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Ekonomi - Bokslut 2017
Årets resultat för år 2017 är ett plus på 943 816 kr.

Överskottet hänför sig till stor del på att vi fått kyrkobyggnadsbi-
drag samt kyrkoantikvarisk ersättning och från tre stiftelser som vi 
har upplöst på 232 000:-. Stiftelserna har gått till missions-, 
ungdoms- och konfirmandarbetet i våra verksamheter. 
Ommålning av garaget blev inte heller lika dyrt som vi hade med
i budgeten.

Årsredovisningen för år 2017 finns att hämta på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/rodeby eller på expeditionen i mitten av 
juni 2018.

	 	 	 	 Marie	Skyllberg
	 	 	 	 Kyrkokamrer
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Sjungom studentens lyckliga dag, 
låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 
Än klappar hjärtat med friska slag, 
och den ljusnande framtid är vår.

Studentsången som är full av fram-
tidsoptimism är väl en bra rubrik nu 
när skolorna slutat. För nu byter elev-
erna till en ny årskurs eller skola. Det 
är kanske dags för arbetslivet efter  ett 
och halvt decennium av utbildning 
och förberedelse för livet som kom-
mer efter ungdomens glada dagar. En 
övergång till vuxenlivet med allt vad 
det kan föra med sig av ansvar och 
möjligheter. Eller som vår ordförande 
nämner, att kratta för framtiden, för 
framtida generationer. 

Det döps en glädjande stor skara 
barn under året i vår församling med 
föräldrar som tror på en framtid med 
Gud vid barnets sida. 

Många var de döpta som konfir-
merade sitt dop och fördjupade sig i 
vad det är att vara kristen, vandra med 
Gud. En tro på morgondagen. 

I början av juni prästvigdes �4 kvin-
nor och män för de tror på en framtid 
för vår kyrka och vill vara en aktiv del 
av den. 

I augusti får vi 4 stycken grupprak-
tikanter som längtar till prästkallet. 
De skall under en månad i Rödeby 
församling fördjupa sig i vad det är 
att vara präst. De kommer vara syn-
liga och ta ansvar för våra gudstjäns-
ter i kyrkan och på Elineberg. Kom 
gärna fram och hälsa dem välkomna 

och prata en stund med dem. De heter 
Anne-Li Svensson, Daniel Stenström, 
Meggie Forssander och Samuel Kör-
ner Lilja. Två av dem kommer att 
övernatta i prästgården. Så ser ni nå-
gon mindre känd där så kan det vara 
någon av dem. 

Jag skriver i artikeln om fastighe-
terna lite om hur kyrkans ekonomiska 
framtid ser ut och hur vi kan hantera 
den genom fastighetsinventering. En 
inventering som ger Rödeby försam-
ling större möjligheter att fortsätta 
sina verksamheter även till framtida 
Rödebybors fromma.

Ha en underbar välsignad sommar 
och hitta gärna till någon av de buss-
turer församlingen ordnar med också.

Er	kyrkoherde
Mats

Döpta
Laerke Bertelsen
Hedda-Li Citron
Karin Andreasson
Alexie Karlsson Redmo
Vide Dahlin
Hilda Holmberg
Vilma Andersson
Viggo Håkansson
Saga Sandström
Matteo Svensson
Ella Adolfsson

Vigda
Therese Jägsell och
Timmy Håkansson
Cecilia Thulin och
Pär Andersson

Avlidna
Jan Petersson
Dennis Johansson
Leif Johansson
Ernst Karlsson
Stig Karlsson
Stig-Göran Larsson
Per Möllheden
Ulla Samuelsson
Karin Oxelsten
Karl-Erik Jonasson
Anton Gustafsson
Lilly Paulsson

Den ljusnande framtid är vår
Foto: Gustaf Hellsing/IKON
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Fastighetsinventering
Om Lunds stifts skyddshelgon Lau-
rentius som hade hand om försam-
lingens ekonomi berättas det följande.  
När myndigheterna i mitten av �00-ta-
let krävde att få del av församlingens 
skatter så pekade Laurentius på för-
samlingens medlemmar och sa: Detta 
är församlingens skatt! Och trots att 
han blev halstrad (grillad) och dödad 
höll han fast vid detta. Och därför blev 
han helgonförklarad.

Vilka är Rödeby församlings skatter, 
vilka är våra resurser som skall stödja 
våra grundläggande uppgifter? Vilka  
är att fira gudstjänst, bedriva under-
visning, mission och diakoni. Det är 
detta vi har formulerat i den nationella 
kyrkan såväl som i vår församlingsin-
struktion. 

Först vill jag, likt Laurentius, sätta 
de människor som arbetar och verkar 
i församlingen som den främsta re-
sursen/skatten. Sen behöver vi olika 
slags lokaler för att utföra vår upp-
gift och allt hålls ihop av de ekono-
miska ramar som vi har att förhålla 
oss till. Medlemsavgiften är grunden 
för vår ekonomi. Vår ekonomi hänger 
intimt samman med hur många med-
lemmar vi är. Som ni säkert vet, inte 
minst från media, så minskar antalet 
medlemmar i hela riket. En verklighet 
som vi som kyrka måste hantera på 
bästa sätt utifrån vårt uppdrag. Detta 

har kyrkomötet tagit fasta på och från 
och med �0�� skall alla församlingar 
ha en lokalförsörjningsplan. Den skall 
hjälpa församlingarna att få så goda 
förutsättningar som möjligt att be-
driva verksamheter i lokaler som är 
ändamålsenliga inom de ekonomiska 
ramar vi har att förhålla oss till. 

I Sverige finns det ca �6000 byggna-
der varav ca �400 är kyrkobyggnader. 
Fastighetskostnaderna utgör en fjär-
dedel av församlingarnas utgifter oav-
sett i vilken omfattning man använder 
sig av byggnaden som kyrka, försam-
lingshem eller verksamhetslokal. Om 
man kunde minska den posten skulle 
det frigöra medel till våra grundläg-
gande uppgifter och verksamheter. 
Vilket är att möta er församlings-
medlemmar på de olika mötesplatser 
vi har som gudstjänst, luncher, olika 
barn och ungdomsträffar, Rödebyda-
gar, skolan, bibelstudier och många 
andra sammanhang. 

Lokalförsörjningsplanen skall hjäl-
pa oss att få en helhetsbild av försam-
lingens utveckling och långsiktiga lo-
kalbehov med en planeringshorisont 
på �0-�0 år. Denna skall revideras 
vart 4 år tillsammans med försam-
lingsinstruktionen. 

Om jag sammanfattar det hela så 
ska lokalförsörjningsplanen stödja 
och underlätta genomförandet av för-

samlingens vision och mål som vi for-
mulerat i församlingsinstruktionen. 
Detta arbete är redan igång då det in-
ledningsvis är en tidsödande process 
som görs i etapper för att slutligen 
vara färdigt till år �0��. Lunds stift 
bistår  oss i detta på olika sätt. 

Jag är övertygad om att detta är nöd-
vändig och att det i slutändan kommer 
att gynna och hjälpa oss att vara en le-
vande församling med verksamheter 
även i framtiden. Där församlingens 
medlemmar är den stora skatten.

Mats	Svensson
Kyrkoherde

Församlingsafton

Onsdag 26 september 
kl 16.30 i församlingshemmet.

Stiftsingenjör 
Andreas Månsson 

talar om den pågående
fastighetsinventeringen

i församlingen.

Varmt välkommen!

En av församlingens fastigheter är prästgården med expedition och kontor.
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Konfirmation -
En upplevelse för livet!

Under läsåret 2018/2019 erbjuder Rödeby församling två olika grupper.

Veckogruppen måndag
Gruppen träffas på måndagar klockan �4.��-�6.�0. Vi börjar med fika.  
Konfirmation �8 maj �0�9.
Om gruppen blir stor kommer den delas i två grupper. Max �8 ungdomar per grupp.

Veckogruppen onsdag
Gruppen träffas på onsdagar klockan �6.00-�8.��. Vi börjar med fika.
Konfirmation �8 maj �0�9.
Om gruppen blir stor kommer den delas i två grupper. Max �8 ungdomar per grupp.

Under året kommer vi att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger
��-�� september �0�8 och �-7 april �0�9. Du deltar också i ett antal Gudstjänster under året.

Båda grupperna startar med upptakt söndag 16 september kl 10.00 i Rödeby kyrka.

Anmälan: Skicka ett brev eller e-postmeddelande till Rödeby församling, Box 4�, �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�8.

Vårt konfirmandår har varit bra och det är något vi inte 
kommer glömma. Under våra träffar har vi kunnat prata 
om allt och prata om djupa tankar, vi har kunnat lita på 
varandra och det har varit en trygghet sen dag ett. Vi har 
lärt oss lyssna på varandra och respekterat varandra. Det 
kan va en erfarenhet att lyssna på andra. Samtidigt som det 
har varit seriöst har det också varit roligt.

 Wictor var vår komfirmandpräst men han har inte varit 
med hela tiden, han var på föräldraledighet under höstter-
minen. Våra två andra ledare, Moa och Sofia, var lite galna 
(crazy). Alla tre var väldigt härliga människor som verkli-
gen har engagerat sig mycket i våra galenskaper.

Självklart har vi den obligatoriska fikastunden och den 
är viktig, då pratar vi med varandra och går igenom vad vi 

ska göra. Vi har också varit på läger på Södra Hoka. Där 
planerade vi våran komfirmation. Vi skulle varit på Hoka 
två gånger men eftersom Wictor var föräldraledig blev det 
en gång.

Varför konfirmera sig?
Alla har olika tankar om att konfirmera sig. En säger att 
det är för presenterna och en del gör det för att dom är 
osäkra på gud som exempel, men i slutändan blir det kul 
och man lär sig mycket. Man kan hitta nya kompisar och 
förstärka banden med gamla kompisar. Det är inte bara att 
läsa bibeln utan det är så mycket annat. 

Skrivet	av:	
Vips,	Klara	och	Nora		

Vårt konfirmandår
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Har du någon gång fått denna fråga 
eller är det kanske så att du är den som 
ställt just den här frågan? För något år 
sedan fick jag frågan från en av mina 
vänner. Jag tänkte efter en stund och 
sedan gav jag ett personligt svar. Jag 
berättade min historia och varför do-
pet är viktigt för mig. Att svara på det 
viset är något som alla vi som kristna 
kan och får göra. Alla kan berätta om 
dop utifrån sin historia och erfarenhet. 
Så fundera en stund på vad du vet om 
ditt dop, ta reda på det du inte vet ge-
nom att prata med dina föräldrar, släk-
tingar och vänner. Om du till exempel 
inte vet vilken dag som är din dopdag 
kan du kontakta den församling där 
du döptes så hjälper de dig. Fundera 
också lite kring vad det betyder för 
dig i ditt liv att du är döpt. Här kom-
mer delar av min historia och mina 
funderingar. 

När jag var sex veckor döptes jag i 
Vinbergs kyrka, strax utanför Falken-
berg. Det var den �7 maj �96� på Kristi 
Himmelfärdsdag. Mina föräldrar var 
stolta och ville fira tillsammans med 
släkten och sina vänner att de fått ett 
tredje barn och denna gång en flicka, 
jag har två äldre bröder. Under dopet 
sjöngs psalmer och bads böner för just 
mig. De som var där ville ge mig en 
bra start i livet, man önskade och bad 
till Gud om att mitt liv skulle bli fint. 
Min morbror och hans fru hade fått 
uppdraget att bli mina faddrar. Efter 
dopet var det kaffekalas. En av mina 
doppresenter har jag fortfarande kvar, 
ett guldhalsband med ett hjärta. Att 
mina föräldrar valde att döpa mig när 
jag var ett litet spädbarn har för mig 
blivit ett synligt tecken på deras kär-
lek och omsorg. 

Jag döptes när jag var väldigt liten. 
En del tror att bara barn kan döpas. Så 
är det inte, åldern har ingen som helst 

b e t y d e l s e . 
Det är aldrig 
för sent att bli 
döpt.

Ibland när 
jag ska be-
rätta vad dop 
kan betyda 
använder jag 
mig av tre 
ord: tro,	tradi-
tion	 och	 fest.  

Tro – I Eng-
land finns två 
ord för dop: 
baptism och 
christening. 
Det andra or-
det blir för 
mig väldigt tydligt att dopet handlar 
om tro, att bli kristnad. Vi döps för att 
Jesus har sagt till oss att göra det. I Bi-
beln i Matteusevangeliet säger Jesus:	
”Åt	 mig	 har	 getts	 all	 makt	 i	 himlen	
och	på	 jorden.	Gå	därför	ut	 och	gör	
alla	 folk	 till	 lärjungar:	 döp	 dem….” 
Ibland säger jag att när man döps blir 
man med i ”Jesusklubben”. Man blir 
en av alla de cirka � miljarder kristna 
som finns runtom i världen. Vi behöver 
inte prestera något eller vara på något 
speciellt sätt för att bli döpta. När jag 
frågat nyblivna föräldrar varför de vill 
att deras barn ska bli döpt svarar en 
del ”Det är bäst så”. Som förälder vill 
man sitt barn det allra bästa. Det vill 
Gud också. När små barn döps visar 
det Guds kärlek, jag älskar dig precis 
som du är, inte för vad du gör. 

Tradition - När Jesus är runt �0 år 
går han till Johannes Döparen vid flo-
den Jordan. Johannes döper då Jesus. 
Efter detta börjar Jesus med sitt upp-
drag, att gå runt i landet och berätta för 
människor om Gud. Innan Jesus läm-

nar sina lärjungar ger han dem upp-
draget att döpa och fortsätta att berätta 
för människor om Gud. De får också 
löftet om att han är med dem alla da-
gar. Lärjungarna gjorde som Jesus sa 
och så har det sedan dess fortsatt. Det 
är denna tradition som förs vidare var-
je gång någon döps. Varje döpt person 
får samma löfte och ges uppdraget att 
berätta vidare. Det händer att föräldrar 
svarar på frågan varför de vill att deras 
barn ska bli döpt med ”Det är tradition 
i vår familj”. Detta är en tradition som 
man delar med många kristna familjer 
i hela världen.

Fest - Dop är fest! Själva dopguds-
tjänsten är en fest där församlingen 
tillsammans med familjen firar ett 
nytt liv och själva dopet. När ett barn 
döpts är det vanligt att prästen lyfter 
upp barnet och visar det för alla som 
är i kyrkan och kanske säger: ”Titta 
vilken fin ny medlem vi fått”. Efter 
dopgudstjänsten fortsätter en del med 
ett kalas. 

Varför ska vi 
låta döpa vårt 
barn?

Dopklänningen är en av de symboler som vi förknippar med dop.
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Dopets vatten
Det finns många symboler som vi för-
knippar med dop: vatten, dopklänning, 
dopljus, dopfunt, duva, ängel med 
mera. Utav dessa är det en som måste 
finnas vid ett dop. Det är vatten. Var 
man än döps använder prästen vatten; 
i någon av församlingarnas kyrkor el-
ler kapell, ute vid havet i Östersjön, i 
någon av alla kommunens sjöar eller 
åar, eller i hemmet. 

Vatten är en förutsättning för allt 
liv och det finns alltid med när nytt 
liv uppstår. Ett foster utvecklas om-
slutet av fostervatten. För att ett frö 
ska kunna gro och växa behövs vat-
ten. I Bibelns allra första berättelse, 
skapelseberättelsen, finns vattnet med 
när världen blir till. Detta förstärker 
bilden av att allt levande behöver 
vatten. Samtidigt som vatten är livs-
nödvändigt bär det på väldiga krafter 
och kan hota liv. Tsunamin i Thailand 
julen �004 påminner oss om detta. I 
varje människas liv finns både glädje 
och smärta. Det är en stark symbol att 
använda något så vardagligt, livsnöd-
vändigt och farligt när vi döps. 

Mitt dop betyder detta 
för mig idag
Varje gång någon döps säger prästen 
”Hjälp	NN	att	dag	för	dag	leva	i	sitt	
dop.” Nu är det drygt �0 år sedan jag 
döptes och när jag funderar på vad do-
pet betyder för mig i mitt liv så är det 
några saker som blir tydliga för mig. 
Jag ska försöka att berätta. Att vara 
kristen innebär för mig att leva mitt 

liv på det sätt som 
Jesus lärde oss. Han 
pratade mycket om 
kärlek och hur vi 
ska vara mot varan-
dra. ”Du	skall	älska	
din	 nästa	 som	 dig	
själv”. Detta står i 
Bibeln i Matteuse-
vangeliet. Innebör-
den i orden känner 
många av oss igen 
och vill leva efter. 
Att behandla och 
hjälpa andra som 

jag vill att de ska be-
handla och hjälpa mig. 

Älska dig själv handlar för mig 
om att se vilka talanger och gå-
vor jag fått och att erkänna mina 
brister. Detta är något som jag 
nog aldrig blir helt klar med och 
jag kan ändå älska mig själv. Att 
vara nyfiken och öppen mot det 
okända och skaffa erfarenheter 
kring andra gör att jag växer 
som människa. När jag döptes 
lovade Jesus också att alltid vara 
med mig. När jag haft svåra pe-
rioder i mitt liv, så svåra att jag 
trott att jag inte orkar mer, då 
har mitt dop hjälpt mig. Det finns nå-
got som bär mig även i de mörkaste 
stunderna. För mig är detta bilden av 
en hand som bär mig så att jag inte 
kan ramla ända ner i avgrunden eller 
drunkna i djupet. 

Vattnet är för mig den symbol som 
starkast påminner mig om mitt dop. 
Det blir tydligt för mig när jag går en 

promenad i närheten av vatten, när 
jag lägger mig ner och lyssnar på vå-
gornas kluckande mot stenhällen, när 
blåstens kraft tar tag i mig och jag 
känner droppar från havet som träf-
far mig, när jag lägger mig på marken 
en snöig dag och gör en snöängel el-
ler när jag hoppar i vattnet och känner 
hur det omsluter min kropp, tätt, tätt, 
tätt. Allt detta är för mig att leva och 
känna Guds närhet. Att stanna upp, 
se och känna allt det som bara finns. 
Insikten i att detta fantastiska inte är 
något som vi människor skapat utan 
något som bara ges till mig ger mig 
lugn och glädje. Dopets vatten ger 
mig trygghet och inspiration i livet. 

Tredje versen i psalm 8�4 är en av 
mina favoriter.	 ”Här	 vid	 stranden	
nära	vattnet	talar	Du	till	oss	idag.	Här	
vid	stranden	nära	vattnet	är	mitt	svar:	
Se	här	är	jag.	Här	får	jag	vila	och	Du	
finns	här	mitt	i	livets	kamp	och	strid.	
Här	får	jag	vila	och	Du	finns	här	med	
Din	nåd	för	varje	tid.”

En gång döpt gäller för hela livet. 
Gud tar inte bort sina löften och sin 
kallelse. Gud tror och litar på dig. Det 
finns många olika svar på frågan Var-
för	 ska	 vi	 låta	 döpa	 vårt	 barn? Vad 
hade du svarat om du fått den frågan?

Lena	Andersson	
-	en	av	alla

döpta	i	Blekinge.	
Ansvarig	för
frågor	kring	

dop	på
Lunds	stiftskansli.	

Ps.	Vill	du	läsa	mer	om	dop	så	kolla	på:
www.dopsajten.se

Solnedgång över havet på Sternö
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Boka dop
Ta kontakt med  expeditionen för att 
boka in en tid för dop. Tänk på att det 
i vissa perioder kan vara många barn 
som döps och att det är mycket annan 
verksamhet i kyrkan vilket kan inne-
bära, att om du i förväg bestämt ett da-
tum för dopet, så är just det inte alltid 
möjligt. Ha därför öppet för andra al-
ternativ. Kontakta också församlingen 
om du har frågor och funderingar 
kring dop.

Det kostar ingenting att bli döpt el-
ler att låta döpa sitt barn. Präst, mu-
siker, vaktmästare och kyrka ingår.  
Efter dopgudstjänsten vill många fort-
sätta med ett kalas, men självklart är 
detta inget som man måste. I Rödeby 
församling kan man låna församlings-
hemmets lilla eller stora sal. Detta bo-
kas via expeditionen.

Måste man ha särskilda 
kläder när man döps?
Nej det behöver man inte. Det är en 
gammal tradition att bära vit klädsel 
vid dop. Redan i de allra första kristna 
församlingarna var de döpta klädda 
i vita kläder. I Rödeby församlingar 
finns en dopklänning att låna.

Vad är en fadders 
uppgift?
En fadder ska vara en förebild och en 
förbedjare för den döpte. Fadderska-
pet handlar om viljan att finnas för 

den som döpts, som stöd och inspir-
tion för att den döpte ska kunna växa 
och mogna som människa och kristen. 
Den som är döpt får vara fadder. Per-
sonen ska vara döpt i Svenska kyrkan 
eller i annan kristen kyrka eller sam-
fund.

Får man ha med egna 
dopdikter eller sånger 
vid dopgudstjänsten?
Ja, man får ha egna dikter och sång-
er vid dopgudstjänsten. Det finns en 
särskild ordning för dopgudstjänsten. 
Den innehåller allt det som ett dop i 
Svenska kyrkan ska innehålla och det 
finns utrymme för personliga tillägg. 

Vid samtalet med prästen inför do-
pet brukar man tillsammans förbereda 
och planera dopgudstjänsten. En guds-
tjänst gör man tillsammans, alla kan 
bidra med något. Det kan till exempel 
vara att sjunga med i psalmer och be 
med i böner. Psalmerna har ofta valts 
av barnets föräldrar. Faddrar kan läsa 
bibeltexten om Jesus och barnen. När 
vattnet ska hällas upp i dopfunten kan 
ett syskon, en fadder eller någon an-
nan göra detta.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
trädde i kraft den 25 maj 2018. 
Den nya regleringen ersätter per-
sonuppgiftslagen (PUL).

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
gäller i hela EU och har till syfte 
att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgif-
ter så att det fria flödet av uppgif-
ter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen 
liknar de regler som fanns i 
personuppgiftslagen. På samma 
sätt som idag får man behandla 
personuppgifter med stöd av 
samtycke från de registrerade, för 
att uppfylla ett avtal eller efter en 
intresseavvägning till exempel. De 
registrerade kommer även i fort-
sättningen att ha rätt att få infor-
mation om den personuppgiftsbe-
handling som sker – och den som 
behandlar personuppgifter måste 
ha tillräckliga säkerhetsåtgärder 
för att uppgifterna skyddas på rätt 
sätt.

Läs hur Svenska kyrkan behandlar 
personuppgifter på:
www.svenskakyrkan.se/sa-be-
handlar.svenska-kyrkan-dina-
personuppgifter.

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

Dop i Rödeby församling
Barndop i Rödeby kyrka.
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Kapellet rustas 
för framtiden

Sedan en tid tillbaka pågår renove-
ringen av församlingens lilla kapell. 
En välbehövlig ansiktslyftning efter-
som ingenting gjorts sedan det bygg-
des �9�8.

Så här långt har det dragits nya el-
ledningar och väggarna har putsats  
och målats om. Det kommer också 
monteras nya element under bänkar-
na.

Framöver kommer även fönsterbå-
garna samt stolparna vid entrén att 
bytas ut.

Under �0�9 kommer taket att läg-
gas om.

Kostnaderna för renoveringen be-
lastar begravningsavgiften.

Mats	Svensson
Kyrkoherde

Kyrkogårdens lönnallé

Under en tioårsperiod kommer vi på Rödeby kyrkogård att arbeta 
med vår lönnallé, som är ett samarbete med Länsstyrelsen
i Blekinge.
Vi kommer att ta bort och återplantera våra träd i allén, de befintliga 
träden har dålig vitalitet, svamp angrepp och fått in djup röta i stam.
Detta utgör en fara för besökare, personal samt gravplatser.
Återplanteringen kommer att bestå av svensklönn-skogslönn.
Under 2018 kommer vi att ta ner 5 st lönnar och återplanteringen 
kommer att ske under hösten 2018.
De övriga träden i allen kommer att hamlas tillbaka.

För mera information kontakta kyrkvaktmästare Magnus Fredriksson 
eller Kristian Melkersson på telefon 0455-33 77 40.

Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor
Vilken start på sommarvärmen 
vi fick i maj. Soligt och varmt 
man får hoppas att det finns lite 
kvar till alla som planerar inför 
semestern.  

Vi har haft terminsavslutning 
för barngrupperna och barnkö-
rerna som avslutades med den 
välkända sommarpsalmen 199 
”Den blomstertid nu kommer, 
med lust och fägring stor. Du 
nalkas ljuva sommar”... , som 
man förknippar med skolavslut-
ning och sommarlov.
Jag minns mina sommarlov då 
man sprang barfota hela da-
garna och cyklade till ”Knoppis” 
en badplats i Silltorpsån nedan-
för motorkrossbanan. Hemma 
på Furulund var det många 
barn som var med och lekte. Vi 
hade nära till Röda skolan som 
man sa på den tiden. I skogen 
bakom vårt hus fanns det en 
äng /glänta där vi spelade fotboll 
mest hela dagarna. Den döpte 
vi till ”Indiangläntan” den har 
idag vuxit igen. 
Andra minnen är när vi skulle 
tillverka indianskrudar av höns-
fjädrar. Vi hade höns på den 
tiden och en hund som har en 
stor del i denna historia men 
den får jag berätta vid ett annat 
tillfälle.

En sak som var viktig var att 
den långa grusgången från hu-
set ner till stora vägen varje lör-
dag innan helgmålsringningen 
var räfsad/krattad med en stor 
och lång järnkratta. Man fick dra 
den efter sig, gången var cirka 
90 meter lång, en gång ner och 
sedan tillbaka. Detta tror jag var 
viktigt för min pappa att man 
avslutade veckan med och att 
man på det viset var förberedd 
inför söndagen.

Vi syns i kyrkan.

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Väggarna putsas och målas  om i kapellet.
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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 

Barn- och
Musikverksamheten

Vi börjar igen v. 36.

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 28 augusti
kl 15.00 i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.

Välkommen!

Middagsbön
med lunch

Tisdag 11 september.
Därefter ojämna veckor.
Vi inleder med andakt 

kl 12.00
i församlingshemmet.

Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Konfirmand
2018/2019

Anmäl dig nu!

Mer information på:
sidan 5 eller på:

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!

Följ med på en tur i sommar!

Dädesjö kyrka och Bergdala glasbruk
tisdag 24 juli kl 8- ca kl 17.

Vi besöker Duvemåla, Bergdala glasbruk, Dädesjös gamla
kyrka och Kronobergs slottsruin vid Helgasjön. 

Lunch och kaffe ingår.
Pris: 300 kr. Bokas senast 19 juli.

Elleholms kyrka m m. tisdag 14 augusti kl 13-ca kl 17.
Vi besöker Elleholms kyrka, Laxerian i Mörrum och en tomatodling.

Pris: 150 kr. Bokas senast 9 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!

Tro och livsfrågor?
Kom och var med i våra bibelstudiegrupper.

Församlingshemmet i Rödeby
Start torsdag 6 september kl 14.00-16.00.

EFS Missionshus i Kopparemåla
Start onsdag 12 september kl 13.30-15.30.

Vi träffas varannan vecka.

Vill du veta mer? Ring Wictor 0455-33 77 31
eller läs mer på vår hemsida svenskakyrkan.se/rodeby.
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Mässa med små och stora 1 juli kl 10.00
Apostladagen. Kyrkkaffe.

Musik i sommarkväll tisdag 3 juli kl 18.00
”Alltid dig nära”. Lena Johansson, Amelie Petersson, 
Sara Lundbäck och Olof Lundbäck på dragspel, flöjter, 
gitarr, piano, trummor och sång.

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

Musik i sommarkväll tisdag 10 juli kl 18.00
”Intåg i sommarhagen”. Katarina Andreasson violin och 
piano, Maria Petersson violin och recitation, Linnea 
Holm sång och gitarr.

Mässa med små och stora 15 juli kl 10.00
Kristi	förklarings	dag. Kyrkkaffe.

Musik i sommarkväll tisdag 17 juli kl 18.00
”Klassiska toner i trio”. Linus Lindström sång, 
Maria Karlinius cello och Erik Karlinius piano och orgel.

Gudstjänst med små och stora 22 juli kl 10.00
8	e.	tref. Kyrkkaffe.

Musik i sommarkväll tisdag 24 juli kl 18.00
”Gott och blandat med Brorssons”. Mikaela och
Alexandra med violin, piano, dragspel och sång.

Mässa med små och stora 29 juli kl 10.00
9	e..tref. Kyrkkaffe.

Bygudstjänst i Kopparemåla söndag 29 juli kl 14.00

Mässa med små och stora 5 augusti kl 10.00
10	e.	tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 12 augusti kl 10.00
11	e.	tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 19 augusti kl 10.00
12	e.	tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 26 augusti kl 10.00
13	e.	tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 2 september kl 10.00
14	e.	tref. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 6 september kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 9 september kl 10.00
15	e.	tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 16 september kl 10.00
16	e.	tref. Konfirmandupptakt. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 20 september kl 09.00

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 medverkar.
Kyrkkaffe.

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

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

Musik i sommarkväll

Alltid dig nära tisdag 3 juli
Sara Lundbäck, Amelie Petersson, Olof Lundbäck 

och Lena Johansson på dragspel, flöjter, 
gitarr, trummor och sång.

Intåg i sommarhagen tisdag 10 juli
Katarina Andreasson violin och piano, Maria Petersson 

violin och recitation, Linnea Holm sång och gitarr.

Klassiska toner i trio tisdag 17 juli
Linus Lindström sång, Maria Karlinius cello 

och Erik Karlinius piano och orgel.

Gott och blandat med Brorssons 24 juli
Mikaela och Alexandra med 

violin, piano, dragspel och sång.

Rödeby kyrka klockan 18.00.

Varmt välkommen i sommarkvällen.
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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, torsdag �0.00-��.00 (juni-augusti)
 Lindvägen �4    Tel 04��-�� 77 ��
 Box 4�     rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
 �7� 0� Rödeby   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 ��
 Marie Skyllberg   marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kantor      �� 77 �6, mobil 070�-�7 78 4�
 Lena Johansson    lena.margareta.johansson@svenskakyrkan.se
 
 Barnledare      
 Ihren Karlsson    �� 77 4�, mobil/sms 070�-�7 7� ��
      ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
 Sofia Palmgren   �� 77 ��, mobil/sms 07�8-�7 77 6�
      sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
 
 Församlingspedagog   �� 77 �7, mobil 0709-�� 77 �7
 Moa Arnberg-Håkansson  moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

 Kyrkvaktmästare   �� 77 40, �� 77 4�
 Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson, John Viberg, Johan Hansson
 magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se 
 Tel tid må - fre 09.00-09.�0

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   07��-74 �8 0� 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing, bostad   48� 4�

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


