varit mycket in-
tensiv med mycket arbete, många mö-
ten med människor och med mycket 
glädje. Det är fantastiskt roligt att få 
vara del i ett arbetslag som sprudlar så 
av arbetsglädje och inspiration.

Men det är så lätt att hamna i fäl-
lan av att ständigt bli bekräftad ge-
nom vårt arbete, som om vi inte skulle 
duga annars. Detta kan leda till att vi 
kör på allt för mycket, allt för länge 
och kopplar bort arbetet allt för sällan 
vilket i längden kan ställa till det för 
oss. Vi behöver skapa återhämtnings-
platser i våra liv, små oaser i vardagen 
där vi fyller på med kraft och kärlek. 
En bild för detta kan vi hitta på julaf-
tonen med tjuren Ferdinand som bara 
vill sitta under korkeken och lukta på 
blommorna.

Jag tror att många av oss längtar 
efter att få vara del av denna pasto-

rala bild. En liknande bild hittar jag 
i bibelns bok psaltaren, psalm ��, där 
står: ”Herren är min herde, ingenting 
skall fattas mig. Han för mig i vall på 
gröna ängar, han låter mig vila vid 
lugna vatten. Han ger mig ny kraft och 
leder mig på rätta vägar, sitt namn till 
ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar 
jag något ont, ty du är med mig, din 
käpp och din stav gör mig trygg. Du 
dukar ett bord för mig i mina fienders 
åsyn, du smörjer mitt huvud med olja 
och fyller min bägare till brädden. Din 
godhet och nåd skall följa mig varje 
dag i mitt liv, och Herrens hus skall 
vara mitt hem så länge jag lever”.

5 minuter varje dag med denna psalm 
kan ge oss den vila och återhämtning 
vi behöver. Öva gärna nu i sommar så 
att det blir ett mönster du bär med dig 
in i din arbetsdag när sommarvila li-
der mot sitt slut. I psaltaren �� kanske 
du också kan finna den vila du längtar 
efter i sommar. 

Jag vill avsluta med ett citat av kyr-
kofader Augustinus: ”Du, o Gud, har 
skapat oss till dig, och vårt hjärta är 
oroligt till dess det finner vila i dig”.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Gustaf Hellsing/IKON
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Under renovering!

Döpta
Olle Löfgren
Maja Jonsson
Melwin Fransson
Nea Fredriksson
Alma Petersson
Benjamin Holgersson
Walter Jerkestrand
Vilda Petersson
Milan Hoberg
Alice Gustafsson
Noel Fransson
Meja Fransson
Maja Morin
Wilda Carlsson
Malte Petersson

Vigda
Malin Andersson och
Martin Jonsson
Lisa Levin och
Sebastijan Rajic

Avlidna
Peter Cronholm
Roland Thörnberg
Eva Bergman
Lennart Carlberg
Madeleine Karlsson
Stina Petersson
Carl-Gustaf Swanson
Lennart Karlsson
Börje Olsson
Ingalill Falck
Inge Zimmerman
Sonja Törnquist
Arne Remle
Gunvy Persson
Sonja Tehagen

När jag närmar mig Rödeby från 
Karlskronahållet ser jag hur Rödeby 
kyrktorn reser sig ovanför trädtoppar-
na. För mig som har bakgrund i Mal-
mö ser det nästa ut som Turning torso, 
ett �90 meter högt bostadshus som står 
i västra hamnen i Malmö. Det ser ju 
just nu inte ut som ett kyrktorn då det 
är klätt i byggnadsställningar som är 
insvepta i flortunt tyg. Ja, nästan som 
ett bröllopsflor på den gamla vackra 
damen mitt i byn. Anledningen är ju 
att vi nu lägger nytt tak på kyrktornet 
eftersom de skyddande skifferplattor-
na inte vill stanna kvar där uppe, utan 
riskerar ramla ner. Vi passar även på 
att göra förbättringsarbeten på luckor-
na och övriga snickerier och plåt när 
vi nu har byggställningarna på plats. 
Jag är medveten om att detta kan ska-
pa olägenheter för besökare till kyrka 
och kyrkogård. Men jag hoppas ni har 
överseende med detta då arbetet är 
nödvändigt för tornets bevarande. I 
mitten av oktober skall allt arbete vara 

färdigt och då faller täckelsen och da-
men står då där i all sin prakt!

Ingmar Rosén dikt, Minnas Dig

”Du - kommer alltid att finnas där, 
dold bakom den innersta slöjan.
Jag - kommer alltid att minnas Dig. 
Minnas Dig, som uppenbarade något 
nytt, något fint, något stort, något så 
vackert för mig.
Minnas Dig, som jag övergav, men 
som ändå, kommer att följa mig - hela 
mitt liv.
 Och - om vi möts - ännu någon gång, 
kommer jag ändå att minnas Dig- som 
Du var då.
Minnas Dig - som först dolde Dig, 
bakom dina många slöjor, som Du se-
dan lät falla, så vackert för mig.
 Minnas Dig - den första kärleken”.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Kyrktornet i Rödeby under renovering.
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Församlingens nya kantor Lena Sturevik.

Nygammal bekantskap
Hej, jag heter Lena Sturevik och är 
er nya kantor.

Jag har jobbat som kantor i 
över �0 år och innan dess var 
jag BMA och frilansmusiker. 
Gruppen Hjärter Fem kanske en del av 
er äldre kommer ihåg för vi hade rep-
lokal i Rödeby samt spelningar på bl a 
Rödebydagen. Så det ska bli roligt att 
få komma tillbaka som kyrkomusiker. 
 Livet har många vändningar och inte 
trodde jag väl att jag som ”gammal” 

skulle komma till Rödeby igen.          
                   

Tänk vilken förmån det är att job-
ba som kantor. Man får vara med i 
alla livets skiftningar. Begravningar, 
bröllop, dop men framför allt guds-
tjänsten. Med så många möten med 
små som stora lär man sig mycket 
om människor och hur olika vi är 
men ändå när det gäller så vill vi 
vara tillsammans och då är kyrkan 
en gemenskap som består. Rödeby 

kyrka kommer att stå i många år, 
om vi är rädda om den, men vi män-
niskor kommer att komma och gå. 

Jag börjar min tjänst den � augusti 
och då ska det bli roligt att möta körerna 
som Sonny har byggt upp, men också 
arbetslaget och alla er församlingsbor.  

Till dess ha en skön sommar. 

Lena Sturevik

Musikalen ”Fia med knuff” med Änglakören och Tonbyggarna.

Kom och sjung med Lena

Vecka 36 startar Lena upp körerna 
efter sommaruppehållet.

Håll utkik på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby eller
på Facebook när det närmar sig.

Har du frågor går det bra att kontakta 
Lena på telefon 0455-33 77 36, 
skicka ett sms till 0703-37 78 42 
eller hör av dig via e-post till
lena.sturevik@svenskakyrkan.se

Lena finns på plats från den 1 augusti.
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Det är säkert inget fel på dig. 
Inget större i alla fall :) 
Du tror säkert det ibland. Det gör de flesta av oss, och det är därför  vi pratar om sånt. 
Visst, vi pratar om tro. Men det blir mycket annat också. Vi pratar om ondska, kärlek, 
rasism, rätt och fel, vad det innebär att vara god, och hur du ser på ditt egna värde.

Vi pratar om det, och så berättar vi vad vi tror på. Sen är det upp till dig  vad du
bestämmer dig för att tro. Det är det som konfirmationsläsning handlar om 
– hur man tar ställning till sig själv och resten av världen. 

Vill du veta mer eller anmäla dig? 
Gå in på tropådig.se

Vad är
det för fel

på dig?
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Våra alternativ för konfirmation
Veckogrupp
Det blir träffar varannan måndag kl ��.�5-�6.�5 som börjar med fika.  
Vi blandar aktiviteter med prat om Gud och livet.
Gruppen åker på några helgläger under konfirmandtiden och du deltar i ett antal Gudstjänster i kyrkan under året.
Konfirmation i mitten av maj �0��.

Sommargrupp 2017
Gruppen åker på ett längre läger i början av sommarlovet.  
Vi blandar aktiviteter som hör sommaren till med prat om Gud och livet.
Gruppen har några träffar och läger under terminstid och du deltar i ett antal Gudstjänster under året. Den stora delen 
ligger de två första veckorna på sommarlovet �0��.  
Konfirmation i början av juli �0��.

Eget önskemål
Om ni är några stycken tex en förening som har ett eget önskemål om konfirmationsgrupp, är vi alltid öppna för alter-
nativ. Ta då kontakt med konfirmandsamordnare Sara Magnér tel. 0�68��6066 eller sara.magner@svenskakyrkan.se. 

Båda grupperna startar med upptakt söndag 4 september kl 10.00.

Anmälan: Skicka ett brev eller e-post meddelande till Rödeby församling, Box ��, ��0 �0 Rödeby eller 
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se. Ange vilken grupp du önskar, ditt namn, personnummer, adress, telefonnum-
mer och vårdnadshavare. Vi vill ha din anmälan senast den � september �0�6.

Veckogruppen 15/16 konfirmerades i Rödeby kyrka söndagen den 15 maj.
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Rödebydagen

Terminsavslutning med
Astrid Lindgren tema

Söndagen den �� maj var det terminsavslutning med Astrid Lindgren tema för barngrupperna och Änglakören i Rödeby 
kyrka. Barnen sjöng sånger från Astrids berättelser och dagen avslutades med picknick i gröngräset.

Under Rödebydagen den � juni fanns 
församlingen på plats på torget. Här 
kunde man bl a dricka rättvisemärkt 
kyrkkaffe och få en pratstund med 
församlingens nye kyrkoherde Mats.
Svensson.

I kyrkan bjöds det på konsert med 
Senorenteamet.
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Nu har väl sommaren kommit, eller 
vad är det annars? Jag känner mig 
favoriserad som har naturen utanför 
knuten. Så är det för många som 
bor i Rödeby socken. Bor man i 
själva samhället är inte naturen så 
många minuter bort. 
Vilken upplevelse att få se denna 
prakt med grönskande träd som för 
varje dag ändrar färg från ljusgröna 
blad till en starkare grön färg. Vän-
der man huvudet ner mot marken 
sker där en ännu större omvand-
ling. Från den tidiga blåsippan med 
sina gröna blad som är ett av de 
första livstecknen på en för övrigt 
brun och livlös mark. Det går inte 
så lång tid förrän vitsipporna bildar 
vita mattor i naturen och så håller 
det på med en mångfald av växter. 
Vem har inte hört talas om att man 
skall plocka sju sorters blommor 
och lägga under huvudkudden på 
midsommarnatten? 
Vi har inte bara fått ögon att se med 
utan även öron att lyssna med. 
Bland de första fåglarna som hör 
av sig är talgoxen med sitt igenkän-
nande läte. Jag bor ganska nära en 
sjö och så fort isen börjar släppa 
längs sjökanterna hör man kana-
dagässen komma parvis med sitt 
speciella läte. Det dröjer inte länge 
förrän man ser en gässfamilj glida 
fram i vattnet med sina ungar. Sen 
kommer den ena flyttfågeln efter 
den andra och en av de sista är 
svalan som är så flitig att skaffa mat 
till sina ungar så det blir starka och 
flygfärdiga.

För oss som bor här i Rödeby är 
inte det paradiset på jorden? Trivs 
man och har något så när drägligt 
liv så tror jag att alla upplever att 
man bor i ett paradis var man än 
befinner sig på denna jord.

Har allt detta fina i naturen bara 
kommit till av en slump eller finns 
det en högre makt som har skapat 
oss människor att leva i samklang 
med naturen och överlämna en 
bebolig planet för kommande gene-
rationer? Visdom här i kan du få vid 
besök i söndagens gudstjänster.

Välkommen, vi ses i kyrkan!      

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande 

Ekonomi - Bokslut 2015

Årets resultat för år 2015 är ett plus på 301 403 kr.

Överskottet hänför sig till stor del på att våra kostnader för vård- 
och underhållsplanen kommer på 2016 års resultat och även 
belysningen på kyrkogården som tyvärr inte har hunnits med.

Vi har även lagt in textilskåpet och glasmonterskåpet i en avskriv-
ningsplan på 5 år.

Årsredovisningen för år 2015 finns att hämta på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/rodeby eller på expeditionen i mitten av 
juni 2016.

Marie Skyllberg 
Kyrkokamrer

Födelsedagsfest för församlingens 80-, 85-, 90-99 åringar födda januari till juni.

Födelsedagskalas
För att uppmärksamma att det i 
Rödeby församling är så många 80-, 
85-  90-99 åringar bjuder vi från och 
med �0�6 in till en gemensam födel-
sedagsfest. 

Den � maj hölls den första festen för 
de som fyller år det första halvåret. Ju-
bilarerna började med en trevlig mässa 
i kyrkan där SPF-kören sjöng. Sedan 
bjöds de på sång, lunch och kaffe med 
tårta i församlingshemmet. 

För de som fyller andra halvan av 
året blir det fest den �0 november.

Kan man av hälsoskäl inte närvara 
kommer vi gärna hem och uppvaktar. 
Hör i så fall av dig när du får din in-
bjudan.

Varmt välkommen!



�0

Anslagstavlan

Rödeby
Församlingskår
i församlingshemmet 

kl 18.30.

17 augusti 
Mässa kl 18.00 i kyrkan
och därefter samkväm.

21 september
Maj-Britt Elofsson
berättar om sitt liv.

Välkommen!

Barn-, Ungdoms- och
Musikverksamheten

Vi börjar igen v. 36.

Vi ses i Senapskornet
Ihren, Lena och Sara.

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

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

eller på Facebook
för mer information.

Välkommen!

Är du intresserad av
att handarbeta?

Rödeby kyrkliga syförening
träffas 1 gång/månad.

Start tisdag 30 augusti
kl 15.00 i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.

Välkommen!

Välkommen på 
veckomässa
i Rödeby kyrka

17, 24, augusti
26 september

kl 18.00

8, 22 september
kl 09.00

Facebook
Du vet väl om att Rödeby församling

finns på Facebook?

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

Konfirmand
2016/2017

Anmäl dig nu!

Du kan välja på:
Veckogrupp

Sommargrupp

Mer information på:
svenskakyrkan.se/rodeby

Följ med på en tur i sommar!
Växjö 26 juli

09.00 Avresa från Rödeby.
Vi besöker Älmeboda kyrkoruin, Växjö domkyrka,

Linnéparken, Växsjösjön m m. Medtag gärna kaffekorg.
Lunch i Växjö och eftermiddagskaffe på Korrö.

Åter i Rödeby ca kl 17.00.
Pris: 300 kr. Bokas senast 18 juli.

Aspö med Drottningskär 16 augusti
11.45 Avresa från Rödeby.

Guidad tur på Drottningskärs kastell.
Eftermiddagskaffe på Café Lustan.

Åter i Rödeby ca kl 17.15.
Pris: 150 kr. Max 30 personer.

Bokas senast 8 augusti.

Reseledare för samtliga resor: Ingegerd Holm.

Bokning sker till expeditionen på tel 0455-33 77 33 eller
via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att resa med oss!

Middagsbön
med lunch

Tisdag 30 augusti.
Därefter ojämna veckor.
Vi inleder med andakt 

kl 12.00 i
församlingshemmet.

Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Korsord?
Kom och lös korsord
i trevlig gemenskap.

Kaffe och andakt.
Varannan måndag fr o m 8/8

kl 09.30 i församlingshemmet.
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Gudstjänst med små och stora 3 juli kl 10.00
6 e. tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 10 juli kl 10.00
Kristi förklarings dag. Dop. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 17 juli kl 10.00
8 e. tref. Dop. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 24 juli kl 10.00
9 e. tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 31 juli kl 10.00
�0 e. tref. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 7 augusti kl 10.00
�� e. tref. Mottagande av kantor Lena Sturevik.
Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 14 augusti kl 10.00
�� e. tref. Kyrkkaffe.

Kvällsmässa onsdag 17 augusti kl 18.00
Församlingskårens upptakt.

Gudstjänst med små och stora 21 augusti kl 10.00
�� e. tref. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 24 augusti kl 18.00

Mässa med små och stora 28 augusti kl 10.00
�� e. tref. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 4 september kl 10.00
�5 e.tref. Konfirmandupptakt. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 8 september kl 09.00

Mässa med små och stora 11 september kl 10.00
�6 e. tref. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 18 september kl 16.00
�� e. tref. Dopgåveutdelning. 
Korv, kaffe och kaka i kyrkan.

Morgonmässa torsdag 22 september kl 09.00

Mässa med små och stora 25 september kl 10.00
�8 e. tref. Kyrkkaffe.

Veckomässa måndag 26 september kl 18.00

Mikaelsmässa 2 oktober kl 10.00
Den helige Mikaels dag. Kyrkkaffe.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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

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

Barndop i Rödeby kyrka.
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Församlingsexpedition  måndag, onsdag-fredag �0.00-��.00
Lindvägen ��    Tel 0�55-�� �� �� 
Box ��     rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
��0 �0 Rödeby   www.svenskakyrkan.se/rodeby

Kyrkoherde      �� �� �0, mobil 0�0�-�� �� �9
Mats Svensson    mats.a.svensson@svenskakyrkan.se 
     
Komminister    �� �� ��, mobil 0�0�-�� �9 9�
Wictor Wallin    wictor.wallin@svenskakyrkan.se
Föräldraledig t o m 161016

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

Kantor      �� �� �6, 0�0�-�� �8 ��
Lena Sturevik fr o m 160801  lena.sturevik@svenskakyrkan.se
 
Kyrkokamrer    �� �� �5
Marie Skyllberg    marie.skyllberg@svenskakyrkan.se
Tjänstledig fr o m 160501     

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

Barnledare      �� �� ��, mobil/sms 0�0�-�� �5 ��
Ihren Karlsson    ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
Sofia Palmgren tjänstledig fr o m 160815
  
Fritidsledare    �� �� ��, mobil 0�09-�� �� ��
Sara Magnér      sara.magner@svenskakyrkan.se

Församlingskårens ordförande
Ingemar Johansson, bostad  �6 �0 �6          

Kyrkorådets ordförande    
Ingemar Johansson, bostad  �6 �0 �6

Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad   �8� ��

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


