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Den blomstertid nu kommer 

Foto framsida & till höger: Creative4you

”Man hörer fåglar sjunga med många-
handa ljud skall icke då vår tunga 
lovsäga Herren Gud” Sv psalm 199

I våra sinnen kan vi erinra, allt det som 
jorden erbjuder. Kanske dessa sinnen  
extra mycket väcks till liv, när vintern  
sakteliga tinar bort, och byts ut mot den 
varma vinden, lukten av vårliga, regn-
droppar, och solen som smeker kinden 
som ett varmt bomullstäcke.  
I en tid för länge sen som ingen männi-
ska vet så mycket om, skapades det som 
vi idag fortfarande kan uppleva. Färger,  
av regnbågens alla slag, vatten som fort-
farande går att bada i, den blåa himlen 
som speglar evigheten, den varma solen 
som ger liv och ljus, och när vi traskar 
runt i skog och mark, ser vi blommornas 
alla nyanser i dess fulla prakt.

Gud var kreativ en dag för länge sen,  
och funderade säkert en extra gång när 
människan kom på tal?
Var det en bra idé, kan de förvalta 
jorden, kommer det att klara av det, är 
de kapabla att ta ansvar, och utveckla 
jorden på ett bra sätt?
Gud skapade människan, inte med några 
frågetecken, eller tveksamhet, men vi 
människor tvekar ibland på varandra 
när vi inte når upp till våra ideal, eller 
förhoppningar. Kanske det är så att Gud 
ville ställa en fråga till oss som berör  
meningen med livet, och söka efter den 
för att skapa harmoni i våra och varan-
dras hjärtan?
Det enklaste av svar är att Gud skapade 
dig och mig av kärlek, med insikten om 
att mänskligheten är god, trots att den 
ibland pekar på motsatsen.  

Sommaren är en påminnelse av det  
enkla svaret men också ett stort  
spännande mysterium. En lek med 
tankar infinner sig och när blomsterlan-
det står i prakt, och trädgården verkar 
perfekt, är det en kärleksförklaring, och 
en spegling av människans kall. Männis-
kans kall som inte behöver vara en börda 
att bära, utan en mening att leva efter. 
Gudsfrågor handlar ofta om saker vi  
undrar över, men de viktigaste svaren 
finns rakt framför näsan på oss. En läng-
tan efter ovillkorlig kärlek, men som  
behöver vattnas, ett leende, som ger ljus 
och värme till de vi möter, en jord, som 
behöver omsorg varje dag. Är det inte 
mening så vad är då mening i livet?
I människans inre sker en resa, redan 
från det vi föds och tills vi en gång  
lämnar denna jord. Resan är gemensam 
och inte ensam, Den sker tillsammans 
med de närmaste, våra vänner och alla 
människor runtomkring oss, och i det 
enklaste av svar finns en blomstertid, 
som kommer varje år, och vi är en del av 
den, precis som att den är en del av oss.  
Kanske du tänker på ordspråket ”Fånga 
dagen ” men Gud säger också, ”fånga 
livet”, och gör det nu!

André Nyberg, 
församlingspedagog
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Musik i sommar
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Musik i Pingsttid
Välkommen att fira Annandag pingst, måndagen den 10 juni 2019 kl. 18.00, med 
en kvällskonsert med mat för både själ och mage. I Löddeköpinge församlingshem 
spelar Mhanzi marimbagrupp på både marimba och på mbira, kryddade med  
vissa västafrikanska slagverk. Musiken syftar till att få dig att känna samma känsla 
som när du njuter av riktigt god mat. Vi serverar en måltid, som är kostnadsfri,  
men det är välkommet med en gåva till vårt internationella arbete i samband  
med konserten. 
Varmt välkomna till en kväll där Andens starka vingar kan få oss att känna oss  
burna i Guds glädje!

Anmäl dig gärna till kvällen via vår expedition, tel. 046 – 70 80 40.
Kontakt: Tipei Marazanye, tel. 0733 – 75 56 42, tipei.marazanye@svenskakyrkan.se 

Sommarkvällar i Barsebäck
Vi börjar kl 19.00 i Barsebäcks kyrka med en andaktsstund och därefter lyssnar vi 
till kvällens gäst/gäster i Barsebäcks prästgårdspark eller i kyrkan beroende på  
programmets utformning och väderförhållanden.
Under kvällen serveras kaffe/te med bröd eller någon annan enkel förtäring. 

Onsdag 17 juli
Brian Mårtensen
berättar om Fasangårdens Matstudions gröna rum och deras 
koncept på hållbar mat och odling. Han kommer att bjuda 
på smakprover på deras egen ekologiska honung från bina 
på Fasangården. En smakbit gjord av värdens bästa livsmedel 
nämligen Hirs som är ett av våra alla äldsta sädesslag och 
också ett av det alla näringsrikaste i alla kategorier. 

Brian berättar: “Från vårt projekt med Habogänget och  
daglig verksamhet Sesam i Lund som vi gjort en kokbok 
med, som i dagarna blev utsedd till Sveriges bästa  
kokbok i kategorin sharing och vi är nominerade till 
värdens bästa kokbok och åker till Macau i Hongkong och  
hämtar pris i sommar .. med hela Habogänget.“



Sagolikt 
Romansafton  

inspirerad  
av Elsa Beskows  

Sagor och Målningar 

Nordic Light Duo: 
Josefine Andersson - Mezzosopran 

 Daniel Beskow - Pianist
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Onsdag 24 juli
”Nu ska vi skörda linet idag”
Familjen Jan-Greger o Märtha Persson på Höjs 
boställe berättar om sin verksamhet med odling och 
beredning av lin.
                                                                                        

Onsdag 31 juli
”Sommarens boktips”
Johan Zillén, butikschef för Akademibokhandeln, 
Center Syd
Nu är det dags igen att få lyssna till hans expertråd 
och recensioner. Vi får säkert också höra något in-
tressant från bokförlagens värld – en värld som  
Johan har full inblick i.
                                                                                  

                                                                               

Onsdag 7 augusti
Sagolikt
Romansafton inspirerad av Elsa Beskows Sagor och 
Målningar
Nordic Light Duo:
Josefine Andersson - Mezzosopran
Daniel Beskow – Pianist  

Onsdag 14 augusti
“Uti vår hage”
Visavi är fyra musiker vars musikaliska utgång-
spunkt är den folkliga traditionen av sånger, 
psalmer, hymner och danser. Visavi ger sångerna ny 
skepnad i unika arrangemang som kombinerar  jazz, 
folk-, kyrko- och klassisk musik. Kom och upplev 
den svenska visskattens och psalmbokens älskade 
sånger framförda på dragspel, cello, fiol, oboe, kon-
trabas, piano och med flerstämmig sång.
Sofia Söderberg, Linus Hjelm, Michael Björne och 
Sebastian Nordström.



Musik vid ån

Under många år har två församlingar längs Kävlingeån arrangerat Musik vid ån. 
Löddebygdens, Kävlinges församlingar har tillsammans med Kävlinge kommun  
genom åren bjudit på många konserter av varierande slag under de tre sommar-
månaderna sedan 1993 Det har varit både kända och lokalt förankrade artister som 
bjudit på musik, både av klassiskt och digitalt slag. 
Torleif Forslund – kyrkomusiker i Löddebygden, Hans- Peter Frank- kantor i  
Kävlinge samt Owe Backland och Mats Andersson -Risberg - kyrkoherdar, har sett 
till att utbudet mellan församlingarna har blivit likvärdigt. Många nyfikna besökare 
har genom åren styrt sina steg mot de olika lokalerna där man fått njuta av tonerna 
i sommarkvällen. Nu gör vi en sista sommar i denna form av ”Musik vid ån” för att 
nästa år ta nya tag med nytt format.  Passande just i år när Hans Pålsson, pianist, 
varit siste man ut i 10 år då avslutar vi med klassiska pärlor med honom vid flygeln. 
Hur och vad det kommer att bli framöver får vi fundera vidare på under året och 
återkomma med vid ett senare tillfälle. 
Så kom och njut av fina konserter i sommarkvällen i någon av församlingarna.

OBS ny tid 18.00

23 juni    
“Summertime”, 
härliga hits från Musikal, Operett och Opera.
Mia Karlsson och Johan Hugosson.
Löddeköpinge församlingshem

7 juli 
Jörgen Tånnander och Per Engström bjuder på ett program 
med de fyra klassiska flöjterna. Ni får höra piccolaflöjt,  
sopranflöjt, altflöjt och basflöjt i varierande genrer från Bach 
till Fukushima. En riktig djupdykning över hur en tvärflöjt 
kan låta från det intima till det extroverta med några under-
fundiga kommentarer på vägen.
Löddeköpinge kyrka
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21 juli 
Toner på film med  
ELSA Art TRIO 
Gripande filmmusik, ett konst-
verk växer fram på duken. 
Mikael Ekholm flöjt,  
Karolina Strand sång,  
Eva Lundgren piano.
Löddeköpinge kyrka

4 augusti 
Kallis Bengtsson som numera är bosatt i USA återvänder till 
Sverige och sin årliga sommarturné i svenska kyrkor. 
I programmet klassiska mästare möter vi svenska dragspels-
kungar. Vi får lyssna till musik av bl.a Beethoven och  
Andrew Walter. Kallis Bengtsson är idag en världssolist på 
dragspel när det gäller klassisk musik. Han har turnerat  
över hela världen både som solist och tillsammans med  
många symfoniorkestrar.
Löddeköpinge kyrka

25 augusti 
Hans Pålsson 
Pianoafton. 
I år är det 10-års Jubileum med Hans vid flygeln.  
Åter får vi lyssna till de klassiska pärlorna.
Löddeköpinge församlingshem

För konserterna i Kävlinge se affischer och  
www.svenskakyrkan.se/kavlinge 7
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Händer i sommar

Sommarkyrkis i Barsebäck
vänder sig till alla barn och barnfamiljer/vuxna oavsett ålder som tycker om att
leka, pyssla och göra saker tillsammans.
Sommarkyrkis har vi kl. 9.30 -13.00 måndag-onsdag veckorna 24, 25 och 26.
24, tema: Djur & Natur, 25, tema: Midsommar, 26, tema: Vatten
Vi ses i Prästgårdsparken i Barsebäck
Egen matsäck medtages.
(Vid dåligt väder är vi inomhus.)

SOMMARSKOJ 
– för dig som ska börja eller precis har slutat mellanstadiet
Under fyra dagar i vecka 28, tisdag – fredag, är du som är född 
2006 - 2009 välkommen att vara med på Sommarskoj. 
Vår utgångspunkt varje dag är församlingshemmet i  
Löddeköpinge och vi kommer att göra utflykter, leka,  
äta lunch och annat skoj tillsammans. 
För mer info om tider och utflyktsmål, håll utkik på vår  
hemsida. Anmäl senast den 14/6 och ställ eventuella frågor till:
sofia.haggmyr@svenskakyrkan.se eller  
elin.westerholm@svenskakyrkan.se

Sommarcafé
I Löddeköpinge församlingshem
Torsdagar kl. 13.30 – 15.00
Juni, juli och augusti
Vi träffas i församlingens trädgård för lite samtal 
och fika. 
Vid regn sitter vi inne.
Varmt välkommen!

IKON/ Susanne Engman
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Sommarsången
Söndagen 26 maj kl. 18.00 Barsebäcks kyrka.
Då bjuder Barsebäcks kyrkokör på sköna toner som inledning  
på sommaren.

Älskad, Omsluten & Välsignad
Vecka 26
-dagar med DOP i fokus

Dopet är en fest där vi firar att vi tillhör Gud och blir en del av gemenskapen i den 
världsvida kyrkan. Under denna vecka kommer vi att uppmärksamma och fördjupa 
oss i vad dopet betyder för oss.

- Varför har man vatten?
- Varför är dopklänningen så lång?
- Vad betyder P och X på dopljuset?

På Sommarkyrkis kommer vi bl.a. ha olika vattenaktiviteter och möjlighet  
att leka dop.
På Sommarcaféet får vi möjlighet att samtala kring dop och livet.
Veckan avslutas med:

Grillkväll för hela församlingen
Torsdagen den 27 juni kl. 17.00-20.00 i Barsebäcks prästgårdspark.
Ett härligt avslut på Sommarkyrkis och med önskan om en fortsatt fin sommar. 
Kom och umgås, ät gott med familj och vänner.
Det blir sång, musik och glädje!

Frågor eller funderingar? Kontakta elin.westerholm@svenskakyrkan.se

Per Munkbergs musikgudstjänst
Söndagen den 7 juli kl. 13.00 i Löddeköpinge kyrkan.
Malmö spelmanslag och Harjagers hembygdsförening.
Kaffe vid Möllan.

IKON/ Kristina Johansson
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Högsdagarna

I år är det dags för Högsdagarna! 

Då öppnar vi upp Högs vackra nykalkade kyrka, som blir vår mötesplats under fyra 
dagar i vecka 28. Temat är Dopet som på olika sätt kommer att speglas under  
dagarna. En tanke är att lyfta fram olika dopklänningar från bygden. Är det så att 
Du har en dopklänning som du skulle vilja visa och ställa ut? Då blir vi jätteglada. 
Tänk så vackert med en dopklänningsutställning i Högs kyrka! Kontakta Elin om 
du har någon fråga eller fundering och om du tycker det låter spännande att just din 
dopklänning får ställas ut. 
Elin Westerholm 046 70 80 44 elin.westerholm@svenskakyrkan.se

Dagarna ser i stora drag ut såhär: 

Torsdagen 25 juli kl. 14.00- 20.00
Kaffeservering - Sommarcaféet flyttar denna torsdag ut till Hög.
Vi samåker från Löddeköpinge församlingshem.  
18.00 Andakt i kyrkan
18.30 Berättelser om utställningens dopklänningar från bygden 
 
Fredagen 26 juli kl. 14.00- 20.00
Kaffeservering
18.00 Andakt i kyrkan
18.30 Grillkväll med dopets psalmer och teologi
 
Lördagen den 27 juli kl. 14.00-18.30
Kaffeservering
16.30 Kyrkogårdsvandring på Nya kyrkogården 
18.00 Helgmålsbön 
 
Söndagen den 28 juli kl. 11.00- 14.00
11.00 Gudstjänst
Efter gudstjänsten blir det Kyrkkaffe med föredrag 

I dopets vatten speglas  
Guds kärlek tillbaka till oss 
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Konfirmation 2019-2020

Nyfiken på vad konfirmation är? 

Välkommen till informationsträff  
måndagen den 26 augusti 2019 kl. 19.00  
i församlingshemmet i Löddeköpinge. 
Vilka grupper som erbjuds och en intresseanmälan kan göras via vår 
hemsida  
www.svenskakyrkan.se/loddebygden från den 15 juni. 

Du som är född år 2005 och är medlem i Löddebygdens församling kommer att få en 
folder hemskickad – men alla är välkomna!  

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna: 
Eva Hejde, präst 046 70 80 43
eva.hejde@svenskakyrkan.se 

Elin Westerholm, präst 046 70 80 44
elin.westerholm@svenskakyrkan.se 

André Nyberg, församlingspedagog 046 70 80 49
andre.nyberg@svenskakyrkan.se 

Lera Schertell Widell, ungdomsledare 0707 44 21 16
lena.schertell@svenskakyrkan.se 
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Juni
2    sö Söndag före pingst
 11.00 Mässa, Högs kyrka
3   mån 9.30 Kyrkis 
 Löddeköpinge församlingshem
5   on 9.30 Kyrkis,  
 Löddeköpinge församlingshem
 18.00 Vapenhuskaffe 
 18.30 Sinesromässa, 
 Löddeköpinge kyrka
7   fr 9.30 Kyrkis, 
 Barsebäcks församlingshem

9  sö Pingstdagen
 11.00  Mässa, 
 Löddeköpinge kyrka
10  må 9.30 SommarKyrkis 
 Barsebäcks församlingshem 
 18.00 Musik i Pingsttid
 Löddeköpinge församlingshem  
 s. 4
11   ti 9.30 SommarKyrkis,  
 Barsebäcks församlingshem
12   on  9.30 SommarKyrkis,  
 Barsebäcks församlingshem
13  to 8.30 Morgonbön m frukost
 Barsebäcks kyrka:församlingshem
 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem

16  sö Heliga trefaldighetsdag
 11.00 Friluftsgudstjänst i   
 Vikhög 
 Morendo Brass 
 Tag med kaffekorgen.

17  må  9.30 SommarKyrkis 
 Barsebäcks församlingshem 
18   ti 9.30 SommarKyrkis,  
 Barsebäcks församlingshem
19   on 9.30 SommarKyrkis,  
 Barsebäcks församlingshem
20   to 8.30 Morgonbön m frukost
 Barsebäcks kyrka:församlingshem
 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem
22  lö Midsommardagen
 14.00 Friluftsgudstjänst,
 Barsebäcks Bygdegård 
 Barsebäcks Folkdanslag

23  sö Johannes döparens dag
 11.00 Mässa,
 Löddeköpinge kyrka
 18.00 Musik vid ån 
 Löddeköpinge församlingshem 

Dopvecka s. 9
24  må 9.30 SommarKyrkis 
 Barsebäcks församlingshem 
25   ti 9.30 SommarKyrkis,  
 Barsebäcks församlingshem
26   on 9.30 SommarKyrkis,  
 Barsebäcks församlingshem
27   to 8.30 Morgonbön m frukost
 Barsebäcks kyrka:församlingshem
 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem
 17.00 Grillkväll för alla, s. 9
 Barsebäcks församlingshem
29  lö 
 14.30 Konfirmation med mässa,
 Löddeköpinge kyrka
 17.00 Konfirmation med mässa,
 Löddeköpinge kyrka

Kalendariet
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30  sö 2 efter trefaldighet  
 11.00 Konfirmation med mässa,
 Barsebäcks kyrka
 14.00 Konfirmation med mässa,
 Löddeköpinge kyrka

Juli
4    to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem
6    lö 12.00 Konfirmation  
  med mässa
 Löddeköpinge kyrka

7    sö 3 efter trefaldighet
 11.00 Mässa,
 Högs kyrka
 13.00 Musikgudstjänst, s. 9
 Löddeköpinge kyrka
 18.00 Musik vid ån
 Löddeköpinge kyrka
9   ti -12 fre Sommarskoj, s. 8
 Löddeköpinge församlingshem
11   to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem

14   sö 4 efter trefaldighet
 11.00 Mässa,
 Löddeköpinge kyrka
17   on 19.00 Sommarkväll,
 Barsebäcks församlingshem 
18    to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem

21   sö Apostladagen
 11.00 Mässa,
 Barsebäcks kyrka
 18.00 Musik vi ån
 Löddeköpinge kyrka
24   on 19.00 Sommarkväll,
 Barsebäcks församlingshem 

Högsdagarna s. 10
25  to 14.00 Högsdag,  Högs kyrka
26  fr 14.00 Högsdag,  Högs kyrka
27  lö 14.00 Högsdag,  Högs kyrka
28  sö 6 efter trefadlighet
 11.00 Gudstjänst, Högs kyrka
31   on 19.00 Sommarkväll,
 Barsebäcks församlingshem

Augusti
1     to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem
4   sö Kristi förklaringsdag
 11.00 Mässa,
 Löddeköpinge kyrka
 19.00 Musik vid ån
 Lödddeköpinge kyrka
7   on 19.00 Sommarkväll,
 Barsebäcks församlingshem 
8    to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem

11   sö 8 efter trefaldighet
 11.00 Mässa, 
 Barsebäcks kyrka
15   to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem

18   sö 9 efter trefaldlighet
 11.00 Mässa,
 Löddeköpinge kyrka
22   to 13.30 Sommarcafé
 Löddeköpinge församlingshem

25   sö 10 efter trefaldighet
 11.00 Friluftsgudstjänst
 Högs kyrka
 19.00 Musik vid ån
 Löddeköpinge församlingshem
26   må 19.00 Informationskväll  
 för konfirmander,
 Löddeköpinge församlingshem
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Löddebygdens församlingsexpedition   046-70 80 40
loddebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se   
 

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    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.koster@svenskakyrkan.se,  046- 54 08 739

Sofia Häggmyr,  barn/ungdomsledare, sofia.haggmyr@svenskakyrkan.se 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    046- 54 08 738

Karin Svensson, kamrer, karin.svensson@svenskakyrkan.se    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

Kyrkkontakt

Foto till vänster: Creative4you
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Expeditionen
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   046-77 63 22
246 57 Barsebäck

Löddebygdens församling 
i samarbete med 

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

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 WebbansvarigaW
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