Kyrkbrevet
Nr 4:2018

T

a ingen skit!

Så sa hon, min idol, näst efter Jesus,
Grynet!1 I alla fall min tonårsidol. Ta ingen skit. Grynet, med en tiara i sitt stora
yviga hår, knallrosa läppstift, stora svarta
glasögon och rosa tyllkjol. Hon var för
mig en förebild. Någon som jag burit med
mig genom tonåren och i vuxenblivandet,
någon som jag, med glimten i ögat och
samtidigt på fullt allvar, tagit till mig och
som påmint mig- Ta ingen skit!
Det går mot höst och september månad,
som i kyrkans värld också kallas Diakonins månad. I år har Diakonins månad
temat ”Äldres psykiska ohälsa” och Löddebygden tillsammans med andra församlingar i vårt kontrakt har planerat
för församlingsaftnar med föredrag och
frågestunder just på temat. Läs mer på
sida 8.
Jag tror det är en utmaning för oss alla –
att mötas precis där vi är. Att mötas i allt
det som en människas liv kan rymma;
glädje, sorg, oro, ångest, lycka, utsatthet,
gemenskap, förundran, rädsla och tacksamhet. Jag tänker på orden i psalm 767
”Möt mig nu som den jag är, håll mitt hjärta
nära dig, gör mig till den jag ska bli och lev
i mig”. Som en bön om att få uttrycka sigett sökande och en längtan att få vara
den man är- en bön i att mötas- precis
sådan som jag är, precis där jag är.
Jag tänker på utmaningen och möjligheten i att mötas mitt i livet- utan
ett ”Instagramfilter” som ger ett skim-

1 Karaktären Grynet spelas av Elin Ek
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mer över verkligheten. Utan att våga.
Våga dela och leva i det som är Livet.
I allt det som ett liv innehåller. Och vi
kan fundera över; WWJD? What Would
Jesus Do? Ja, vad skulle Jesus göra? Jesus,
visade på viljan till gemenskap och delande, han visade på hur det kan vara att
vara människa, med sina sår, han visade
sin svaghet, sin oro, sin ångest. Och jag
tänker på våra Sinnesromässor (läs mer
om dessa på sida 4) som nu i september
börjar igen, där vi ber bönen ”Gud, ge
mig sinnesro, att acceptera det jag inte
kan förändra, mod att förändra det jag
kan och förstånd att inse skillnaden”.
Tro, tillit och mod!
Och jag tänker på möjligheten i att leva
med orden Jesus sa ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i
mörkret utan ha livet ljus”. Ord som vi
får höra i varje dopgudstjänst, när dopljuset tänds. Ord som ger en påminnelse
om att Gud lyser upp vårt mörker, Gud
bär oss genom livet, och ger oss mod att
våga dela Livet. Mod att våga se att vi är
älskade precis sådan som vi är, inte det vi
gör, eller det vi visar upp på sociala medier.
Utan dem vi är- och säger någon något annat så kan vi vila i Margareta Melins bön:
Jag är fin
för du har skapat mig.
Jag är dyrbar
för att du älskar mig.
Skön är jag i dina ögon,
en ädelsten i din hand.
Därför kan det kvitta
om någon säger att jag
är värdelös eller dum.
Foto framsida: Kerstin Andersson

I mitt hjärta viskar du sanningen:
att jag är värd mer än guld.
Jag är din ögonsten,
din hemliga skatt.
Du är glad
att jag finns till.
Jag vill tacka dig
så länge jag lever
Och aldrig glömma
vem jag är.

Eller med Grynets ord- ”Ta ingen skit!”.
Jag hoppas vi ses i våra gudstjänster, på
sinnesromässorna, våra församlingsaftnar och caféer i höst! Där vi tillsammans
har möjligheten att dela liv och att Gå
med Gud!

Elin Westerholm, präst
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G

udstjänster

Sinnesromässorna hösten 2018
Vi fortsätter att fira våra mässor första onsdagen i månaden kl. 18.30 i Löddeköpinge
kyrka som vi inleder med vapenhuskaffe kl. 18.00.
Teman för hösten är
5 september Acceptans
3 oktober
Insikt
7 november Förändring
5 december
Ljus

Taizémässor i Barsebäcks kyrka
Firar vi följande söndagar 21 oktober, 18 november kl. 18.00

1:a Advent - 2 december
Högs kyrka kl. 09.30 -extra musik
Barsebäcks kyrka kl. 11.00 Kyrkokören medverkar.
Löddeköpinge kyrka kl. 16.00 Adventsmusik Instrumentalister m. fl.
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T

ack!

Ett stort TACK till Carina Christensson som arbetat länge i vår församling och som
nu bestämt sig för att sluta för att ägna sig åt sina fritidsintressen. Ett stort tack för
allt du gjort för alla barn och familjer i vår församling och de arbetet du lagt ner på
Stickcaféet.
Vi säger även ett stort TACK till Marianne Pålsson som hjälpt oss att hålla våra
lokaler rena och fina med hjälp av trasa och mopp. Hoppas nu att du kan njuta av
din pensionstid med resor och roliga fritidsintressen.
Samtidigt säger vi också TACK till Sara Emilsson som lämnar oss för nya arbetsuppgifter i Lomma församling vi önskar henne lycka till i sin nya tjänst.
Vi hälsar Saras efterträdare Sofia Häggmyr från Lund välkommen till oss,
hon börjar sin tjänst den 1 september vi hälsar Sofia välkommen vid en gudstjänst
den 30 september.
Söndagen den 2 september kl. 11.00 i Löddeköpinge kyrka avtackar vi
Carina Christensson och Lena Schertell Widell skall då få 25 års förtjänsttecken vid
samma tillfälle.
(Sara avtackade i maj månad.)
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M

usik

Kyrkokören
Börjar öva måndag 27 augusti kl. 19.30 i Barsebäcks församlingshem.

Barnkören
Börjar öva måndag 27 augusti kl. 17.45 i Barsebäcks församlingshem

Marimba
Är du intresserad av att vara med i någon av våra marimbagrupper så hör
av dig till Tipei.marazanye@svenskakyrkan.se som leder alla grupperna.
Rugare som är för dig som är mellan 8-12 år vi övar torsdagar 16.00
Jabula för dig som är senior träffas onsdagseftermiddagar
Mhanzi Marimba orkestern övar tisdagskvällar.

Musikkvällar
Blir det även i höst följande tisdagar kl. 18.00 i Löddeköpinge kyrka.
Då bjuder kyrkomusiker Torleif Forslund på en avkopplande stund i kyrkorummet.
Tisdagarna 11 september, 9 oktober samt 13 november.

Musikandakter
I Barsebäcks kyrka följande söndagar kl. 18.00
30 september, 28 oktober.

”Sånger för livet ”
Barsebäcks kyrkokör kommer att medverka i Läkarmissionens körprojekt.
I år blir konserten 10 november kl.16.00 i ”Himmelfärdskyrkan” i Höganäs.
Årets solist i läkarmissionen är Sofia Källgren.

”Brittsommarkonsert i Ted Gärdestads tecken”
Med Irenakören och instrumentalister
söndag 7 oktober kl. 16.00 i Löddeköpinge kyrka.
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Tacksägelsedagen
Skördegudstjänst i Barsebäcks kyrka kl. 11.00 kyrkokören medverkar.
Skördegudstjänst i Högs kyrka kl. 16.00 då blir det extra musik.
Ung mässa i Löddeköpinge kyrka kl. 18.00.

Alla helgons dag
3 november kl.16.00 Allhelgonamusik i Löddeköpinge kyrka.
Josefine Andersson-Mezzosopran
Daniel Beskow-piano.
¨Sagolikt¨ musik av: Rangström, Grieg, Sibelius,
Mozart och Schubert.

Domsöndagen
Musik vid kyrkoårets slut
kl. 16.00 Löddeköpinge kyrka.
Medverkande: Hanna Söderqvist och
Måns Persson DUO.
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D

iakonins månad

September är diakonins månad
I Svenska kyrkan är diakoni en av de grundläggande uppgifterna. Diakoni betyder
att omsätta det kristna budskapet i handling. Det diakonala arbetet syftar till att
öka gemenskap, vara förebyggande och ibland kompletterande till annat socialt
arbete i vårt samhälle.
1999 möttes diakoniansvariga inom kristna kyrkor, andra kristna samfund och
föreningar i ett ekumeniskt nätverk inom Sveriges kristna råd för samtal. Gemenskapen ledde till att man 2004 producerade ett fördjupningsmaterial om diakoni, en
berättelse om diakoniansvar över gränserna. I samband med det lanserades begreppet Diakonins månad första gången.
Diakoni är ett dagligt socialt arbete som bedrivs under hela året, inte bara i september
dvs. den månad som valts för att sätta fokus på diakoni. Diakonalt arbete bedrivs i
hela vårt avlånga land av både vigda diakoner och andra medmänskliga krafter.
Diakonins månad uppmärksammas under september med härledning till att den
söndag i kyrkoåret som har temat ”Medmänniskan” (13 e Tref) infaller i slutet av
augusti eller i början av september.
Varje år har diakonins månad ett specifikt tema. Årets tema handlar om äldre
personers psykiska hälsa och hur vi kan arbeta för att förebygga ohälsa. Idag lider
ca 20 % av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 % av vår
befolkning 65 år och äldre vilket gör psykiska ohälsa till en av våra största folkhälsoutmaningar. Som diakoner möter vi många personer som inte mår särskilt bra och
under september gör vi nu ett gemensamt kraftdrag i vårt kontrakt för att bjuda in
till träffar kring årets tema. Vi hoppas på goda möten, trevliga stunder och inspiration när vi besöker våra olika församlingar och pastorat i kontraktet.
Lotten Englund med övriga
diakoner i Rönnebergs kontrakt:
Monika Sjögren,
Marie Branting, Cheryl French,
Anna Rubin, Karin Domrös
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Årets tema
Utforska årets tema, ”Äldres psykiska ohälsa”- hur kan vi uppnå välmående?
Diakonins månad är ett samarbete mellan diakonerna i Rönneberga kontrakt.
Allt är gratis! Ta kontakt med diakonen i Din församling vid behov av hjälp med
transport.

Välkomna!

Under diakonins månad erbjuds träffar på följande platser dit alla hälsas välkomna.

Onsdag den 5 september, kl. 14.00

Forslidsgården, Realskolegatan, Svalöv
Kropp och Knopp igång- rörelse och sång för välmående

Onsdagen den 12 september, kl. 18.00

Kävlinge församlingshem, Västergatan 7, Kävlinge
Föreläsning om matens betydelse för välmående

Onsdagen den 19 september, kl. 19.00

Löddebygdens församlingshem, Pålsavägen 2, Löddeköpinge
”Fråga doktorn”, föreläsning om äldres psykiska hälsa och frågestund med distriktsläkare Gunnar Eyjolfsson. Läs mer på sid 18.

Onsdagen den 26 september, kl. 17.00

Landskrona församlingshem, Artillerigatan 2, Landskrona
Föreläsning i existentiell hälsa, Egon Rommedahl

Söndagen den 30 september, kl. 18.00

Mässa i Lackalänga kyrka där alla kontraktets diakoner medverkar
Mer information hittar du på vår hemsida.
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H

änder i höst

Barn- och familjeverksamheten
Startar under vecka 36 enligt nedan.

i Löddeköpinge församlingshem

Kyrkis måndagar och onsdagar kl. 9.30 -12.00
Babyrytmik tisdagar kl. 10.00 – 11.30
Miniorer måndagar kl. 14.00 – 16.00
Onsdagsklubben onsdagar kl. 15.00 – 17.00

i Barsebäcks församlingshem
Kyrkis fredagar kl. 9.30 – 12.00
Miniorer tisdagar kl. 14.00 – 16.00

Vill du veta mer och anmäla dig går du till vår hemsida och gör detta:
www.svenskakyrkan.se/loddebygden/barn-och-familj

KU
Församlingens ungdomsgrupp från årskurs 8.
Tisdagar 18.00-21.00 i Löddeköpinge församlingshem.
Kom och häng med oss i källarcaféet i Löddeköpinge församlingshem.
Har du frågor så kontakta André Nyberg församlingspedagog 046 - 70 80 49

Äntligen! din tur! Konfastart för 2018-2019.
Vi hoppas att du som är född 2004 redan har fått inbjudan hem till dig.
Om inte så hör av dig eller gå in på hemsidan och läs och anmäl dig.
Sista anmälningsdagen är 31 augusti.
Informationsträffen för kommande läsår är
måndagen 27 augusti kl. 19.00 i Löddeköpinge församlingshem.
www.svenskakyrkan.se/loddebygden/konfirmand
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Filmkvällar i höst
Tisdagskvällar i Löddeköpinge församlingshem kl. 18.00
med efterföljande fika och samtal.
28/8 Fyren mellan haven
Amerikansk dramafilm från 2016.
Regi: Derek Cianfrance
25/9 Lejonkvinnan
Norsk dramafilm från 2016
Regi: Vibeke Idsoe
30/10 Lion
Amerikansk-australisk-brittisk dramafilm från 2016
Regi: Garth Davis
27/11 Sådan far, sådan son
Japansk dramafilm från 2013.
Regi: Hirokazu Koreeda

Bibelstudiet
Du som är nyfiken på evangelisten Markus i Bibeln. Känn dig
välkommen till bibelstudiegruppen i höst för att upptäckta
Bibelns, trons och livets vägar.
Följande tisdagar ses vi i Löddeköpinge församlingshem:
11 & 18 september, 9 & 16 oktober, 13 & 20 november samt
11 december kl. 19.00.
För dig som vill finns möjligheten att starta upp med kvällsmusik
eller kvällsmässa i kyrkan kl. 18.00. Drop-in fika serveras mellan
18.30 – 19.00 i församlingshemmet.
Kontaktperson är Eva Hejde 046 -708043
Anmälan via telefon 70 80 40 eller vår hemsida
svenskakyrkan.se/loddebygden/bibelstudie

Leva vidare
Ni som har mist någon närstående hälsas välkommen till samtal om att möta döden
och om sorgen. Vi delar tankar, känslor samt upplevelser från före och efter dödsfallet. Tillsammans kan vi genom delade erfarenheter förmedla styrka och hopp till
varandra, och hitta vägar vidare i livet!
Kontakt Elin Westerholm, präst, 70 80 44, eller Lotten Englund, diakon, 70 80 45.
Anmäl ditt intresse i gruppen senast den 30 september på telefon,
expeditionen 046 708040 eller via vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/loddebygden/leva-vidare

11

Retreat
I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav…
Välkommen till en stilla dag i Löddeköpinge församlingshem.
Läs mer och anmäl dig på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/loddebygden/retreat
eller på telefon 046 -708040
Stilla dag: lördagen den 13 oktober, kl. 09.00- 18.00.
Sista anmälningsdagen är 28 september.

Sopplunch med föredrag
En gång i månaden kommer vi att ha öppet för soppa vid
lunchtid då kommer vi även att få lyssna till någon som
håller ett kortare föredrag om ett aktuellt ämne.
Lunchen startar kl. 12.00 i Irenasalen i Löddeköpinge
församlingshem.
Följande torsdagar möts vi vid soppan
13 september då vi efter soppan beger oss på församlingsutfärd till Danmark läs mer under församlingsutfärden.
25 oktober och 22 november

Församlingsutfärden i höst.
Torsdagen den 13 september ca kl. 13.00 går bussen över bron till Danmark för ett
besök i Lyngby och Lundtofte kyrkor det blir eftermiddagskaffe i församlingshemmet i Lundtofte.
Vi börjar med att äta soppa på sopplunchen i församlingshemmet tillsammans och
därefter ger vi oss av och beräknar att vara hemma vid 18-tiden.
Anmälan gör du på telefon 046-708040 eller via hemsidan där du hittar församlingsutfärdens anmälan. Senast den 6 september.

Berättarafton
”Jag ljuger så bra”
4 oktober kl. 19.00 i Löddeköpinge församlingshem.
Då kommer bibliotekarien med stort B Christina Strömwall
till oss.
Hon kommer och berättar sanna och lögnaktiga historier.
Det blir en quis där vi får gissa på sant eller falsk. Fantastiska
priser delas ut.
Vi serverar musik och fika i pausen.
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Stickcaféet
Träffas tisdagar OBS ! tiden kl. 10.00-12.00 med start den 4 september
i Löddeköpinge församlingshem.
Alla som tycker det är trevligt med garner och stickor är varmt välkomna.
Kontaktperson: Lotten Englund, diakon, 70 80 45

Jubilarernas dag 28 oktober
Detta är söndagen då vi firar våra jubilarer (de som fyllt 80, 85, 90 år och däröver).
Vi börjar med en gudstjänst i kyrkan där SPF Gillhögskören medverkar och
därefter blir det festligheter i församlingshemmet. Alla som är berörda kommer att
få en speciell inbjudan i början av hösten. Där kommer mer information att finnas,
men boka dagen och håll utkik i postlådan de närmaste veckorna om du är en av
årets jubilarer.

Högs Kyrkliga Sy och Samtalsförening.
Vi träffas i hemmen cirka 3 gånger på våren och 2 gånger på hösten.
Annandag Påsk och Tacksägelsedagen försöker vi att öka trivseln för
kyrkobesökarna i Högs kyrka genom att ordna förtäring efter udstjänsten.
2:e Advent har vi Julkaffe med hembakta kakor och Luciatåg.
Är det någon som känner att det skulle vara roligt att vara med i vår förening
så hör av dig till Märtha Odell Persson 0705-97 23 20.
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A

llhelgonahelgen

Kyrkogårdsöppet på kyrkogårdarna.
På Löddeköpinge kyrkogård kan ni träffa personalen som kan svara på frågor
angående gravplatserna på våra tre kyrkogårdar.
Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka vid alla tre kyrkorna.
Fredag 3 november kl. 11.00-15.30.
Lördag 4 november kl. 11.00 15.30
kl. 16.00 avslutar vi med Musik i allhelgona tid i kyrkan.
¨Sagolikt¨ med Josefine Andersson-Mezzosopran Daniel Beskow-piano.
musik av: Rangström, Grieg, Sibelius, Mozart och Schubert.
Söndag 5 november
kl. 16.00 Ljus & minnesgudstjänster i Barsebäcks kyrka och Högs kyrka
kl. 18.00 Ljus & minnesgudstjänst i Löddeköpinge kyrka.

S

wisha

din kollekt till 123 100 8705
Nu kan du swish:a din kollekt. 123 100 8705 är numret du använder.
När det gäller kollektens ändamål är brytdagen måndag, dvs att medel som kommer
via swish till och med måndag tillfaller kollektändamålet för söndagen före.
(tisdagen-lördag tillfaller nästkommande söndags kollekt).

Församlingens internationella grupps swishnummer 123 068 0710
för insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete (ej kollekt).
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F

örsamlingskväll

onsdagen 21 november kl. 19.00 i Löddeköpinge församlingshem

”Daniel har en fantastisk förmåga att berätta och beröra. Han är enastående på att fånga
sin publik och är varm, kunnig, intellektuell och har ett stort hjärta.”
Stina Adolfson Kiviaho, vVD Munktell Science Park

”Daniel Mendozas inspiration till medmänsklighet”

Många instanser inom kommuner och företag har bokat en inspirerande föreläsning
med Daniel Mendoza. Hans strävan med föreläsningarna är att bidra till samhällen
där vi är snälla och kärleksfulla mot oss själva och varandra. Där vi också som individer förstår att vi alla har ett val för hur vi vill vara som medmänniskor, som kollegor, som föräldrar, som vänner och så vidare. Det valet handlar mycket om vad vi
matar våra hjärnor med och vad vi sen väljer att mata samhället med.
Under alla Daniels föreläsningar fokuserar han på vikten av tillit, godhet och att
vara snäll. Han gör det genom att berätta anekdoter från sitt liv, från sin mycket
mörka barndom och de val han gjorde för att bli fri från sitt arv och för att inte
fastna i det negativa bruset och inte heller leva i hat och vrede.
Genom sina föreläsningar vill Daniel INSPIRERA och ge insikter man kan ta med
sig, som förhoppningsvis räcker länge, kanske hela livet. Föreläsningarnas uppgift är
att skapa INSIKTER som ger medvetenhet. Medvetenhet om att VI som individer
kan påverka. Det ger optimism. Medveten optimism. Att medvetet påverka genom
sitt sätt att TÄNKA och AGERA, är första steget mot engagemang. Att sätta mål för
engagemanget är att göra det konstruktivt. Konstruktivt engagemang. Engagemang
är idag en förutsättning för ökad livskvalitet för alla varelser på vår jord.

Daniel är känd från ” När livet vänder” där han medverkade.
Texten är delvis hämtad från http://www.danielmendoza.se/forelasare/
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K

alendariet

Augusti

17 må 19.00 Informationsträff konfa
		 Löddeköpinge församlingshem

September

16

2 sö
		
		
5 on
		
		
6 to
		

14 e trefaldighet
Mässa Löddeköpinge kyrka
Jabula marimba, avtackning
18.00 Vapenhuskaffe
18.30 Sinnesromässa
Löddeköpinge kyrka
8.30 Morgonmässa
Löddeköpinge kyrka

9 sö
		
11 ti
		
		
		
13 to
		
		

15 e trefaldighet
11.00 Gudstjänst Högs kyrka
18.00 Musikkväll
Löddeköpinge kyrka
19.00 Bibelstudie
Löddeköpinge församlingshem
12.00 Sopplunch och
församlingsutfärd (anmälan)
Löddeköpinge församlingshem

16 sö
		
		
18 ti
		
		
		
19 on
		
		

16 e trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Barsebäcks kyrka
18.00 Kvällsmässa
Löddeköpinge kyrka
19.00 Bibelstudie
Löddeköpinge församlingshem
19.00 Diakonins månad,
”Fråga doktorn”, sid 18
Löddeköpinge församlingshem

23 sö
		
		
25 ti
		

11.00 Mässa
Löddeköpinge kyrka
Mahnzi marimba
18.00 Filmkväll
Löddeköpinge församlingshem

30 sö
		
		
		
		

Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst med små och
stora Löddeköpinge kyrka
18.00 Musikandakt
Barsbäcks kyrka

Oktober
3 on
		
		
4 to
		
		
		

18.00 Vapenhuskaffe
18.30 Sinnesromässa
Löddeköpinge kyrka
8.30 Morgonmässa
Löddeköpinge kyrka
19.00 Berättarafton , sid 12
Löddeköpinge församlingshem

7 sö
		
		
		
		
9 ti
		
		
		

19 e trefaldighet
11.00 Mässa
Löddeköpinge kyrka
16.00 Konsert, sid 6
Löddeköpinge kyrka
18.00 Musikkväll
Löddeköpinge kyrka
19.00 Bibelstudie
Löddeköpinge församlingshem

14 sö
		
		
		
		
		
		

Tacksägelsedagen
11.00 Skördegudstjänst
Barsebäcks kyrka
16.00 Skördegudstjänst
Högs kyrka extra musik
18.00 Ung mässa
Löddeköpinge kyrka

16 ti
		

18.00 Kvällsmässa
Löddeköpinge kyrka

21 sö
		
		
		
25 to
		

11.00 Gudstjänst med små och
stora Löddeköpinge kyrka
18.00 Taizémässa
Barsebäcks kyrka
12.00 Sopplunch med föredrag
Löddeköpinge församlingshem

28 sö
		
		
		
		
		
30 ti
		

22 e trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Löddeköpinge kyrka
Jubilarernas dag
18.00 Musikandakt
Barsebäcks kyrka
18.00 Filmkväll
Löddeköpinge församlingshem

November
2 fr 11-15.30 Kyrkogårdsöppet
		 på alla tre kyrkogårdarna
3 lö
		
		
		
		
4 sö
		
		
		
		
		
		
7 on
		
		
8 to
		
10 lö

Alla helgons dag
11-15.30 Kyrkogårdsöppet
på alla tre kyrkogårdarna
16.00 Allhelgonamusik s.
Löddeköpinge kyrka
Söndag e alla helgonsdag
16.00 Minnesgudstjänst
Barsbäcks kyrka
16.00 Minnesgudstjänst
Högs kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Löddeköpinge kyrka
18.00 Vapenhuskaffe
18.30 Sinnesromässa
Löddeköpinge kyrka
8.30 Morgonmässa
Löddeköpinge kyrka
17.00 Konsert i Höganäs

11 sö
		
		
		
13 ti
		
		
		

24 e trefaldighet
11.00 Mässa Högs kyrka
18.00 Ung Mässa
Löddeköpinge kyrka
18.00 Musikkväll
Löddeköpinge kyrka
19.00 Bibelstudie
Löddeköpinge församlingshem

18 sö
		
		
		
		
20 ti
		
		
		
21 on
		
22 to
		

Söndag fö domsöndag
11.00 Gudstjänst med små och
stora Löddeköpinge kyrka
18.00 Taizémässa
Barsebäcks kyrka
18.00 Kvällsmässa
Löddeköpinge kyrka
19.00 Bibelstudie
Löddeköpinge församlingshem
18.00 Församlingskväll, sid 15
Löddeköpinge församlingshem
12.00 Sopplunch med föredrag
Löddeköpinge församlingshem

25 sö
		
		
		
27 ti
		

Domsöndag
11.00 Mässa Barsebäcks kyrka
16.00 Musik vid kyrkoårets slut
Löddeköpinge kyrka
Filmkväll
Löddeköpinge församlingshem

December
2 sö
		
		
		
		
		
5 on
		
		
6 to
		

1 i advent
9.30 Gudstjänst Högs kyrka
11.00 Gudstjänst
Barsebäcks kyrka
16.00 Advenstmusik
Löddeköpinge kyrka
18.00 Vapenhuskaffe
18.30 Sinnesromässa
Löddeköpinge kyrka
8.30 Morgonmässa
Löddeköpinge kyrka
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iakonins månad

Fråga doktorn – om psykisk ohälsa hos äldre.
En föreläsning och frågestund med distriktsläkare Gunnar Eyjolfsson.
Löddebygdens församlingshem
19 september kl. 19.00
Varje år har diakonins månad ett specifikt tema. Årets tema handlar om äldre
personers psykiska hälsa och hur vi kan arbeta för att förebygga ohälsa. Idag lider ca
20 % av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 % av vår
befolkning 65 år och äldre vilket gör psykiska ohälsa till en av våra största folkhälsoutmaningar. Genom att känna till vilka signaler vi bör vara uppmärksamma på
kan vi vara till bättre hjälp. Vårt bemötande av äldre med psykisk ohälsa påverkar
hur vi kan bli dem till stöd och hjälp, eller vägleda dem vidare till hjälp på annat
håll. För att göra det behöver vi ökad kunskap om ämnet och nu har du möjlighet
att ställa frågor och höra en föreläsning med läkaren Gunnar Eyjolfsson som till
vardags är verksam vid Löddeköpinge vårdcentral. Vi bjuder på fika och även
föreläsningen är kostnadsfri!

Varmt välkomna!
/Lotten Englund
Diakon
tel. 046-708045
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Löddebygdens församlingsexpedition			
loddebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

046-70 80 40

Direktnummer till personalen
Owe Backland, kyrkoherde, owe.backland@svenskakyrkan.se

046-70 80 41

Eva Hejde, präst/arbetsl, eva.hejde@svenskakyrkan.se 		

046-70 80 43

Elin Westerholm, präst, elin.westerholm@svenskakyrkan.se ,

046-70 80 44

Lotten Englund, diakon, lotten.englund@svenskakyrkan.se 		

046-70 80 45

Torleif Forslund, kyrkomusiker, torleif.forslund@svenskakyrkan.se

046-70 80 46

Göran Brenden, kyrkomusiker, goran.brenden@svenskakyrkan.se

046-54 08 733

Tipei Marazanye, församlingsmusiker, tipei.marazanye@svenskakyrkan.se

046-70 80 47

Marie Rosenqvist, barnkörledare, marie.rosenqvist@svenskakyrkan.se,

046 -71 01 74

André Nyberg, församlingsped/arbetsl, andre.nyberg@svenskakyrkan.se

046-70 80 49

Lena Schertell Widell, barn/ungdomsled., lena.schertell@svenskakyrkan.se

0707-44 21 16

Louise Koster, barn/ungdomsledare, louise.larsson@svenskakyrkan.se,

046- 54 08 739

Sofia Häggmyr, barn/ungdomsledare, 		
046 - 54 08 735
Christer Arneson kyrkvaktmästare/arbetsl christer.arneson@svenskakyrkan.se 046-54 08 736
Sanna Erlandsson, kyrkvaktmästare, sanna.erlandsson@svenskakyrkan.se

046-54 08 732

Stefan Wikström kyrkvaktmästare, stefan.wikstrom@svenskakyrkan.se

046- 54 08 734

Johanna Axelsson kyrkvaktmästare, johanna.axelsson@svenskakyrkan.se

046-54 08 731

Pontus Kvarnholt, kyrkvaktmästare, pontus.kvarnholt@svenskakyrkan.se

046-77 50 16

Ewa Nilsson, lokalvårdare/husmor, ewa.nilsson@svenskakyrkan.se
Karin Svensson, kamrer, karin.svensson@svenskakyrkan.se 		

046- 54 08 738
046-70 80 42

Britt-Marie Erlandsson, assistent, britt-marie.erlandsson@svenskakyrkan.se 046-54 08 737
Kerstin Andersson, informatör, kerstin.k.andersson@svenskakyrkan.

046-54 08 740
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Löddeköpinge församlingshem				
046-70 80 40
Pålsavägen 2, 246 35 Löddeköpinge
		
Fax 046-71 30 13
E-postadress: loddebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Måndagar, tisdagar kl. 10.00 -12.00 och
torsdagar kl. 13.00 -15.00.
Barsebäcks församlingshem, vid verksamhet 		
246 57 Barsebäck

TILL HUSHÅLLEN

Expeditionen

046-77 63 22

W

ww

Senaste nytt hittar du på vår hemsida
http://www.svenskakyrkan.se/loddebygden
Gilla oss gärna på Facebook också, så får du reda
på vad som är på gång helt automatiskt.
Mvh
Redaktionen och Webbansvariga

KYRKTAXI
Du får gärna använda kyrktaxi till våra träffar, arrangemang
och gudstjänster.
Du beställer på tel 046-71 02 68.
Är du tveksam kontakta expeditionen.

Med reservation för tryckfel, för senaste ändringar se
dagspressen och vår hemsida.
Redaktion: Kerstin Andersson, Madde Andersson
Ansvarig utgivare: Owe Backland
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Löddebygdens församling
i samarbete med

