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Välkommen till en god gemenskap när vi äter lunch 
tillsammans i församlingshemmet.
Lunchen serveras varannan tisdag, ojämn vecka.
Vi inleder med middagsbön klockan 12.00.
Pris 40 kronor. Sista lunchen för terminen 18/12.
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Lyft blicken mot ljuset
“I himmelen, i himmelen, själv alla 
väsens Far med Sonen och Hugsva-
laren en evig boning har.” Orden är 
från psalm �69 och vi sjöng den på 
alla själars dag. Den dag på året då vi 
tänder ljus i gudstjänsten för de som 
under året har lämnat oss. En stund 
för eftertanke, sorg och tröst. Trösten 
som vi kan finna i att dela sorgen med 
andra, trösten i att finna en form att 
formulera sorgen i, trösten om att i det 
tända ljusets låga finna hoppet om ett 
liv som fortsätter i någon form ”i him-
melen, i himmelen.

Vi söker oss efter Hugsvalaren, ett 
gammalt svenskt ord som betyder 
”svalka sinnet” det vill säga, trösta. 
Detta är från Jesus avskedstal om att 
Fadern skall sända ”tröstaren/hjälpa-
ren till dem när Jesus är borta. Därav 
hugsvala, trösta.

Vi sträcker oss efter trösten i de 
olika former som de kommer till oss, 
i ljuslågan, i minnen och i människor 
vi möter. Det är intressant att den he-
lige Anden lyfts fram i slutet av Jesu 
levnad för som ni vet har Anden en 
mycket central roll i Jesu och hans 
släktning Johannes tillblivelse. Äng-
eln Gabriel besöker både Jesu mor 
Maria och Johannes mor Elisabeth 
för att meddela dem att helig Ande är 
verksam i deras liv, skapar liv.

Hoppets och förväntans låga tänds 
�:a advent och byggs på fram till jul-
aftonens glittrande paradisträd då vi 
drömmer om att nu är paradiset här, 
det som vi förlorade på vägen. Vad 
exakt är paradiset för oss? Säkert lika 
många svar som personer vi ställer 
frågan till. För mig handlar det om 
relation. Den relation bibelns skapel-
seberättelse vill förmedla med Adam 
och Eva och som går förlorad på grund 
av oss själva. När vi går emot Guds 
ordning, den ordning som ormen ifrå-
gasätter och vi hamnar i ordningens 
motsatts, kaos. Skapelseberättelsens 
grundbult är att Gud skapar ordning i 
en kaostillvaro som blir basen till pa-
radiset. Gud vill återföra oss till para-
diset och Gud har gett oss verktygen 

till det. Han har sänt oss sin son för 
att undervisa oss i tal och handlingen 
om kärlekens väg. En snirklig väg då 
våra egons tillkortakommanden på-
verkar vägens sträckning och beskaf-
fenhet. Där finns fallgropar, hinder 
över vägen och inte så sällan är det en 
mycket besvärlig uppförsbacke. Det 
är fullt förståeligt att vi då tappar både 
ork och lust att fullfölja vår vandring. 
Det är då vi behöver lyfta blicken upp 
mot ljuset som leder oss på de rätta 
vägarna fram till vårt paradisträd, där 
kärleken får fritt spelrum. Det är då 
vår själ får vila i stilla natt i väntan att 
juldagsmorgon glimmar för dig och 
mig. Jag önskar er alla en julefrid där 
sämja och kärlek råder.

Mats Svensson
Kyrkoherde

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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Unga ledare på vift
Under denna höst har vi �0 glada nya unga ledare. De går en le-
darutbildning tillsammans med fyra andra församlingar: Vä-Gärds 
Köpinge, Kristianstad, Frilevstad och Sölvesborg. 

Vi kommer under denna utbildning att ha olika teman som t ex 
hur man jobbar med trygga möten, hur man kan vara en bra ledare 
och hur man kan jobba med bibeln på ett bra sätt som ung ledare och 
även hur man jobbar med konfirmander. Det är ett mycket lärorikt 
år och denna gedigna utbildning kommer att avslutas med en studie-
resa till Rom. 

Ungdomarna är en stor del av vår församlingsverksamhet. De 
kommer, som en del av deras utbildning, att vara med i olika verk-
samheter för att känna sig delaktiga i församlingen.

Läs gärna deras egna berättelser om en del av utbildningen.

Moa Arnberg Håkansson
Församlingspedagog

Nattkamp i Ulricehamn
Under helgen den 6-7 oktober var några 
av vi Unga ledare i Rödeby församling 
på ett äventyr i Ulricehamns skogar. 
Varje år anordnas en så kallad nattkamp 
för medlemmarna i Svenska Kyrkans 
Unga från flera distrikt. Detta året hölls 
det i Tvärreds skogar en bit utanför Ulri-
cehamn. Vi fick pröva våra överlevnads-
kunskaper och samarbetet sattes på spel. 
Totalt medverkade ungdomar från fem 
olika distrikt från olika delar av landet 
tillsammans i en kamp i trädfolkets land i 
en rad olika utmaningar. 

Resan började tidigt på lördagsmorgo-
nen med en bussresa från Rödeby till 
Bergåsa station där vi tog tåget vidare 
mot Kristianstad. Då vi i vår Unga ledare 
utbildning samarbetar med bl.a. Kristian-
stad och Vä-Gärds Köpinge, var det här 
vi samlades för att sedan tillsammans åka 
buss upp till Ulricehamn. Innan vi var 
riktigt framme vid lägerplatsen firade vi 
självklart gudstjänst tillsammans i Tvär-
reds kyrka. Denna handlade om dopet 
och dopets påminnelse. Väl framme där 
vi skulle bo för natten/morgonen slog vi 
upp tältet, som efter ett tag och bra sam-
arbete blev väldigt fint. När vi hade gjort 
oss hemmastadda åt vi lite middag och 
började ladda för den utmanande natten.

Då det var en kall och regnig natt vi 
hade framför oss klädde vi på oss rejält 
med kläder. Vi blev indelade i en grupp 
med några ungdomar från Köpinge och 
pratade ihop oss innan det var dags att ge 
sig ut på den en och en halv mils långa 
vandringen i skogen. Vi fick med oss lite 

material längs med vägen 
och vid klockan �0:�0 var 
det vår tur att ge oss ut i 
skogen. Vi hade fått berättat 
för oss att det skulle finnas 
åtta stationer utsatta längs 
med vägen så vi började 
vandringen mot första sta-
tionen.

Vi fick längs med vår fem 
timmars långa vandring stö-
ta på olika trädfolk, det var 
allt från tallens folk till bo-
ken och ekens folk. Station 
efter station fick vi lära oss 
om olika saker, det var allt 
från att tända en säker eld, 
till att lista ut vilken saga det talades om 
eller para ihop rätt bibelberättelse med 
rätt bild. Men om man är ute på en lång 
vandring i natten måste man också fylla 
på energin med lite mat på matstationen. 
Efter påfylld energi fortsatte vandringen 
med fler intressanta och lärorika statio-
ner. På varje station fick vi samarbeta för 
att lösa problemet och därmed få så bra 
poäng som möjligt. Under vandringarna 
mellan stationerna pratade vi med var-
andra och kom varandra närmare. Vi tog 
oss igenom kluriga stationer och regnigt, 
ruggigt väder med hjälpen av varandra.

Tillslut runt tvåtiden på morgonen såg 
vi återigen ljuset av lägerplatsen och 
därmed slutet på den roliga men svåra 
natten vi upplevt. Vi kom in till tältet 
trötta, blöta, kalla men också fyllda med 
nya upplevelser, minnen och kunska-

per. Det tog inte lång tid innan alla låg 
nerkrupna i sina sovsäckar redo för lite 
sömn i den kalla natten. Söndagen bjöd 
på efterlängtad frukost, prisutdelning och 
en utomhusgudstjänst innan det var dags 
att packa ihop allt och åka hemåt igen. 

Nattkampen var en upplevelse alla av 
oss medverkande sent kommer glömma. 
Vi arbetade oss igenom en lång vandring 
i de backiga skogarna uppe i Tvärred 
i spöregn och kallt väder. Men vi hade 
även roliga och intressanta pratstunder 
och klarade oss bra genom alla stationer. 
Det räckte inte riktigt till pallplats men 
till nya minnen med nya och gamla vän-
ner, livsupplevelser, skratt, utmaningar 
och prövningar. Men främst av allt lärde 
vi oss att om vi inte samarbetar och 
hjälper varandra är det svårt att ta sig 
någonstans i livet.

Thea

De Unga ledarna stod för fikat och lite sång när Kyrkokören 
bjöd in till Allsång med ABBA låtar.  
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Tonbyggarna på äventyr
Under hösten har Tonbyggarna hun-
nit med en hel del. Vi har varit i Kris-
tianstad tillsammans med Kyrkokören 
och inspirerats av musikalen Singin in 
the rain och veckan efter fick vi själva 
medverka i Star for Life in Concert. 
En fantastisk upplevelse att få sjunga 
i denna jättekör med massor av andra 
barn och ungdomar både från Karls-
krona och Sydafrika. 

På hemmaplan har vi varit med och 
sjungit i Änglagudstjänsten och just 
nu övar vi för fullt på vår musikal 
Festen. I december ser vi fram emot 
Lucia och julspelet den �� december.

Häromdagen pratade vi lite om var-
för man är med i kören och nedan är 
några av svaren.

Lena och Sofia

Musikalövning

På utflykt till Kristianstad.

Varför är du med i Tonbyggarna?
- Jag vill lära mig sjunga ordentligt.
- Man träffar många kompisar.
-Det är roligt!

Vad har varit det bästa i höst?
- Star for Life!!! Med kompisar från Sydafrika och Shirley Clamp.
- Singin in the rain. Åka buss. Jag älskar teater. Maten på Bellas.
- Vår egen musikal. Det ska bli kul att få uppträda själva.

En helg i Stockholm
Fredag: Den 7 september åkte unga 
ledare upp till Stockholm för utbild-
ning. Vi flög upp med Fridlevstad 
församling. När vi kom fram till vårt 
boende, som var en gympasal i ett för-
samlingshem i Akalla, packade vi upp 
och hade det jättekul med Fridlevstads 
ungdomar. Sedan var det dags för mid-
dag, men medan vi väntade på att våra 
ledare beställde mat bekantade vi oss 
med Kristianstad församling som också 
var där på samma utbildning som oss. 
Efter middagen hade vi genomgång på 
regler, sen var det dags att gå och lägga 
sig för det var en lång dag som väntade 
dagen efter.

Lördag: Vi blev väckta klockan sju för 
att äta frukost. Sedan gjorde vi oss iord-
ning och tog tunnelbanan in till Stock-
holm centrum. Vi gick till Storkyrkan 
för att var med på en mässa som bör-
jade klockan tio. Vi fyllde hela mässan 
med platser för vi var väldigt många 
ungdomar från fyra olika församlingar. 
Mässan var väldigt trevlig, vi tog natt-
vard och vissa av oss fick vara delaktiga 

genom att läsa böner. 
När mässan var klar 
fick vi gå en guidad 
tur i vackra Storkyr-
kan. Vi fick lära oss 
om kyrkans historia 
och bakgrund. Efter 
kyrkobesöket åt vi 
en gemensam lunch 
på Pizza Hut. Sedan 
fick vi några timmars 
fritid. Vi delade upp 
oss i små grupper för 
att alla inte ville göra 
samma sak men vi såg såklart till att 
ingen blev ensam. Sedan samlades vi 
alla upp igen på Gröna Lund. Där fick vi 
gå helt fritt och åka hur mycket vi ville. 
Vi hade en riktigt rolig kväll. Vi var där 
till det stängde klockan elva. Sedan åkte 
vi tillbaka till Akalla och då var alla så 
trötta så vi somnade direkt. 

Söndag: Vi gick upp klockan åtta, åt 
frukost och fixa till oss. Vi åkte in mot 
stan med all vår packning och lämnade 
Akalla för denna gång. När vi kom in till 

centrum låste vi in vårt bagage på Cen-
tralstationen. Sedan åkte vi till Katarina 
kyrkan där vi fick ta del av en mycket 
fin gudstjänst med mycket sång. Efter 
det åt vi lunch på en thairestaurang, 
hämtade vår packning och begav oss till 
flygplatsen. Denna resa var lärorik men 
framför allt väldigt rolig. Vi fick se hur 
man firar gudstjänst/mässa i andra stä-
der. Vi fick också lära känna nya män-
niskor vilket var väldigt spännande. 

Elin och Vips 
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”Får jag bära 
korset?”

I det lilla köket i radhuset på Skyttevägen sitter jag med 
Gösta Persson. En man som jag lärt känna sedan jag 
tillträdde min tjänst för mer än � år sedan.  I församling-
ens ena bibelgrupp, i gudstjänster eller i morgonmässan 
varannan torsdag brukar vi vanligtvis träffas. Alltid har 
Gösta med sig en stor portion av ödmjukhet och ett här-
ligt litet leende som då och då ger ifrån sig ett skratt. 

Nu sitter jag hemma hos honom. Ett hem som han de-
lar med sin hustru Ally. Systern Stina bor bredvid. Stina 
som jag först råkade kliva in hos i tron att jag var hos 
Gösta. Samma efternamn på postlådan kan vara förvir-
rande ibland. ”Gör om, gör rätt” som det heter.  

Att ”göra om och göra rätt” vet Gösta mycket om. 
Som Murarelev på yrkesskolan fick han lära sig hant-
verket från grunden och när han blickar tillbaka så tycks 
yrkesträningen burit frukt: ”Jag hade mycket jobb och 
har inte behövt vara arbetslös”. 

Gösta trivdes bra som murare även om det kunde vara 
slitsamt. Tillfredställelsen att se byggnadsarbetet fär-
digt var av stor betydelse. Gösta har dock varit van vid 
hårt arbete. Redan i tidig ålder fick han vara behjälplig i 
skogsarbetet. Något som Gösta idag blickar tillbaka på 
med allvarsamma ögon: ”Hur kunde man tillåta detta”. 

Den ädla konsten att bygga och skapa har inte bara be-
rört hans händer utan likaså hans hjärta. På köksbordet lig-
ger det en bibel och ett anteckningsblock. ”Jag skrev ner 
Mors böner” säger han och visar. Det blir uppenbart att 
Göstas gudsrelation varit lång och djup där modern varit 
en viktig stöttepelare i det andliga husbygge som Gösta 
fortfarande ”murar” på och där Jesus tydligt är hörnstenen 
för honom. 

Kyrkan utgör en viktig funktion i den resan. I ungdo-
mens dagar fann Gösta en god gemenskap i församlingsli-
vet. Javisst kunde det vara strängt ibland konstaterar han, 
inte minst under konfirmandundervisningen, men det var 
trevligt och musiken tyckte han om. 

När han kom till Inglatorp på �9�0-talet så var Rödeby 
församling hans nya andliga hem. Han gick i gudstjänsten 
när han kunde, men det var naturligtvis svårt att kombi-
nera arbete och familj med en större aktivitet i kyrkans 
verksamhet. Församlingskåren kommer dock upp på tal 
där Gösta var verksam, men det är händelsen på skärtors-
dagsmässan för ett antal år sedan, då Pamela Garpefors 
tjänstgjorde som kyrkoherde, som fortfarande gör honom 
berörd. 

”Jag frågande Pamela, får jag bära [processions]korset, 
det fick jag och det var fantastiskt”. För Gösta blev det nå-

got stort att också få medverka i Guds tjänst och sedan den 
dagen tjänstgjorde Gösta som kyrkvärd fram till �0��. 

Under åren som gått har Gösta levt nära sin kyrka i Rö-
deby och naturligtvis uppmärksammat de goda ting som 
kyrkan är och gör, men också sett hur konflikter funnits 
som tagit både kraft och utrymme. Konflikterna har dock 
inte hindrat honom från att fira gudstjänst eller förkovrat 
sig i Guds ord, och idag upplever han att församlingen går 
i rätt riktning med både sin verksamhet och inställning. 
Givetvis är han lite oroad över världen och framtiden för 
kyrkan med sviktande medlemmar och intresse. Men vem 
är inte det i dessa tider?! 

När jag lämnar Göstas och Allys hem och går tillbaka 
till pastorsexpeditionen så tänker jag på moderns bön som 
Gösta skrivit ner på anteckningsblocket. Igenkänningsfak-
torn är stor över moderskapets andliga engagemang från 
mitt eget liv. 

Nu närmar vi oss också den högtid där en moders tro 
och tillit får betyda allt. Moder Maria kommer att föda och 
vårda det barn som kommer med befrielse och frälsning; 
Jesus Kristus, Guds son, vår Herre. Det känns gott att få 
dela Kristi födelse med Rödeby församling. Processions-
korset får gå först i vårt firande och vi andra får tillitsfullt 
följa efter precis som Gösta. Tron är fantastisk!

Med detta får Moder Maria avsluta med några ord från 
sin lovsång om kungarnas kung:

Gösta Persson
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Har du tänt din adventsstjärna och börjat förbereda dig inför 
julen? Adventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att 
Jesus föddes. Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på 
någon som ska komma.

Under julen firar vi att Gud blev människa. En natt för 
� 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln be-
rättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom 
Gud ville komma närmare mänskligheten.

Adventsstjärnorna som lyser i många fönster påminner 
om stjärnan som lyste ovanför stallet i Betlehem där Jesus 
föddes. Det berättas nämligen, att när han föddes tändes en 
stjärna på himlen.

Du kan läsa berättelsen om när Jesus föddes i 
julevangeliet.

Fortsättning från sidan 6.

”Han gör mäktiga verk med sin arm, 
han skingrar dem som har övermo-
diga planer.
Han störtar härskare från deras tro-
ner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.”
Luk 1:51-55

Wictor Wallin
Komminister

Mors böner nedtecknade av Gösta Persson

1. Tack för ljusa morgonstunder.
Tack Gud för varje nyfödd dag. 
Herre, gör oss alla ödmjuka inför livets olika tider. 
Tack Gud för alla goda vänner.
2.Tack Gud för din förlåtelse.
Herre, om människors hat mej bränner, hjälp mig för dem. 
3.Tack Gud för sorg som fostran giver. 
Tack Gud för varje vänlighet. Herre din kärlek gränslös bliver i all evighet.
4.Tack Gud för arbetsdagens möda.
Tack för varje glädjerik dag. 
Herre, du låter toner flöda. 
Tack för skön musik.
5.Tack Gud att jag ditt ord fått lära.
Tack Gud för vad din Ande ger. 
Herre, din hand är alltid nära, vart jag mig beger. 
Amen 

Snart är julen här!

Julhelgens dagar 
Julafton �� december
I Sverige börjar vi julfirandet redan på julafton. Det beror på 
att helgen börjar klockan sex kvällen före helgdagen enligt 
gammal tideräkning.

Juldagen �� december
Natten mellan julafton och juldagen kan du fira midnatts-
mässa i många kyrkor. Den kallas också för änglarnas mässa, 
eftersom julevangeliet berättar att änglarna sjöng av glädje 
när de lämnade bud till herdarna om Jesu födelse. 

Tidigt på juldagens morgon firas julotta. Den kallas också 
morgonrodnadens mässa eller herdarnas mässa.

Annandag jul �6 december
Annandag jul handlar bibeltexterna som läses i kyrkan om 
den heliga Stefanos. Han var den första martyren, alltså den 
första kristna som dödades för sin tro.

Du stjärna över Betlehem, o låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus.

(Nu tändas tusen juleljus (psalm 116)

Foto: Alex & Martin/Ikon

Foto: Jeff Weese/Ikon
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Biskop Johan på visitation

Inför juletiden har vi äntligen fått ett 
vackert nymålat församlingshem. En 
planerad ommålning som fick skjutas 
upp då kyrktornet akut renoverades 
efter att takplattor lossnat. Därför fick 
församlingshemmet fortsatt stå där 
med färgflagorna fladdrande ett tag 
till. Förändring. Vårt kapell är under 
renovering, en renovering som har 
växt till sig efterhand som saker upp-
täckts behövt åtgärdas. Vilket jag tror 
att alla som har gjort renoveringar har 
erfarenhet av. Förändring. Vår trädallé 
skall bytas ut i sin helhet då träden är 
i så dåligt skick. Våra bänkar i kyrkan 
som har släppt färg ifrån sig har fort-
satt detta ofog. Vi kommer därför att 
försöka kapsla in färgen med en lack 
och hoppas detta är en lösning som 
håller framöver.

Trevligare nyheter är ju att det är 
förändringar i personalen av det mer 
positiva slaget. Vår präst Wictor Wal-
lin fick ju sin tredje flicka i augusti 
och vi gratulerar honom till denna till-
ökning. Det innebär att Wictor kom-
mer att vara föräldraledig �0�9 under 
tiden mars till september. Vi kommer 
därför att ta in vikarier som täcker upp. 
Det blir inte riktigt så som Wictor gör 
det utan på andra sätt. Förändring.

Under året som varit har jag åter-
kommande lyft fastighetsinventering-
en som ett led i att förvalta de resurser 
vi har, som personal, pengar och fast-
igheter, som är till vårt förfogande för 
att driva vår församling framåt enligt 
vår församlingsinstruktion. Det som 
har blivit tydligt är att vi har för många 

fastigheter och utrymmen utifrån de 
behov vi har idag. Därför kommer 
vår prästgård att säljas under �0�9. 
Jag kan tänka mig att det kan kännas 
konstigt och kanske sorgligt att vi inte 
skall ha den kvar i församlingens ägo 
men tyvärr är det inte ekonomiskt för-
svarbart att behålla den. Vi hoppas att 
denna förändring skall bli en förstärk-
ning av ett hållbart församlingsarbete 
som skall stå på egna ben och fortsatt 
få vara Rödeby församling.

Mats Svensson
Kyrkoherde

Fastigheter i förändring
Församlingshemmet har målats om under hösten och några av våra träd i kyrkogårdens allé har bytts ut.

Under vecka 41 hade vi biskopen på besök då han visite-
rade vårt kontrakt. Biskopen gör det för att informera sig 
på plats om vad som händer i Lunds stift. Som försam-
lingsmedlem märker man kanske inte av det så mycket då 
focus ligger på att möta medarbetare i församlingarna och 
få höra deras tankar om församlingsarbetet. Glädjeämnen 
och utmaningar. Det hela avslutades med en festmässa i 
Bräkne-Hoby dit församlingsborna erbjöds busstransport.

På väg till Festmässa i Bräkne-Hoby kyrka.
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Ordföranden har ordet

Vi har firat Alla Helgons dag. 
Smyckat gravar och tänt ljus. 
När man passerar kyrkogår-
den på kvällen och ser alla ljus 
som har tänts för någon när 
och kär, så är det så vackert 
och stämningsfullt.

Församlingens byggnader 
av olika slag som används i 
vår verksamhet. Byggnader 
som har kommit och gått. Så 
kommer det också att vara 
i framtiden. Vad behöver vi, 
av byggnader, för att bedriva 
verksamhet här och nu? Den 
frågan är skälet att vi tagit 
beslut att försälja prästgården. 
När vi gjort detta kommer all 
verksamhet och personal fin-
nas på samma plats. En när-
het som jag tror är bra för vår 
verksamhet och församlingen. 
Om inte vi vågar fatta besluten 
kommer någon annan att fatta 
dem åt oss.

Välkommen att fira julen med 
ett besök i kyrkan där de 
levande ljusen är tända, sjung 
med i de kända julpsalmerna 
och hör berättelsen om Jesus 
födelse.

Vi syns i kyrkan!

 God Jul och ett Gott Nytt År   
 till er alla.

Göran Karlsson
Ordförande i kyrkorådet

Julhandla i gåvoshopen!
svenskakyrkan.se/gavoshop

Ge riktigt viktiga 
julklappar
Välj mellan flera riktigt viktiga julklappar. 
Du får fina gåvobevis att ge bort.
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Fritidsaktivitet255 kr

Budget 2019
De framtida kostnaderna för �0�9 
är att restaurera en ljuskrona, som är 
skänkt ��77 av syskonen Rubin ifrån 
Bubbetorpsgård i Karlskrona. Den 
kommer sedan att hänga i vapenhuset 
i Rödeby kyrka.

Vi kommer byta ut alla träden i lön-
nallén eftersom de visade sig vara i 
sämre skick än väntat.

Gravkapellet ska få ett nytt tak och 
utvändig renovering.

Vi kommer köpa in nya anslagstav-
lor och parksoffor till kyrkogården 
och det kommer att sättas upp ljusträd 
och informationstavlor vid Askgrav-
lunden och Minneslunden. 

En ny gungställning till lekparken 
vid Senapskornet kommer också att 
införskaffas.

De framtida kostnaderna för �0�0 är 
att förbättra tillgängligheten runt kyr-
kan samt öka belysningen. En renove-
ring av läktarorgeln i kyrkan är också 
inplanerad. 

Budgeten kan du hitta på vår hem-
sida: www.svenskakyrkan.se/rodeby

Marie Skyllberg
Kyrkokamrer

Nästa år kommer Senapskornets lek-
park att få en ny gungställning.



�0

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 

Är du intresserad av
att handarbeta?

Rödeby kyrkliga syförening
träffas sista tisdagen i 

månaden kl 15.00
i församlingshemmet.

Kaffe och andakt.

Välkommen att vara med!

Nya priser
för gravskötsel

Från och med 1 januari 2019
höjs priserna på samtliga 

gravskötslar med 100 kronor.

För gravsättning i
Askgravlunden blir

kostnaden 2 500 kronor.

Har du fårgor kontakta
kyrkvaktmästarna

0455-33 77 40

Tycker du om att lösa 
korsord?

Kom till vår trevliga gemenskap.
Varannan måndag,

jämna veckor, kl 09.30-11.00 i 
församlingshemmet.

Vi startar terminen 7/1.

Varmt välkommen!

Allsång 
med Owe Thörnqvists låtar.

Kyrkokören medverkar.

Onsdag 6 februari
kl 18.00

 i församlingshemmet.

Fika 40 kr.

Behållningen går till 
Fasteinsamlingen,
Svenska kyrkans

internationella arbete.

Välkommen!

Kroppkakefest
i församlingshemmet

27 mars kl 18.00

Kroppkakor, kaffe och kaka.

Pris 80 kr.
Behållningen går till

Svk internationella arbete.

Anmälan till exp. 33 77 33
senast 25 mars.

Välkommen!

Middagsbön
med lunch

Tisdagar ojämna veckor
från och med vecka 3.
Vi inleder med andakt 

kl 12.00
i församlingshemmet.

Pris 40kr.

Välkommen till en
god gemenskap!

Ekumenisk 
nyårsdagsmässa

med Filadelfia i Rödeby

1 januari kl 16.00
i Rödeby kyrka.

Senorenteamet medverkar.
Kyrkkaffe.

Välkommen!

Musikgudstjänst 
Trettondedag jul
6 januari kl 16.00

Sandgrenska Manskören
medverkar.

Fastlagssöndagen
Söndag 3 mars kl 14.00.
Kyrkokören medverkar.

Kyrkkaffe med semla 
i församlingshemmet.

Till förmån för Fasteinsamlingen.

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!
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Adventsmässa 2 december kl 10.00
1 i advent. Kyrkokören medverkar. Adventskaffe serveras 
i församlingshemmet.

Luciagudstjänst 9 december kl 16.00
2 i advent. Luciatåg med barnkörerna, barntimmarna och 
Nybörjarkören. Glögg och pepparkakor.

Julsånger på Elineberg tisdag 11 december kl 14.00
Kerstin Olsson, sång och Lena Johansson ackompanjemang.

Julfest i Kopparemåla lördag 15 december kl 15.00
Kjell Ogenblad, Gudrun och Lennart Karlsson, sång och musik. 

Gudstjänst med små och stora 16 december kl 10.00
3 i advent. Kyrkkaffe.

Veckomässa onsdag 19 december kl 18.00

Julgudstjänst med julspel 23 december kl 11.00
4 i advent. Barnkörerna och barngrupperna medverkar
med sång och drama.

Julnattsmässa 24 december kl 23.30
Julafton. Kyrkokören medverkar.

Julotta 25 december kl 08.00
Juldagen. Anders Johansson och Kerstin Olsson, sång.

Julgudstjänst på Elineberg 25 december kl 09.30

Mässa med små och stora 26 december kl 16.00
Annandag jul.

Gudstjänst med små och stora 30 december kl 10.00
Söndagen efter jul.

Ekumenisk nyårsdagsmässa 1 januari kl 16.00
Nyårsdagen. Tillsammans med Filadelfia, Rödeby. 
Senorenteamet medverkar. Kyrkkaffe.

Musikgudstjänst 6 januari kl 16.00
Trettondedag jul. Sandgrenska Manskören medverkar.

Morgonmässa torsdag 10 januari kl 09.00

Mässa med små och stora 13 januari kl 10.00
1 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Mässa med små och stora 20 januari kl 10.00
2 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 24 januari kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 27 januari kl 10.00
3 e. trett. d. Kyrkkaffe.

Ljusgudstjänst 3 februari kl 16.00
Kyndelsmässodagen. Barnkörerna och barngrupperna 
medverkar. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 7 februari kl 09.00

Mässa med små och stora 10 februari kl 10.00
5 e. trett. d. Kyrkkaffe. 

Mässa med små och stora 17 februari kl 10.00
Septuagesima. Kyrkkaffe.

Morgonmässa torsdag 21 februari kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 24 februari kl 10.00
Sexagesima. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med små och stora 3 mars kl 14.00
Fastlagssöndagen. Kyrkokören medverkar.
Kyrkkaffe med semla i församlingshemmet till förmån för 
Fasteinsamlingen, Svenska kyrkans internationella arbete.

Askonsdagsmässa onsdag 6 mars kl 18.00

Morgonmässa torsdag 7 mars kl 09.00

Mässa med små och stora 10 mars kl 10.00
1 i fastan. Kyrkkaffe.

Gudstjänst med dopfest 17 mars kl 10.00
2 i fastan. Barnkörerna och barngrupperna medverkar.
Korv och bröd, kaffe, saft och kaka.

Morgonmässa torsdag 21 mars kl 09.00

Gudstjänst med små och stora 24 mars kl 10.00
Jungfru Marie Bebådelsedag. Kyrkkaffe med våffla serveras av 
Unga ledare i församlingshemmet.

Mässa med små och stora 31 mars kl 10.00
Midfastosöndagen. Födelsedagsfest för församlingens �0-, ��-,
90- och uppåt åringar som fyller januari-juni. Kyrkkaffe. 
Brödförsäljning i vapenhuset till förmån för Fasteinsamlingen.

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 ��    torsdag ��.00-��.00
 Box ��     Tel 0���-�� 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     
 Föräldraledig fr o m �90���

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

 Kyrkokamrer    �� 77 ��
 Marie Skyllberg   marie.skyllberg@svenskakyrkan.se

 Kantor      �� 77 �6, mobil 070�-�7 7� ��
 Lena Johansson    lena.margareta.johansson@svenskakyrkan.se
 
 Barnledare      
 Sofia Palmgren   �� 77 ��, mobil/sms 070�-�7 7� ��
      sofia.palmgren@svenskakyrkan.se
 Li Fridström    �� 77 ��, mobil/sms 07��-�7 77 6�
       li.fridstrom@svenskakyrkan.se

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

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

 Kyrkorådets ordförande    
 Göran Karlsson   07��-7� �� 0� 

 Kyrkofullmäktiges ordförande
 Siv Majing, bostad   ��� ��

KONTAKTUPPGIFTER
RÖDEBY FÖRSAMLING


