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

Ihren, Lena och Maj-
Britt lagar utsökt hus-
manskost och bakar 
fantastiska kakor till 
kaffet.

För datum och tid 
se anslagstavlan på 
sidan 10.
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nom alla våra medarbetare, i vår kyrko-
handbok, ropas ut från Rödebybackens 
snöklädda podium. Ropar ut: följ med 
och se! Se Rödeby församling!

Mats Svensson
Kyrkoherde

Döpta
Gustav Svensson
Nilma Pöllänen
Alice Andersson Gustafsson
Jakob Karlsson
Wilhelm Hansson
Melker Erngård
Kejla Helgesson
Jamie Håkansson
Athena Stattin

Avlidna
Hans Olof Andersson
Ragnhild Ottosson
Linnéa Elmquist
Gösta Svensson
Margareta Jarlenfors
Stina Abrahamsson
Arne Håkansson
Gösta Gustafsson
Kjell Bengtsson
Kurt Andersson

Följ med och se!
Julen vara ända till påska men det är 
inte sant, det är inte sant, för där emellan 
kommer fasta. Hur många gånger har vi 
inte sjungit denna sång under åren i ju-
letid? Och nu i skrivandes stund befin-
ner vi oss i fastetiden med snön och ky-
lan som håller Rödeby i ett fast grepp. 
Vi tvingas till att dra ner på tempot och 
våra ambitioner då vintern inte låter oss 
hålla på i den fart som vi brukar. En tid 
som kanske hjälper oss till reflektion 
inför vår sårbarhet när ett modernt sam-
hälle inte helt orkar värja sig mot vin-
terns frusenhet. Vi kanske får avstå från 
det vi tar för givet under året i övrigt 
som fungerande kollektivtrafik, matle-
veranser, plan och torr mark att gå på 
som gör våra fotsteg säkra.  Vi utsätts 
för frusna fingrar och tår samtidigt som 
röster av jubel hörs från Rödebybacken 
när pulka och skidor tar sig ner för bran-
ten på det vita snötäcket. Och det är mot 
jublet på påskdagen vi nu närmar oss. 
Genom påskveckans vånda, svek och 
smärta. 

Vi har alla våra påskveckor i våra liv 
som återkommer i olika former. Genom 
våra motgångar och hur vi hanterar dem 
formas vi till de människor vi är. Vilka 
val vi gör, vilka vägar vi tar i livet gör 
alltid skillnad för vår framtid. Ofta be-
hövs det mod när vi står i korsvägen 
därför är det gott om vi kan konsultera 
någon om hur vi skall tänka och göra i 
varje given situation. Vi har en vän om 
aldrig sviker som ger de bästa råd, om 
vi bara lyssnar. 

Under det senaste året har försam-
lingens anställda och förtroendevalda 
tillsammans arbetat med ett slags råd-
givningsdokument. Det heter försam-
lingsinstruktion, FIN, och blev antaget 
av domkapitlet i år. Här står i grova 

drag vad vi som församling vill göra 
som pekar i en viss riktning, ett visions-
dokument. Det säger, det här vill Rö-
deby församling! Det hjälper oss i olika 
beslut som tas, och det är väldigt många 
under ett år. Läs mer om det i den sär-
skilda artikeln på sidan 4.

Vår skara av förtroendevalda har i 
och med den nya mandatperioden del-
vis slutat och andra har tillkommit. Jag 
vill tacka alla förtroendevalda som sut-
tit med i kyrkoråd och i kyrkofullmäkti-
ge för allt det fina arbete ni gjort! Och i 
nästa andetag välkomna nya och gamla 
att fortsätta det goda arbetet för Rödeby 
församling. Ni är viktiga! 

En annan glädje och förväntan är att 
vi i år får en ny kyrkohandbok med ny 
och reviderad kyrkomusik. I kyrko-
handboken står hur vi utför våra guds-
tjänster från söndagsmässan till dop och 
begravning med olika formuleringar 
och böner. Den som vi använder i dag 
men kommer att ersätta i pingst är från 
�986 som i sin tur ersatte �94� års kyr-
kohandbok. Arbetet med den nya vi får 
i år började i samband med att vi fick 
nya bibelöversättningen, Bibel �000. Så 
det har tagit sin tid. 

Som gudstjänstdeltagare kan man 
märka skillnaden att det finns fler al-
ternativ i formuleringar, böner och tex-
ter. Ett mer inkluderande språk och det 
kanske inte upplevs som några stora 
förändringar i sak men det är juste-
ringar som är viktiga då vårt teologiska 
förhållningssätt förändras över tid, som 
vad Gud är, visar sig och vad Gud vill 
med våra liv. 

Påskjublet sträcker sig genom fram-
tidstro i vår församlingsinstruktion, ge-
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FIN(N) vår vision!
I varje församling skall det finnas 
en församlingsinstruktion, FIN, som 
anger hur församlingen fullgör sin 
grundläggande uppgift. Så står det i 
vår kyrkoordning det som förr kalla-
des för kyrkolagen. FIN skall revide-
ras minst vart fjärde år.

Så, vad skall FIN vara bra för? Jo, 
där står hur vi vill arbeta just i vår för-
samling med vår vision för ögonen. 
Fyra viktiga områden lyfts fram. Det är 
hur vi arbetar med gudstjänsten, med 
undervisning, diakoni och mission? 
Varje FIN utgår från sin församling. 

Vilka det är som bor här? Hur många 
är vi? Vad finns det för åldersgrupper, 
skolor, arbetsplatser, omvårdnadsbo-
enden som Elineberg t.ex.?

Vi kartlägger i FIN vilka behov vi 
tror att församlingen har, vilka fram-
tida behov som kan komma. Och vi 
formulerar vad Rödeby församlings 
uppdrag är för de närmsta fyra åren. 
Som att vi vill att alla skall känna ge-
menskap i våra gudstjänster och känna 
sig sedda. Och att gudstjänsten skall 
väcka till nyfikenhet och tro på Guds 
rike. Att vi vill utveckla samarbetet 

med skolorna som att 
erbjuda Bibeläventy-
ret, ett pedagogiskt 
sätt att berätta om bi-
beln, och att öka för-
samlingens närvaro 
där.

Kyrkans grundläg-
gande arbete är att 
fira gudstjänst, be-
driva undervisning 
samt utöva diakoni 
och mission. Guds-
tjänst har vi talat 

om och undervisning kan handla om 
fördjupning av vår tro som i medita-
tion eller gemensamma bibelstudier. 
Det kan vara att väcka nyfikenhet för 
Kristus och evangeliet. Inspirera till 
att utforska hur ett liv med Kristus kan 
vara. Som i vårt konfirmandarbete.

Diakonin är att möta våra med-
människor som längtar efter att bryta 
ensamheten, längtar efter att dela 

Konfirmandarbetet ingår i kyrkans grundläggande uppgift då vi undervisar på vägen till konfirmationen.

Vi vill bl a att alla ska känna gemenskap i våra gudstjänster. Med diakonin vill vi öppna upp för ge-
menskap t ex genom våra luncher.
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Ordföranden har ordet

Hej alla församlingsbor. 
Jag heter Göran Karlsson och är 
ifrån årsskiftet, den nya ordföran-
den i kyrkorådet. 
För denna mandatperiod har vi 
representanter från samtliga no-
mineringsgrupper. Bara detta i sig 
blir en utmaning.

Jag är också kyrkvärd, ett upp-
drag som jag haft sedan 2014.

Tillsammans med personal och 
förtroendevalda har vi fortsatt vårt 
arbete med församlingsinstruktio-
nens vision, detta dokument skall 
leda och styra oss i vårt uppdrag 
under kommande mandatperiod. 
Våra grundläggande uppgifter är 
att fira gudstjänst, bedriva under-
visning samt att utöva diakoni och 
mission. 

För övrigt sjuder församlingen av 
liv i alla verksamhetsgrupper och 
aktiviteter.
Det är glädjande att så många be-
sökare kommer till gudstjänster-
na. Att besöka kyrkan är ett sätt 
att stärka sin tro och att känna 
samhörighet med andra. Just den 
samhörigheten och delaktighe-
ten tycker jag är viktig. Men tron 
utövas ju inte bara i kyrkobesök, 
även i det lilla kan man finna ro.

Vi vill arbeta för att vara en egen 
församling där alla är viktiga. 
“Ingen kan göra allt, men många 
kan göra något”.

Får jag avsluta med att citera 
några rader ur en av 
Dan Anderssons visa:
”Omkring tiggaren från Luossa”:
”Det är något bortom bergen, 
blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, 
bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och viskar, går 
och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden den 
är icke riket ditt”!

”Följ med och se”!
Vi ses i kyrkan.

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Kyrkorådet och arbetslaget har under det senaste året tillsammans arbetat fram För-
samlingsinstruktionen för de kommande åren. Följ med och se!

andlighet eller en bit mat vid våra 
tisdagsluncher. Med diakonin vill vi 
bryta upp isolering och öppna upp för 
gemenskap. Diakonin vänder sig till 
alla åldersgrupper och livssituationer. 
Vår besöksgrupp är ett exempel för 
detta.

Mission är att sprida evangeliet, 
det glada budskapet, och det gör vi i 
Rödeby genom att göra församlingen 
synlig med besök på skolor, besöka 
Elineberg, att vi har olika slags sam-
arbete med affärer och föreningar. Vi 
bjuder in med Jesu ord: Följ med och 
se!

Detta var ett utdrag ur vår försam-
lingsinstruktion. Detta blir den platt-
form eller skall vi kalla det en grund 
för alla beslut som tas i kyrkoråd, 

kyrkofullmäktige och det löpande 
församlingsarbetet runt vår verksam-
het och fastigheter. Allt till Rödebys 
församlings bästa. Det är en hjälp och 
stöd så som en vision och längtan 
skall vara. 

Under det senaste året har arbetslag 
och förtroendevalda grundligt sam-
talat, diskuterat och landat i det som 
vi nu får kalla vår alldeles egna vi-
sion om en församling som vill göra 
Jesus Kristus känd. Vill du läsa FIN 
i sin helhet finns den på vår hemsida 
och naturligtvis som papperskopia att 
hämta på expeditionen.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Vi sprider evangeliet genom att göra församlingen synlig t ex på Rödebydagen.
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Vid rodret!

Kyrkorådet i Rödeby församling 2018-2021.
Bakre raden fr v: Mats Svensson (kh), Magnus Johansson, Laila Karlsson, Siv Majing, Lena Persson (vice ordförande), Ingemar 
Johansson, Ulf Danielsson, Marianne Abrahamsson, Thomas Petersson.
Främre raden fr v: Evy Andreasson,  Göran Karlsson (ordförande), Erland Olsson, Birgit Johansson, Ingegerd Holm.
Saknas på bilden: Ingela Sadelsten, Ingbritt Pettersson, Anette Ivekull.

Vid nya kyrkofullmäktiges första sammanträde den �� 
november �0�7 utsågs det nya kyrkoråd som ska leda för-
samlingen under nästa mandatperiod. Till ny ordförande i 
kyrkorådet valdes Göran Karlsson och till vice ordförande 
valdes Lena Persson.

Kyrkorådet ansvarar för mål och inriktning av verksam-
heten och ser tillsammans med församlingspersonalen 
till att de grundläggande uppgifterna – att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning, utöva diakoni och mission blir ut-
förda.

Det nya kyrkorådet mottogs på Fastalgssöndagen 
den �� februari.

Resultat vid kyrkovalet för kyrkofullmäktige i
Rödeby församling:  
Socialdemokraterna 44,0�% 
Borgerlig samverkan �4,40% 
Hållbar församlingsgemenskap �8,0�% 
Sverigedemokraterna ��,�6% 

Valdeltagandet i församlingen ökade med 6,98% till totalt 
��,�0%.

Insamlade medel under 2017

Under fjolåret samlade Rödeby församling in 45 461 
kronor till Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi har bland annat haft bössinsamling och sålt prästost 
lokalt i affärerna. Vi har haft temakvällar så som Kropp-
kakefest och Lasse Berghagenkväll, julbasar vid första 
advent samt brödförsäljning och kyrkkaffe med semla 
vid fastan.
I summan ingår även kollekter under året.
 
Stort tack till alla som bidragit - ni gör stor skillnad i kam-
pen för alla människors rätt till ett värdigt liv. 
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Evy Andreasson

1. Evy varför ställer du upp i Kyrkorådet?
Svar: Har intresse för kyrkan. Vill ta ansvar. Önskar 
föra vidare min tro.

2. Vilka förväntningar har du under 
mandatperioden?
Svar: Att få fortsätta vara en egen församling. 
Vill arbeta med fastigheterna.

3. Om du ser tillbaka på tidigare mandatperioder 
då du varit med, vad har varit roligt eller svårt?
Svar: Glädje att få träffa och diskutera och ventilera 
tro. Har varit olika svårigheter på vägen men jag gil-
lar utmaningar.

4. Vad ser du för fördelar med olika bakgrunder 
på kyrkorådsledamöterna?
Svar: Väldigt viktigt med olika professioner, livserfa-
renheter. Mångfald!

5. Någon speciell fråga du vill arbeta med de kom-
mande fyra åren? (mandatperiod)
Svar: Fastigheter.

Anette Ivekull

1. Anette varför ställer du upp i Kyrkorådet?
Svar: För att vara med och påverka. Upplever att kyr-
kan finns men syns inte. Vill arbeta för ökad synlig-
het av kyrkan, bevara vår kristna tro med allt vad det 
innebär med traditioner osv.

2. Vilka förväntningar har du under 
mandatperioden?
Svar: Att få lära mig allt om vad det innebär att vara 
förtroendevald inom kyrkan och att få komma med 
lite nya idéer och få vara med och påverka.

3. Om du ser tillbaka på tidigare mandatperioder 
då du varit med, vad har varit roligt eller svårt?
(Är ju inte aktuellt för dig ännu!)

4. Vad ser du för fördelar med olika bakgrunder 
på kyrkorådsledamöterna?
Svar: Att alla kan tillföra något utifrån sina kunskaper 
och erfarenheter.

5. Någon speciell fråga du vill arbeta med de 
kommande fyra åren? (mandatperiod)
Svar: Hur vi får fler att stanna kvar som medlemmar 
och hur vi får fler till kyrkan, Gudstjänstutveckling.

Med för troende valda!

Evy Andreassonch och Anette Ivekull.
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Nu har det åter blivit dags för församlingens populära ut-
flykter med Ingegerd Holm.

Edestads kyrka med Susanne Demåne
onsdag 27 juni klockan 13- ca kl 17.
Vi besöker den gamla kyrkan i Edestad och offerkällan. 
Strax intill ligger den nedlagda skolan där Susanne De-
måne, en levnads-konstnär, gör sina konstverk. På Björ-
ketorps gård kan man köpa hemmagjord glass av olika 
smaker. Vid Björketorpsstenen stannar vi för en liten kaf-
fepaus.Pris ��0 kr. Bokas senast den 20 juni.

Dädesjö kyrka och Bergdala glasbruk 
tisdag 24 juli klockan 8 - ca 17.
Vi börjar dagen med att dricka förmiddagskaffe på 
Duvemåla som Vilhelm Moberg skrev om i Utvandrarna. 
På Bergdala glasbruk kan man se glasblåsning eller handla 
någon glaskonst med hem. Vi fortsätter i det småländska 
landskapet och kommer till Dädesjö och den gamla vackra 
kyrkan som vi besöker. Lunchen intar vi på Rastplats Inna-

ren Cafiket med vacker sjöutsikt.
Vid Kronobergs slottsruin vid Helgasjön stannar vi för en 
kaffepaus innan vi åker hemåt.
Pris �00 kr. Bokas senast den 19 juli.

Elleholms kyrka 
tisdag 14 augusti klockan 13 – ca. 17.
Vi besöker den tidigare staden Elleholm som ligger vid 
Mörrumsåns utlopp. Kyrkan är från �600-talet och har er-
satt en tidigare kyrka. På Laxerian i Mörrum dricker vi ef-
termiddagskaffe innan vi gör ett besök på en tomatodling 
där man kan köpa tomater med hem.
Pris ��0 kr. Bokas senast den 9 augusti.

Bokning sker till expeditionen på tel 04��-�� 77 ��
eller via e-mail till: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att resa med oss!

Med reservation för ändringar.

Sommarens utflykter
Foto: demåne.se, pixabay.com, SFV

Konst av Susanne Demåne, glasblåsning, Dädesjö gamla kyrka och Mörrumsån.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Påskafton
Är i kristen tradition en ”tom” dag, då Jesus
ligger i graven och kyrkan förbereder sig för

uppståndelsens stora glädje.

Påskdagen
Är dagen då kyrkan firar Jesus seger över
döden genom sin uppståndelse. Ofta görs

detta genom en påsknattsmässa som inleds
i mörker och sorg, men avslutas i ljus och
glädje. Påskdagen infaller alltid den 1.a

söndagen efter 1.a (Metonska) fullmånen efter
vårdagjämningen. Eftersom de västliga kyrkorna

och de östliga, det vill säga de ortodoxa, kyr-
korna

använder olika kalendrar infaller påsken vid olika
tillfällen.

Annandag påsk
Är dagen då Emmausvandrarna mötte, vandrade
tillsammans med, åt med och då kände igen den 

uppståndne Jesus. 
Dagens tema är ”Möte med den uppståndne” och

handlar om ditt och mitt möte med honom som
är dödens överman. 

Denna dag firas ofta olika former av Emmaus-
mässor,

vandringsmässor i våra kyrkor.

Vi söker 
gravrättsinnehavare

Då tidigare gravrättsinnehavare avlidit 
söker vi anhöriga till följande gravar.

R GA NV 168
R GA SV 99,100 och 111
R GA SÖ 86
R GA vnp 54
R GA önp 28
R NY NÖ 30 och 103

Vid frågor kontakta kyrkvaktmästare:
Kristian Melkersson på telefon
0455-33 77 40 eller e-mail
kristian.melkersson@svenskakyrkan.se

Magnus Fredriksson på telefon
0455-33 77 42 eller e-mail
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se

Sommarjobb för ungdomar
Är du född -00, -01 eller -02 kan du i år söka 
feriearbete på kyrkogården i Rödeby.
Vi kommer erbjuda sex ungdomar 
100 timmars arbete vardera.
Du kan söka till någon av följande perioder: 
vecka 25-27, 28-30 eller 31-33.

Arbetet består av lättare trädgårdsskötsel.

Är du intresserad skicka in en ansökan och några 
ord om dig själv senast den 6 april till:
Rödeby församling
Box 43, 373 03 Rödeby eller 
via e-post: rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Marie Skyllberg
på telefon 0455-33 77 35 eller via e-post
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

Stilla veckan
Palmsöndagen

Är ägnad till minnet av Jesus intåg i
Jerusalem, då folket hälsade honom med 

Hosiannarop och palmkvistar.

Dymmelonsdagen
Är dagen då Judas kom överens med 

översteprästerna att förråda Jesus,
därav namnet den dova onsdagen.

Denna dag kläddes nämligen kläppen
i kyrkklockorna med halm eller ersattes

med en träkläpp för att påminna om
Judas svek. Det är även denna dag

som barnen sätter lappar på varandras
ryggar för att utse en Judas.

Skärtorsdagen
Är dagen då Jesus instiftade nattvarden.

Vid denna måltid tvättade Jesus även
sina lärjungars fötter för att ge dem ett

exempel på hur de skulle tjäna varandra.
Ordet skära är ett gammalt ord för att rena.

Långfredagen
Är den dagen då Jesus dömdes, torterades,

korsfästes och dog på Golgata. 
Dagen blev en lång, hemsk, svart dag för Jesus 
och är kyrkans stora sorgedag. Gudstjänsterna
denna dag uttrycker det genom att vara mycket

avskalade.
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Anslagstavlan

Önskar du besök
av församlingens
besöktjänstgrupp.

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

Musikandakt
Forsakören från Degeberga

sjunger vårsånger.
Under ledning av

Sonny Gustafsson.

Lördag 5 maj kl 14.00
i Kopparemåla.

Välkommen!

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 

Gökotta
Kristi himmelsfärds dag

10 maj vid 
Vikasjön i Buggamåla.

07.30 Gökotta.
Lena Sturevik 

sång och dragspel.
08.30 Fisketävling
09.30 Grillning och

prisutdelning.

Medtag fikakorg 
och något att grilla.

I samverkan med 
Ledja Byalag.

Välkommen!

Musik i pingsttid
med Kyrkokören
Annandag pingst
21 maj kl 18.00
i Rödeby kyrka.

Välkommen!

Friluftsgudstjänst
i Yasjö

Hos Ingemar Johansson.
Söndag 24 juni kl 16.00.

Medtag fikakorg.
Grillen är tänd.

I samverkan med
Stubbelycke hembygdsförening

Välkommen!

Middagsbön
med lunch
27/3, 10/4, 

24/4, 8/5, 22/5.
Vi inleder med andakt kl 12.00 

i församlingshemmet.
Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Terminsavslutning
Söndag 27 maj kl 10.00
Gudstjänst i kyrkan där

barngrupperna och
barnkörerna medverkar.

Utdelning av Bibel för barn.

Efteråt blir det ponnyridning, 
korvgrillning m m.

Picknick i gröngräset.
Medtag fikakorg.

Välkommen!

Rödebydagen
Lördag 2 juni

klockan 10-15.
Ni träffar oss på torget.

Välkommen!

Påsklunch
Palmsöndagen

25 mars
i församlingshemmet
 efter Gudstjänsten 

som börjar kl 10.00.

Vuxen 100 kronor, barn 50 kr.
Behållningen går till

Svk internationella arbete.

Anmälan till exp.
 33 77 33 senast
måndag 19 mars.

 

Kyrkofullmäktige
Sammanträde i

församlingshemmet
onsdag 13 juni

kl 19.00.

Jeanssons Donationsfond
Flickor födda i Rödeby församling 
under åren �998, �999 och �000

 kan söka premier ur ovanstående fond.

Blanketter för ansökan 
finns på församlingsexpeditionen 

i Rödeby tel 04��-�� 77 ��.
Ansökan lämnas 
senast �6 maj.

Ytterliggare upplysningar genom 
Ingegerd Holm tel 04��-48� 04.

Martin Thunells stiftelse
Till behövande barn och 

ungdomar upp till 16 år som
bor i  Rödeby församling.

Till föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet 

inom församlingen.

Ansökan senast 29 mars till:
Martin Thunells stiftelse

Lena Persson
Tibbamåla 206, 373 44 Rödeby
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Mariamässa 18 mars kl 10.00
Jungfru Marie bebådelsedag. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 21 mars kl 18.00

Morgonmässa torsdag 22 mars kl 09.00

Påskauktion i Kopparemåla lördag 24 mars kl 14.00

Gudstjänst med påsktema 25 mars kl 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna visar upp påskbordet och har 
kycklingutställning. Barnkörerna sjunger.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan. Se sid �0.

Skärtorsdagsmässa 29 mars kl 18.00
Altarets avklädande.

Långfredagsgudstjänst 30 mars kl 10.00
Amelie Petersson, tvärflöjt och sång.

Påsknattsmässa lördag 31 mars kl 23.30

Påskdagsgudstjänst 1 april kl 10.00
Kyrkokören sjunger. Kajsa Koski-Vähälä, tvärflöjt.
Påskliljor och påskgodis.

Annandag påsk måndag 2 april kl 14.00
Mässa i Kopparemåla. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 5 april kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 8 april kl 10.00
� i påsktiden. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 15 april kl 10.00
� i påsktiden. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 19 april kl 09.00

Konsert i Amiralitetskyrkan lördag 21 april kl 17.00
Med barnkörer från Karlskrona, Nätttraby, Ronneby och Rö-
deby under ledning av Lasse Axelsson.

Musikgudstjänst söndag 22 april kl 18.00
4 i påsktiden. Blekingemässan framförs av Kyrkokören
och folkmusiker. Hamboringen dansar.

Mässa med små och stora 29 april kl 10.00
� i påsktiden. SPF-kören medverkar. Kyrkkaffe.
Födelsedagsfest för församlingens 80-, 8�-, 90-99 åringar
födda januari-juni.

Veckomässa onsdag 2 maj kl 18.00

Musikandakt lördag 5 maj kl 14.00 i Kopparemåla
Forsakören från Degeberga sjunger vårsånger under ledning 
av Sonny Gustafsson. 

Gudstjänst med små och stora 6 maj kl 10.00
Bönsöndagen. Barnkörerna sjunger. Kyrkkaffe.

Gökotta torsdag 10 maj kl 07.30 vid Vikasjön i Buggamåla
Kristi himmelsfärds dag. Lena Johansson sång och dragspel.
08.�0 Fisketävling. 09.�0 Grillning och prisutdelning. Medtag 
fikakorg och något att grilla. I samverkan med Ledja Byalag.

Mässa med små och stora 13 maj kl 10.00
Söndagen före pingst. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 17 maj kl 09.00

Konfirmation med mässa 19 maj kl 10.00, 13.00 och 15.00

Mässa med små och stora 20 maj kl 10.00
Pingstdagen. Kyrkkaffe.

Musikgudstjänst måndag 21 maj kl 18.00
Annandag pingst. Kyrkokören sjunger..

Veckomässa onsdag 23 maj kl 18.00

Gudstjänst med små och stora 27 maj kl 10.00
Heliga trefaldighets dag. Terminsavslutning för barngrupperna 
och barnkörerna. Utdelning av Bibel för barn.
Efter gudstjänsten blir det korvgrillning, ponnyridning m m. 
Picknick i det gröna. Medtag fikakorg.

Morgonmässa torsdag 31 maj kl 09.00

Rödebydagen lördag 2 juni kl 10.00-15.00
Vi finns på torget. Kaffeservering m m.

Mässa med små och stora 3 juni kl 10.00
� e. tref. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 10 juni kl 10.00
� e. tref. Kyrkkaffe.

Veckomässa måndag 11 juni kl 18.00

Morgonmässa torsdag 14 juni kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 17 juni kl 10.00
� e. tref. Utdelning av premier ur Jeanssons Donationsfond. 
Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 23 juni kl 10.00
Midsommardagen. Gamla Vis- och Spelmansklubben 
medverkar. Kyrkkaffe.

Friluftsgudstjänst i Yasjö söndag 24 juni kl 16.00
Johannes Döparens dag. Hos Ingemar Johansson. Medtag fikakorg. 
Grillen är tänd. I samverkan med Stubbelycke hembygdsförening.

Morgonmässa torsdag 28 juni kl 09.00

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Med reservation för ändringar. Se våra predikoturer
eller www.svenskakyrkan.se/rodeby
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 Församlingsexpedition   måndag, onsdag, fredag �0.00-��.00
 Lindvägen �4    torsdag ��.00-��.00
 Box 4�     Tel 04��-�� 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 ��
 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 (fr o m �/4)
 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


