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Alla barns framtid!

Musik ska byggas utav glädje
Bli lärling hos snickaren!
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Alla barns framtid!

Ċõĕ
ėĲéČĴ

Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

utsatta för hunger och brist på utbildning och läkarvård. Nu i jul går vi
igång med julkampanjen som är riktad
mot just barn, ”Jag är ett liv” inleds 1 i
advent och avslutas Trettondedag jul.
Så var gärna generös och stötta församlingens arbete för en rättvisare
och bättre framtid för ALLA barn. Det
har vi alla ansvar för. Så ger vi genom
gemensamma ansträngningar möjlighet för fler att uppleva en god jul!
Lev evangelium!

Mats Svensson
Kyrkoherde

Döpta

Jennie Svensson
Leo Svensson
Ronia König
Milton Lingebark
Vidar Njåstad
Hugo Lindau
Nelly Johnsson
Elvira Larsen
Moa Åberg
Melissa Johansson
Hilda Torvaldsson
Leo Lindén
Sofia Kamegren
Alma Karlsson

Vigda

Sara Melin och
Martin Krona
Malin Pettersson och
Anders Esbjörnsson
Katarina Lovén och
Jonathan Holgersson
foto: kat c. palasi/ikon

Det står ju inte så mycket om Jesus
barndom i bibeln mer än just Jesus
födelse och besöket i templet som
12-åring, sen är det väldigt tomt på
information. Bibeln har koncentrerat
sig på den vuxne mannen och hans
verksamma år, det är inte ovanligt i
samtida skrifter.
Man pratade inte om barn eftersom
de var en oviktig del i samhället. Det
gick, som ni vet, Jesus emot när han
säger: låt barnen komma till mig och
hindra dem inte. Vi läser detta bibelstycke (Mark 10: 13-16) på alla
våra dop. Jesus vände upp och ner
på mycket av den tidens värderingar
och självklarheter, och gör så än idag.
Barnkonsekvensanalysen som har sitt
ursprung i FNs barnkonvention har
använts i Sverige sedan 2001 som stöd
i beslutsfattandet inom olika verksamheter inom kyrka och det övriga samhället. Det är ändå runt två tusen år
sedan Jesus lyfte fram barnen och det
är först nu vi på allvar tar hänsyn till
dem aktivt i en fast beslutsstruktur…
saker tar sin tid.
Vi har i vår kyrka olika kampanjer
för att stötta och hjälpa barn som är

Avlidna

Linnéa Svensson
Erik Sigfridsson
Margit Pettersson
Margareta Nilsson
William Svensson
Bertil Svensson
Lars-Göran Bernow
Ragnar Olsson

Alla barn har rätt till ett liv utan hot,
våld och övergrepp. Tillsammans ger
vi kraft till en bättre framtid.

ðČı 
ïĪ ĕæĲėàĪēë
íČĪqŇŒŝjĿŕ

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen



Det lyser i församlingshemmet
Konfirmander

Nu har konfirmandåret börjat och det är ett glatt och härligt gäng.
I år har vi delat konfirmanderna i tre grupper för att vi ska kunna ge den bästa
konfirmandundervisningen. Det är tre underbara grupper. Konfirmanderna har
pratat om allt ifrån hur man ska vara ministrant i kyrkan till att var är min plats
och om vem Gud är. Träffarna har varit fyllda med skratt och många tankar och
funderingar.
Det är en spännande tid kvar som väntar oss.

Ungdomsgruppen

I höstas startade vi en ungdomsgrupp som är för de som går i åk 7 och uppåt.
Vi träffas på måndagar klockan 17.00–19.00 i församlingshemmet.
Nu under hösten har vi tittat på film, lagat mat tillsammans och pratat om olika
spännande ämnen.

Apostlarna

Församlingens härliga ledargäng som träffas på onsdagar och hittar på olika
aktiviteter. Vi har bland annat pratat om andaktsmetodik och tittat på film och
även förberett för att prata om Taizé, resan som Apostlarna gjorde i somras.
Samtliga ungdomsgrupper kommer att ha juluppehåll från den 11 december
2017 till den 22 januari 2018.

Moa Arnberg-Håkansson
Församlingspedagog

Skolkyrkan
Kyrkmössen

Under hösten har vi bl a haft besök av alla förskoleklasser i församlingen.
Barnen har hjälpt oss att hitta kyrkmössen som har gömt sig på olika spännande plaster i kyrkan. Mössen har bland annat varit i predikstolen, vid dopfunten och vid altaret. När man har hittat mössen så har de berättat om de olika
platserna och vad de betyder. Det har varit super roligt och spännande att få
leta kyrkmöss och att få träff alla barnen.

Moa Arnberg-Håkansson
Församlingspedagog



Musik ska
byggas
utav
glädje
Änglakören övar i Senapskornet.

Himlaskoj

Himlaskoj är barnkören för 6-7 åringarna.
Då man har mycket spring i kroppen i den åldern
så gör vi mycket rörelser och tecken till musiken.
Vi sjunger om världens barn, om oss själva och om
Gud och kyrkans högtider.
Nu övar vi till Farsdags gudstjänst och snart är det Lucia och jul.
Till våren ska vi ha en kontraktsdag med en välkänd ledare,
Lasse Axelsson som har barnkörerna i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

Änglakören

Änglakören är för 7-9 åringarna.
Här börjar man lära sig stämmor och sjunga i kanon och
naturligtvis är rörelserna viktiga även här.
Vi har sjungit vid Tacksägelsen och ska medverka vid Farsdag
och till Lucia och jul.

Himlaskoj använder mycket rörelser
och tecken när de sjunger.

Tonbyggarna

Tonbyggarna är från 10 år och uppåt.
Här är det stämsång och rytmik och att våga uppträda.
I höst åker vi till Kristianstad och ser Chess på svenska.
Naturligtvis övar vi till Lucia och julspelet, som är tradition på julafton.

Tonbyggarna har varit och sett musikalen Chess.

Kyrkokören

Kyrkokören är för de vuxna. Alla åldrar, gamla och unga, sångvana
eller ovana alla är välkomna. Vi behöver naturligtvis bli lite fler
så kom och prova på.
Vi sjunger både traditionella sånger och gärna med lite rytmer som
i Nicaraguanska bondemässan.
Hjärngympa på hög nivå, men att det är roligt är det viktigaste.
Musik ska byggas utav glädje och av glädje bygger man musik.
Vad vore julen utan kören?

Lena Sturevik
Kantor

Kyrkokören övar i Senapskornet på tisdagar.



Det doftar jul i vårt hus
Snart är det jul igen och det märks
verkligen i våra barngrupper. Det
bakas, pysslas och nynnas på julens
sånger.
Barntimmarna har under terminen
skapat efter höstens färger och växtlighet. Inför advent målar vi ljusstakar
och vi kommer att medverka i Luciagudstjänsten.
Minior-Junior och Lol har under
hösten bland annat haft olika samarbetsövningar och inför Tacksägelsen
smyckade vi kyrkan med fina frukter
och grönsaker som de själva tillverkat.

Fika i Babycafé.

Grupperna är som vanligt med och
skapar julbasaren. Det tillverkas lyktor, tomtar och juldekorationer till
försäljningen och vi kommer även att
ansvara för servering av varmkorv.
Syföreningen kommer stå för lotteriet
och julfikat.
Babycafé och Vuxen-Barn är flitigt
besökta grupper. Vi sjunger och har en
mysig stund tillsammans.
Det märks att det är många nya bebisar i församlingen.

Ihren och Sofia
Barnledare

Minior-Junior har samling.

Barntimmarna gör fina svampar.

Lol bakar kakor.

Söndag 3 december
Första adventsgudstjänst kl 10 U Därefter inleds basaren
Lotterier U Försäljning av hantverk och hembakat
U Julfika U Varmkorv
U Tomten kommer på besök
All behållning går till Julkampanjen,
Svenska Kyrkans internationella arbete.

Välkomna!
Rödeby kyrkliga syförening och
församlingens barn/ungdomsgrupper.



I församlingshemmet finns det fina
Fairtradevaror för både små och
stora till försäljning.
Kanske finner du julklapparna här!

Träet är ett levande material som formas med hantverkarens kunskaper.

Bli lärling hos snickaren
När vi pratar om Jesus så gör vi ofta
det från storvulna, grandiosa gudomliga epitet till väldigt enkla vardagsspråkliga kopplingar. Som Guds son,
vår frälsare och konung till vår broder
och vän. Jesus far som det berättas var
en hantverkare, en snickare. Och det
är sannolikt att Jesus som många andra pojkar följde i sin fars fotspår.
Jag funderade på hur det var att vara
snickare på den tiden och skiljer det sig
från hur det är idag? Därför hörde jag
mig för med en lokal snickare hur det
stod till med det. Något som han uppskattar är att få skapa med sina händer
och att det är bestående. Snickaren
älskar det kreativa att förverkliga sina
egna eller kundens idéer och drömmar
till färdiga konstruktioner. Träet är ett
levande material att forma med hantverkarens kunskaper. En respekt för
materialet och dess förutsättningar.

Låter som att detta är något som kan
gå som en röd tråd genom årtusenden
av hantverkarhänder.
Beskrivningen ovan får mig också
att tänka på hur Gud handskas med
oss. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels
folk. (Jeremia 18:6) Och så är det och
så kommer det att fortlöpande att vara.
Vi människor är ett levande material i
Guds händer som kärleksfullt formas
redan i moderlivet.
Många är de snickare som under
många år först byggt vår kyrka och
sen efterhand reparerat den och restaurerat den. Jag ser flera paralleller
till hur Gud handlar med oss.

låter flöda över oss. Vi människor är
ju de levande stenarna vilka vår kyrka
är uppbyggd av där Gud är kittet som
fogar oss samman till en enda mänsklighet. Utan oss människor, ingen
kyrka. Jesus följde troligen i Josef
fotspår och utbildade sig till snickare,
han fick gå som lärling. Vi är också
lärlingar, nu till Jesus Kristus. Kanske
inte snickarlärlingar utan budlärlingar,
vi som skall sprida det glada budskapet så som dopbefallningen uppmanar
oss att göra. Berätta om vår tro och
erfarenheter av Gud och att i handling
göra Guds ord levande. Vilken spännande uppgift, att få dela tro, dela liv.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Först skapar Gud oss människor i
en längtan till relation med oss, vårdar
oss och reparerar oss i den kärlek Gud


Livet är här och nu
När vi förlorar någon som står oss nära blir mycket annorlunda. Sorg och saknad påverkar oss, men samtidigt
måste vi finna en väg att leva vidare.
I början av nästa år erbjuder vi i Rödeby församling något som vi kallar ”leva vidare grupp”.Den består av några
samlingar där vi möts och samtalar om liv och död, sorg
och glädje, det som varit, det som är och det som ligger
framför.
Tider och datum för dessa träffar bestämmer vi tillsammans när vi möts.

Är du intresserad av att vara med?
Skicka en intresseanmälan till:
Rödeby församling, Box 43,373 03 Rödeby eller via
e-post till mats.a.svensson@svenskakyrkan.se.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Vill du vara med i julspelet?
Julspelet framförs i Gudstjänsten på
julafton i Rödeby kyrka kl 11.00.
Vi övar vid två tillfällen:
Tisdag 19 december kl. 15.00-16.00
i Senapskornet och
Torsdag 21 december kl 13.00-14.00
i kyrkan.
På julafton träffas vi kl 10.00 i kyrkan
för ombyte och genrep.
Anmäl dig senast 11 december till
Lena på telefon/sms 0703-37 78 42.

Julspel i Rödeby kyrka 2016.



Ordföranden har ordet
Hej alla församlingsbor!
Nu har vi ställt om klockan och fått
tillbaka den timmen vi blev av med i
våras . Det innebär mörkare kvällar
som vi får stå ut med till jul men det
räcker inte för vi får gå några månader in på det nya året innan dagarna
blir ljusare. Men det behöver inte
betyda något negativt för det finns
många inneaktiviteter att ägna sig
åt. Visst kan det kännas mysigt med
de mörka kvällarna som ger tillfälle
att umgås, lyssna på musik m m.
Lika viktigt är det med egen tid, tystnad och återhämtning för att orka
med vardagen.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Valdeltagandet i kyrkovalet 17 september 2017 blev det högsta sedan 1934.

Resultat av kyrkovalet
Den 17 september var det Kyrkoval.
Den slutgiltiga röstsammanräkningen
visar på ett valdeltagande på 19,08%,
vilket är det högsta valdeltagandet i
kyrkovalet sedan 1934.
Det är även det högsta antalet röstande i ett kyrkoval någonsin med 984 680
avgivna röster.
Resultat för kyrkofullmäktige i Rödeby församling:

Socialdemokraterna 44,02%
Borgerlig samverkan 24,40%
Hållbar församlingsgemenskap 18,02%
Sverigedemokraterna 13,56%
Valdeltagandet i församlingen ökade
med 6,98% till totalt 21,20%.
I nästa nummer av Församlingsnytt
presenteras det nya Kyrkorådet.

Budgeten 2018
Prognosen för de kommande tre åren
visar på en mer positiv bild än förväntat.
De framtida kostnaderna för 2018 är
reparations och underhållsarbeten. Vi
har planerat att måla om prästgården
utvändigt och sedan är det inplanerat
en renovering av begravningskapellet
på kyrkogården.
Nya stenpelare till Askgravlunden
samt numrerade gatstenar, som markerar gravplats, kommer att inhandlas.
Lönnallén ska hamlas och en del
lönnar bytas ut.

Vid renoveringen av kyrktornet
2016 hittades en ljuskrona som är
skänkt till församlingen 1877 av syskonen Rubin ifrån Bubbetorpsgård i
Karlskrona. Den planerar vi att restaurera och hänga upp i vapenhuset i
Rödeby kyrka 2019.
Budgeten finner du på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Jag håller mig kvar i oktober. Den 31
oktober 1517 spikade Martin Luther
upp de 95 teserna mot avlaten på
slottskyrkans port i Wittenberg. Denna dag fick stor betydelse och kallas
för Reformationens födelsedag. Det
stod klart för Martin Luther att man
ej kunde köpa avlatsbrev med syftet
att själen skulle lämna skärselden
så fort myntet hamnat i pengakistan.
Påven var i stort behov av pengar
till färdigställandet av Peterskyrkan
i Rom och det var till detta bygge
pengarna skulle gå.
På Martin Luthers tid var folk plågade av pest och andra sjukdomar,
krig och hungersnöd. Folks uppfattning var att Gud straffade dem för
deras synder. Hur kunde människor
söka tröst och tilltro till en Gud man
var rädd för. Luther var hårt engagerad för att ge en annan bild av Gud,
inte som en straffande domare utan
en Gud där människor kan söka
tröst, tillit och kärlek. En Gud som
vill mig gott och gör min existens
möjlig. Luther sade: ”Fly ensamheten, jag har mina värsta frestelse när
jag är för mig själv! Dansa, skämta,
sjung, musicera! Djävulen avskyr
musik eftersom den skänker glädje!
Och glöm aldrig att Vår Herre har
humor – använd er gärna av den så
får ni lite färre bekymmer!”
Jag har läst en del om Martin Luther
och hans tankegångar är lika aktuella att praktisera idag. Jag upplever
att det finns mycket glädje bland de
anställda i Rödeby församling och
det håller ……….. borta.
En riktig god jul och ett gott nytt
år tillönskas församlingsbor och
anställda från de förtroendevalda i
Rödeby församling.

Ingemar Johansson
Kyrkorådets ordförande



Anslagstavlan
Taubeafton

med Fritiof och Carmencita.
Medverkande:
Lena Sturevik och
dragspelsvänner.
Onsdag 28 februari
kl 18.30
i församlingshemmet.

Ekumenisk
nyårsdagsmässa
med Filadelfia i Rödeby
1 januari kl 16.00
i Rödeby kyrka.
Senorenteamet medverkar.
Kyrkkaffe.
Välkommen!

Fika 40 kr.
Behållningen går till
Fasteinsamlingen,
Svenska kyrkans
internationella arbete.
Välkommen!

Kroppkakefest
i församlingshemmet
7 mars kl 18.00
Kroppkakor, kaffe och kaka.
Pris 80 kr.
Behållningen går till
Svk internationella arbete.

Musikgudstjänst
Trettondedag jul
6 januari kl 16.00

Välkommen på
veckomässa
i Rödeby kyrka
11, 25 januari
22 februari
22 mars
klockan 09.00

Önskar du besök
av församlingens
besöktjänstgrupp.

Välkommen!

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

Tisdagar ojämna veckor
från och med vecka 3.
Vi inleder med andakt
kl 12.00
i församlingshemmet.
Pris 40kr.
Välkommen till en
god gemenskap!
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Annandag jul kl 10.00.

Kyrkokören med musiker
under ledning av Lena Sturevik.
Varmt välkommen att lyssna till
julens bästa sånger.

Fastlagssöndagen

Söndag 11 februari kl 14.00.
Kyrkokören med musiker.
Kyrkkaffe med semla
i församlingshemmet.
Till förmån för Fasteinsamlingen.

Sandgrenska Manskören
medverkar.

Anmälan till exp. 33 77 33
senast 5 mars.

Middagsbön
med lunch

Musikgudstjänst

Är du intresserad av
att handarbeta?
Rödeby kyrkliga syförening
träffas 1 gång/månad.
Start tisdag 30 januari
kl 15.00 i församlingshemmet.
Kaffe och andakt.
Välkommen!

Barn- Ungdoms- och
Musikverksamheten
Barn och musik börjar vecka 3.
Konfirmander och ungdomar
börjar vecka 4.
Håll utkik på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/rodeby
eller på Facebook
för mer information.
God Jul & Gott Nytt År!

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

Facebook

Du vet väl om att Rödeby församling
finns på Facebook?
Gå in och gilla oss och se
vad som är på gång!

GUDSTJÄNSTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Adventsmässa 3 december kl 10.00
1 i advent. Peter Meijer, trumpet. Kyrkokören och barngrupperna medverkar. Välkomnande av församlingspedagog Moa.
Julbasar med fika, varmkorv, lotterier, hembakat och hantverk i
församlingshemmet.
Gudstjänst med små och stora 10 december kl 10.00
2 i advent. Kyrkkaffe.
Julfest i Kopparemåla lördag 16 december kl 15.00
Kjell Ogenblad, Gudrun och Lennart Karlsson, sång och musik.
Luciagudstjänst 17 december kl 16.00
3 i advent. Barntimmarna, Himlaskoj, Änglakören och
Tonbyggarna medverkar. Glögg och pepparkakor i kyrkan.
Julafton 24 december
kl 11.00 Julgudstjänst med julspel.
Barnkörerna medverkar.
kl 23.30 Julnattsmässa. Kyrkokören medverkar.
Juldagen 25 december Julotta kl 08.00
Anders Johansson och Sara Johansson de Silva, sång.
Julgudstjänst på Elineberg 25 december kl 10.00
Annandag jul 26 december Musikgudstjänst kl 10.00
Kyrkokören med musiker under ledning av Lena Sturevik.
Nyårsbön 31 december kl 10.00
Söndagen efter jul.
Nyårsdagen 1 januari Ekumenisk mässa kl 16.00
Med Filadelfia, Rödeby. Senorenteamet medverkar.
Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Trettondedag jul 6 januari Musikgudstjänst kl 16.00
Sandgrenska Manskören medverkar.
Gudstjänst med små och stora 7 januari kl 10.00
1 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Ljusmässa 4 februari kl 16.00
Kyndelsmässodagen. Barnkörerna och barngrupperna
medverkar. Kyrkkaffe.
Mässa med små och stora 11 februari kl 14.00
Fastlagssöndagen. Kyrkokören med musiker medverkar.
Kyrkkaffe med semla i församlingshemmet till förmån för
Fasteinsamlingen, Svenska kyrkans internationella arbete.
Askonsdagsmässa onsdag 14 februari kl 18.00
Gudstjänst med små och stora 18 februari kl 10.00
1 i fastan. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 22 februari kl 09.00
Mässa med små och stora 25 februari kl 10.00
2 i fastan. Kyrkkaffe.
Gudstjänst med dopfest 4 mars kl 10.00
3 i fastan. Pia Karlsson sjunger barnsånger.
Korv och bröd, kaffe, saft och kaka.
Mässa med små och stora 11 mars kl 10.00
Midfastosöndagen. Lena Sturevik, dragspel. Kyrkkaffe.
Brödförsäljning i vapenhuset till förmån för Fasteinsamlingen.
Mariamässa 18 mars kl 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 22 mars kl 09.00
Påskfest i Kopparemåla 24 mars kl 14.00
Gudstjänst med påskspel 25 mars kl 10.00
Palmsöndagen. Barngrupperna och barnkörerna medverkar.
Påsklunch i församlingshemmet. Anmälan senast 19 mars.
Med reservation för ändringar. Se våra predikoturer
eller www.svenskakyrkan.se/rodeby

Morgonmässa torsdag 11 januari kl 09.00
Mässa med små och stora 14 januari kl 10.00
2 e. trett. d. Kyrkkaffe.
Bygudstjänst i Kopparemåla 14 januari kl 14.00
Mässa med små och stora 21 januari kl 10.00
3 e. trett. d. Kyrkkaffe.
Morgonmässa torsdag 25 januari kl 09.00
Gudstjänst med små och stora 28 januari kl 10.00
Septuagesima. Kyrkkaffe.

Välkommen på dopfest i Rödeby kyrka söndagen den 4 mars
klockan 10.00.
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KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING

Församlingsexpedition 		
Lindvägen 14				
Box 43					
	373 03 Rödeby			
						

måndag, onsdag, fredag 10.00-12.00
torsdag 13.00-15.00
Tel 0455-33 77 33
rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/rodeby

Kyrkoherde 			33 77 30, mobil 0703-37 73 39
Mats Svensson			
mats.a.svensson@svenskakyrkan.se
					
Komminister		
		33 77 31, mobil 0703-37 79 93
Wictor Wallin				
wictor.wallin@svenskakyrkan.se
Föräldraledig fr o m 170904

		
Assistent				33 77 33
Diana Pettersson			
diana.pettersson@svenskakyrkan.se
Kyrkokamrer			33 77 35
Marie Skyllberg			
marie.skyllberg@svenskakyrkan.se
Kantor 				33 77 36, mobil 0703-37 78 42
Lena Sturevik 				
lena.sturevik@svenskakyrkan.se
Barnledare 				
Ihren Karlsson				33 77 41, mobil/sms 0703-37 75 21
						
ihren.karlsson@svenskakyrkan.se
Sofia Palmgren			33 77 32, mobil/sms 0728-57 77 61
						
sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog 		33 77 37, mobil 0709-11 77 37
Moa Arnberg-Håkansson		
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare 		33 77 40, 33 77 42
Kristian Melkersson, Magnus Fredriksson
magnus.fredriksson@svenskakyrkan.se, kristian.melkersson@svenskakyrkan.se
Tel tid må - fre 09.00-09.30
Kyrkorådets ordförande 			
Ingemar Johansson, bostad		36 10 16
Kyrkofullmäktiges ordförande
Siv Majing, bostad			482 41
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