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Ställer du upp i kyrkovalet?

Kommer ditt parti att ställa upp i val till Kyrkofullmäktige i 
Rödeby församling? 
I nästa nummer av Församlingsnytt presenterar vi de olika 
partiprogrammen samt en bild på varje grupp.

Material lämnas senast 11 augusti på församlingsexpeditionen. 
Har du frågor kontakta expeditionen på telefon 0455-33 77 33 
eller via e-post rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.

Foto: Ingrid Ahlers-Karlsson/IKON
Midsommarfirande i Hamburg
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Kärleken övervinner allt!
Ur djupen ropar jag till dig Herre.
Herre, hör mitt rop, 
lyssna när jag bönfaller dig! 
(ps 130)

Jag tror att psaltarens ord ur gam-
la testamentet fångar mycket av det 
många människor känner i vår tid. 
Jag tänker på de tragedier i form av 
terrordåd som har skett runt om i Eu-
ropa och här hemma i Sverige. När 
fanatismen spelar fritt i dödsdanser 
och lemlästning i vårt gemensamma 
samhälle är det inte konstigt om vi till 
mans blir uppgivna inför det menings-
lösa våldet. Vi som kristna men även 
andra kan ställa sig frågan om varför 
vår Gud tillåter detta.

Historiskt är vi inte unika som får ut-
stå liknande saker. Gud vill inte lidan-
de. Lidandet är en del av att vara män-
niska i den värld vi lever i nu. Gud är 
med oss och delar denna vardag med 
oss. Det har han visat förut i Jesu liv. 
Jag tror även att lidandet inte själv bär 
på ett budskap men vi människor kan 
göra det till ett budskap. Något som vi 
lär oss av eller som knyter oss än mer 
samman till varandra.

Detta blev tydligt när London 

bombades under andra världskriget. 
Bombades med syftet att detta skulle 
knäcka deras försvarsvilja. Detta blev 
dubbelt ett strategiskt misstag. Istället 
för att förstöra det brittiska flygvapnet 
med bomber släpptes de över London. 
Följden blev att flygvapnet kunde slå 
tillbaka och försvarsviljan hos det 
brittiska folket stärktes än mer, vilket 
sammantaget bidrog till att vända kri-
get. Vad har detta med terrorn att göra 
som vi upplever idag då?

Jo, om vi ser på vad som hände 
i Stockholm 7 april i år då en man 
använde en stulen lastbil som mord-
vapen, så ser vi att bakom tragedin 
händer något förunderligt. Bland alla 
chockade och skadade människor och 
de som plötsligt blivit strandsatta i ett 
Stockholm då all kollektivtrafik stop-
pades av säkerhetsskäl, ser vi hur man 
hjälper varandra. Man erbjuder tröst 
och skydd, sängplatser och mat ja hela 
Stockholm reser sig för att smörja den 
skadades sår, ge den törstande att 
dricka. Allt i den livgivande Gudens 
anda.

Det är som när vårens första blom-
mor trotsigt pressar sig igenom det 
kalla snötäcket som har gett en illu-

sion av att livet är borta, frånvaran-
de. Gud är liv och Gud förnyar det 
hela tiden dygnet runt, varje sekund. 
(Våra många dop i församlingen är 
ett uttryck för detta.) Livet är till för 
att levas! Vi har alla att förvalta just 
detta i våra egna och andras liv. Detta 
hände i Stockholm och det har upp-
repats i Manchester och London och 
på många andra platser i vår värld där 
våldets odjur tillfälligt härjar. Kärle-
ken övervinner allt!

Livet och naturen går vidare, lever 
vidare, så också här i Rödeby. Vi är 
mitt i den växande delen av året och 
när jag hör gök och näktergal utan-
för mitt fönster i prästgården så vill 
jag bara få sjunga Fride Gustafssons 
psalm 75� som inger mig hopp om en 
fortsättning. En sturskhet som sätter 
sig upp mot de som inte vill liv.

–Nu är det härligt att leva! Nu är det 
tid för musik. Nu vill vi sjunga och 
spela sommarens sol melodi! Barfota 
går vi i gräset, lyssnar till fåglarnas 
sång. Löven spelar i träden gladde 
nog Adam en gång.

Mats Svensson
Kyrkoherde
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Följ med på en trevlig tur i sommar!
Eringsboda måndag 3 juli
��.00 Avresa från Rödeby.
Vi besöker Eringsboda kyrka och Vävaregården.
Eftermiddagskaffe i Räntemåla.
Åter i Rödeby ca kl �7.00. 
Pris: �50 kr. Bokas senast �8 juni.

Sölvesborg och Listerlandet måndag 17 juli
08.00 Avresa från Rödeby.
Vi besöker Sölvesborg med slottet, S:t Nicolai kyrka, 
Sölvesborgsbron m m. Resan går vidare till Hörvik, 
Nogersund och Hällevik. 
Medtag fikakorg till förmiddagen.
Lunch och eftermiddagskaffe ingår.
Åter i Rödeby ca kl �7.00. 
Pris: �00 kr. Bokas senast �� juli.

Hällaryd måndag 31 juli
��.00 Avresa från Rödeby.
Vi besöker Hällaryds kyrka och får bl a höra den spännande
historien om Prosten Kock. Vi besöker även Nottastugan - en gammal backstuga.
Eftermiddagskaffe på Vildmarkscafeét i Belganet.
Åter i Rödeby ca kl �7.00. Pris: �50 kr. Bokas senast �6 juli.

Reseledare för samtliga resor: Ingegerd Holm.
Bokning sker till expeditionen på tel 0�55-�� 77 �� eller via e-post till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att resa med oss!
           Med reservation för ändringar.

Musik i sommarkväll
”Ensam-, tvåsam- & tveksamhet-
sånger med själ”. 4 juli kl 18.00
Anna-Lena Brundin & Jan Sigurd.
Med en ros bakom ena örat och en räv bakom det andra 
framför Anna-Lena & Jan sånger – från Edith Piaf till Chet 
Baker och Monica Zetterlund. Däremellan filosoferar de 
med glimten i ögat kring ämnen som berör: Kriser, möten, 
högt blodtryck och kärlek i mogen ålder.

Amerikans folkmusik 11 juli kl 18.00
Bluegrassbandet Jessamine
sjunger och spelar Amerikans folkmusik.
Medverkande: Johnny och Lena Gylling, 
Göran och Ewa Bergvall, Göran och Sylvia Wohlin.

Lena med vänner 18 juli kl 18.00
Lena Sturevik, sång och dragspel.
Amelie Petersson, sång och flöjt.
Sara Lundbäck, sång och flöjt.
Olof Lundbäck, sång.

Musikaliskt Fyrverkeri - ”På möjliga och omöjliga
instrument”. 25 juli kl 18.00
En musikalisk upplevelse långt utöver det vanliga med fa-
miljen Hellgren. Det som kännetecknar familjens program 
är den höga nivån på den klassiska musiken som samtidigt 
blandas med humoristiska inslag av ”instrument” som man 
kanske inte trodde att det var möjligt att spela på.

Välkommen till Rödeby kyrka.

Vi besöker bl a Listerlandet med sina pittoreska fiskelägen.

Foto: Familjen Hellgren
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Måndagsgrupp
Gruppen träffas på måndagar klockan ��.�5-�6.00. Vi 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�8.
Fåtal platser kvar!

Sommargrupp 2018
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�8.  
Konfirmation i början av juli �0�8.
Platser kvar.

Eget önskemål
Om ni är några stycken t ex en förening som har ett eget önskemål  
om konfirmationsgrupp, är vi alltid öppna för alternativ. 
Ta kontakt med konfirmandsamordnare Hannah Jörnö Karlsson 
telefon 0709-�� 77 �7 eller e-post hannah.jorno.karlsson@svenskakyrkan.se. 

Båda grupperna startar med upptakt söndag 3 september kl 10.00 i Rödeby kyrka.

Anmälan: Skicka ett brev eller e-postmeddelande till Rödeby församling, Box ��, �7� 0� Rödeby eller 
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se. Ange vilken grupp du önskar, ditt namn, personnummer, adress,
telefonnummer och vårdnadshavare. Vi vill ha din anmälan senast den � september �0�7.

Konfirmation i Rödeby 2017/2018

Jag heter Alice Nilsson och jag valde att konfirmera mig för att 
jag ville se hur det var då många i min omgivning hade konfirme-
rat sig och sa att det var roligt och lärorikt. Såg det även som ett 
tillfälle att se hur kyrkans verksamhet fungerar.

 
Jag heter Maja Wickholm och jag valde att konfirmera mig för 
att få en inblick på hur det är att vara en del av församlingen. Jag 
såg det också som en chans att få en annan typ av utbildning.

Vi konfirmerade oss den �� maj i Rödeby kyrka och vi tyckte 
det var väldigt roligt och lärorikt

Alice och Maja

Vi konfirmerades 2017

Under konfirmandtiden får du lära dig om de 
olika pärlorna i Frälsarkransen.
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Går du i giftastankar?
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkan rymmer både stora och små vigslar.

1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år

10 år
15 år
20 år
25 år
30 år
40 år
50 år
60 år

Bomull
Papper
Läder
Blomster
Trä
Socker
Ylle
Gummi
Linne
Tenn
Kristall
Porslin
Silver
Pärl
Rubin
Guld
Diamant

Bröllopsdagar

Källa: wikipedia

Det kanske är dags för er också att slå till? �0�7 verkar bli 
ett riktigt vigsel år i Rödeby församling men det finns fortfa-
rande möjlighet att vigas både på en helg eller varför inte en 
dag mitt i veckan? Kyrkan rymmer både stora och små vigs-
lar. Vill ni ha ett bröllop i enkelhet behövs egentligen bara två 
vittnen. Kantor och vaktmästare ställer gärna upp. I ditt med-
lemskap till Svenska kyrkan har du tillgång till både präst, 
kantor, vaktmästare och kyrka. Det behöver alltså inte kosta 
särskilt mycket att gifta sig.

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde in-
för lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med 
många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni 
varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. 
Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas 
med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men 
som regel behöver minst en av er vara medlem i Svenska kyr-
kan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka 
eller religion.

Kom ihåg att ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. 
Men gör det inte för tidigt för den är bara giltig i fyra må-
nader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns 
några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är 
under �8 år. 

Hur gör man då?
Kontakta expeditionen på telefon 0�55-�� 77 �� eller via 

e-post rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se så bokar vi in 
en ledig tid. Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal 
tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: 
vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör 
vad och när? För prästen 
blir samtalet dessutom 
ett sätt att lära känna er, 
och en bra grund för vig-
seltalet till er.

Om ni redan har vigts 
borgerligt eller i en an-
nan kyrka, kanske i ett 
annat land, kan ni få en 
kyrklig välsignelse. Ce-
remonin är väldigt lik 
vigselgudstjänsten, men 
den har ingen betydelse i 
lagens mening.

Det går bra att gifta sig 
eller få kyrklig välsig-
nelse i utlandet. Vänd er 
då till Svenska kyrkans 
utlandsförsamlingar.

Läs mer på: www.
svenskakyrkan.se
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Döpta
Milton Holmkvist
Lovisa Andersson
Julia Krohn
Sebastian Hedlund
Alexia Svensson
Ellie Kullman
Melker Ahlgren
Novalie Carlsson
Ludwig Jonasson
Thor Bolinder
Edda Björkman
Anton Nilsson
Maja Wickholm

Vigda
Lisbet Håkansson och
Roger Engberg
Malin Löfgren och
Johan Persson

Avlidna
Astrid Olsson
Gunborg Svensson
Anna Greta Pålsson
Anita Brunström
Lars Erik Hallberg
Elly Havby
Lars-Christer Håkansson
Arne Söderström
Margit Månsson
Anna Britta Edin

Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan finns i �� länder och 
på �� platser runt om i världen och upp-
draget är att följa våra landsmän ut i 
världen och finnas till för till exempel 
utlandssvenskar, turister, studenter och 
sjöfolk.

Utlandsförsamlingarna arbetar på 
samma sätt som en församling i Sve-
rige. Gudstjänsten står i centrum och 
omsorgen om medmänniskan är en 
viktig del i arbetet. Personal och fri-
villiga besöker svenskar på sjuk-
hus, ombord på båtar och i fängelser.  
Man har också en viktig uppgift att fylla 
genom sin speciella kompetens att hjäl-
pa drabbade och anhöriga, vid olyckor 
och katastrofer som berör svenskar ut-
omlands.

På många håll är den bofasta befolk-
ningen kärnan i verksamheten. Man 
deltar i gudstjänster, grupper av olika 
slag, barnarbete och körer.

På turistorterna slinker folk in, kan-
ske av nyfikenhet för att man sett den 
svenska flaggan vaja på fasaden. Eller 
för att det är lättare att möta kyrkan ute 
än hemma. Kyrkan är som en naturlig 
del av livet utomlands. Den är en mö-
tesplats i vidaste bemärkelse.

Under ett år tar Svenska kyr-
kans utlandsförsamlingar emot 
omkring en miljon besök. 
Vare sig man är ute på resa, arbetar eller 
bor utomlands behöver man ibland en 
fast punkt i tillvaron där man känner sig 
hemma och får tala sitt modersmål vare 

sig det handlar om livet, relationer, det 
som händer i världen eller om Gud. En 
plats där man kan möta nya vänner och 
uppleva gemenskap och trygghet men 
också, inte minst viktigt, dela sorg och 
få stöd i svåra stunder.

Det är populärt att gifta sig utom-
lands. På många svenska kyrkor i värl-
den kan man vigas, men inte på alla. 
Varje land har sin egen lagstiftning när 
det gäller vigsel. Bokning av vigsel/väl-
signelse sker enbart i kontakt med res-
pektive präst eller kontaktperson på den 
aktuella kyrkan. Kom ihåg att alltid och 
i god tid kontakta prästen på orten för 
information om möjliga tider och om 
gällande villkor.

Var kyrkan finns beror på många fak-
torer. Världen förändras ständigt. Glo-
baliseringen, ökad handel och nya möj-
ligheter att göra affärer långt bort gör att 
svenskar finns på än fler platser än förr. 
Nya turistmål dyker ständigt upp och 
yrkeslivet förändras.

Ungdomar reser utomlands på upp-
täcktsfärd efter världen och sig själva. 
Som student kan man ofta välja att stu-
dera vid andra universitet och skolor.

Många väljer en pensionärstillvaro 
bortom snö och vinterrusk. Fakta som 
dessa finns med när Svenska kyrkan i 
utlandet planerar för framtiden.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se

Foto: Dag Folkestad/IKON
Under sommaren möter Svenska kyrkans nattvandrare på Cypern tusentals svenska 
ungdomar.

Ge en gåva till
Svenska kyrkan i utladet

Swish: 9016031
Plusgironummer: 90 16 03-1
Bankgironummer: 901-6031

Ditt bidrag hjälper Svenska kyrkan 
att vara en trygg famn för svenskar

i hela världen.
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Rödebydagen

Vägens söndag
Söndagen den 23 april arrangerade 
församlingen Vägens söndag. Utstäl-
lare från Blekinge Veteranbilsklubb 
fanns på plats. Rödeby Crossklubb 
hade uppvisning och Räddningstjäns-

ten Rödeby visade upp en brandbil. 
I eftermiddagsgudstjänsten spelade 
bandet ”On the Road”. Det fanns möj-
lighet att gå tipsrunda, dricka kaffe el-
ler äta något grillat. Dagen avslutades 

med prisutdelning efter tipsrundan. 
Tack till alla som medverkade och till 
alla företag som skänkte priser!

Under Rödebydagen den � juni fanns församlingen på 
plats på torget. Här kunde man bl a dricka rättvisemärkt 
kyrkkaffe, ta del av kommande evenemang i kyrkan el-
ler få en pratstund med kyrkoherde Mats Svensson eller 
någon av församlingens förtroendevalda.

Delar av Kyrkokören och barnkörerna sjöng på torget 
under ledning av kantor Lena Sturevik.
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor!
Vi har alla upplevt vårmånaden 
maj. Vilken skaparkraft det finns 
i naturen. För ögat en livlös natur 
med kala buskar och träd och vis-
set gräs har på en kort tid förvand-
lat landskapet till det som står i 
sommarpsalmen lust o fägring stor.

Allt är dock inte glädje. Vi blir varje 
dag påminda om hur oroligt det är 
i vår omvärld med bilbomber och 
självmordsbombare med syfte att 
skrämma och göra oss rädda, Den 
här rädslan gör att man överreage-
rar. Jag såg på ett nyhetsprogram, 
då sändningen plötsligt förflyttades 
till direktsändning från New York. 
Där fick man höra att en bil på en 
gågata mejat ned ett tiotal personer 
och 2 till 3 hade blivit dödade. Vad 
som var orsaken till olyckan var 
att en berusad och drogpåverkad 
orsakat denna olycka. Det visar att 
vi blivit så påverkade av vad som 
händer och den snabba nyhetsbe-
vakningen gör en otrygg värld ännu 
otryggare.
Jag hörde också på nyheterna att 
den vanligaste dödsorsaken i USA 
är drogmissbruk. Oftast är det ung-
domar som drabbas och går ett liv 
till mötes i stor misär.
Vad kan man göra? Finns det nå-
gon rättvisa i världen? Kan kyrkan 
göra mer än var den gör?
Det är rättvisa, utbildning och jäm-
likhet mellan könen som kan göra 
världen lite tryggare.
Jag såg nationaldagsfirandet på 
tv och det är sådana tillfällen det 
känns bra att få leva i ett tryggt 
Sverige. 

Annandag pingst firades i Rödeby 
kyrka med Musikgudstjänst. En 
välfylld kyrka fick lyssna till Lena 
Sturevik och Kyrkokören. Vi fick 
till allas uppskattning sjunga med i 
sånger av bröderna Gärdestad.

En trevlig sommar önskar

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande 

Ekonomi - Bokslut 2016
Åretsresultat för år 2016 är ett plus på 397 475 kr.

Överskottet hänför sig till stor del på att flera anställda varit tjänst-
lediga utan att församlingen har ersatt personal. Sedan har vi även 
avyttrat en del värdepapper som medförde en vinst som inte ingick 
i fastställd budget.  Övriga intäkter är högre än budgeterat till följd 
av bland annat ökad ersättning för övriga verksamhetsintäkter samt 
lägre negativt belopp för ekonomisk utjämning än budgeterat. 

Kostnader till reparation och underhåll har varit större än vad som är 
budgeterat, bland annat haft oväntade kostnader för kyrktornet och 
kyrkbänkarna. 

Årsredovisningen för år 2016 finns att hämta på vår hemsida www.
svenskakyrkan.se/rodeby eller på expeditionen.

Marie Skyllberg 
Kyrkokamrer

Du är välkommen att bli en del av 
Svenska kyrkan och vår gemenskap 
oavsett vem du är. Här finns det en 
plats för dig som har frågor om tro, 
livet eller tankar kring dig själv. Men 
också för dig som vill engagera dig 
för rättvisa och en bättre värld, som 
vill sjunga i kör eller finna ro i en hek-
tisk vardag.

Svenska kyrkan är ett kristet sam-
fund med tvåtusen år gamla traditio-
ner. En kyrka förankrad i samhället 
och samtidigt i ständig utveckling. 
Som medlem blir du del av en för-
samling och ett nätverk som sträcker 
sig över Sverige och världen. Tillsam-
mans strävar vi efter en bättre värld 
för oss och kommande generationer. 
Grunden är Jesus budskap om kärlek 
till medmänniskan.

Svenska kyrkan erbjuder dop, kon-
firmationer, bröllop och begravningar, 
och firar gudstjänster, mässor och an-
dakter. Men vi står också för Sveriges 
största musikscen med tusentals körer 
och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öpp-
na förskolor, ungdomsgrupper, pen-
sionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan 

stöttar också dem som är mest utsatta 
i samhället. Det finns både diakoner, 
präster och samtalsterapeuter som kan 
hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande 
arbete med att ge stöd åt människor 
som drabbats av katastrofer, svält och 
konflikter. Vi tar också hand om de 
cirka � �00 kyrkorna som finns i Sve-
rige och som berättar om vår gemen-
samma historia.

Du blir medlem i kyrkan genom ditt 
dop. Är du redan döpt i ett annat kristet 
samfund kan du bli medlem i Svenska 
kyrkan efter ett samtal med ansvarig 
präst i din församling. Tidigare blev 
den som föddes i Sverige automatiskt 
medlem i Svenska kyrkan, men så är 
det alltså inte längre. Du kan också bli 
medlem genom att ansöka om inträde 
i Svenska kyrkan, skicka ansökan till 
den församling du tillhör.

Som medlem i Svenska kyrkan beta-
lar du en medlemsavgift, också kallad 
kyrkoavgift. Kyrkoavgiften går fram-
för allt till din lokala församling. 

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se

Välkommen som medlem!
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Anslagstavlan

Rödeby
Församlingskår

16 augusti 
Mässa kl 18.00 i kyrkan
och därefter samling i
församlingshemmet.

Välkommen!

Vill du ha besök
av församlingens besöktjänstgrupp.

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

Barn-, Ungdoms- och
Musikverksamheten

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

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 till Senapskornet.

Är du intresserad av
att handarbeta?

Rödeby kyrkliga syförening
träffas 1 gång/månad.

Start tisdag 29 augusti
kl 15.00 i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.

Välkommen!

Välkommen på 
veckomässa
i Rödeby kyrka

29 augusti
27 september

kl 18.00

7, 21 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
2017/2018

Anmäl dig nu!

Du kan välja på:
Veckogrupp

Sommargrupp

Mer information på:
svenskakyrkan.se/rodeby

Följ med på en tur i sommar!

Eringsboda måndag 3 juli kl 13-ca kl 17.
Vi besöker Eringsboda kyrka och Vävaregården.

Eftermiddagskaffe i Räntemåla.
Pris: 150 kr. Bokas senast 28 juni.

Sölvesborg och Listerlandet måndag 17 juli kl 8- ca kl 17.
Vi besöker Sölvesborg med slottet, S:t Nicolai kyrka, 
Sölvesborgsbron m m. Resan går vidare till Hörvik, 

Nogersund och Hällevik. Medtag fikakorg till förmiddagen.
Lunch och eftermiddagskaffe ingår.
Pris: 300 kr. Bokas senast 12 juli.

Hällaryd måndag 31 juli kl 13-ca kl 17.
Vi besöker Hällaryds kyrka och får bl a höra den spännande

historien om Prosten Kock. Vi besöker även Nottastugan - en gam-
mal backstuga. Eftermiddagskaffe på Vildmarkscafeét i Belganet.

Pris: 150 kr. Bokas senast 26 juli.

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 12 september.
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 4/9

kl 09.30 i församlingshemmet.
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Gudstjänst med små och stora 24 juni kl 10.00
Midsommardagen. Gamla Vis- och Spelmansklubben 
medverkar. Kyrkkaffe.

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 25 juni kl 16.00
Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson. 
Rose-Marie Gullbing, gitarr och Pelle Gullbing, saxofon. 
Medtag fikakorg. Grillen är tänd. I samverkan med 
Stubbelycke hembygdsförening.

Morgonmässa torsdag 29 juni kl 09.00

Konfirmation med mässa 2 juli kl 12.00
3 e. tref. Sommargruppen.

Musik i sommarkväll tisdag 4 juli kl 18.00
”Ensam-, tvåsam- och tveksamhet- sånger med själ”.
Med Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd.
Läs mer på sidan �.

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

Musik i sommarkväll tisdag 11 juli kl 18.00
Amerikansk folkmusik med Bluegrassbandet Jessamine.
Medverkande Johnny och Lena Gylling, Göran och Ewa 
Bergvall, Göran och Sylvia Wohlin.

Mässa med små och stora 16 juli kl 10.00
Apostladagen. Kyrkkaffe.

Musik i sommarkväll tisdag 18 juli kl 18.00
Lena Sturevik, sång och dragspel. Amelie Petersson, sång 
och flöjt. Sara Lundbäck, sång och flöjt. Olof Lundbäck, 
sång.

Gudstjänst med små och stora 23 juli kl 10.00
6 e. tref. Kyrkkaffe.

Musik i sommarkväll tisdag 25 juli kl 18.00
Musikaliskt Fyrverkeri - ”På möjliga och omöjliga instrument”.
Med familjen Hellgren. Läs mer på sidan �..
Mässa med små och stora 30 juli kl 10.00
Kristi förklarings dag. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 6 augusti kl 10.00
8 e. tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 13 augusti kl 10.00
9 e. tref. PRO-kören och Spelorrarna medverkar.
Kyrkkaffe.

Kvällsmässa onsdag 16 augusti kl 18.00
Med församlingskåren.

Mässa med små och stora 20 augusti kl 10.00
10 e. tref. Pia Karlsson, sång. André Knutsson, piano. 
Bengt-Göran Olsson, saxofon. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 27 augusti kl 10.00
11 e. tref. Kyrkkaffe.

Veckomässa tisdag 29 augusti kl 18.00

Mässa med små och stora 3 september kl 10.00
12 e.tref. Konfirmandupptakt. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 7 september kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 10 september kl 10.00
13 e. tref. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 17 september kl 10.00
14 e. tref. Dopfest. Pia Karlsson sjunger barnvisor.
Ballonger, grilladkorv, kaffe m m vid församlingshem-
met. Kyrkoval. Passa på att rösta!

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 (juni-aug.) måndag, onsdag, torsdag �0.00-��.00
Lindvägen ��    Tel 0�55-�� 77 �� 
Box ��     rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
�7� 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

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

Kantor      �� 77 �6, 070�-�7 78 ��
Lena Sturevik     lena.sturevik@svenskakyrkan.se
 
Kyrkokamrer    �� 77 �5
Marie Skyllberg    marie.skyllberg@svenskakyrkan.se   

Kyrkvaktmästare   �� 77 �0, �� 77 ��   
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg och Johan Hansson
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   sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
  
Fritidsledare    �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
Hannah Jörnö Karlsson  hannah.jorno.karlsson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
Fr o m 170801

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

Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad   �8� ��

Församlingskårens ordförande
Ingemar Johansson   �6 �0 �6

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


