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Församlingsbrevet 

Hälsning från George Youssef 
Pastor och Församlingsföreståndare 

Kära församling! 

Efter en god och trevlig sommar vill jag berätta lite om vad som hände 

under sommaren samt framtiden för vårt församlingsliv i Rodenkyrkan 

och jag ska lämna ett ord från Bibeln. 

Under sommaren firade vi söndagsgudstjänster utomhus och det var 

mellan 25 och 37 deltagare. Tack till alla inblandade och till de som 

förberedde utomhusrummet och ljudteknikerna.   

Församlingen är alla vi som har olika gåvor att använda i Kristi kropp, 

kyrkan. 

Under sommaren samlade vi en kollekt för St. John skolan (GULBARGA – 

Indien) efter att vi hade en nödsituation pga. Corona.   

Ett stort och varmt tack till er alla som är generösa med gåvorna till 

GULBARGA. 

Från mitten av juli till sista augusti hade vi ”Tisdagsträff” utomhus med 

en kort andakt och gemenskap. 

Nu är hösten och pandemin är inte över än. Vi har lärt oss att överleva i 

denna situation och följa de rekommendationerna från 

folkhälsomyndighet.  

Tillsammans med styrelsen har vi beslutat att vi under hösten ska få en 

ny start för alla våra gudstjänster och verksamheter inomhus utan 

språkkafé. 

Kolla gärna på vårt höstprogram.  
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Nu vill jag dela ett ord från Markusevangeliet (16:15b)  

"Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” 

Evangelist St. Markus var en lärjunge till aposteln Paulus och senare av 

Petrus. Enligt den kristna traditionen anses han vara författaren till 

evangeliet enligt Markus.   

Markus lämnade Israel att tillkännage den Goda Nyheten i Alexandria - 

Egypten (min hemstad) under andra hälften av det första århundradet 

e.Kr. 

Han var ensam, fattig och har inget annat än den Goda Nyheten.   

Han undervisade och evangeliserade det egyptiska folket tills de blev alla 

kristna innan den arabiska erövringen kom till Egypten 600 år senare och 

de tvingade det egyptiska folket till det arabiska språket och gjorde valet 

mellan tre alternativ: konvertera till islam, stanna kvar på den kristna 

tron men de måste betala enorma skatter eller ändå dödas de. 

Ja, det är sant att många dödas för att inte överge den kristna tron, andra 

betalade skatt i många år (tror att de var mina släktingar) och andra som 

var fattiga och de tvingades konverterade till islam! 

Idag är St. Markuskyrkan - Den koptiskakyrkan eller kan man kalls den 

Egyptiskakyrkan - fortfarande kvar och stark och har gett många 

martyrer i 14 århundraden. Idag är det den gamla och största 

kristnaförsamlingen i Mellanöstern. 

Trons liv har inte varit lätt hittills i så många delar av världen. 

Jag vill säga detta för att uppmuntra oss för vår framtid och vårt 

förtroende för att det vi gör idag i vår församling, gjorde Markus redan 

på sin tid: undervisning och evangelisera Guds ord. 

Jag vill be er att alltid be för vårt församlings bästa, för våra projekt, 

tankar och idéer. Må Herren välsigna alla oss i Rodenkyrkan i Jesu 

Namn. Amen. 



3 
 

Pålysningar 

• Följ gärna folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• Kyrkans ny start under coronapandemin (söndagsgudstjänster 

samt verksamheter) - Kolla gärna på programmet. 

• Kyrkans öppettider är Tisdag – Torsdag kl10.00 – 12.00. 

• Ordinaria församlingsmöte den 6/9, extra församlingsmöte 4/10 

och 8/11 kl12.15 

• Fredag 2/10 Kyrkstädning kl9.00-14.00 - Alla är välkomna att delta! 

• Andakter på äldreboende, språkcafé, hembesök samt sjukbesök är 

inställt under hösten pga. Corona! 

• Tystnadsplikt 1  

Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan har tystnadsplikt i 

samband med ordination.  

➢ Pastor George Youssef är i kyrkans öppettider och på telefon. 

➢ Diakon Magda Hane finns på telefon efter kl17.00  

• Följ gärna våra nyheter och information på:  

www.facebook.com/rodenkyrkan samt på www.rodenkyrkan.se   

Guds frid/  

George Youssef 
Pastor och församlingsföreståndare 

 
1 https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/for-anstallda/tystnadsplikt/ 

https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/for-anstallda/tystnadsplikt/
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OKTOBER 

Fredag 2/10  

Kyrkstädning kl9.00-14.00 

Alla är välkomna att delta! 

 

Söndag 4/10  

Gudstjänst kl11.00 ”Änglarna” 

o George Youssef, predikan 

o Eva Zettergren,  

gudstjänstledning 

o Malin Lundqvist, sång 

o Henrik Edström, musik 

Utgångkollekt till GULBARGA  

Extra Församlingsmöte kl12.15 

 

Måndag 5/10  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 6/10  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

 

 

 

 

Tisdag 6/10  

Eftertanken kl19.00 

Temat är: "Jorden vi ärvde... - Hur 

förvaltar vi det arvet idag?” 

Med: Tyra Blum, klimatinspiratör 

från Fridays for Future och 

Svenska Naturskyddsföreningen. 

Välkomna! 

 
Torsdag 8/10 
Afternoon Tea Kl14.00 
“Sång och musik” 
Kaj Jarbrant underhåller 
 
Servering 40 kr 
 
Välkomna! 

 

Lördag 10/10  

Öppet fika kl20.00  

För nya och gamla i Norrtälje 

 

Församlingsliv program 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Max 50 närvarande. 
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Söndag 11/10 

Gudstjänst kl11.00 ”Lovsång” 

o Norbert Bauer, predikan 

o George Youssef, 

gudstjänstledning 

o Sånggrupp 

Norbert är pastor i Pingstkyrkan i 

Norrtälje. 

 

Måndag 12/10  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 13/10  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

Söndag 18/10 

Gudstjänst kl11.00 ”Trons kraft” 

o George Youssef, predikan 

o Håkan Hillström, 

gudstjänstledning 

o Ulrika & Mikael Håkansson, 

sång. 

o Bertil Karlhager, musik 

 

Måndag 19/10  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 20/10  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

Tisdag 20/10   

Sinnesrogudstjänst kl19.00 

o Magda Hane, predikan 

o Leif Gullbo och Stefan 

Arnesen, sång 

o Henrik Edström, musik 

 

Söndag 25/10 

Gudstjänst kl11.00  

”Att leva tillsammans” 

o Lotta Thordson, predikan 

samt gudstjänstledning 

o Leif Gulbo, sång. 

o Henrik Edström, musik 

 

Måndag 26/10  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 27/10  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 
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Lördag 31/10  

Gudstjänst kl18.00 

Alla Helgonsdag 

o George Youssef, predikan 

o Henrik Edström, musik 

 
 

NOVEMBER 

 

Söndag 1/11  

Gudstjänst kl11.00  

”Vårt evighetshopp” 

o George Youssef, predikan 

o Peter Blomgren, 

gudstjänstledning 

o Tone Hjelm & Thove Eklund, 

sång. 

o Henrik Edström, musik 

Utgångkollekt till SIRA  

 

Måndag 2/11  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 3/11 

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

 

Söndag 8/11  

Gudstjänst kl11.00 

” Frälsningen” 

o Ingvar Andersson, predikan 

o George Youssef, 

gudstjänstledning 

o Samuel Starck, musik 

Församlingsmöte kl12:15 

 

Måndag 9/11  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 10/11 

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 
Torsdag 12/11 
Afternoon Tea Kl14.00 
 
”Följ med till Sydafrika” 
 
Gunilla och Göran Starck 
berättar och visar bilder från sin 
resa. 
 
Servering 40 kr 
 
Välkomna! 
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Lördag 14/11  

Öppet fika kl20.00  

För nya och gamla i Norrtälje 

 

Söndag 15/11  

Gudstjänst kl11.00 

” Vaksamhet och väntan” 

o George Youssef, predikan 

o Viktoria Janson, sång 

o Bertil Karlhager, musik 

 

Måndag 16/11  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 17/11  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

Tisdag 17/11   

Sinnesrogudstjänst kl19.00 

o Magda Hane, predikan 

o Leif Gullbo och Stefan 

Arnesen, sång 

o Henrik Edström, musik 

 

 

 

 

Söndag 22/11  

Gudstjänst kl11.00 

”Kristi återkomst” 

o Lotta Thordson, predikan 

samt gudstjänstledning 

o Tomas Nyström, sång 

o Eva Lind Hållen, musik 

 

Måndag 23/11  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 24/11  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

Söndag 29/11  

Gudstjänst kl11.00   

1a: Advent  ”Ett nådens år” 

o George Youssef, predikan 

samt gudstjänstledning 

o Henrik Edström, musik 

 

Måndag 30/11  

Stavgång kl9.30 
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DECEMBER 

 

Tisdag 1/12  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

Söndag 6/12   

Gudstjänst kl11.00 

2a: Advent ”Ett nådens år” 

o George Youssef, predikan 

samt gudstjänstledning 

o Mikael Skaghammar, sång 

o Pelle Karlsson, musik 

Utgångkollekt till 

Eumeniakyrkans Internationella 

arbeta. 

 

Måndag 7/12  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 8/12 

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

 
 
 
 

 
 
 

Torsdag 10/12 
Afternoon Tea Kl14.00 
Luciatåg 
 
SÅNG o MUSIK i jul/adventstid: 
 
Anne-Marie Sundvall sång 
Benny Johansson 
musik 
Jörgen Toresson 
sång/musik/egna 
sånger 
 
Servering 40 kr 
 
Välkomna! 
 
Lördag 12/12  

Öppet fika kl20.00  

För nya och gamla i Norrtälje 

 

Söndag 13/12  

Gudstjänst kl11.00 

3e: Advent  

”Bana väg för Herren” 

o Olle Jonasson, predikan 

o George Youssef, 

gudstjänstledning  

o Bertil Karlhager, musik 
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Måndag 14/12  

Stavgång kl9.30 

 

Tisdag 15/12  

Tisdagsträff kl10.00 

Andakt och gemenskap 

 

Tisdag 15/12   

Sinnesrogudstjänst kl19.00 

o Magda Hane, predikan 

o Leif Gullbo och Stefan 

Arnesen, sång 

o Henrik Edström, musik 

 

 

Söndag 20/12  

Gudstjänst kl11.00 

4e: Advent ”Herrens moder” 

o Ingvar Andersson, predikan 

samt gudstjänstledning 

o Monica Nordin, sång. 

o Henrik Edström, musik. 

 

 

 

 

Fredag 25/12 

Julotta kl 7.00 

”Jesu födelse” 

o George Youssef, predikan 

o Eva Lind Hållen, sång 

o Henrik Edström, musik 

 

JANUARI 2021 

Söndag 3/1   

OBS Ingen gudstjänst 

Onsdag 6/1 Trettondagen – En 

julfest för alla – Program och 

servering. 

 

Söndag 10/1  

Gudstjänst kl11.00 

”Jesu dop” 

o Ingvar Andersson, predikan. 

o George Youssef, 

gudstjänstledning. 

o Helena Pennström & Pär 

Thorell, sång. 

o Henrik Edström, musik. 

 

Måndag 11/01  

Stavgång kl9.30 
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Trots den begränsade verksamheten som vi har 

möjlighet att bedriva under Coronaperioden så 

finns huvuddelen av församlingens kostnader kvar.  

 

Du som har möjlighet använd dig av offrande via 

församlingens: 

 

Bankgiro 5981–5795 eller  

Swish 123 237 5293 

Varmt tack för din gåva! 
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KONTAKTUPPGIFTER 

Rodenkyrkan 

Kråkbrinken 7A, 761 31 Norrtälje. 

Tel: 0176 – 105 23  

E-post: info@rodenkyrkan.se  

www.rodenkyrkan.se 

Facebook.com/Rodenkyrkan 

Pastor och föreståndare 

George Youssef 070 - 290 33 83 

Kantor 

Henrik Edström 0176 – 150 93 

Diakon 

Magda Hane 070 – 798 81 59 

Vaktmästare  

Gustavo Sanchez 

Ordförande 

Peter Blomgren 070 – 280 26 22 

Kassör 

Pär Sandberg 070 – 637 06 62 

 

Tack för din gåva till Rodenkyrkan! 

Bankgiro:  5981–5795 

Swish:  123 237 5293 


